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ÊÎÐÈÖÀÒÀ

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

Талон № 06

�

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

Любовта е като живак върху длан.
Дръж пръстите си отворени 
и ще я задържиш. Стисни юмрук 
и тя ще се разхвърчи 
на всички страни.

Дороти Паркър 

БЕЛА ПРИЗ ЗА 2007 г.
ГОЛЯМАТА НАГРАДА

ЗА ТАЛОН № 6

ГОЛЯМАТА НАГРАДА ОТ ТАЛОН №05 - комплект от KENDY „Със STEP на море“ печели
Румяна Златева от София. Награди печелят още Надя Палийска от Пазарджик, Румяна
Диянова от Бургас, Ирина Стаева от Пазарджик, Румяна Ганева от Каспичан, Мария Ге-
оргиева от София, Ваня Иванчева от Раковски, Маруся Георгиева от Каварна, Атанаска
Атанасова от с. Тюркмен, Дияна Пироева от Белене и Златина Стоянова от Бургас.

БЕЛА ПРИЗ ЗА 2007 г.

И ПОДАРЪЦИ ОТ:

ЛЕТЕН КОМПЛЕКТ

„DAYLONG-HYDRO“
ШВЕЙЦАРСКО КАчЕСТВО

ЗА ВАШАТА КОЖА

ОТ SPIRIG PHARMA

„

“

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

Книги от „Бард“ 

DVD-та от „Тандем“

ÔÎÒÎÃÐÀÔ

ÍÀ ÊÎÐÈÖÀÒÀ

Íåäåëèíà ÍÈÊÎËÎÂÀ („Îãëåäàëà“ ïî bTV)

ÑÒÀÉËÈÍÃ

Åâäîêèÿ ÍÈÊÎËÎÂÀ

ÊÎÑÀ

Àíåëèÿ ÊÎØÀÐÑÊÀ

ÃÐÈÌ

Íàäÿ ÑÈÐÀÊÎÂÀ

ÎÁËÅÊËÎ

MEXX , áóë. „Àë. Ñòàìáîëèéñêè“ 101, MALL of Sofia

ÈÍÒÅÐÈÎÐ

MOROCCAN RESTAURANT ANNETTE,
óë. „À. Êúí÷åâ“ 27

Vitality

Сарантис
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През

ЮЛИБЕЛА календар

Най-добре до най-голямата въз-
можна вода, със сламена шапка на
главата. Но и градският басейн
ще те спаси за кратко от юлс-
кия горещ ад.

Ледената наслада набира попу-
лярност след изобретяването
на машината за сладолед през
1876 г. Днес има всякакви сла-
доледи: млечни, сметанови,
плодови, комбинирани (млечно-
плодови например) и какви ли
още не. Но ако си решила да па-
зиш динена диета, забрави за
мелбите. Отдай предпочита-
нията си на плодовия сладолед.

...хапвай сладолед от време на време

...стой близо до вода

В жегите...В жегите...
Ако се чудиш какво можеш да правиш в този пу-
щинак, прегърни предложението ни да се поро-
виш в миналото. Разпитай за историята на рода
и запиши спомените на баба си. Приложи към
онова, което ще напишеш, и вехти фотографии,
в случай че намериш такива в селския бабин
скрин.

...погостувай на баба си на село

Няма по-божествен плод в горещините
от динята. Макар че тя си е обикнове-
на... тиква (от семейство Тикви). А зна-
еш ли, че според възприетата класифика-
ция на земеделските култури тя е... пло-
дов зеленчук. Каквото и да е динята –
тя майка, тя баща, тя вода през юлските
жеги. Ако ядеш само диня в продължение
на 1 седмица, гарантирано ще отслабнеш.
Не е нужно да ти обясняваме защо.

...мини на динена диета

Заниманията с йога обикновено завършват с т. нар. мъртва поза (шавасана),
която ни помага да постигнем абсолютно отпускане и да отлетим в астра-
ла. А за астрала се твърди, че е обитаван от феи, елфи, дракони и ангели.
Дано срещнеш някого, който отговаря за разхлаждането. Цяло лято ще се
радваш на свежест, бодрост и добро настроение.

...практикувай йога

От козметична-
та кушетка ди-
ректно ще изле-
тиш на седмо-
то небе от бла-
женство. Избе-
ри подходяща за
твоята кожа
процедура. За
летните жеги
ти препоръчва-
ме криотерапия
(обработване на
кожата с леде-
ни кубчета).

...посети 
козметичния 
салон

...посети 
козметичния 
салон



„Огледалото дава информация, която
нямаш. Или имаш, но искаш да потвърдиш“
– мъдрува Мирослава Иванова в статията
„Апетит и/или либидо пред огледалото“. 

Същото е и когато се търсиш в погледа
на любимия мъж. Красива ли съм? Не ти ли
се струвам прекалено глупава? А не нами-
раш ли глезените ми за прекалено груби?
Наивно ли постъпвам?  

Сигурна съм обаче, че в мъжкия поглед мо-
жеш само да се изгубиш. 

Да се намериш – едва ли.
Мъжките очи, дори и когато са „честни и

сини“, са лъжовни. Не съм феминистка, дър-
жа да уточня. Нито пък обичам обобщени-
ята по полов признак. Като например, че
всички мъже са лъжци, женкари и въобще...
пълни идиоти. Просто мисля, че мъжките
очи са 

криви огледала 
които подвеждат нашите неуверени и ис-
терични женски „аз“-ове да хванат пътя за
към съвършенството. А то, както знаем, е
непостижимо. 

Масово споделена заблуда е, че мъжете,
особено онези, в които сме влюбени, владе-
ят силата да ни поправят към добро. Има и
такива, но те са по-скоро изключения. За-
това, моля ви, не ги използвайте за огледала. 

Поправените обувки, макар и с удължен
живот, си остават деформирани обувки.
Жената с променен имидж, макар и в име-
то на любовта, си остава необичана. Защо-
то е принесла уникалната си кройка в жерт-
ва на чужди идеали и стандарти. Най-често
на мъжки идеали и стандарти. Няма да се
лъжем

мъжът е най-желязната
мотивация 

за женската промяна. По-желязна и от ог-
ледалото. Но все пак е по-добре да се оглеж-
даш в мъжките очи само когато искаш да
потвърдиш информация, която вече знаеш
(дааа, красива съм, умна съм, добра съм), а
не да търсиш такава, която нямаш (дали
съм красива, умна и добра, а?). 

Той смята, че си доста месеста около та-
лията, и ти веднага тръгваш на фитнес.
Той смята, че готварските ти умения са
плачевни, и ти веднага се записваш на курс
по готварство. Той предпочита руси кукли
и ти се втурваш към фризьорския салон.
Той пие мартини и ти веднага купуваш ча-
ши с подходяща форма и напълваш хладил-
ника със зелени маслини. Е, това, последно-
то, не е лошо. Глезенето на мъжа е манипу-

лативна женска стратегия от висш клас. 
„Жените, които се променят, за да уго-

дят на вкуса на някой мъж, рискуват много.
Защото губят част от себе си, а съответ-
но и от чара си. А личният чар е оръжието,
с което се „свалят“ мъже.“

Така че при всички случаи е по-добре да си
идеално лоша, отколкото идеално прекрое-
на. Което е равносилно на идеално смешна и
идеално разкривена. 

Минава ми даже еретичната мисъл, че мъ-
жете всъщност тайно се ядосват и завиж-
дат на лекотата, с която 

ние ги манипулираме 
с чара си 

И точно затова ни отмъщават с крити-
ки и взискателности. За тях е по-удобно да
понижават самочувствието ни.

Затова, ако не си убедена, че онова, голямо-
то огледало в спалнята ти, повелява да про-
мениш нещо в имиджа си, не се променяй. 

„Работата над имиджа е всъщност рабо-
та над душата. И ако я свършиш през пръс-
ти или пък решиш да копираш грубо някого,
ще изглеждаш в крайна сметка неубедител-
но, фалшиво, отблъскващо и смешно.“ 

А ти искаш да направиш промяната, за да се
чувстваш по-обичана, нали? Няма да стане.

За да те обичат, трябва да изненадваш
постоянно. В гръб. И да бъдеш себе си. За-
тули очите му с ръце и допри тяло (твое-
то несъвършено тяло!) до неговото. Дос-
татъчно. А ако все пак решиш да се огле-
даш в нечий мъжки поглед, помни, че той
трябва да е идеален кристал, за да те отра-
зи идеално. Има ли толкова кристални мъ-
же изобщо? Пу, не съм феминистка.

Мариана ЯНЕВА

CMYK-5

Бела, брой 7 (113), 2007
5

АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ

Не се 
оглеждай 

в очите му

Не се 
оглеждай 

в очите му
ИДЕАЛНО ЛОША Е ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ

ПРЕД ИДЕАЛНО ПРЕКРОЕНА
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ХАЯХАЯ

Самолетът захожда в ранното утро. Кацам на летище Со-
фия след кратко отсъствие от страната. Суетня, извън-
редни полети... Разбирам, че всичко това е заради визи-

тата на американския президент Джордж Буш и от два дни на-
сам извънредните полети с личния му антураж надхвърлят циф-
рата 100. Атмосферата в столицата е някак приповдигната.
Булевард „Брюксел“ блести от чистота, „Цариградско шосе“ е с
нови маркировки, а централните софийски улици са измити до
блясък. 
И си припомних София от детството – любимите разходки из
центъра. Но само в неделя и по възможност сутрин. Сега денят
не беше неделя, а първият от новата работна седмица. Въпре-
ки това се усетих безметежно спокойна – потокът от коли бе-
ше редуциран до минимум, нямаше истерично скърцащи клаксо-
ни и дори смогът над Орлов мост се беше разнесъл. Бодрост лъ-
хаше от събудените притихнали улици, почти не се срещаха
минувачи по „булеварда с лиричния ритъм“. Край „Кристал“ се
зарадвах на бодрия врабешки хор и открих, че отново имам се-
тива за малките неща. Спрях се и пред Руската църква, за да се
насладя на сутрешното матине на щурците... 
Отново обичам да се разхождам из София! Спокойствието беше
във въздуха, чувствах се сигурна и защитена. И как иначе – през
тези дни столицата ни беше най-охраняваната точка на пла-
нетата. Почувствах се по-човешки и от факта, че нямаше мно-
го човеци по улиците. Тълпата от изнервени, крещящи и исте-
рясали софиянци въобще не ми липсваше. Може би спокойствие-
то бе постигнато заради указанията „да се избягват резки дви-
жения, които биха могли да подведат служителите на реда“.
Малкото минувачи, които срещах по пътя си, също изглеждаха
самовглъбени. Сякаш усетили значимостта и отговорността да
приемат фокусираното на цял свят внимание върху нашата
България. 
Аз също се почувствах важна и специална – оказа се, че всичките
ми приятели от странство бяха насочили погледи към моята
скромна особа. И след всичките възторжени мейли с поздравле-
ния за визитата на високия гост даже им простих, че отдавна
вече не се сещат кога е рожденият ми ден... 
Благодаря ти, мистър президент! Че направи живота в любимия
ми град по-спокоен, по-красив, по-подреден, по-вълнуващ, по-
смислен. Макар и за ден...
И докато едни търсеха добър знак в тази визита, други се от-
дадоха на размисъл в кварталното кафене – дали действително
сме демократи. У нас непризнатото от закона не съществува и
нищо не се нуждае повече от поправка като слабостите на
другите. Много мои съграждани бяха изнервени и недоволни от
хаоса, настъпил заради временното спиране на транспорта в
зоните за сигурност, бистреха неудобствата от визитата на
американския президент и проклинаха съдбата си, че не на тях
се е паднало да се родят със сребърна лъжица в устата...
Посещението на американския президент у нас отмина като
всяко чудо – но не за три, а за два дни. Животът по софийските
улици отново е черно-бял, но с лятно настроение. Като моряшка
фланелка – тъмна ивица, бяла ивица, тъмна ивица, бяла ивица...

Теодора СТАНКОВА

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...

CMYK-7

Бела, брой 7 (113), 2007
7

Благодаря ти, 
Mr. President!
Благодаря ти, 
Mr. President!
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МОДАМОДА

ЗЛАТНАТА СРЕДА

Широкият жълт кожен колан без тока прави
жарсената, дълга до прасците рокля с цвят тъ-
мен шоколад много по-елегантна. Дълбоките до
пъпа и набрани деколтета отново са на мода. 

СПОРТНО, НО НЕЖНО

С тази лимоненожълта къса рокличка с висока
талия и с щамповани бели цветя излъчването ти
ще е момичешко. Понеже е от памук, спокойно
можеш да я комбинираш с късо кожено шоколадо-
вокафяво яке, когато вали. Ретропанделката под

бюста е сладка закачка, но може и без нея.

ЖЪЛТИ

БЕРМУДИ

Ще се чувстваш
удобно с тях, защо-
то са от трико. В
комбинация с Т
шърт можеш да ги
обличаш на сутре-
шен джогинг. Но с
тази нежна шифо-
нена блуза, гарнира-
на с романтични
дантели по декол-
тето, тоалетът
става по-женствен
и по-елегантен. 

ДАМИ КАНЯТ

Тази светложълта памучна рокля
в спортна кройка на пръв поглед
не е нищо особено. Но пристег-
ната през талията с широк ко-
жен кафяв колан и в комбинация
с кафяви сандали на ултрависоки
токове, тя се превръща в дреха
за делова среща.

ЦЦееллууннааттаа
оотт  

ССЛЛЪЪННЦЦЕЕТТОО

ЦЦееллууннааттаа
оотт  

ССЛЛЪЪННЦЦЕЕТТОО
КОМБИНАЦИЯТА 

ЯРКОЖЪЛТО + ШОКОЛАДОВОКАФЯВО
МОЖЕ ДА БЪДЕ СЛАДКА, СПОРТНА, 

РОМАНТИЧНА И ЕЛЕГАНТНА

ЖЖъъллттооттоо  ее  ццввееттъътт  ннаа  лляяттннооттоо  ннаассттррооееннииее..  ТТоо  ооссввее--
жжаавваа  ааууттффииттаа  ии  ккаарраа  ззааггоорряяллааттаа  ккоожжаа  ддаа  ббллеессттии  оощщее
ппоо--ссъъббллааззннииттееллнноо..  ННее  ее  ннуужжнноо  ддаа  ссии  жжъъллттаа  оотт  ггллааввааттаа
ддоо  ппееттииттее..  ИИззппооллззвваайй  жжъъллттооттоо  ии  ссааммоо  ккааттоо  ааккццееннтт..
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Плажна класа

Цял бански

на цветя
в... оргаз-
мична крой-

ка. Изряз-

ването на

кръста
подчертава

талията и

издължава

силуета

Спортен
бански в
цвят бяло

злато, с лъс-

кави нишки.

Хит на сезо-

на са бики-

ните със
странично

завързване 

Бански в
етностил,

декори-
рани с
камъчета.

Горнища-
та, които

по нищо не

приличат
на сутие-

ни, са мно-

го тренди

Сега става пъстро и... опасно! Модата на банските костюми показва своето най-секси лице. 
Веселите райета, пъстрите цветя, футуристичният металик и дивите етномотиви са 

само малка част от детайлите на съблазняването. 

ИГРА НА ОТТЕНЪЦИ

Коприненото потниче в цвят горчица,  с богати „драперии“ под де-
колтето си кореспондира перфектно по цвят със зелено-жълтите
бермуди от лен и с нежно жълтата изчистена жилетка (в случай че
навън вали).

В КОМБИНАЦИЯ

С БЯЛО

Дали ще избереш да обле-
чеш жълта спортна блуза
и бяла пола, или пък жълт
панталон и бяло потниче,
няма значение. Тази цвето-
ва комбинация е много све-
жа. Със сигурност няма да
останеш незабелязана, до-
като се разхождаш по
градските слънчеви улици.
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К
азват, че човек е онова, което
яде. Но ако говорим за същест-
вата от женски пол, ние бихме
перифразирали, че жената е то-

ва, което облича. 
Дрехата определя много неща в живота ни
– тя е показател за социален статус, издай-
ник на навиците ни (включително и на ло-
шите) и пристрастията ни. По дрехата
можеш да прозреш и в какво настроение е
човекът, който я носи. 

Белият цвят внушава, 
че онзи, който го е предпочел, 
е със светло и позитивно 
отношение към живота.

Е, бялата дреха за жалост не е много прак-
тична, защото много бързо се зацапва. Но
пък жената в бяло винаги привлича погледи-
те, особено мъжките.  

ПО-ПРОХЛАДНО, 
ПО-СОЧНО

Белите тоалети като че ли се котират
най-много през лятото. И за това си има
обяснение – 

белият цвят перфектно 
отразява слънчевата светлина
и с него можеш да се чувстваш
по-прохладно дори и в 
най-големите горещини.

Другото безспорно предимство на белия
цвят е, че оптически може да уголемява оп-
ределени части на тялото, които

изглеждат иначе по-малки. 

Например в бял сутиен бюстът
е много по-сочен, отколкото 
в черен. А в бял панталон 
дори и най-плоското дупе 
изглежда по-заоблено.

Ако искаш да подчертаеш горната част на
тялото или бедрата, няма да намериш по-
добър помощник от бялата дреха. Помни
обаче, че същото се отнася и за белите
обувки, които при всички случаи уголемя-
ват ходилото.

В ТОЧНАТА КРОЙКА
Бялата дреха, както впрочем и всяка друга,
трябва да украсява и подчертава достойн-
ствата на твоята фигура. Затова би било
по-добре, ако я избереш в максимално под-
ходяща за твоето тяло кройка. Идеалният
вариант – бял костюм, шит по поръчка за
теб. Но не е задължително.

Важното е бялата дреха, 
независимо дали става дума 
за бермуди, блейзер, блуза или
риза, да ти стои като излята.

Що се отнася до 

аксесоарите, които 
подхождат на бялото, 
най-подходящи са онези, 
изработени от естествени 
материали – от 
полускъпоценни камъни или 
от дърво например.

Ефектно стоят и бижутата от бяло зла-
то. 

АКО СИ КАНЕНА 
НА СВАТБА

като шаферка или просто като гост, не
те съветваме да обличаш бял костюм
или въобще някоя друга бяла дреха. Не
отнемай на булката монопола вър-
ху този цвят. Все пак денят си
е неин. 
И още нещо – бялото стои

по-красиво върху загоряла кожа. Приятно и
разумно почерняване. 

ДДееппрреессииииттее  ии  ллоошшооттоо
ннаассттррооееннииее  ззааооббииккаалляятт

ооттддааллеечч  жжееннииттее,,  
ккооииттоо  ссее  ооббллииччаатт  вв  ббяяллоо!!

ЩЩоомм  ее  ттооллккоовваа  ллеесснноо  
ддаа  ииззббееггннеешш  ннееппрриияяттнноосс--

ттииттее,,  ззаащщоо  ннее  ссии  
ккууппиишш  ввееддннааггаа  ееддннаа  
ссннеежжннооббяяллаа  рроокклляя??  

ММоожжее  ппъъкк  ии  ддаа  ссее  ооккаажжее
ввяяррнноо  ттоовваа  ттввъъррддееннииее..

ЗЗаащщоо  ддаа  ннооссиимм
ББЯЯЛЛОО

ЗЗаащщоо  ддаа  ннооссиимм
ББЯЯЛЛОО

Бабките германки 
в бели панталони
дошли на море в България, винаги привли-
чат вниманието. Те излъчват стерилна
чистота, положителна настройка и ра-
дост от живота, чувство на увереност
и спокойствие. 
Покажи на другите колко „бяла и добра“
си, като облечеш една малка бяла рокля.
Черната я остави засега да си почива в
гардероба. До зимата.

10
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1Купуваш ли си всеки сезон
нови дрехи, дори и да не се

нуждаеш от тях? 
а) да; б) не; в) често; г) от вре-
ме на време.

2Колко любими цвята
имаш за дрехи? 

а) един; б) повече от пет; 
в) нямам любим цвят; г) три.

3Какво определение би дала
на стила си на обличане? 

а) класически; б) спортен; 
в) модерен; г) екстравагантен.

4Приятно ли ти е да обли-
чаш дрехи, последен писък

на модата? 
а) да; б) зависи какъв е случаят;
в) не; г) зависи от настроение-
то ми.

5Обличаш ли пъстри дрехи
в ярки тонове? 

а) да; б) само в редки случаи; 
в) не, предпочитам дрехи в
дискретни цветове; г) да, но ги
обличам само в свободното си
време.

6Коя от долуизброените
шапки би носила? 

а) романтична, с широка пери-
ферия; б) тюрбан; в) по-семпла;
г) никаква, защото не нося
шапки.

7Коя от изброените чанти
би предпочела?

а) по-спортен тип; б) с форма
на куфарче; в) чанта портмоне;
г) червена, от мачкан лак, с
много катарами.

8Носиш ли често обувки на
висок ток? 

а) да; б) не; в) винаги когато
преценя, че нямам много ходене
пеша през деня; г) от време на
време.  

9Имаш ли в гардероба си
дреха, ушита или изплете-

на лично от теб?
а) да; б) не; в) имам, но не я но-
ся; г) само един шал.  

10Какво обикновено обли-
чаш, когато си вкъщи?

а) дълга пола от трико; 
б) джинси; в) някоя стара дреха
за износване; г) домашен халат.

11Без кое от долуизброе-
ните бижута не изли-

заш сутрин?
а) обици; б) гердан; в) семпло
синджирче; г) гривна.

12Какво обличаш най-чес-
то за работа? 

а) риза и пола; б) елегантен кос-
тюм; в) спортна блуза и пан-

талон; г) рокля (със или без са-
ко, според температурите
навън).

13Кой е любимият ти де-
сен?

а) на цветя; б) пепит; в) на
райе; г) на геометрични фигури.  

Дарин НИКОЛОВ

От 5 до 11 точки Ти си уравновесена и спокойна жена. Избираш при-
ятелите си не по външния вид, а по стила им на общуване. Не по-
насяш нерваците. Трудно осъществяваш контакт с непознати, но
ако някой спечели доверието ти, то е задълго. Добра домакиня си,
но си доста взискателна към хората, с които живееш. В службата
колегите разчитат много на теб.
От 12 до 22 точки По характер си непостоянна. Рязко сменяш наст-
роенията си. Обичаш движението, хиперактивна си. Но лошото е,
че често променяш мнението си по важни въпроси, което не се ха-
ресва особено на приятелите, колегите и шефовете ти. В работата
си бърза и сръчна, но понякога имаш периоди на апатия. От време на
време ти се иска да блеснеш с остроумие и чар и преиграваш.
От 23 до 37 точки Добре се държиш с приятелите и колегите си,

затова те се чувстват идеално в твоята компания. Добросър-
дечна и спокойна си, но ако някой те настъпи, умееш да се защи-
таваш. Хората ти имат доверие, дори и онези, които в началото
са били по-скептично настроени към теб. Твоят дом е като
пристанище за близките ти. Съветваме те от време на време да
се усамотяваш.
Над 37 точки Ти си най-енергичната жена на света. Чувстваш се
млада и жизнена, без значение на колко години си. Лесно се палиш и
въодушевяваш, но и бързо губиш интерес. Чувствителна си и не
умееш да криеш емоциите си, което понякога ти пречи. Обичаш да
държиш монопола върху истината и да спориш (понякога доста
разпалено) за дреболии. Опитай се да тушираш агресията си и всич-
ко ще е наред.

РЕЗУЛТАТИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

а) 3 т. 3 т. 0 т. 5 т. 5 т. 7 т. 4 т. 3 т. 3 т. 5 т. 3 т. 3 т. 7 т.
б) 0 т. 2 т. 3 т. 3 т. 3 т. 4 т. 2 т. 0 т. 0 т. 3 т. 5 т. 2 т. 5 т.
в) 2 т. 0 т. 5 т. 0 т. 1 т. 2 т. 3 т. 4 т. 1 т. 0 т. 0 т. 1 т. 3 т.
г) 1 т. 1 т. 7 т. 2 т. 2 т. 0 т. 5 т. 2 т. 2 т. 7 т. 3 т. 7 т. 1 т.

СЪБЕРИ ТОчКИТЕ

ТЕ
СТ

Кажи ми как се обличаш,
ззаа ддаа ттии ккаажжаа ккаакквваа ссии
ззаа ддаа ттии ккаажжаа ккаакквваа ссии
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“
ова, че сутиенът прави
бюста, е всеизвестен
факт. Май не остана
жена, която да подце-

нява силата на тази нищо и ни-
каква ивица плат. 

Първите сутиени датират
от 500 г. пр. н. е. Носели са ги
жените в древна Гърция. От
тогава насам моделите, мате-
риалите и десените са се проме-
няли стотици пъти в зависи-
мост от „статуса на бюста“ в
модата (според това, дали се е
налага неговото подчертаване,
или неговото прикриване). През
20-те години на миналия век
например доминира момчешки-
ят имидж а lа дъска в гърдите.
През 30-те години обаче женс-
кият гардероб е немислим без
присъствието на сутиена. Тога-
ва се появяват и първите

подплънки, предшествениците
на push-up сутиените. Към края
на 50-те и началото на 60-те го-
дини на почит са големите гър-
ди, „опаковани“ в секси сутиени.
В края на 60-те и началото на
70-те години обаче на мода ид-

ват гърдите с естествена фор-
ма, неподдържани от сутиени.
Свободно висящият бюст ста-
на нещо като символ на хипи ре-
волюцията. Всички жени, които
тогава са искали да изглеждат
секси, е трябвало да изхвърлят

сутиените от гардеробите си.
След време те пак се връщат на
мода. През 90-те години даже
играят водеща роля.

œÓ-„ÓÎˇÏ Â ÔÓ-‰Ó·Â
Сутиенът разказва и една

друга история – за това, как
малкото момиче с едва напъпи-
ли гърди се превръща постепен-
но в жена. Този процес не е без-
болезнен за всички. Странното
е, че и момичетата, които се
развиват в бюста прекалено ра-
но и прекалено пищно, и тези,
които прекалено късно започ-
ват да разсъждават върху необ-
ходимостта от сутиен, се
чувстват еднакво „наказани от
бога“. За щастие (или нещас-
тие) отношението към тяло-
то (в това число и към гърди-
те) се променя през годините.

 ‡Í‚Ó Â ‚‡ÊÌÓ ‰‡ ÁÌ‡Â¯
»Á·Ó˙Ú Ì‡ ÒÛÚËÂÌ ÌˇÏ‡ ‰‡ Â ‰˙Î˙„ Ë Ï˙˜ËÚÂÎÂÌ, 

‡ÍÓ ÒÂ ‚˙Ó˙ÊË¯ Ò Ì‡È-ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÁÌ‡ÌËˇ.

1. Измери с шивашки метър обиколката под
гърдите. Ако тя е 63–67 см, твоят размер
сутиен е 65. Ако е 68–72 см, твоят размер
сутиен е 70. Ако е 73-77 см – 75, и т.н.
2. С букви се обозначава размерът на чаш-
ките. Измери обиколката на гърдите през
най-изпъкналите им точки. От получената
цифра извади горната обиколка (тази под
гърдите). При разлика 11 (+1) размерът на
чашките на твоя сутиен е АА. При разлика
13 см – А, 15 см – В, 17 см – С, 19 см – D.

3. Ако лявата и дясната гърда са различни
по големина, което се среща често, ориен-
тирай се според по-голямата. В чашката на
по-малката гърда сложи подплънка и регули-
рай презрамката.
4. Горният страничен шев на презрамката
не бива да се врязва в кожата. Ако се впива,
значи кройката на този сутиен, макар и да
си го избрала по мярка, не е подходяща за
твоя бюст.

5. Регулирай презрамката така, че тя също
да не се впива в кожата. Презрамката не
бива и да е прекалено обтегната.
6. В закопчано положение коланът на сутие-
на трябва да е успореден на раменете. Ако не
е, това означава, че сутиенът е дефектен.  
7. При пробата на сутиена закопчавай кола-
на му на средната закопчалка. Ако се
чувстваш комфортно само при закопчан на
крайната закопчалка сутиен, значи това не
е твоят модел.

БЕЛ
ЬО

œËÍ‡ÁÍ‡ Á‡ ÒÛÚËÂÌ‡œËÍ‡ÁÍ‡ Á‡ ÒÛÚËÂÌ‡
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ðð àà ññ èè ââ èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   
Etam
с нова колекция бански 

Уникални, повдигащи бюста водни
подплънки са хитът на марката.
Колекцията съдържа над 100 моде-
ла бански костюми. Цветовете
напомнят сюжети от райската
градина, без да претендират за не-

порочност. Не липсват и щипка
екзотика и голяма доза слънчево
настроение. Името на всеки модел
представя достатъчно красноре-
чиво себе си – Cap Verte, Brasil,
Meli Melo, Java, Palm, Copa Cabana.
Материите са съчетани с камъче-
та, пайети и бижута, които при-
дават на всеки модел уникална ви-
зия. За по-взискателните дами
Etam предлага разнообразие от
кройки и модели – бански с боксери
и бикини стринг, както и сутиени
с водни подплънки. За тези, които
обичат да експериментират, Etam
е разработила линията Meli Melo,
при която могат да се комбини-
рат части от различни модели.

Лято с LUMENE
�Автобронзиращите кремове на
Lumene са повече от идеално ре-
шение за летните месеци. Имате
и избор – да получите естествен
тен до 2 часа след нанасянето на
Self Tan Cream или да се сдобиете
с тена постепенно чрез Fresh and
Radiant Cream. При това без гроз-
ни оранжеви оттенъци по кожата
си. А маслото от семената на ди-
ва арктическа малина в състава на
продуктите ще се погрижи за

допълнителната хидратация на
кожата ви.
�Anytime Combo са сенки за очи
с изключително фина текстура
и интензивен перлен оттенък.
Нанасят се с лекота и са без
аромат. Изберете любимите си
цветове и не се страхувайте да
ги смесвате. В крайна сметка

кога, ако не през лятото, ще се
осмелите да оцветите клепачи-

те си малко повече?!

Хидратиращият 
лосион на NIVEA
за след слънце съдържа масло от
авокадо и алое вера. Той охлажда и
хидратира кожата, като стимули-
ра регенерационните процеси в нея.
Слънцезащитните лосиони от но-
вата серия NIVEA SUN също са
хидратиращи. Те съдържат висо-
коефективна
комбинация от
слънцезащитни
филтри и изк-
лючително лека
текстура. Раз-
насят се лесно,
без да омазня-
ват. Не оста-
вят видими
следи върху ко-
жата. 
А лосионът за
след слънце за
дълготраен тен
деликатно под-
силва естествения тен благодаре-
ние на бронзиращите агенти в със-
тава си.

Така че от време на време и да-
мите с малък бюст, и дамите с
пищен бюст могат да си отдъх-
ват. Днес например девойките
не изпитват срам да пъчат ед-
рия си бюст, защото на мода са
силиконовите гърди, плажува-
нето по монокини и едрогърдес-
тите чалга гърли. Сигурно за-
това и все по-малко момичета
страдат от сколиоза – защото
не се прегърбват смутено, за да
скрият пищната си пазва, как-
то правеха ученичките с по-ед-
ри гърди едно време.  

„Това, че и до ден днешен ходя
прегърбена, с отпуснати раме-
не, е последица от огромния
срам, който изпитвах заради
големите си гърди на младини –
сподели с нас Мария К. – Още в
шести клас бях много по-разви-
та от връстничките си. Всич-
ки ме смятаха за гимназистка,
а аз си бях едно обикновено 11-
годишно момиче, което иска да
скача на ластик и въже, да играе
на криеница. Но не можех да го
правя, защото гърдите ми се
раздрусваха смешно и грозно и

много ме боляха.“
Слушайки женските изповеди,

не можем да отсечем кой се
чувства по-прокълнат – дами-
те, наградени от природата с
едър бюст, или тези, чийто
бюст прилича на „ребро с пъп-
ка“. „Аз нямам гърди, а две че-
решки“ – оплака ни се М. М. И
наистина, гърдите є едва пов-
дигаха блузката є. „Като гимна-
зистка – продължи тя – ме бе-
ше срам да ходя с компания на
плаж, тъй като ми се струва-
ше, че всички са се събрали, за да
оглеждат плоските ми гърди.
Все още се чувствам ужасно,
когато трябва да се запозная с
някое ново момче, за което се
очаква, че ще иска да ме види го-
ла. Мисля, че мъжете най-много
от всичко мразят жените, кои-
то са равни като дъска в гърди-
те. Когато покрай мен мине на-
дарена дама, се хващам, че рев-
нувам.“

Слава богу, и единият, и други-
ят проблем могат да бъдат ако
не решени съвсем, то поне ту-
ширани с помощта на сутиена. 

œ˙‚ËˇÚ ÒÛÚËÂÌ
Избирането и купуването му

са ритуални. Преди години ня-
маше голям избор, но днес тези
задачи изглеждат лесни – в тър-
говската мрежа има сутиени и
за миниатюрни, и за огромни
гърди. Освен това момичетата
не се срамуват да питат и да
мерят, за да изберат онзи, кой-
то най-много ще им подхожда.

За момичетата с по-малки
гърди има на разположение мо-
дели с подплънки и с повдигащ
ефект, а за тези с по-голям
бюст – стабилни модели с
плътно прилепващи кройки, ко-
ито пречат на гърдите да се
разливат и друсат. 

Основното предназначение на
сутиена е да моделира бюста,
да го оформя така, че той да
изглежда апетитен и женствен.
В този смисъл десенът не е
толкова важен, колкото крой-
ката и материята, от която е
изработен сутиенът. Но мла-
дите момичета държат на
разцветката и на щампите. 

„Спомням си първия си сути-
ен. Майка ми ми го донесе от
чужбина. Беше розов като заха-
рен памук, апликиран с бели
цветчета. Като го видях, и ми
се прииска да го облека и да не го
свалям. Разочарованието ми бе
голямо, защото не ми стана и
се наложи да си купя един грозен
и памучен от български магазин.
Тогава нямаше никакъв избор“ –
спомня си Весела С.

За щастие модната индуст-
рия днес прави чудеса. Въобще
няма да споменем тук пластич-
ната хирургия. На пазара могат
да се намерят сутиени, които
биха прикрили всеки „дефект“.
А дали е дефект това, което е
част от личността на всяка
жена, или всички ние разумно
или не приемаме онова, което
другите ни налагат... Кой знае!
Днес големият бюст е на мода,
но след една година не се знае...
Тогава на някои ще им се налага
отново да лягат под скалпела,
за да си вадят силикона.

Фани БЛАГОЕВА
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Желанието да се променяме не ни напуска 
през целия живот. То ни задължава 

да се стремим към съвършенството. 

Д
а живееш без имидж, днес изглежда
невъзможно. Дори възникна наука
имиджология. Предлагат ни се
имидж курсове и имидж класове. Но

какво е това имидж? Необходим ли ни е
той? Кога и как е нужно да го променяме?

Модно е да бъдеш моден
Ние неудържимо искаме да изглеждаме ка-

то рекламни корици на луксозни списания.
Затова полагаме усилия да отслабнем. И
други усилия полагаме – все с цел да се доб-
лижим до красотата образец на фотомоде-
лите. Домакините жадуват за фаталния
чар на силиконовите хубавици. Прилежните
секретарки пък масово подражават на
външния вид на желязната бизнесдама с ле-
ден поглед. Да се променя имиджът, стана
модерно. А модата е такова едно чудо, че
ни доставя удоволствие да є се подчинява-
ме. Но как да я следваме, така че да не се
превърнем в ходещи стереотипи? Как да
открием своето уникално излъчване? 

ИМИДЖ РЕчНИК

В английски език думата „имидж“ има ня-

колко значения: изображение, подобие, об-

раз, икона, метафора. Но на български

обикновено се превежда като „образ“,

„стил“ или „излъчване“. Понятието обаче

е много по-всеобхватно. Според специа-

листите в тази област имиджът на чо-

века е преди всичко мнението на обкръ-

жаващите го. Определя как ние изглежда-

ме в очите на другите. Но една много ум-

на глава беше казала: „Стилът – това е

човекът“...

Обикновено решаваме да променим имид-
жа си, когато направим друга съществена
промяна в живота си – сменим работата
си или пък кръга от приятелите си. За да
те приемат за свой в чуждия колектив, на-
лага се първо да положиш усилия, за да се
впишеш. 

Ти сама можеш да определиш какъв е
„кодът“ на новата среда. Как се говори?
Какви часовници, обувки и чанти се носят?
Какви заведения се посещават? Понякога

нов, асиметричен бретон или добре почис-
тени вежди са напълно достатъчни за ус-
пешното ти приобщаване към новия соци-
ум. Но понякога от теб се иска да направиш
повече неща.

Нерядко промяната на имиджа се явява
компенсация на някаква тревожност.
Доста пъти човек няма истинска необхо-
димост да се промени, но все пак се
чувства неуверен и колеблив. Ако напри-
мер ти си с по-артистично и фриволно
излъчване и попаднеш в по-„студен“ колек-
тив, е почти сигурно, че ще си кажеш:
„Хм, всички около мен са толкова строги.
Аз някак не пасвам.“ И тази мисъл ще те
измъчва всеки ден, когато общуваш с дру-
гите. Но изборът да промениш имиджа си
е изцяло твой.  

Съм или изглеждам?
Хората променят имиджа си, за да изг-

леждат други. Но „изглеждам“ скоро се
превръща в „съм“. Променяйки себе си, ние
винаги губим по нещо от себе си, убедени са
психолозите. Изтриваме частица от пре-
дишното си „аз“ и с това „плащаме“ за но-
вия си образ. Например когато творческа
личност се сдобие с делови имидж, със си-
гурност жертва част от емоциите си и
изострената си чувствителност. Жените,
които се променят, за да угодят на вкуса
на някой мъж, рискуват много. Защото гу-
бят част от уникалността, а съответно и
от чара си. А личният чар е оръжието, с ко-
ето се „свалят“ мъже. 

С примери за неуцелен имидж се сблъсква-
ме достатъчно често. Специалистите в
областта на имидж мейкинга твърдят, че
хората често се провалят, когато предпри-
емат самоцелна и самоволна промяна на
външния си вид. Вместо да изглеждат по-
добре, те започват да изглеждат по-смеш-
но. И някак неадекватно. Още по-лошият
вариант е, когато тези хора не забелязват
колко са смешни и странни и демонстра-
тивно се гордеят с промяната. 

Затова не експериментирай за генерални-

те промени. Допитвай се до професиона-
листите. Макар че и намесата на специа-
лист не е гаранция, че ще се сдобиеш с меч-
тания образ. Не ти ли се е случвало фризь-
орът да ти направи прическа, която сама
по себе си е прекрасна, но те състарява?
Видимо. 

Могат да се дадат и още куп примери за
неуспешен имидж, който вреди на човека.
Но трябва да се има предвид, че за публич-
ните личности понятието „неуспешен“ е
доста относително. Не е зле една журнали-
стка да изглежда агресивно на екрана, въп-
реки че в личния си живот тя е умна, урав-
новесена и мила. Нахаканият образ, който
си е изградила обаче, я храни (и в прекия, и в
преносния смисъл) и є осигурява напредък в
кариерата. От тази гледна точка той е ус-
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БОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМА

Аз ли съм, или не съмАз ли съм, или не съм
КОГАТО РЕШИШ ДА ПРОМЕНИШ ИМИДЖА СИ, 

НЕ ГУБИ СЕБЕ СИ

Мнението на                          
Реактивният 
Ако имиджът се формира в полза на
очакванията на околните, то това е
реактивен имидж. Той фактически се
явява наложен и в него не е отразено
eмоционалното състояние на човека.
Човекът получава социална подкрепа,
но не получава удовлетворение, понеже
собствените му емоции остават неиз-
разени. По тази причина в душата му
се нагнетяват неудовлетвореност,
напрежение и скрита агресия. 



ќфициален вносител У–алицаФ ќќƒ:
1463 —офи¤, ул. У’ан јспарухФ 35,

тел. 02/980 33 15, факс 02/980 48 99,
≈-mail: dinpg@techno-link.com.

«а привлекателно т¤ло,

нежна и гладка кожа

Предотвратява поява-

та на стрии, които мо-

же да се образуват в

юношеството, по време

на бременност или в пе-

риоди на бързо увеличе-

ние на теглото. Бал-

самът укрепва и стяга

кожата и подобрява вида

є - тя става свежа и глад-

ка. Съдържа етерични

масла от евкалипт, ензима

пепсин и масло от жожоба.

За предотвратяването на

стрии по време на бремен-

ност се препоръчва използ-

ването на ≈Ќя балсам от третия

месец на бременността до третия ме-

сец след раждането. Нанасяйте ≈Ќя

балсам против целулит и

стрии с кръгообразни движения. За по-

добри резултати в борбата срещу целу-

лита масажирайте засегнатата кожа 5-

10 минути 2 пъти на ден, най-малко 12

седмици. Не забравяйте, че съществена

част от борбата против целулита са

пиенето на достатъчно количество во-

да, правилното хранене и спортът.

≈Ќя ·‡ÎÒ‡Ï
ÔÓÚË‚ ˆÂÎÛÎËÚ
Ë ÒÚËË
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пешен за нея. Същото може да се каже за
дамите, задаващи тон в политиката и шо-
убизнеса, които сами са се вкарали в жес-
токите сковаващи рамки на деловото и
властно излъчване. В техния случай това е
полезно. Ако обаче една посредствена дома-
киня реши да се превърне изведнъж в „дива
котка“, която знае какво иска, тя рискува
повече да загуби, отколкото да спечели от
тази промяна. 

За кого се стараеш?
Днес към имидж мейкърите по-често от

всякога се обръщат т. нар. бизнес дами с
молба специалистите да превърнат тяхна-
та женственост и сексуално излъчване в
„оръжия“ на деловата им активност. Пре-
ди години се смяташе, че деловата жена

трябва да изглежда като безполово съще-
ство. Защото само тогава мъжете биха
припознали в нея равностоен партньор.
Днес жените прозряха, че в бизнеса не е
нужно да се стремят към равенство с дру-
гия пол, а по-скоро да използват предим-
ствата на собствения си пол, за да успя-
ват. Мощното оръжие на женствеността
не бива да се пренебрегва. Промяната на
имиджа в тази посока носи много плюсове.
Накрая всички са доволни – и самите дами,
и техните колеги мъже по бизнес. Първо,
това отговаря на настроението на самите
жени, които съвсем не щат да са „мъже в
поли“. И второ, отговаря и на очакванията
на самите мъже, свикнали да играят опре-
делена роля при вида на такива чудни неща
като женски крака и женски бюст (дори
въпросните прелести да са скрити под де-
лови строг костюм). 

Имиджът се брои за успешен, ако отгова-
ря на очакванията на околните и в същото
време позволява на човека да изрази себе си,
да заяви пред обществото своето уникално
„аз“. Такъв човек е в хармония и със себе си,
и със заобикалящия го свят. Общуването с
него е истинско удоволствие. Такива хора
са опора за близките си. За разлика от
жертвите на принудителния имидж, които
много лесно могат да доведат себе си и
околните да нервни сривове.

Да теглим чертата
Имиджът – това не си ти. А онова, кое-

то виждат в теб другите. Ако искаш окол-
ните да те видят такава, каквато ти си
решила, че искаш да те видят, трябва да
анализираш както своите, така и чуждите
очаквания. Какво очакват от теб хората,
с които живееш, работиш, общуваш, и
какво ти самата очакваш от себе си. Как-
ви мисли и мечти искаш да реализираш?
Ако от активна и борбена личност с прек-
расна работа се превърнеш в обикновена
домакиня само и само да задоволиш очаква-
нията на мъжа си, ще изпаднеш в конфликт
със самата себе си. Ако пък пренебрегнеш
очакванията на мъжа си и жертваш дома-
кинстването в полза на кариерата, ще из-
паднеш в конфликт с партньора си. Всъщ-
ност неадекватно избраният имидж ще
доведе до същите проблеми и в отношени-
ята с колегите, приятелите и даже с шефа
ти. За да не се случи това, трябва да анали-
зираш емоциите – и своите, и чуждите.
Наблюдавай и мисли! 

Работата над имиджа е всъщност  рабо-
та на душата. И ако я свършиш през пръс-
ти или пък решиш да копираш грубо някого,
ще изглеждаш в крайна сметка неубедител-
но, фалшиво, отблъскващо и смешно.  

    специалистите
Да станеш друг 
Според някои промяната на имиджа е
най-лесният начин „да станеш друг“.
Но тя трябва да се случи както на ни-
во външност, така и на ниво душа и
мисъл. В противен случай човек се
превръща в обикновен потребител – са-
мо пазарува червила, чепици, парцалки
и часовници за престиж. Подлага се на
пластични операции, спазва стриктно
повелите на дизайнерите и отсяда са-
мо в луксозни хотели. Но този начин на
живот прилича на пътуване с една и
съща скорост по еднообразен път. 



CMYK-20

20
Бела, брой 7 (113), 2007

С
лушах две мадами как си говорят в
автобуса. Бяха две много готини ма-
дами. Изглеждаха сити, красиви и в
добро настроение. Едната каза: „Ох,

хладилникът ми е празен.“ А другата
отвърна: „Аз пък нямам хладилник.“ Зачу-
дих се коя от двете има проблем. Тази, на
която хладилникът є е празен, или онази, на
която няма какво да є е празно. 

Е, аз пък нямам огледало 
Имам малко огледало, в което гледам, за

да видя дали съм си размазала добре крема за
лице сутрин. Но на практика нямам огледа-
ло. Нямам истински голямо огледало. Чуди-
те се защо подхващам темата за огледало-
то с... хладилник? 

Огледалото дава уникална възмож-
ност на жената да види себе си. 
То по своеобразен начин храни 
жената. В присъствието на огледало
жената става друга. Също както 
около хладилника огладнява.

Засилва се желанието є да бъде красива,
апетитът є да изглежда съблазнително. 

Истината е, че както мадамата без хла-
дилник се храни, така и аз, мадамата без ог-

ледало, се оглеждам. И в двете липси се
съдържа някаква увереност. Едната е, че и
без хладилник няма да умреш от глад, а дру-
гата – че и без огледало няма да си съвсем
раздърпана и грозна. 

Много жени и много мъже си мислят, че
огледалото е женска тема. Че огледалото е
атрибут на женската суета. Истината
обаче е, че с огледалото се занимават мно-
жество научни дисциплини: оптика, като-
птрика, физика, психология, логика, филосо-
фия, семиотика, изкуствознание, социоло-
гия. Истина е и че темата за огледалото се
заглушава от толкова история, митология,
любопитни факти и пр., че трудно се сти-
га до съвсем простите неща. Какво напри-
мер може да накара една не много суетна
жена като мен да се гледа по-често в огле-
далото? Или да стане притежателка на ис-
тинско голямо огледало?

Езотериците са убедени 
че информацията, „запомнена“ от огледало-
то, може да се излъчва и да действа на на-
шето подсъзнание. Известно е, че оптичес-
ката повърхност не само отразява, но и
частично поглъща, а това означава, че „за-
помня“ падащата върху нея енергия. 

Човекът е единственото от живите
същества, способни да се разпознават
в огледалото. Огледалото е главният
критерий на нашата самооценка.

Ако не харесвате външния си вид, е трудно
да разчитате на добро настроение и самочу-
вствие. Ето защо пред огледалото е необхо-
димо единствено да се усмихвате. И обрат-
ното – колкото може по-рядко да подхожда-
те към него в недобро разположение на духа. 

В началото 
на средновековието 

в Европа
стъклените огледала изчезнали. Религията
смятала, че през огледалото гледа на света
самият дявол. На средновековните модни
жени им останало да използват за огледало
специални полирани метали и специални съ-
дове с вода. 

Добре полираните огледала били 
широко използвани за лекуване на 
болни. С тях лекували туберкулоза,
водна болест, едра шарка и някои
психически заболявания.

Поразителното е, че много страдащи
действително оздравявали. Смята се, че

АКСЕС
ОАРИ

Апетит и/или либидо
ПРЕД ОГЛЕДАЛОТО

Апетит и/или либидо
ПРЕД ОГЛЕДАЛОТО



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 4 години – 5,8%;
над 4 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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топлият оттенък на метала (бронз, ме-
синг, злато, мед) поглъща „хладните“ боле-
стни енергии и отразява „топлите“, „слън-
чевите“. Металите с хладен оттенък
имат точно обратното действие. Нашите
предци провеждали биостимулация на орга-
низма чрез манипулация с огледала от раз-
лични метали. Болният започвал активно
да се съпротивлява на болестта. 

Славата си 
на магически предмети

огледалата затвърдили в началото на XVI в. 

С помощта на играта на отражения-
та хората гадаели и изменяли 
бъдещето си, викали тъмните сили,
умножавали урожая и извършвали 
още множество магични ритуали.

Трезвомислещите обаче намерили на огледа-
лата много по-полезно приложение. Разузнава-
нето на Испания и Франция двеста години
поред използвало шифрована система, изобре-
тена още през XV в. от Леонардо да Винчи.
Главната особеност на тази криптограма би-
ла, че е обърната наопаки. Депешите се пише-
ли и шифровали в отражението на огледало и
без огледало не можели да бъдат прочетени. 

Перископът 
е другото полезно древно огледално изобре-
тение. Той давал възможност да се оглеж-
даш за врагове, без да бъдеш забелязан от
тях – с помощта на система от взаимно-
отразяващи се огледала. Детската игра на
слънечво зайче била почти повсеместно из-
ползвана от всички враждуващи страни по
време на знаменитата Тридесетгодишна
война. Трудно е да се прицелиш, когато хи-
ляди огледала заслепяват очите ти. Както
виждате, зависи пред коя наука, интересна
история или просто вярване ще застанем,
за да „огледаме“ огледалото. 

Има и още. Японците смятат, че именно
огледалото свързва всички нации в света
чрез това, че на земята ежедневно изгрява
слънце. В традициите на японската религия
синто (или шинто) богиня на слънцето е
Аматерасу. Старинен мит разказва, че
Аматерасу дълбоко се обидила на родния си
брат Сусано и се затворила в дълбока ка-
менна пещера. Без светлина и топлина
всичко живо на земята умира. Тогава, загри-
жени за съдбата на света, боговете решили
да извадят богинята на слънцето от пеще-
рата. И понеже тя била известна с любопи-
тството и суетата си, увесили на едно
дърво, което растяло до пещерата, една
огърлица и редом с нея – огледало. И повели-
ли на свещения петел да започне да пее
гръмко. Като чула птицата, Аматерасу из-
лязла от пещерата и видяла огърлицата. Не

издържала на изкушението и решила да си я
сложи. А в огледалото не могла да не се ог-
леда – за да оцени как є стои украшението.
В мига, в който светлата Аматерасу се ог-
ледала в него, светът се озарил и останал
такъв до ден днешен. 

Огледалото символизира честност, пря-
мота и непорочност, а истината е, че до
ден днешен всички жени са любопитни (и
суетни), както и богинята Аматерасу. У
нас например съществува изразът „Започна
да се върти пред огледалото.“ Означава, че
момиченцето е пораснало. 

До ден днешен огледалото влиза 
в списъка от подаръци, които японс-
ките момиченца получават при навъ-
ршването на девет години. Притежа-
нието на огледало е своеобразна ини-
циация – момичето е станало жена.

Жена, която вече може да се отдаде на
всякакви огледални удоволствия. Да се ог-
лежда, за да види колко добре е облечена. Да
се оглежда, когато е гола. Или да си прави
снимки пред огледалото, което пък е нещо
съвсем интересно. От гледна точка на ня-
коя от точните науки, занимаващи се с ог-
ледалото. Защото снимките, направени
пред огледало, са любопитно отразено от-
ражение. 

В крайна сметка няма женски атрибут,
който да не се определя като женски 

заради... мъжете 
Знаете ли например, че латинското име

на огледалото е speculum. Спекулумът е до
болка познатият на жените инструмент,
който се използва при гинекологични прегле-
ди. Спекулумът е метален инструмент,
който служи за разширяване на тесни отво-
ри или кухини (влагалище, ректум, нос), за
да може да се огледа вътрешността им.
Има теоретички на феминизма, които
именно заради това съвпадение на думи съ-
зират в огледалото мъжкия подход към же-
ната. Този подход е основан на представата
за „липси“ и „кухини“ у жената и на съот-
ветните наличости у мъжа.  

Както виждате, проникването 
в огледалото не е лесна работа. 
Не е като онази работа – да 
отвориш хладилника. Огледалото 
дава информация, която нямаш. 
Или имаш, но искаш да потвърдиш.

Истинската жена обаче не просто храни
апетита си за красота, заставайки пред ог-
ледалото. Тя отвръща на либидото си по
този начин. Огледалото пък от своя стра-
на може да нахрани всякакви апетити, лю-
бопитства и желания. 

Мирослава ИВАНОВА



√роздето укрепва сърдечносъдовете
дейност и стимулира кръвообраще-
нието, морските риби снабдяват
организма с незаменимите ненаси-

тени мастни киселини омега-3 и омега-6,
боровинките карат имунната система да
заработи на пълни обороти. Всичко това
си го чувала вече. И, надяваме се, си го за-
помнила. Но знаеш ли, че напоследък коз-
метичната индустрия все повече се въз-
ползва от ефективността на ценните
хранителни съставки и ги влага в козме-
тичните продукти? 

Умните козметолози разчитат на кивито
и ананаса, когато си поставят за цел да
направят тена ти сияен. Ако пък планират
да стегнат кожата, забъркват в крема за
лице витамини, извлечени от боровинките.
Полифенолите от гроздето и зеления чай
успешно държат бръчките в шах и забавят
остаряването на кожата. 

Ензимите 
в ананаса и кивито

карат тена да засияе
Ензимите са малки чудодейни молекули,

надарени с извънредна сила. Без тях няма-
ше да има живот, тъй като по своята
същност те са сложни белтъци, които
катализират биохимичните процеси в
клетката. С две думи, те са като малки
моторчета в нашето тяло. Но не само –

те са важен компонент на всяка жива
система. Ензимите дават искра за „за-
палването“ на всички процеси на обмяна-
та на веществата. Те са бдителни „паза-
чи“ на имунната система, участват в
разграждането на храната, подпомагат
по-бързото оздравяване на възпаленията
и по-лесното протичане на кръвта. Благо-
дарение на свойството си да разграждат
белтъчините те са в състояние да изг-
лаждат кожата от вътре навън – ефек-
тивно разлагат веществата, които се
отлагат в съединителната тъкан и кои-
то са виновни за образуването на бръчки-

те и целулитните делчета.

Биохимиците са преброили 
над 20 000 различни ензима, 
от които до днес 
са изследвани и анализирани 
докрай едва 2500.

Ензимите приличат на капризни момиче-
та – не могат да понасят температура над
40 °С (тогава губят своята сила). 

КЪДЕ ИМА НАЙ-МНОГО

Ензимите се съдържат предимно в плодо-
вете и най-вече в ананаса, папаята, киви-
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КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

бюфет
BBeeaauuttyyBBeeaauuttyy

БЕЗЦЕННИТЕ ВИТАМИНИ, 
ЕНЗИМИ & CO

Ензимите, витамините и полифенолите са субстанции 
от естествен произход, които освен плодовете и зеленчуците 

„населяват“ и козметичните кремове и лосиони. 
Какви таланти притежават и как точно действат?
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то и смокините. Но също така и в зеле-
ните салати, морковите и копъра.

В козметиката се използват различни
ензими. Най-важните обаче са ЕНДО-
НУКЛЕАЗАТА, която успешно „поправя“
дефектите, които слънцето е причинило
на кожата, ПРОТЕАЗАТА, който действа
като пилинг съставка, тъй като може да
отделя по биохимичен път мъртвите ро-
гови клетки. Ензимът с трудното име

СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗА (за по-
кратко СОД) е надарен с таланта (не с
мултиталанта!) да забавя стареенето на
кожата. Той е суперантиоксидант. КО-
ЕНЗИМЪТ Q10 от своя страна благопри-
ятства снабдяването на клетките с кис-
лород и активно защитава кожата от на-
шествието на свободните радикали – ви-
новниците за нейното стареене. Освен
това в митохондриите – енергийните
централи на клетките – той се явява „за-
палката“ на процесите на обмяната на ве-
ществата на клетъчно ниво.

Витамините 
в боровинките 

стягат кожата на лицето

Витамините са най-верните съюзници на
кожата. Но преди всичко ВИТАМИН С. А
знаеш ли, че в боровинките има повече ви-
тамин С, отколкото в лимона? 

Витамин С участва в процесите на син-
тез на колаген в тъканите, а колагенът е
гарант на гладката кожа без целулит.

КЪДЕ ИМА НАЙ-МНОГО

Други важни източници на витамин С, ос-
вен боровинките, са цитрусовите плодо-

ве и кивито, броколито, както и червени-
те и жълтите пиперки.

„Кръвният брат“ на витамин С е ВИТА-
МИН Е. Той защитава кожата от въздей-
ствието на свободните радикали и стаби-
лизира липидните є слоеве, така че тя да
може сама да се справя с неблагоприятните
атаки на различни вредни агенти отвън. 
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Само за ценители
На 2-рия етаж на ЦУМ официално
бе открит най-новият магазин
Bobo Zander sport. 

А след него – и още два нови мага-
зина на марката във Варна и в
Слънчев бряг. С новооткритите
бутици компанията Ariston S, бла-

годарение на която италианската
верига за дамски облекла Bobo
Zander влезе в България, цели да
предостави повече удобство на
клиентите и почитателите на
италианския шик.
Пролетно-лятната колекция на
Bobo Zander sport е доста санти-
ментална. Характерните за мар-
ката спортно елегантни модели
от тази тема са предимно в бежо-
вата гама. От другите цветове
дизайнерите са наблегнали на
светлосиньото и на нежния вио-
лет, на трикото като материя,
на декоративните шевове и на
щампите във формата на герб, из-
работени със сребрист конец. По-
лите са ленени, с разкроен силует,
гарнирани с волани и бродерии. Мо-
делите са създадени за динамични
жени, които следят модата и це-
нят оригиналността.

15 пъти по-секси мигли
С VOLUME EXTEND MASCARA
НА RIMMEL
Ключът към невероятната спо-

собност на Volume
Extend Mascara ед-
новременно да издъл-
жава и увеличава
обема на миглите са
изключителна фор-
мула и две уникални
четки. С първата се
нанася специална бя-
ла основа с микро-
фибри Lash Extend,
която осигурява по-
добро разделяне на
миглите. Те за се-
кунда стават по-
дълги. А с иноватив-
ната формула Push
Up на Rimmel, нане-
сена със специален
апликатор, миглите
придобиват изуми-
телен обем и извив-
ка. За допълнително-
то фиксиране допри-
нася комбинацията
от парафин, овлаж-
нители, витамин Е и
пантенол.

REVLON представя
НОВАТА СЕРИЯ МОЛИВИ 
ЗА ОЧИ С АПЛИКАТОР
LUXURIOUS COLOR™
EYELINER
Моливите подчертават очите,
правят погледа изразителен и при-
дават елегантен финиш на грима.
Цветовете са наситени и се нана-
сят равномерно благодарение на
изключително фината текстура
на моливите. С помощта на спе-
циално създадения апликатор мо-
жете без усилия да постигнете и
елегантен опушен грим. 
Новите моливи Luxurious Color™
Eyeliner са дълготрайни и осигуря-
ват невероятен комфорт през це-
лия ден. Подарете си малко лукс
от REVLON.

КЪДЕ ИМА НАЙ-МНОГО

Витамин Е се съдържа във всички студе-
нопресовани растителни масла: масло от
пшеничен зародиш, слънчогледово олио,
зехтин, орехово олио и др. Освен това
присъства в състава на повечето видове
ядки и семена. Има го и в копъра, и в сое-
вите зърна. 

Като интегрирани в козметичните про-
дукти съставки витамини С и Е се борят
ефективно против свободните радикали.
Витамин С притежава и лек ексфолииращ

ефект и по много деликатен начин освежа-
ва посивелия тен на лицето. 

Важно! Стресът и никотинът са най-го-
лемите врагове на витамин С.

Полифенолите 
в гроздето и зеления чай

изглаждат бръчките
Полифенолите са вторични растителни

вещества със специфични функции. Съдър-

жащите се в гроздовите семки полифеноли
защитават растението от атаките на UV
радиацията. Тези в боровинките и в пат-
ладжаните се наричат АНТОЦИАНИ и съ-
що предпазват плодовете от вредните UV
лъчи и от агресивните микроби. 

Някои полифеноли, като флавонои-
дите в червеното вино, се полз-
ват с особено голяма популяр-
ност, тъй като успешно профи-
лактират сърдечносъдовите забо-
лявания и повишаването на ниво-
то на лошия холестерол в кръвта.

Други, като ФЕНОЛИТЕ, които се
съдържат в зеления чай, притежават анти-
ракови свойства.

Обаче, за да се получи 1 килограм
полифеноли, е нужно да се смачка
над един тон гроздови семки.

Вложени в козметичните средства, поли-
фенолите са мощно anti-age оръжие – сти-
мулират микроциркулацията и „прихва-
щат“ агресивните свободни радикали, кои-
то са причина кожата да остарява преж-
девременно. Полифенолите предпазват
еластиновите и колагеновите влакна от
разкъсване. Освен това възпрепятстват
загубата на произвежданата в тялото хиа-
луронова киселина, която е много ценна, за-
щото пречи на водата да се изпарява от ко-
жата.  

Ефектите: по-малко бръчки, стегната
кожа и сияен тен. 
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Красотата през 
този сезон ще е... студена. 
Скандинавска. Розовото 
се разлива във всичките си
нюанси. Повечето 
стилисти смятат този
цвят за опасен. 
Неоснователно.

Р
озовото има толкова оттенъци, че
всяка жена може да открие най-под-
ходящия за себе си. Не забравяйте
все пак, че розовото е твърде

женствен и нежен цвят. И не се страхувай-
те да „обличате“ в него не само бузите, но
и очите. А най-модерните устни през това
лято са... млечните. Онези, които са лише-
ни от цвят и яркост.

Любимите козметични
продукти

�
На първо място е спиралата за мигли.
Тя открива маса възможности за гри-

миране пред всяка жена. Ефектът от изпо-
лзването є е винаги... световъртежен.

�
На второ място е моливът за очи. За-
щото с него просто се рисува перфе-

ктно. По лицето. Всички в детството си
сме рисували с моливи и пастели. И пазим
този детски рефлекс. Много жени нямат и
представа, че с него могат практически да
пренарисуват цялото си лице. И даже да на-
рисуват ново.

Най-често 
срещаните грешки

�
Много често жените злоупотребяват
със спиралата. И в ре-

зултат вместо обемни
и дълги мигли полу-
чават сплъсте-
ни и обсипа-

ни с топчета туш. За да не се стига до то-
зи неприятен ефект, специалистите съ-
ветват спиралата да се нанася слой след
слой – първо на едното око (първи слой),
след това на другото (първи слой). Връща-
ме се на първото око (втори слой) и след
това – на второто (втори слой).

Грета Гарбо – нейното „конструктивно“
гримирано лице ще се помни още дълго

�
Много важен елемент от лицето са
веждите. Точно те придават на физио-

номията... равновесие. Изразителното им и
точно подчертаване с молив е финалният
акорд на перфектния грим. Припомнете си
кинозвездите от 50-те години. Техните

вежди
нямат конкуренция. Както впрочем и

техните образи, запечатали се в съзнание-
то ни.

�
Ако трябва да обобщим, най-често сре-
щаната грешка всъщност е злоупотре-

бата с декоративната козметика. Запомне-
те! В грима „прекалено много“ е винаги по-
лошо от „прекалено малко“. Лицето трябва
да остане „живо“, а не нарисувано. Въпреки
нанесените боички върху него.

Да обобщим

�
Главната тенденция в летния макиаж
са театрално гримираните мигли. То-

ва се постига с помощта на спирала за обем
с удължител. 

�
Върху клепачите и върху устните – ро-
зово във всичките му нюанси. Среб-

ристите и златистите сенки за очи
продължават да са актуални. Но много
предпочитани от стилистите са лилави-
те. 

�
Черният лак за нокти преживява сво-
ето второ раждане – отново е на мода.

Ноктите обаче трябва да са къси и с идеал-
но равна форма. Ако черният лак е прекале-
но радикален за вас, можете да го замените
с лак в цвят тъмно бордо или с тъмнока-
фяв.  
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Хладeн
повей

В грима „прекалено много“ 

е винаги по-лошо 

от „прекалено малко“.
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�

ВВ
одата може много неща. Тя утоля-
ва жаждата ни в горещините,
транспортира до клетките ни ви-
тамините и минералите, които

приемаме чрез храната, и съдейства за под-
държането на постоянна телесна темпера-
тура. С нейно участие организмът ни ели-
минира отпадъчните продукти. 

ВВООДДООЛЛЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ

Важни факти и препоръки

�Колкото един човек е по-едър, толкова
повече течности складира в себе си, но
изхвърля чрез уриниране приблизително по
2,5 л вода дневно. �Близо 20% вода се отде-
лят при изпотяване и 15% – чрез издишва-

нията. Затова се налага да пием повече во-
да. �Жаждата се утолява най-добре чрез
вода с температура 7–12 °С. Ефектът е
по-бърз, ако в нея сме разбъркали няколко
капки прясно изцеден сок от лимон. �На
ден човек трябва да изпива поне 1,5–2 л во-
да. Останалото количество се набавя чрез
сочните храни. По-добре е водата да се
приема на порции, а не наведнъж. �Чаша
преварена вода сутрин, изпита на малки
глътки, зарежда с енергия за деня. �Вода-
та, която съдържа 100 мг магнезий на 1 л,
облекчава главоболието и помага за по-доб-
рата концентрация. �Водата, която
съдържа 200 мг калций на 1 л, успешно про-
филактира алергии. �Тази с флуорид (1 мг
на 1 л) пък предпазва зъбите от образуване

на кариеси. �Минералната вода с въглево-
дород (1700 мг на 1 л) притъпява неприят-
ното усещане от киселини в стомаха. При
гадене се приема на малки глътки 1/4 л сту-
дена газирана вода, като при пиенето є се
вдишва и издишва дълбоко.

Още ползи

�
МИНЕРАЛНИТЕ БАНИ облекчават
ставни, костни, мускулни и неврологич-

ни болести. На здравите хора се препоръчва
веднъж седмично да се потапят в басейн с
гореща минерална вода. Тези процедури про-
вокират обилно изпотяване и отпушване
на порите на кожата, вследствие на което
организмът се прочиства.

�
ПРИ ПЛУВАНЕ се напрягат всички
мускулни групи на тялото, без да се на-

товарват ставите. Плуването е идеални-
ят спорт за хора с наднормено тегло и
ставни болежки. То стимулира сърдечната
дейност и подобрява функциите на белите
дробове. При плуване водата масажира тя-
лото и кожата видимо става по-стегната.

�
МАСАЖЪТ НА ЛИЦЕТО с хладка во-
да активизира кръвооросяването на

мозъка. Струята трябва да се насочи към
лявото слепоочие, така че да обхване цяло-
то чело. После се намокря областта около
носа. Обливай последователно лявата и
дясната половина на лицето.

�
ОТСЛАБВАНЕ С H2O (ВЪНШНО)
Чрез пиенето на 2 л вода дневно се изга-

рят поне 200 кал. Контрастните душове
активизират кръвообращението, а оттам
и обмяната на веществата се забързва. За-
това и те са чудесно средство за „струго-
ване“ на тялото. Освен това редовното
обливане с контрастни душове укрепва за-
щитните сили на организма. 

ТЕХНИКА НА ОБЛИВАНЕ

Първо, прави го бавно. Тялото ти трябва
да привикне постепенно към разликите в
температурата. Студената вода трябва
да е с температура 10–12 °С. Прави про-
цедурата, докато кожата ти леко се за-
черви. Важно е преди всяко обливане със
студена вода тялото да бъде топло.
След като свършиш, никога не подсуша-
вай кожата, а само се отърси от водата
и облечи хавлия. Последният душ трябва
да е студен.

�
ПРИ ТРУДНО ЗАСПИВАНЕ Напълни
ваната (или една кофа) със студена во-

да. Стъпи вътре и марширувай на място с
високо повдигнати колене, като изваждаш
всеки крак над водата. Продължи, докато
краката ти станат студени. След това
обуй дебели чорапи.

�
ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ОРОСЯВА-
НЕТО НА КРАЙНИЦИТЕ И ЗА УС-

ПОКОЯВАНЕ НА НЕРВНАТА СИСТЕ-
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ЧЧААШШАА  ВВООДДАА,,
ааккоо  ооббииччааттее!!



CMYK-29



�

CMYK-30

30
Бела, брой 7 (113), 2007

МА Напълни 1 кофа със студена вода и 1 с
вода, която е с температура 37 °С. Пото-
пи краката си първо в топлата вода за 5
минути, след което – и в студената за 15
секунди. Завърши процедурата с потапяне
в студена вода и обуй топли чорапи.

�
ПРИ РАЗШИРЕНИ ВЕНИ Събери два-
та крака. С подвижния душ (с кръгови

движения) облей с топла вода първо пети-
те им, след което – прасците, а накрая – и
предната част на краката до коленете.
Движението на душа трябва да е от долу
на горе. Пусни студената вода и направи съ-
щото. Обуй памучни чорапи и се разходи на-
сам-натам, докато усетиш приятно загря-
ване на краката.

�
ПРОТИВ ГЛАВОБОЛИЕ И ЗА ТОНУС
Контрастните водни процедури на ръ-

цете прогонват главоболието и тонизират
цялото тяло. Те не бива да се комбинират с
маршируването във водата, което описах-
ме по-горе. Потапяй в студена вода първо
дясната, след което – и лявата ръка, дока-
то почувстваш и двете ръце студени. В за-
висимост от това, колко е чувствителна
кожата ти, може да са ти необходими от 6
до 30 секунди. След това изтръскай водата
от тях. Не ги подсушавай с хавлия.  

�
ЗА ПРОЯСНЯВАНЕ НА ПОГЛЕДА
Придвижи студената струя вода на

подвижния душ от дясното към лявото
слепоочие през челото. След това придвижи
струята 3 пъти от горе на долу по дясната
половина на лицето. Направи същото и вър-
ху лявата лицева половина. Завърши с кръ-
гови движения около цялото лице (3 кръга).
Попий кожата с хавлиена кърпа, без да я
търкаш.

�
ЗА УСПОКОЯВАНЕ НА НЕРВИТЕ
Няма нищо по-отпускащо от ароматна

вана след напрегнат ден. Маслата от евка-
липт, роза, лайка и лимон са с успокояващо
действие. Жасминът, лавандулата, мента-
та и босилекът – с освежаващо. Харесай си
едно от тях и капни във водата 10 капки от
него. Можеш да смесиш маслото с 1/2 ч. ч.
прясно мляко и с 2–3 ч. л. мед. Така то няма
да образува мазна „покривка“ над водата.

ММИИННЕЕРРААЛЛННААТТАА

Важни факти и препоръки

�Кулинарите обожават минералната вода.
Тя е идеалната напитка по време на дегус-
тация, защото неутрализира предишния
вкус върху рецепторите и ги подготвя да
се насладят на следващия. �Минералната
вода е враг на апетита и на махмурлука.
Ако пиеш концентрат, изпивай тройно по-
голямо количество минерална вода. Тя
възвръща „унищожените“ от алкохола ми-
нерали и витамини в организма. �Учени ус-
тановили, че само 1 на 10 души пие дос-
татъчно количество вода. По-обезпокои-
телното е, че 1/4 от учениците не пие поч-
ти никаква. А жаждата влошава умствена-
та дейност с цели 10%. Учители забелязали,
че когато напомнят на учениците да пият
повече вода, те успявали да се концентри-
рат по-добре в час. �Когато усетиш жаж-
да, трябва да знаеш, че обезводняването ве-
че е настъпило. Не чакай този момент, а
посягай по-често към чашата.

Още ползи

�
СПАСИТЕЛНА ПО ВРЕМЕ НА
СПОРТ Пиенето на достатъчно коли-

чество вода прогонва умората. Особено ко-
гато спортуваме. Но трябва да следиш
колко точно вода пиеш. Само след 1 час фи-
зическо натоварване тялото ни е отделило
1 л пот. Половин час преди тренировка-
та изпивай половин литър минерална во-
да, а по време на тренировката на всеки
15 мин – по 200 мл. Но я пий бавно и не до-
бавяй лед в нея, за да не стресираш тялото
с температурен шок.

КОЛКО ГУБИМ

ПРИ СПОРТУВАНЕ

Вид спорт Количество загуби 
на H2О

100 м бягане 0,15 л
10 000 м бягане 1,5 л
Маратон 4 л
Каране на ски (10 км) 1 л
Баскетболен мач 1,7 л
Футболен мач 3 л
Боксов мач 1,6 л

�
ПО ВРЕМЕ НА ДИЕТА Тогава тялото
отделя още повече шлака от обикнове-

но. Затова ти е необходима още повече во-
да, за да я прочистиш. Водата е „моторът“
на обмяната на веществата. А минерална-
та допълнително зарежда организма с цен-
ни вещества. Затова по време на диета
задължително изпивай поне 2 литра вода
дневно. Тя ще улесни работата на бъбреци-
те. Запомни, че колкото по-малко храна
приемаш, толкова повече вода трябва да
пиеш. Защото по време на диета лишаваш
организма от водата, която постъпва в не-
го чрез храната. 

�
ПОДДЪРЖА ВОДНО-СОЛЕВИЯ БА-
ЛАНС И ЗДРАВЕТО Само сухият въз-

дух в офиса е причина да отделяш двойно
повече течности от обикновено. Когато не
пиеш достатъчно, тялото се разболява.
По-безопасно е да прекалиш с пиенето на
вода, отколкото да се обезводниш.

ДО КАКВО ВОДЯТ

ЗАГУБИТЕ НА H2О
Пример: човек, тежащ 75 кг
От загубата на само 0,8 л вода той ще
ожаднее. Ако загуби 1,6 л вода, ще загуби
работоспособността си. Ако тези литри
станат 4 – пулсът му ще се учести. Въз-
можно е да го заболи стомах и даже да
повърне. Загуба на около 11 л вода ще е
смъртоносна. 
Запомни, че колкото и вода да пиеш, няма
да навредиш на здравето си. Защото тя
се отделя безпроблемно от бъбреците.
Възрастният човек се нуждае от около
2,5 л течности всеки ден. На бебетата
им стига и 1 л. На тийнейджърите им
трябват най-малко 2,7 л дневно, а на май-
ките кърмачки – даже 3,2 л.

Не бъркай жаждата с глад
Когато човек не приема достатъчно количество вода, той изпитва необясним диском-
форт. С напредване на дехидратирането получава главоболие, гадене и започва да се
чувства слаб. Обезводняването на организма е причина за болки в ставите и гърба, за
астма, ангина, високо кръвно налягане, лошо храносмилане и запек. Мнозина обаче бър-
кат жаждата с глад и ядат, вместо да пият. Но пак напомняме, че затлъстяването е
резултат именно от обезводняването.
И като капак дефицитът от H2O може да причини депресия и честа смяна на настро-
енията. Освен върху физическото здраве водата влияе благотворно и върху психично-
то ни здраве.
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�
СТИМУЛИРА РАБОТАТА НА СТО-
МАХА Превърни изпиването на чаша

минерална вода преди закуска в навик. Осо-
бено ако си поспалива, будиш се трудно и
обикновено стартираш деня без енергия.
Изпита на гладен стомах, тя ще стимули-
ра работата на стомаха и червата. 

�
И РАЗХУБАВЯВА. МНОГО! За да по-
добриш обмяната на веществата, сут-

рин  на гладен стомах изпивай по 1 ч. мине-
рална вода, в която предварително си разт-
ворила 2 ч. л. ябълков оцет. Този „коктейл“,
освен че прочиства организма, подпомага и
по-бързото елиминиране на шлаката. А
шлаката е враг номер едно на красотата.

Всеизвестно е, че кожата ни се нуждае от
влажност. Когато тялото ни страда от
недостиг на вода, кожата изглежда изто-
щена, загубва еластичността си и по нея се
появяват малки бръчици.

�
ПО-ВКУСНАТА ДОБАВКА КЪМ
КОКТЕЙЛИ Добавите ли към всеки

коктейл и минерална вода, ще го направите
не само по-лек, но и по-вкусен. 

�
ПОДПОМАГА РАЗГРАЖДАНЕТО
НА МАЗНИНИТЕ Няма значение къде

се намираш – вкъщи или в офиса, – навсякъ-
де трябва да имаш приготвени шишета с
минерална вода. За да свикнеш да пиеш ре-
довно. Ако поглъщаш по 2,5 л вода на ден,
ще отслабнеш видимо. Зависимостта меж-
ду отслабването и минералната вода уста-
новила  група американски учени, според ко-
ито липсата на енергия, умората и наднор-
меното тегло в много от случаите се дъл-
жат на дефицит на H2О. Изследванията
показали, че само 1 от 5 пациенти с наднор-
мено тегло е пил препоръчаното количест-
во вода – по 8 чаши вода всеки ден. Повече-
то не изпивали дори и по литър. Което е

направо опустошително за човека, защото
той се състои от 75% вода. 

Най-малкият проблем за фигурата е, че
ако на тялото му липсва вода, обмяната на
вещества се забавя. Отпадъчните продук-
ти не могат да бъдат изхвърлени и оста-
ват в клетките. Те се затлачват, не успя-
ват да поемат оптималното количество
кислород и хранителни вещества и с време-
то „заспиват“. Последиците са нарушено
храносмилане, наднормено тегло и бръчки. 

Освен това минералната вода замества
перфектно напитките, от които се пълнее.
Хората, които ежедневно пият лимонада
(1 чаша = 200 мл = 70 кал), подсладен пор-
токалов сок (1 чаша = 200 мл = 90 кал),
ябълков сок (1 чаша = 200 мл = 95 кал),
всъщност консумират повече калории. А
„течните“ калории са по-проблематични,
защото се складират по-бързо в клетките,
отколкото тези, приети чрез храната. 

ПОДСЛАДЕНИТЕ СОКОВЕ

пък причиняват бързо покачване на ниво-
то на кръвната захар. Но за жалост това
ниво спада също толкова бързо, колкото
се е покачило, което провокира сънли-
вост и неспособност за концентрация.

Другите наши любими напитки в ежедне-
вието – кафето и алкохолът – пък затруд-
няват разграждането на мазнините. Зато-
ва не утолявай жаждата си с газирани на-
питки или кафе. Кофеинът стимулира от-
делителната способност на бъбреците
толкова силно, че тялото изхвърля повече
вода, отколкото е приело. Алкохолът води
до същия ефект, защото стимулира отде-
лянето на хормона адиуретин, който под-
помага елиминирането на водата от орга-
низма. С чиста съвест можем да обвиним
кафето, алкохола и черния чай за забавяне-
то на обмяната на веществата, а оттам и
за напълняването. Затова си ги позволявай,
но в малки количества.

�
ПРИТЪПЯВА ЧУВСТВОТО ЗА ГЛАД
Ежедневно тялото трябва да отделя

от 4 до 6 л сокове (стомашни сокове, теч-
ности от жлъчката и др). С колкото пове-
че налична вода, подадена отвън, разполага
то, толкова по-ефективно ензимите разг-
раждат хранителните вещества. Като ре-
зултат ти не се изкушаваш да се натъпчеш
с храна, защото организмът ти има всичко,
от което се нуждае.

�
ИЗТРИВА УМОРАТА Всеки знае, че
уморените хора поглъщат по-големи

количества храна. Учените открили, че
причината и в този случай е дефицитът от
вода. Не е случаен фактът, че онези, които
работят нощем, напълняват по-бързо. Во-
дата кара клетките да произвеждат пове-
че енергия. И съответно и ние се чувства-

ме по-жизнени. 

План за пиене

�
Никога не пий вода по време на хранене.
Така затрудняваш храносмилането.

Всяка хапка трябва да се дъвче най-малко
25 пъти.

�
Винаги сервирай до чашата с кафе и ча-
ша с вода. И я изпивай, естествено.

�
Ако се потиш прекалено, на всеки поло-
вин час изпивай по половин чаша вода.

Тези количества се явяват допълнителни
към необходимата дневна норма от 2,5 л.

�
За съжаление много хора се сещат да
пият вода едва когато устните им

изсъхнат. Но това е последният сигнал,
който тялото ти изпраща, че се нуждае от
вода. Ако постоянно (през целия ден) усе-
щаш устните си влажни, значи пиеш пра-
вилното количество вода. 

�
Щом се усетиш уморена и гладна, изпи-
вай по 1 чаша вода. 

�
Създай си навик преди всяко хранене съ-
що да изпиваш по 1 чаша вода. 

Трикове за самопомощ

Ако ти е трудно да пиеш достатъчно во-
да, защото просто не се сещаш, възползвай
се от следните съвети:

�
Навсякъде, откъдето минаваш често,
сложи шишета, пълни с вода – например

в кухнята, на бюрото в офиса или в хола.
Посягай често към бутилките и постепен-
но ще си създадеш навик, като минеш пок-
рай тях, да отпиваш автоматично. Вечер
проверявай дали си изпила всичко.

�
За да не ти омръзне вкусът на водата,
изстисквай по няколко капки лимонов

сок в чашата. Или пък я ароматизирай с
парче ябълка, круша или грейпфрут.

�
Винаги когато сядаш в ресторат или
бар, започвай поръчката с „Чаша вода,

ако обичате!“.
Дарин НИКОЛОВ
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Kuulas – северно лятно
сияние
Сиянието на северната лятна
нощ. Свежото докосване на роса-

та по кожата. Нежен полъх на
вятър по лицето. Усещаш ли сво-
бодата да изразяваш себе си? За
първи път Lumene лансира на паза-
ра парфюм, който пренася сетива-
та ни във времето – от сътворе-
нието на света до наши дни. Урав-
новесява хаоса и стреса на модер-
ния живот. Kuulas е свежестта на
Севера – водни лилии, момина съл-
за и кристално чистите води на
Финландия са съединени в един
уникален аромат.

BONUX 2 в 1 – 
с лавандула и лайка 
и с жасмин и алое
Ефективният перилен препарат
BONUX излезе в два нови варианта
на BONUX 2 в 1 с омекотител. В
Bonux 2 в 1 Natura Relax наситени-
ят аромат на лавандулата е хар-
монично комбиниран с нежния аро-
мат на лайката. А в Bonux 2 в 1
Natura Energi познатата ни меко-
та на алое вера е комбинирана с де-
ликатното ухание на жасмин. И
двата перилни препарата са изклю-
чително ефективни и ухаят зареж-
дащо и неповторимо благодарение
на перфектната комбинация от

натурални аромати в състава си.

NIVEA VISAGE DNAge
Zone Action – 
СПЕЦИАЛНАТА СЪСТАВКА,
КОЯТО СЕ БОРИ С 
МИМИЧЕСКИТЕ БРЪЧКИ
NIVEA VISAGE DNAge Zone Action
е най-новият продукт от серията
DNAge с перфектната съставка,

бореща се с образуването на бръч-
ките по челото, бузите, в зоната
около носа и устните. Кремът е с
приятен аромат и лека текстура.
Комбинацията от фолиева кисели-
на и естествения за тялото енер-
гиен източник креатин активира
естественото обновяване на ДНК
структурата на кожата и поддър-
жа дермалните клетки здрави и
жизнени. Невидими микропигмен-
ти запълват тънките набраздява-
ния по кожата, изглаждайки ги за
дълго време. С NIVEA VISAGE
DNAge Zone Action се подсилват
стягащият ефект в дълбочина и
финият изглаждащ ефект по
повърхността на кожата.
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Бавни захари
Приемът на бързи въглехидра-
ти води до повишаване на те-
лесната температура. А тя
трябва да е ниска, за да заспим
по-лесно. Тъй като много често
се случва да преместим обяда си
на вечеря, когато се виждаме
със семейството си и сядаме
спокойно на масата. Внимавай
какво ще ядеш. Замени бързите
въглехидрати с бавни (макаро-
ни, ориз, картофи), които изга-
рят почти изцяло. Хапни риба
вместо свинско месо и яйца, но
не пържени.

Магнезий и млечни 
продукти

Храните, богати на магнезий, ус-
покояват нервната система.
Списъкът не е дълъг – пълнозър-
нест хляб, банани, сушени плодо-
ве и черен шоколад. Колкото до

млякото, то също има репута-
цията на успокоително сред-
ство. Не яж преди лягане обаче
тежки сирена. Няма да можеш
да затвориш очи.

Отвара от билки
Цвят от липа Препоръчва се,
когато безсънието е на нервна
почва. Запари 2 кафейни лъжич-
ки от билката в 1 чаша вряла
вода за 5 минути. Изпий я преди
лягане. 
Отвара от върбинка Улеснява
храносмилането и има общоук-
репващо и температуропони-
жаващо действие. Препоръчва
се при нервна и физическа преу-
мора, отпадналост и изтоще-
ние. 7 г сухи листа и цветчета
от върбинка се заливат с 250 мл
студена вода. Течността се ос-
тавя да заври, след което се за-
парва 10–15 минути. Лека нощ!

ЗА СПЕШНИ СЛУчАИ

Калифорнийският мак е въл-
шебно „приспиващо“ расте-
ние. Ако страдаш от упори-
то безсъние, в продължение
на 15 дни изпивай преди ляга-
не по 10 капки от тинктура-
та (продава се в аптеката),
разтворени в чаша вода. Пос-
тепенно увеличи капките на
20. Можеш да го приемаш и
при внезапно среднощно съ-
буждане. Не се препоръчва на
бременни.

Плодове 
и зеленчуци, 
но готвени

Супата е идеална за вечеря. Тер-
мично обработените зеленчуци са
за предпочитане пред суровите,
които се усвояват много по-бавно
и се смилат по-трудно. Но не

подправяй супите с много пикант-
ни подправки. Приемът на плодо-
ве, които съдържат голямо коли-
чество витамин С, също не е най-
добрият вариант, ако искаш да
заспиш сладко и безпроблемно. За
предпочитане е да хапнеш 1 купич-
ка компот от праскови или круши.

Ритуали преди сън
Опитай се да прочетеш 2–3
страници от някоя любима кни-
га, вдъхновяваща биография или
любовна поезия преди заспиване.
Понякога точно четенето от-
варя портите към царството
на Морфей. Намажи ръцете си с
ароматен нежен крем, изпий ча-
ша вода или просто се отпусни
и погледай 10 минути в тавана.
Възможно е тези ритуали да ук-
ротят безсънието ти. 

5 трика 
ззаа ллеесснноо ззаассппииввааннееззаа ллеесснноо ззаассппииввааннее
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Т
о е гигантски атомен реактор,
който произвежда енергия благо-
дарение на термоядрения синтез,
чрез който водородът се превръ-

ща в хелий. 

КРАТЪК УРОК 
ПО ФИЗИКА

�Около 8,9 х1037 протона (водородни ядра)
се превръщат в хелий всяка секунда, отде-
ляйки енергия, равна на превръщането на
4,26 милиона тона маса в чиста енергия по
закона на Айнщайн E=mc2. Слънцето отде-
ля енергия, равна на 383 йотавата
(9,15 х1010 мегатона тротилен експлозив,
или 4,5 трилиона бомби над Хирошима), или
1,6 милиарда Цар бомби в секунда. �Тази
енергия напуска Слънцето под формата на
електромагнитно излъчване, неутрино (еле-
ментарни частици) и в по-малка степен на
кинетична и топлинна енергия на плазмата,
съставяща слънчевия вятър, както и маг-
нитна енергия на слънчевото магнитно по-
ле. �Всеки си мисли, че Слънцето е жълто,
но в действителност то е бяло. Това, че
ние го виждаме жълто, се дължи на феноме-
на атмосферно разсейване. �Ултравиоле-
товата светлина е антисептична (в със-
тояние е да убива микроорганизми, про-
вокиращи различни инфекции). �Заим-
ствали сме 24-часовото денонощие от ис-
торията на древните египтяни. Според
тяхната митология богът слънце Ра пре-
карвал 12 часа в тъмната преизподня, а ос-
таналите 12 – в небесата. �Слънцето се
върти около центъра на Млечния път, пра-
вейки пълен оборот на всеки 225–250 мили-
она години. �Учените предсказват, че
Слънцето ще умре, когато се превърне в
червен гигант (т.е. когато избухне). Малко
преди това то ще увеличи размерите си,
като „отблъсне“ другите планети от себе
си. Всичката вода ще се изпари от повъ-
рхността на тези планети и атмосферата
им ще изчезне (включително и на планета-
та Земя). Но спокойно, защото това ще се

случи евентуално след 4–5 милиарда години.

ТО ВЛИЯЕ 
НА ХАРАКТЕРА   

Оказва се, че темпераментът ни се фор-
мира в зависимост от това, през кой точ-
но годишен сезон се раждаме. Учени твър-
дят, че количеството слънчева светлина, с
която се облъчва бъдещата майка, влияе на
характера на бебето в утробата є. Силна-
та слънчева светлина повишава нивата на
серотонин в кръвта на бременната, което
води до повишаване на настроението и на
майката, и на плода.

Изследване установило, че бебетата от
женски пол, родени през пролетта, имат
ниско ниво на серотонин, тъй като са пре-
бивавали в утробата на майката през зим-
ните месеци. А ниското ниво на серото-
нин определя оформянето на импулсивен и
агресивен характер и на нервен темпера-
мент. Пролетните бебета (особено моми-

ченцата), когато пораснат, са предразпо-
ложени към неврози и депресии и общуват
трудно. Повечето жени, родени през
пролетта, имат направо „взривоопа-
сен“ характер, характеризиращ се с
честа смяна на настроенията. И са хи-
перчувствителни.

Изследване сочи, че мъжете, родени през
периода от февруари до април, имат по-
голямо количество на допамин в кръвта.
Допаминът също е вещество, което влияе
на настроението ни. Той се синтезира под
въздействието на слънчевата светлина.
Такива мъже са също импулсивни, но за
сметка на това пък доста упорити и про-
бивни. Мъжете, родени през периода от
октомври до януари, са с ниски нива на до-
памин и, естествено, са по-меки по харак-
тер. Освен това са доста разсъдливи. Ти
избери за кого от двата „модела“ да се
омъжиш.

Дарин НИКОЛОВ

ССллъъннццееттоо  ооппррееддеелляя
ттееммппееррааммееннттаа  ннии

ССллъъннццееттоо  ооппррееддеелляя
ттееммппееррааммееннттаа  ннии

И ОЩЕ ПОДРОБНОСТИ,
КОИТО НЕ ЗНАЕМ 

ЗА НЕГО



Днес при добро желание всеки може да промени външността си. И
то доста успешно. Редовното спортуване е първата крачка към
моделирането му. Добър ефект дават мануалните терапии, уреди-

те за стягане, депресомасажите, мезотерапиите и не на последно място
хирургичните методи. Така е и с лицето. За да се справим с белезите на
времето и с леките или по-тежките недостатъци по него, имаме на раз-
положение широка гама от процедури и технически средства. Първо тър-
сим помощ при козметиката. Но напоследък все по-достъпни са лазерни-
те процедури, отново мезотерапията, инжекциите с филъри и с ботули-
нов токсин и, естествено, хирургичните интервенции. Най-често дамите
заявяват желание да увеличат бюста си чрез имплантанти, да коригират
бръчките и да уголемят устните си с помощта на филъри. 

КОМПАКТНИЯТ, ВИСОКОКОХЕЗИВЕН СИЛИКОН 

и с микротекстурирана (набраздена) повърхност има предимството да се
изработва в различни форми. При допир тези импланти почти не се усе-
щат. При евентуално пробиване или срязване на обвивката им силиконът
не изтича навън, тъй като не е течен. Могат да се поставят под жлеза-
та (гърдата), което оформя бюста по-добре и е по-безболезнено за пацие-
нтката. Модерната хирургия предлага голямо разнообразие от протези,
различаващи се както по размер, така и по форма. Може да се избира меж-
ду: ��кръгли, с нисък профил и широка основа ��кръгли, със среден профил
и средна основа ��кръгли, с висок профил и по-тясна основа ��анатомични
(капковидни) ��асиметрични.
Преди години бяха познати само имплантите с гладка повърхност, които
се пълнеха със серум. Сегашното многообразие дава възможност за съоб-
разяване с естествените форми на бюста на пациентката и за задоволя-
ване на повече нейни изисквания. 

РАЗРЕЗЪТ 

може да се направи по долната граница на ареолата, където е практичес-
ки незабележим, или да се направи в свивката под гърдата. И в двата слу-
чая жената може да кърми при едно евентуално бъдещо раждане. Посто-
перативният период е сравнително кратък, лек и без силни болки. Необхо-
димо е единствено в продължение на 1 месец денонощно да се носи специа-
лен сутиен. Важно е белегът да не се излага на слънце или солариум през
следващите 3–4 месеца поради риск от пигментиране и уголемяване.
Ако не разполагате обаче с достатъчно време и възможности преди лят-
ната отпуска, можете да направите за себе друга ефектна и бърза проце-
дура – да увеличите устните си или да коригирате бръчките си с 

ФИЛЪРИ

В миналото се използваха филъри от телешки колаген, които провокират
алергични реакции и имат ефект само 2–3 месеца;
филъри от строшени очни лещи, които предизвикват неприятни възпале-
ния; филъри от хиалуронова киселина, извлечена от гребен на петел, които
също алергизират и са ефективни само около 4–6 месеца.
Днес разполагаме с хиалуронова киселина, добита по биотехнологичен метод
чрез синтез от дрожди, която не дава алергии и е ефективна в рамките на ця-
ла година. Инжектирането є става лесно и без нужда от упойка и операционна
зала. Вредните последици са сведени само до лек оток, който минава за ден-
два. Ефектът е мигновен, след няколко часа можете вече да се гримирате. 
Всички тези нови методи ни помагат най-вече да живеем с повече самочу-
вствие и увереност в себе си.

Д-р Веселин ДИНЕВ, 
специалист по пластична и естетична хирургия и лазерна терапия 

в многопрофилна болница „Вита“

За записване за прегледи и за повече информация можете да се обадите на телефони: 02/ 960-49-50, 943-43-98. 
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Г
лавоболието, безпричин-
ните стомашни болки,
които често се разви-
ват в гастрит или в яз-

ва, и безсънието сигурно са не-
делими спътници и на твоя жи-
вот, ако си работещо момиче.
А не ти ли се е случвало да се съ-
будиш уморена, дори и когато
си спала уж пълноценно седем-
осем часа? Ако отговорът ти е
„да“, значи и ти живееш като
опитна мишка. Какво да напра-
виш, за да си върнеш спокой-
ствието и радостта?!

1-ва крачка

Ходи изправена

Не се учудвай. Ако се научиш
да ходиш и да стоиш изправена,
ще се почувстваш много по-
енергична и емоционално по-ус-
тойчива. Под напора на стреса
ние често се изгърбваме и от-
пускаме рамене, което увелича-
ва напрежението в и бездруго
уморените ни мускули. Прегър-
беният човек изглежда потис-
нат. Правилната стойка улес-
нява притока на кислород в бе-
лите дробовете и подобрява
храносмилането. 

КАКВО ДА ПРАВИШ? �Конт-
ролирай стойката си винаги кога-
то минаваш покрай огледало или
витрина. �Упражнение за подоб-
ряване на осанката: застани изп-
равена, със събрани крака и ръце,
отпуснати спокойно край тяло-
то. Представи си, че някой те
дърпа силно нагоре с конец, зака-
чен за върха на главата ти, изпра-
вяйки гръбнака ти. Отпусни ра-
менете. Ушите, раменете и бед-
рата ти трябва да застанат на
една вертикална линия, за да се
запази естествената извивка на
гръбначния стълб. Изпълнявай
това упражнение редовно. 

2-ра крачка 

Храни се 

здравословно

Кафето, алкохолът, захарните
и тестените изделия изтоща-
ват организма и застрашават
имунитета. Прекаляването с
тях води до резки спадове на
настроението. 
КАКВО ДА ПРАВИШ? �Не
яж на крак. Когато си в стрес,
най-лошото, което можеш да
направиш, е да се тъпчеш, без да
дъвчеш. �Включи в менюто си

повече кисело мляко и храни, ко-
ито съдържат фибри. Изследва-
нията сочат, че бактериите в
киселото мляко нормализират
микрофлората на червата и по-
добряват работата на имунна-
та система. �Пий повече теч-
ности. Стресът обезводнява
организма. Избягвай газираните
напитки. Заложи на минерална-
та вода и на прясно изцедените
плодови и зеленчукови сокове.
�Храни се балансирано, дори и
по време на празници. Правилни-
ят избор са плодовете, зеленчу-
ците, нетлъстото месо (пи-
лешко и телешко), рибата, бо-
бовите храни и пълнозърнести-
те продукти, богати на вита-
мини от В групата. Витамини-
те стимулират мозъчната ак-
тивност и подобряват настро-
ението. 

3-та крачка

Мисли позитивно!

Винаги имаш избор, как да
възприемеш случващото се –
като трагедия или като коме-
дия. Ако гледаш на живота ка-
то на тежко изпитание, няма
да се отървеш от реални проб-
леми. Рискуваш даже да изпад-
неш в дълбока депресия. Научи
се да се радваш на малките ус-
пехи, да обръщаш повече внима-
ние на приятните емоции и мо-
менти и да цениш себе си. Тога-
ва ще усетиш как светът се

променя заедно с теб. 
КАКВО ДА ПРАВИШ? �Вся-
ка вечер си припомняй хубавите
моменти от деня и съзнателно
се опитавай да забравиш (изт-
ласкаш) неприятните. �По-
лесно е да се довериш на някого,
да видиш у него доброто, вмес-
то обратното. Е, има риск да
се разочароваш, но само основа-
телно, никога предварително.
Запомни, че всеки човек има
плюсове, въпреки че ние сме
склонни да виждаме първо мину-
сите му. �Приемай проблеми-
те с чувство за хумор. Когато
си в стрес, дори и най-малката
неприятност ти се струва неп-
реодолима. Но погледни ситуа-
цията от друг ъгъл. Представи
си я нелепа и смешна, и твоите
тревоги ще се изпарят. Смехът
отпуска мускулите, подобрява
състоянието на организма и да-
ва възможност на натрупалото
се в теб напрежение да се излее
навън.

4-та крачка

Намали нивото 

на хормоните 

на стреса

Физическите натоварвания не
са полезни само защото с тяхна
помощ се изгарят излишните
килограми, но и защото благо-
дарение на тях тялото произ-
вежда ендорфини – хормоните
на радостта. Практиката по-
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66крачки към 

ÒÔÓÍÓÈÒÚ
‚ËÂÚÓ

ÒÔÓÍÓÈÒÚ
‚ËÂÚÓ

Бясното темпо на живот повишава 
нивото на адреналина в кръвта. 
Свикнали да бързаме като луди 
и да работим до безпаметност, ние сме
забравили как да почиваме. Живеем като
опитни мишки във въртящо се колело 
и ден след ден влошаваме здравето си. 



казва, че жените с високо ниво
на хормони на стреса в организ-
ма пълнеят много бързо, което
натоварва сърцето и създава
условия за развитие на диабет. 
КАКВО ДА ПРАВИШ? �Пра-
ви физически упражнения всеки
божи ден. Не е нужно да се прес-
тараваш. 30 минути ходене пе-

ша дневно е идеалният вариант
за програма минимум. 

5-а крачка

Превърни 

почивката в навик

Колкото и неотложна работа
да имаш, на всеки час се откъс-

вай за 5 минути от онова, кое-
то правиш. Така ще релаксираш
тялото и ще проясниш мисъл-
та си. 
КАКВО ДА ПРАВИШ? �На-
мери усамотено място, наста-
ни се удобно и в продължение на
5 минути се вслушвай в себе си.
�Протегни се. Сплети пръсти-
те на ръцете, обърни длани и
изпъни първо ръцете, а после и
цялото тяло напред. Дръж ръ-
цете на нивото на раменете.
Преброй до 10 и бавно се изпра-
ви. �Повдигни рамене към уши-
те. Задръж напрежението 10
секунди и после бавно отпусни
раменете.

6-а крачка 

Дишай 

равномерно

Когато дишаш бързо и насече-
но, в дробовете ти се натрупва
излишество от въглероден дву-
окис. Това води до стесняване
на кръвоносните съдове и съот-

ветно до приток на по-малко
кислород до мозъка и другите
органи. Затова ти е трудно да
се концентрираш. В това със-
тояние мускулите на тялото
ти се напрягат повече, откол-
кото е необходимо. 
КАКВО ДА ПРАВИШ? �Ако
се научиш да дишаш бавно и
равномерно, когато се намираш
в спокойно състояние, ще мо-
жеш да правиш това и в ситуа-
ция на стрес. �Дишай през но-
са. Въздухът трябва да изпълва
горната част на коремната ку-
хина. Опитай, като сложиш
длан върху корема, така че да
чувстваш как той леко се изди-
га в такт с дишането. �От-
пусни раменете, отпусни и ли-
цевите мускули. Не бързай, ди-
шай равномерно. Ако започнеш
да нервничиш, спри за малко. И
след няколко минути отново се
съсредоточи върху упражнява-
нето на равномерно и спокойно
дишане. 

Анастасия ЯНКОВА
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Заспивай при подходяща 
температура

Ако в стаята е топло, вземи си преди сън хладък душ.
Разхлади добре и главата. Идеалната температура за сън в
спалнята е 19–20 °С. Тя трябва да се поддържа през цялата
нощ.

Лягай си само ако наистина 
ти се спи

За да ти се доспи обаче вечер, не се излежавай до късно
сутринта. Ставай веднага щом отвориш очи.

1 капка етерично масло 
от цвят от мандарина 

(но не се препоръчва на бременни)

Намажи китките или слънчевия сплит с него. Ароматът е
опияняващ, успокоява нервната система и облекчава главо-
болието.

Жълт кантарион
Тази билка също действа успокояващо на нервната сис-

тема. Тя е известен антидепресант. Влияе на мозъчната
дейност, стимулира креативността и помага да вземеш
най-правилното решение в трудна ситуация. Дори и по вре-
ме на сън мозъкът работи активно. Учените смятат до-
ри, че през фазите на съня умът „подрежда“ постъпилите
в него информации и впечатления от деня в „папки“. Жъл-
тият кантарион подпомага и тази мозъчна дейност. Само
не бива да прекаляваш с дозата. Достатъчно е да изпиеш
5–10 капки (1 к. л.), разтворени в чаша с вода, преди да си
легнеш. Приема се 15 дни.

Още 4 трика против безсъние

Бела, брой 7 (113), 2007
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Визитка: Митя Митева е юрист с 15-годишен трудов
стаж в юрисдикцията. Години наред тя успешно съчетава напрегна-
тия умствен труд със спорта. Била е активен състезател по плува-
не, а от 1991 г. е инструктор по аеробика (динамична и танцувална),
пилатес, каланетика, степ и бодиуърк. Преди седем години Мими гене-
рално пренарежда приоритетите си и избира спорта за своя кариера.
Инициатор, вдъхновител и основател е на спортен клуб „Актив“. Зо-
дия Скорпион е, но не хапе. Поне така твърди 22-годишната є щерка.
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М
итя, или Мими, както всички в спортен клуб „Актив“ я
знаят, е учител на много дами в изкуството за постига-
не на женската хубост. Тя с готовност се съгласи да спо-
дели някои от своите тайни за читателките на „Бела“.

Мими за...
...спорта 
За мен той е здраве. Без движение не мога да съществувам. Поня-
кога в залата идват жени, които до 50-годишна възраст никога не
са спортували. И когато открият подходящите за себе си спорт-
ни занимания, разбират, че са пропуснали много... 

...общуването 
не по-малко приятно е от спорта. Тук идват дами на различна въз-
раст, с различни професии и социално положение. Приятният клу-
бен контакт предразполага към откровение – всички, които идват
тук, се изкушават да споделят с групата своите радости, грижи
и проблеми. Получава се нещо като спорт + психотерапия... 

...удовлетворението 

Гордея се с момичетата, които се променят пред погледа ми в за-
лата. Идват депресирани и комплексирани... Някои от тях – те-
жащи по 100 килограма, загубили надежда, че ще се вталят, защо-
то са минали преди това през всевъзможни клиники и ендокриноло-
зи. Истински удовлетворена се чувствам, когато видя същите
тези жени с редуцирано наполовина тегло и със 100 процента
възстановено самочувствие. 

...своя хранителен режим 
Един шоколадов бонбон на обяд, може и два. Но да не е цяла кутия!
Концентриран, мъничък (до 50 г) бърз въглехидрат. Т. нар. бързи
въглехидрати дават енергия за активен живот до края на деня, не
подуват стомаха, създават чувство за ситост. Те не възбуждат
апетита като супите и салатите например, които прочистват
чревния тракт и стомахът ти започва да стърже от глад. Не пия
кафето си сутрин на гладно. „Проповядвам“ сухарче или препечена
филийка. Но и аз невинаги ги хапвам. Вечер си позволявам да ям от
всичко, но по малко. Аз лично съм противник на разделното хра-
нене. По вкуса ми е по-скоро теорията за рационално хранене
на китайците – по една хапка от много и различни ястия. Ор-
ганизмът не бива да бъде лишаван нито от белтъчини, нито от
въглехидрати.

...хранителните добавки 
„За“ съм! Стига да са качествени. Но не бива да се прекалява с тях.
Те не заместват храненето. Точно затова се наричат добавки. 
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Защо пилатес?Защо пилатес?

За стегнати ръце
Важно! Всички упражнения от серията се изпълняват с гири. В
домашни условия можеш да заместиш 0,5-килограмовите те-
жести с половинлитрови бутилки, пълни с вода.

ИЗХОДНО ПОЛОЖЕНИЕ Изправен стоеж, ръцете са край
тялото. 
ИЗПЪЛНЕНИЕ Напад с крака напред. Едновременно с това
повдигни ръце нагоре и ги кръстосай над главата. 
ЕФЕКТИ Стяга гръдната и мускулатурата на ръцете. 
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Ако съветите на Мими са ти допаднали, можеш да се
включиш в спортните занимания под нейно ръководство в
зала № 3 на стадион „Васил Левски“ (всеки ден от поне-
делник да събота включително, от 15.00 ч.).
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Теодора СТАНКОВА

ИЗХОДНО ПОЛОЖЕНИЕ Разкрачен стоеж, ръцете са събрани
над главата.
ИЗПЪЛНЕНИЕ Спусни ръце зад гърба, като се опиташ да докос-
неш лопатките. Върни в изходно положение. Ефектът се удвоя-
ва, ако по време на изпълнението ръцете се притискат една
в друга.
ЕФЕКТИ Стяга трицепсите, гръбната и гръдната мускулатура.

ИЗХОДНО ПОЛОЖЕНИЕ Седни на ръба на стола. Пренеси те-
жестта на тялото върху ръцете и изнеси таза напред (виж сним-
ката).
ИЗПЪЛНЕНИЕ С плавно движение спусни таза надолу, като сви-
еш ръце в лактите (виж снимката). Упражнението се изпълнява
близо до стола и с малка амплитуда, за да не се натоварват
кръстът и раменните стави.
ЕФЕКТИ Упражнението стяга мишниците.

Забележка.
Всички упражнения сe изпълняват не повече от 10 пъти. 
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КОСА

Яркоцветната или
пъстра кърпа е аксе-
соар и за тоалета, и
за прическата. Тя е
хит на сезона! Избе-
ри я по цвят, корес-
пондиращ с цветове-
те на дрехите. Сгъ-
ни я на широка ивица
и вържи краищата є
на възел – да се веят
свободно отстрани.
Предимството є е,
че прикрива замърсе-
ната коса, а също и
израсналите бели ко-
рени на боядисаната
коса. 

С малко повече 
фантази¤фантази¤
Няма скучни прически, щом косата ти е дълга. 
Просто напрегни въображението си и все нещо ново 
ще измислиш, ако ти е омръзнало да я носиш просто пусната.
Ние също поупражнявахме фантазията си заради теб.

ЧУПКИ И МАСУРИ

А сега да си поиграем на завива-

не, усукване и преплитане. Нане-

си фиксиращ гел върху още

влажната коса и я начупи с по-

мощта на пластични дълги ролки

(онези, които приличат на гуме-

ни палки). Когато сваляш ролки-

те, разтрий в шепите си малко

вакса и я нанеси по краищата на

косата. Навий няколко кичура

около оста им, за да станат ка-

то масури. А на бретона сплети

един-два на странична плитка за

закачка.

ИЗИСКАНО
Просто дълга, просто гладка, просто чиста, блестяща и подре-

дена. Какво още є липсва на тази коса? Може би дискретна шно-

ла. Но за да постигнеш спретнатостта на тази прическа, не заб-

равяй да използваш балсам за мекота и блясък при измиването на

косата. И хубаво среши страничните кичури, които ще изтег-

лиш и защипеш отзад.
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КАКЪВ ЛАК ЗА КОСА ДА ИЗБЕРЕШ

Свъзможно най-богатия състав, съ-
ветват авторите на „Голямата кни-

га на козметиката“ (издателство „Колхи-
да“), която излезе само преди месец на па-
зара. Книгата съдържа много ценна и син-
тезирана информация за правилното обг-
рижване на кожата и косата както вкъ-
щи, така и в beauty салона. Тя е истински
пътеводител по красота. 
Ето какво открихме за лаковете за коса
в раздела „Човекът и косата“.
Основни съставки: �Вещества, които
образуват филм върху косъма – обхващай-
ки го, те не му дават възможност да се
слепва с другите косми). �Разтворители,
най-често спиртни, които, уви, изсушават косата. �Добавки, кои-
то неутрализират вредното действие на разтворителите.
�Втечнен газ, който създава налягане във флакона. 
Това са основните съставки, но когато си купуваш лак, погледни
дали съдържа и някои приятни допълнения: �Глицерин – задържа
влагата в косъма. �Бетаин – придава на косата естествен блясък.
�Пантенол – подхранва косъма. �Билкови екстракти (например от
алое вера). Тези лакове правят косата гъвкава и послушна. �За-
щитни филтри срещу ултравиолетовите излъчвания. Задължител-
ни са за през лятото!

ЧО-чО САН

Подобни прически си правят и японките. Ако

ти е омръзнало да навиваш косата си на рол-

ки или да я връзваш на обикновена опашка,

оформи я на необикновен кок. Събери я на

опашка, прегъни опашката на две (навътре) и

закрепи края є в ластичето. За да не се виж-

да ластикът, омотай го с красива панделка.

ПУСНИ СИ
БРЕТОН
И без това сега бре-тонът е много модерен.Но те предупреждаваме,че трябва да се грижишза него. С изглаждаща ма-ша – всеки ден. За да незагуби формата си. Иначеще ти стои зализан имърляв. На прическа сбретон стои много доб-ре диадема. Купи си ня-колко различни по цвят,за да ги съчетаваш с цве-та на дрехите си. За дастои бретонът ти под-реден през целия ден,сутрин го напръсквай собилно количество лак.

” никалната разработка 
AQUA SLIM е вдъхновение-

то на R&D изследователските ла-
боратории на попул¤рната ита-
лианска козметична марка
VENUS. “ози антицелулитен про-
дукт е предназначен както за ин-
тензивно лечение, така и за под-
държане на постигнатите резул-
тати през ц¤лата година. », забе-
лежете, сега по-бързо, по лесно
и по-при¤тно ще се справ¤те с
целулита ≠ просто докато взима-
те сутрешни¤ си душ. 

ѕредимствата 
на AQUA SLIM 
�� Ќанас¤ се без усили¤ за 1 ми-
нута. ћократа кожа се масажи-
ра по-лесно под душа. 
�� ѕо-ефективен. “оплата стру¤
на водата и специалните мик-
росфери в състава на продукта
прав¤т кожата по-възприемчива
към третирането. ѕорите са от-
ворени, абсорбци¤та на актив-
ните съставки е по-бърза и затова и
ефектът е по-категоричен.  
�� ƒейства изключително бързо ≠ от първото нанас¤не. 
«а решаването на специфични проблеми, свързани с формата на
т¤лото, специалистите от VENUS препоръчват да се използва пъл-
ната сери¤ продукти PERFECT BODY SYSTEM, сравнима по сво¤та
ефективност с професионалните процедури в козметично студио. 

PERFECT BODY SYSTEM 
е първата козметична сери¤, цел¤ща да постигне резултатите, ко-
ито се постигат с модерни фитнес техники. “¤ се състои от 2 гру-
пи продукти: 4 антицелулитни CELLU-Tech и 2 специфични ≠ се-
рум за моделиране на бюста и крем за плосък корем.
¬одени от амбици¤та да поддържат т¤лото си в перфектна фор-
ма, все повече дами избират продуктите с марка VENUS. 

–≈¬ќЋё÷»я“ј ¬ Ѕќ–Ѕј“ј — 

÷ ≈ Ћ ” Ћ » “ ј
—ега можете да се борите с портокаловата кожа под душа! 
— помощта на AQUA SLIM ултра ≠ бързо действащ 
антицелулитен гел от Venus

ќфициален представител:
√ћ— ≠ “ошева и сие
тел. 02/ 943 44 70
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Н
апоследък доста коз-
метични фирми пред-
лагат лосиони за тяло,
които, освен че подх-

ранват и стягат кожата, имат
и автобронзиращи свойства.
Много дерматолози смятат, че
потъмняването с тези продук-
ти е много по-здравословно в
сравнение с постигането на тен
чрез излагане на слънце.

ОСНОВНИ ПРАВИЛА

ЗА НАНАСЯНЕ

Оцветяващите лосиони
обикновено са разработени в
два варианта – за по-светла и
за по-тъмна кожа. Съдържат
активни овлажняващи аген-
ти. Предимството им пред
обикновените автобронзан-
ти е, че придават на кожата
лек, нежен загар постепенно. 
Нанасят се всекидневно. Из-
чаква се няколко минути, за да
се абсорбират напълно от ко-
жата, след което ръцете се
измиват с хладка вода. Важно
е да запомниш, че тези ло-
сиони не заместват за-
щитните млека за тяло с
UV филтри.

Използвай лосиона ежедневно,

докато постигнеш идеалния

цвят, след което го редувай с

обичайното овлажняващо

мляко за тяло. Ексфолииране-

то преди използването на ав-

тобронзиращия лосион гаран-

тира по-равномерното нана-

сяне на продукта (без петна).

ЗАЩО СЕ РАЗРАБОТВАТ 
В ДВА ВАРИАНТА?
За да се постигне максимално
добър резултат. Интензивно-
стта на потъмняването зависи
от естествения цвят на кожа-
та. По-светлата кожа се нуж-
дае от по-малка концентрация
на потъмняващи агенти, от-
колкото по-тъмната.

МОГА ЛИ ДА ИЗПОЛЗВАМ 
АВТОБРОНЗИРАЩ 
ЛОСИОН ЗА ТЪМНА 
КОЖА, АКО ИМАМ 
ЕСТЕСТВЕНО 
СВЕТЛА КОЖА?
Да, ако искаш да постигнеш по-
интензивен тен. Въпреки това
трябва да пробваш малко коли-
чество от продукта върху
малък участък от кожата си
един ден преди да използваш ло-
сиона върху цялото си тяло. За
да си сигурна, че полученият
цвят те удовлетворява и не
стои изкуствено. 

КАК ДА ИЗБЕГНА 
ПОЯВАТА НА ПЕТНА ПО
КОЖАТА И СЛЕДИ ПО
ДРЕХИТЕ СЛЕД НАНАСЯ-
НЕТО НА ЛОСИОНА? 
Нанасяй го бавно и равномерно
върху почистена, ексфолиирана
и добре подсушена кожа. Втри-
вай продукта с нежни въртели-
ви движения и след това изчак-
вай да попие в кожата, преди да
се облечеш. На по-светлите
места, като пети и колене, къ-
дето кожата е изключително
суха, е нужно да нанесеш и ов-
лажняващ крем преди лосиона.
За тези места използвай по-
малко количество от автоб-
ронзиращия продукт.

КОЛКО ЧЕСТО ТРЯБВА 
ДА ИЗПОЛЗВАМ ОЦВЕТЯ-
ВАЩИЯ ЛОСИОН?
Най-добър резултат ще постиг-
неш, ако го нанасяш всеки ден в
продължение на 5 дни. Макар че
промяната в цвета на кожата
се забелязва след няколко часа.

ЗАЩИТАВА ЛИ ТОЗИ 
ПРОДУКТ КОЖАТА 
ОТ UVA/UVB ЛЪЧИТЕ?
Не. Затова, когато си на плажа,
използвай подходящите за твоя
тип кожа слънцезащитни про-
дукти.

МОЖЕ ЛИ ДА ИЗПОЛЗ-
ВАМ АВТОБРОНЗИРАЩИ
ЛОСИОНИ, АКО 
СЪМ БРЕМЕННА?
Повечето от тях съдържат
DHA (потъмняващ агент, вла-
ган и в обикновените автоброн-
занти). Тази съставка нежно
подсилва тена на най-горните
пластове на кожата и не е опас-
на за нероденото дете. При кър-
мене, за да не навредиш на бебе-
то, не използвай продукта вър-
ху гърдите. И тъй като кожа-
та по време на бременност мо-
же да е по-чувствителна, изп-
робвай продукта на малък
участък от нея 24 часа преди да
решиш да намажеш с него цяло-
то си тяло.

МОГА ЛИ ДА ИЗПОЛЗВАМ
АВТОБРОНЗИРАЩ 
ЛОСИОН, АКО ИМАМ
ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА?
В този случай е препоръчително
да се консултираш с дермато-
лог. След като разбереш към
какви съставки е чувствителна
кожата ти, провери списъка със
съставки на гърба на продукта
и виж дали проблемните за теб
присъстват там. Ако не си си-
гурна какво предизвиква разд-
разнението по кожата ти и ис-
каш да използваш този про-
дукт, изпробвай малко количе-
ство от него върху малък
участък от кожата си 24 часа
преди нанасянето му върху ця-
лото тяло.

КОЕ Е ПО-СПЕЦИАЛНОТО
НА ЛОСИОНА DOVE
SUMMER GLOW?
Освен че дарява кожата с нежен
летен загар, той е доста ефек-
тивен и като хидратант. Фор-
мулата му е специално създаде-
на, за да се пребори с проблеми,
породени от други продукти за
потъмняване. Съдържа и специ-
ални съставки, които улесняват
равномерното му нанасяне, за да
се радваш на красив и равен тен.
Макар и изкуствен. 
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Дeловият свят на
DIANA LIROT
DIANA LIROT откри своя нов
представителен бутик на столич-
ния бул. „Витоша“ 82. Костюмите
на Диана Лирот бяха представени
от моделите на агенция „БГ мо-
делс“, а косите бяха дело на фризь-
орите от  салона за красота на
магнетичната Маги Желязкова.
Тя в скоро време открива свой
собствен салон за красота.
DIANA LIROT е специализирана в
производството на костюми за де-
ловата жена. Работи с висококаче-
ствени материи и следва неотлъч-
но модните тенденции. „Модерни-
ят цвят за сезона пролет-лято
2007 е бялото. Това е цветът, кой-
то в деловите среди винаги предиз-

виква доверие. Асоциациите с бя-
лото са доброта, искреност, чис-
тота. А какво по-важно за довери-
ето в бизнеса от тези думи“ – спо-
дели актуалните тенденции дизай-
нерката Диана Лирот. 
Прохладни материи като лен оси-
гуряват този комфорт. А копри-
ната и студената вълна говорят
за лукс и изтънченост. Ако искаш
да бъдеш женствена, довери се на
вталените силуети и изчисте-
ните кройки на DIANA LIROT –
марката на дамския бизнес стил.

BURN – 
новата енергийна 
напитка
На зрелищно парти в клуб Black
Box сексапилният Алфредо Торес

затвори в горяща клетка невинна
ученичка, която се преобрази в
чувствена красавица и разгорещи
страстите на присъстващите.
Мистериозни огнени изкусители
приканваха гостите да се отда-
дат на забранени удоволствия.
Посветените в ритуала BURN се
забавляваха цяла нощ по случай
лансирането на новата енергийна
напитка BURN. Тя е предназначена
за млади и разкрепостени хора, ко-
ито обичат да се забавляват.
Съдържа таурин и кофеин във ви-
сока концентрация и е еликсир за
„нощни птици“, които искат да
издържат на купона до сутринта.
С лансирането на BURN „Кока-Ко-
ла“ навлиза в категорията на енер-
гийните напитки в България.

àà ðð åå íí èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   

В
место козметични продукти при
слънчево изгаряне спокойно можеш да
използваш и някои плодове. Натурал-
ните сокове, изстискани от тях, са с

противовъзпалително действие, успокоя-
ват сърбежите и болката и заздравяват из-
горялата и лющеща се кожа.

Праскови 
Ако е възпален голям участък от ко-

жата, намажи го със сочна, мека праско-
ва, разрязана на две. Изчакай да изсъхне.
При нужда повтори намазването. Изплак-
ни със студена вода. Ако засегнатият
участък е по-малък по площ, смачкай на
каша 2–3 обелени праскови и я разпредели
върху засегнатата и зачервена кожа. Из-
чакай да изсъхне, след което изплакни с
хладка вода.

Кестени 
Прилагат се успешно при слънчев дерма-

тит. Обели няколко кестена и ги свари до
пълно омекване. Смачкай ги на каша.
Разбъркай в сместа равни количества лано-
лин и вазелин и малко дестилирана вода. На-
неси върху засегнатите участъци и след 20
минути отмий с хладка вода.

Ягоди 
Силно зачервеното и изгоряло от слънце-

то лице (особено със суха кожа) се намаз-
ва с маска от намачкани градински ягоди
(почисти семките, доколкото е възмож-
но). Изчакай да изсъхне и изплакни със
студена вода. След това намажи лицето с
малко неподсладена сметана или кисело
мляко. Изчакай 20 минути и отмий с хлад-
ка вода.

Пъпеш 
Намачкан сочен пъпеш се разпределя рав-

номерно върху изгорелите участъци от ко-
жата. Изчакай да изсъхне и изплакни с хлад-
ка вода.

Кайсия 
Тя е много богата на минерални соли и

калий. Ефективно действа при ограниче-
но засегната от слънчево изгаряне кожа –
по раменете, лицето и шията например.
Приготви каша от обелени пресни кайсии
и я нанеси върху засегнатите участъци.
Изчакай 30 минути. Отмий с хладка вода.
Ако кожата е суха и се лющи, прибави
към кашата малко зехтин или прясно
мляко. Ако лицето е набръчкано или с
мазна кожа, добави сок от лимон (или
портокал) и малко размита хума. Тази
маска се отмива първо с топла вода. Нак-
рая лицето се облива със студена вода.

Диня 
Действа противовъзпалително и охлаж-

дащо. Освен това подхранва кожата с ми-
нерални соли. Натрий изгорялото и зачер-
вено лице с парче диня. Изчакай да изсъхне
и измий кожата със студена вода.
Ефектът е по-силен, ако смесиш сок от
диня и краставица.

Боровинки 
Свари 100–200 г черни боровинки за някол-

ко минути в 0,5–1 л вода. Изчакай течно-
стта да изстине, прецеди я и намажи изго-
релите участъци с отварата. Или пък нап-
рави компрес с напоена с отварата марля.
Изчакай 30 минути и измий кожата със
студена вода.

Д-р Неделка МИТРЕВА

Плодове против 
слънчево изгаряне
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Ревизия на

И
сках да споделя впечатленията си за
абитуриентските прически още през
май. Но тогава ръцете ми бяха заети
по 12 часа на ден. С косите на момиче-

тата, които искаха да изглеждат специал-
но на специалния си ден. И за статия в сп.
„Бела“ не ми остана време. Нервно и напрег-
нато се работи в натоварен с абитуриенти
график. Защото те всички искат да блес-
нат за една вечер, да са върхът, да са су-
пер... А това изискване се задоволява най-
трудно. Винаги съм се опитвал да намирам
точните думи, с които да отклонявам неа-
декватните решения на своите клиентки
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Монката
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(шефът ☺☺)
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Тази рубрика е за онези, които не знаят какво искат, 
когато седнат на стола във фризьорския салон. 

Както и за онези, които знаят какво искат, но не знаят 
как точно да го обяснят на фризьора си.

Вече познавате Мърфи, Мони, Нора, Цеци и Кали. Можете
да им задавате своите въпроси, свързани с косата, в пис-

ма до редакцията (1124 София, ул. „Загоре“ 4, ет. 2) или на e-
mail: redakciabela@cablebg.net. Моля, отбелязвайте на пощенс-
кия плик „За рубриката „Фризьорски салон“. Съветите от

страниците на БЕЛА ще са безплатни за вас. Ако решите да ги
приложите на практика и да си запишете час при фризьор, нап-
равете го на телефон 02/953-11-82, GSM: 089/664-53-26 и
088/841-97-75. Екипът на салон „Мърфи“ ще ви приеме и преоб-
рази с удоволствие.

ДЕМОДЕТО И КИЧЪТ
БЕЗВЪЗВРАТНО СА
„НАПУСНАЛИ“
МОМИЧЕШКИТЕ КОСИ.
НАДЯВАМ СЕ.

Ревизия на
абитуриентските прическиабитуриентските прически
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„Шато Медово“ – 
място за винен туризъм

През май почитателите на бързи-
те автомобили и изисканите вина
имаха удоволствието едновремен-
но да дегустират най-новите вина

на „Винекс–Преслав“, да се запозна-
ят с най-новите модели на BMW и
да се насладят на гостоприем-
ството на най-новия етнографски
комплекс „Шато Медово“. Отдале-
чен само на 10 км западно от Слън-
чев бряг, той е идеалното кътче за
ценителите на виното, за любите-
лите на романтични преживявания
и за всички пътешественици, жад-
ни да се потопят в българските
традиции, бит и култура.
Комплекс „Медово“ предлага дегус-
тации на висококачествени вина в
специално оборудвана зала на изба-

та, а в ресторанта можете да се
насладите на традиционна бълга-
рска кухня и на завладяваща фолк-
лорна програма. 
Истинско удоволствие и за бълга-
ри, и за чужденци е улицата на за-

наятите. Посетителите є изцяло
потъват в духа на българския бит
от XVIII век. Предоставя им се
даже възможност сами да израбо-
тят занаятчийски предмети, кое-
то е доста атрактивно. Спокой-
ствие, красива природа и тишина,
нарушавана единствено от весело-
то чуруликане на птички, гаран-
тират незабравими мигове в хо-
телската част на комплекса. Ет-
нографски комплекс „Шато Медо-
во“ е място, където българските
традиции от миналото се срещат
с лукса и елегантността на съвре-
менния винен туризъм.

àà ðð åå íí èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   

(и клиенти). Но как да кажеш на едно 18-го-
дишно момиче: „Кокът, който си избрала,
те състарява.“ 

Отдавна работя абитуриентски причес-
ки, но през този месец май го правех с изк-
лючително вдъхновение и удовлетворение.
Защото ми се струва, че времето на кича,

на тупираните и лакирани коси, които при-
бавят години, е безвъзвратно отминало.
Дано не се лъжа! 

Да похвалим випуск 2007!
Съвременните абитуриентки от випуск

2007 са наистина в час с модните тенден-
ции както по отношение на дрехите, така
и по отношение на грима и косата. Те ня-
мат нищо общо с онези, предишните, кои-
то полагаха извънредни усилия да се накип-
рят така, че да изглеждат с 10 години по-
големи. 

Те залагаха на строгите, 
зализани и тупирани кокове, 
на килограмите грим и на 
огромните средновековни рокли,
с които дори не можеха 
да ходят. 

Аз това през този месец май не го видях.
И за щастие останах приятно изненадан
от 

фешън предпочитанията 
и на момичетата, и на момчетата. 

Те сякаш се бяха наговорили 
да извадят на сцената ефирни-
те прически – като се започне
от начупените, къдрави и дори
рошави кокчета и се стигне 
до свободно падащите върху 
раменете небрежни коси.

Преливащите се кичури в актуални цве-
тове придаваха допълнителна пикантност
на тазгодишните абитуриентски причес-
ки. Не бяха рядкост и аксесоарите, вграде-
ни в косата. Тук-там даже можеше да се за-
бележат и малко по-екстравагантни при-
чески. Аз самият приветствам смелостта
да направиш по-драстична промяна с коса-
та си. Професионално изкривяване. Ние, ко-
афьорите, искаме да променяме. 

Впрочем самият аз бях поканен да бъда
кавалер на една абитуриентка. Когато се
огледах в залата, видях, че тази година кра-
сотата е победила. Онази, 18-годишната
красота. „Мир на праха“ на старешките ко-
кове!

Симеон ВЕДЕВ

� ÙËÁ¸ÓÒÚ‚Ó � Ï‡ÌËÍ˛ � ÍÓÏÔ˛Ú˙Ì‡

ÏÓ‰ÛÎ‡ˆËˇ � ÍÓÁÏÂÚËÍ‡ Á‡ ÍÓÒ‡ 

� Ó·Û˜ÂÌËÂ ÔÓ ÙËÁ¸ÓÒÚ‚Ó

—ÓÙËˇ, ÛÎ.  ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ »Â˜ÂÍ 11, 

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

—‚Ë˘Ó‚, ÛÎ. ÷‡ ŒÒ‚Ó·Ó‰ËÚÂÎ 23, ÂÚ. 2, ÚÂÎ. 0631/ 6 08 36
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С обикновена четка 
и паста за зъби 

Четките за зъби, въпреки иновациите, се
делят генерално на електрически и обикно-
вени. Но също и на такива за деца и за въз-
растни, с мек косъм (на опаковката пише
Soft), със средно мек (пише Мedium) и с
твърд косъм (пише Hard и са предназначени
за хора с много плака и твърд зъбен емайл).
Аз лично използвам електрическа, защото с
нея бързо, лесно и най-вече безопасно почи-
ствам зъбите си. Акцентирах върху „безо-
пасно“, защото малцина имат нужните
умения, а почти никой – познанията за то-
ва, как е правилно да се мият зъбите.

Най-важното е да се избягват
хоризонталните движения 
при четкане. Те, освен че не 
почистват добре междузъбните

пространства, увреждат силно
крехкия емайл на зъбните 
шийки (онази част от зъба, 
която е най-близо до венеца).

След време по тях се появяват грозни,
силно болезнени и трудни за лечение вдлъб-
натини. Интересно е, че вдлъбванията по
зъбните шийки се появяват първо отляво
при десничарите и обратно. Което се дъл-
жи на по-силния натиск, който оказва ръка-
та върху срещуположната страна на зъбна-
та редица. 

Препоръчва се четкането 
с обикновени четки да става 
с въртеливи, вибриращи 
и отмитащи движения.

Важно е да се установи и система на пос-
ледователност на четкането. Например
първо горните зъби от ляво на дясно (най-
напред откъм бузите и устните, после по
дъвкателната им повърхност и накрая
откъм езика). Същата система се прилага и
за долните зъби. По този начин не се про-
пускат неизмити зъби и не се четкат без-
разборно останалите. 

Контролирано четкане 
Движенията за четкане на зъбите се пре-

цизират индивидуално в стоматологичния
кабинет чрез т. нар. контролирано четка-
не. То има за цел да мотивира пациента да
поддържа устната си хигиена правилно.
Изключително важно е да се провежда с
малки деца, за да придобият те отрано
трайни оралнохигиенни навици. Първо се
прави оценка на хигиената на устната ку-
хина – най-лесно и бързо чрез оцветяване на
зъбната плака. Пациентът се жабури с
безвреден оцветител и цялата зъбна плака
се оцветява в съответния цвят. Така все-
ки може да види в огледалото колко и къде
най-много е тя. След това пациентът сам
измива зъбите си и отново ги разглежда
внимателно в огледалото, за да установи

какво и къде е пропуснал да изчетка. Чрез
промяна в последователността, начина на
четкане и вида на четката се следи, докато
всички зъби станат бели. Някои четки и
пасти на пазара се предлагат с таблетки,
оцветители за смучене, но резултатите
от това оцветяване в домашни условия
често се интерпретират неправилно от
пациентите.

Обикновената четка за зъби
трябва да се сменя максимум
на всеки 3 месеца.

Електрическите четки 
имат въртящи се на 20–30 градуса глави,
които чрез вибрации „измитат“ всички на-
лепи. Снабдени са с цветни снопчета, кои-
то с времето се изхабяват и избеляват.
Когато избелеят наполовина, четката е за
смяна. 

Пастите за зъби 
са основно лечебни, предписвани от стома-
толога, и козметични, за всекидневна упот-
реба. Аз бих ги разделил на такива за профи-
лактика на кариеса и на пародонтални (ве-
нечни) заболявания. Важно условие за добър
ефект от миенето на зъбите е пастата да
се сменя често с друга, различна по състав,
за да не могат да се адаптират микробите
в устата към съответните активни веще-
ства в пастата. Те трябва да са подложени
на постоянен стрес.

Д-р Цветан ПЕШЕВ,
стоматолог
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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.

ѕо-ефективно
миене на зъбите
ѕо-ефективно
миене на зъбите

Поддържането на добра 
устна хигиена е гаранция както 

за здрави зъби, така и за свеж дъх.
Тя е и профилактика 

на лигавичните заболявания. 
Но как се постига задоволително

ниво на чистота в устата 
и как се „измерва“ то?
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ќще Хипократ е
разчитал на визу-
алната диагнос-
тика, от която в

продължение на столетия са се
ръководели и лекарите по цял
свят. Руските терапевти и
физиолози са дали своята не-
малка лепта за клиничната ди-
агностика като наука. Знаме-
нитият руски лекар Захарин,
съвременник на Пушкин, молил
пациентите си да застават да-
леч от него и след това бързо
да се приближават към него. За
това кратко време той успя-
вал да определи основните им
здравословни проблеми. Опит-
ният лекар е длъжен да може да

разпознава заболяването дори
при бегъл преглед. Особености-
те на телосложението на чове-
ка и характеристиките на не-
говата външност (дори и чер-
тите на лицето) свидетел-
стват както за сегашни, така
и за минали заболявания, а дори
и за природната склоност на
индивида към някое конкретно
заболяване. Знанията и
опитът на съвременните лека-
ри, умножени по постижения-
та на техническия прогрес във
вид на нови медицински апара-
тури, обезпечават максимално
точната диагностика. Но мно-
го може да се разбере и по
външния вид. 

ќ◊»
„Огледалото на душата“ отра-

зява не само душевните ни тай-
ни, но и къде-къде по-прозаични
неща като наличието на болес-
ти. Особеностите на формата
на очите и клепачите, промяна-
та на цвета на очната ябълка и
очната склера (външната обвив-
ка на окото), излишъкът или де-
фицитът на слъзна течност –
всички тези признаци могат да
бъдат външно проявени симпто-
ми на различни заболявания. 
�Прекалено влажните (с
блясък) и облещени очи, заоби-
колени от потна и зачервена
кожа, говорят за хиперфункция

на щитовидната жлеза. Хипо-
фунцията на същата жлеза
прави очите да приличат на
цепки върху отекло лице.
�Пожълтяването на бялата
част на окото свидетелства
за вероятна патология на
жлъчните канали и за чернод-
робно заболяване. �Побеле-
лите отвътре долни клепачи са
симптом за железодефицитна
анемия. �Множеството
спукани капиляри по склерата
(заради тях тя леко розовее)
навеждат на мисълта за високо
кръвно налягане, а също и за па-
тология на капилярите.
�Мастните образувания
(бучици) по горните клепачи
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белези
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дават основание да се заподоз-
рат повишено ниво на холесте-
рола и склонност към атероск-
лероза.

ФАКТИ

Древната наука ирисодиагнос-
тика ни учи да разпознаваме
болестта по външния вид на
ириса. Цветът му, петната
по него – всичко играе роля за
правилното диагностициране
на различни заболявания, дори
и на такива, които протичат
безсимптомно. Днес ирисоди-
агностиката се усъвършен-
ства все повече и повече ка-
то методика – компютър
снема данните от ириса и
обобщава състоянието на ор-
ганизма. Традиционната меди-
цина обаче все още се отнася
скептично към ирисодиагнос-
тиката. 

 ќ—ј
Състоянието на косата може

да подскаже на кой именно орган
трябва да се обърне внимание. 
�Обилният косопад нерядко
е спътник на болести на ендок-
ринната система, жлъчния ме-
хур и черния дроб. Но той може
да е просто последица от пре-

живян силен нервен стрес.
�При прекалено омазняване
на косата и кожата е препоръ-
чително да се направи лекарски
преглед на състоянието на чер-
ния дроб и на задстомашната
жлеза. �Наличието на пър-
хот издава здравословни проб-
леми със стомашно-чревния
тракт. �Прекалено сухата
коса (и кожа на скалпа) може да
е резултат от анемия, невроза,
а също и от бъбречно заболява-
не. �Изтощената, безжизне-
на коса може да е резултат от
авитаминоза. Но може и да е
знак за хипофункция на щито-
видната жлеза. �Ранното по-
беляване на косата пък се смя-
та за косвен признак за наруше-
но кръвообращение. 

ФАКТИ

Ако се изследва структурата
на косъма, може да се научи
много за здравето на човека.
В процеса на диагностиката
се анализират диаметърът на
косъма, активността на ра-
бота на мастните жлези, със-
тоянието на космената луко-
вица, еластичността и здра-
вината на косата. През пос-
ледните десет години спект-

ралният анализ на косата е
популярен метод, с помощта
на който специалистите ус-
тановяват точния баланс на
макро- и микроелементите в
организма. В здравия орга-
низъм процентното съотно-
шение между тези вещества
е строго определено. Всяко
от тях изпълнява различни
функции както на клетъчно,
така и на ниво органи и сис-
теми. Нарушението на това
съотношение личи не само по
измененията на структурата
на тъканите, но влошава
функционирането на жизнено-
важни органи. 

Анализът на химичния състав

на косъма е един от способи-

те за определяне на минерал-

ния „портрет“ на организма.

Доказано е, че съдържанието

на елементите в косата на

практика с пълна точност

отразява тяхното съдържа-

ние в целия организъм. 

Ћ»÷≈
Методът на диагностика по

лицето е популярен най-много в
Китай и Корея. Нито един опи-
тен специалист от школа по
тибетска медицина не поставя
диагноза, без внимателно да е

проучил лицето на пациента.
Почти всичко, което се случа в
нашия организъм, се отпечатва
върху лицето. Последователи-
те на визуалната диагностика
твърдят, че по чертите му мо-
же да се определи състоянието
на сърдечносъдовата система и
например да се предскаже ин-
фаркт на миокарда. Намалява-
нето на чувствителността на
кожата на лицето и дори
изтръпването му (особено в зо-
ната около брадичката) се смя-
тат за предупреждение за въз-
можни сърдечни проблеми. 
�По-дълбоките и удължени
назолабиални бръчки сочат за
повишена опасност за сърцето
и органите на съредчносъдова-
та система. �Бледността
на устните и особено перио-
дичното им леко посиняване
може да свидетелстват за
риск от сърдечна недостатъч-
ност. Тези признаци са серио-
зен повод да се обърнете към
кардиолог. �Множеството
капилярни „звезди“ по скулите,
под очите и от двете страни
на носа говорят за евентуални
заболявания на черния дроб,
при които се нарушава способ-
ността на кръвта да се съсир-
ва. �Червените бузи свиде-
телстват за наличие на купе-
роза (заболяване на капиляри-
те, които пестепенно загуб-
ват своята еластичност и ос-
тават разширени). �Хипер-
пигментациите по лицето
(хлоазми) могат да се появят
вследствие на нарушения във
функциите на надбъбречните
жлези. �Отеклите клепачи
(и горен, и долен) издават въз-
можно заболяване на бъбреци-
те. Особено ако тези отоци се
появяват сутрин. �Побеля-
ването на ушната раковина (с
характерен восъчен оттенък)
може да е знак за нарушено
кръвообращение. �Слепо-
очието също е важна диагнос-
тична зона. Изпъкнала арте-
рия на слепоочието в съчета-
ние с периодично зачервяване
на лицето е признак за ско-
кообразно повишаване на арте-
риалното налягане и за риск от
хипертонична криза. 

На преглед 
като на преглед
Терапевтът, който чете по тялото и
по лицето, трябва да е много опитен.
Той е длъжен първо да обърне
внимание на телосложението на
пациента и на начина, по който той
се движи и диша. Внимателният
оглед на кожата, на очната склера,
както и на състоянието на косата и
ноктите може да даде „ключ“ към
откриването на някои заболявания и
да определи стратегията на
лечението им. 
Най-простият пример – това са
затлъстяването и задухът. Те могат
да предупреждават за проблеми със
сърдечносъдовата система, за наличие
на хипертония и съпътстващите я
заболявания. Има много прост начин
да се определи дали тези предупреждения са основателни, или не. Достатъчно е да се измери
талията на пациента. При дамите обиколката не бива да е по-голяма от 88 см (независимо от
ръста), а при мъжете не бива да скача над 94 см. Ако цифрите са по-големи, това е почти сигурен
знак за наличието на сърдечносъдови проблеми. 
Прекалено слабото телосложение пък може да означава предразположеност към белодробни
заболявания. Задачата на терапевта е да изключи подозрението за тези заболявания и да изпрати
пациента при съответния специалист. 

Успешното лечение на всяко неразположение зависи 
от това, дали диагнозата е била поставена навреме. 
Тя може да се „прочете“ и от някои знаци, които
болестта е „начертала“ върху лицето
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ФАКТИ

По лицето могат да се опре-

делят дори заболявания на

централната нервна система.

Американски изледователи

наскоро разработиха за това

специална програма, способна

да разпознава заболявания и

генетични синдроми. Ком-

пютър анализира чертите на

лицето на пациента, а в някои

случаи дори по фотография

помага на лекаря да състави

диагноза. Тази нова програма

представя лицето във вид на

схема от 48 точки. Чрез срав-

няване на положението на

тези точки и разстоянията

между тях компютърът раз-

познава някои патологии. 

 ќΔј
Тя е най-големият орган на

човешкото тяло. Кожата за-
щитава човешкото тяло от
вредните атмосферни влия-
ния, участва в дишането, тер-
морегулацията, обмяната на
веществата и в много други
процеси. Медици и биолози изу-
чават свойствата на кожата
доста отдавна, но и до днес тя
крие немалко загадки, свързани
най-вече с това, как си взаимо-

действа тя с останалите ор-
гани в тялото. Патологията
на стомашо-чревния тракт,
жлъчните канали и черния
дроб, сърдечносъдовата сис-
тема, нарушените функции на
ендокринната жлеза – всичко
това се отразява на състояни-

ето на нашата кожа. 
�Зачервяването є може да
бъде показател за това, че в
организма протича възпалите-
лен процес, или пък за повиша-
ване на нивото на хемоглобина
в кръвта. �Изразът
„мъртвешка бледност“ говори
или за обща интоксикация на
организма, или за нервно
разстройство. �Много суха-
та, лющеща се кожа често е
признак за авитаминоза или за
алергична реакция. Хипофунк-
цията на щитовидната жлеза
също може да се прояви чрез
сухота и отичане на кожата
(отокът показва, че в тъкани-
те има задържане на течнос-
ти). �Белите петна по ко-
жата са симптом за витилиго
(кожно заболяване), но са и сви-
детелство за предразположе-
ние към заболявания с автои-
мунен характер. �Кожни
раздразнения – сърбежи, зачер-
вявания – са типични признаци
за алергия, но могат също така
да бъдат следствие от прека-
ран гастрит. �Гнойните
пъпки често са знак за проти-
чането на стафилококова ин-
фекция в тялото, но най-чес-
то отразяват хормонален дис-
баланс в организма. 

ФАКТИ

Нарушенията в работата на

ендокринните жлези практи-

чески винаги се отразяват на

външния вид на човека, твър-

дят специалистите ендокри-

нолози. Това е свързано с фак-

та, че по кожата са разполо-

жени рецептори за всички

хормони и затова хормонал-

ните изменения се отразяват

на нейното състояние. Кожа-

та реагира на хормоналните

промени с промяна на цвета,

плътността, еластичност-

та, влажността си и т.н.

Именно поради това, че с нап-

редване на възрастта хормо-

ните в нашето тяло намаля-

ват, върху кожата се отпе-

чатват знаци на остаряване-

то: бръчки, сухота, лющене и

пр. Излишъкът на мъжки хор-

мони при жените неизбежно

провокира по-обилно окосмя-

ване по тялото и лицето, но

за жалост – и оплешивяване.

Наличието на по-голямо ко-

личество женски хормони в

мъжкия организъм пък става

причина за недостатъчното

окосмяване на лицето и за

натрупване на мастна тъкан

по бедрата. Изобщо външни-

ят вид на човека, младостта

му, крсотата и здравето му

изцяло зависят именно от ра-

ботата на ендокринната сис-

тема. Както се казва, хормо-

ните ни управляват.

Нокти и палци 
на ръцете
Далеч не всеки може да
се похвали с красиви
пръсти, увенчани от
здрави нокти – такива,
които не се чупят, кои-
то са с красива форма,
гладки, прозрачни, бяло-
розови. Но работата не
е само в красотата на
ноктите. Състоянието
им може да е симптом
за някои заболявания. 
�Разслояването им и
нездравата нокътна плочка позволяват да се предположи недостиг на витамини и микроелемен-
ти, в частност калций и желязо. �Вълнообразната структура на ноктите (ако тяхната повъ-
рхност не е гладка, а е пресечена с хоризонтални неравности) свидетелства за недостиг на маг-
незий. �Подуването на ставата на палеца и периодичното є болезнено отичане (при промяна на
времето например) са очевидно свидетелство за ревматоиден артрит. �Ако нокътят на па-
леца е прекалено голям и с изпъкнала форма (както при стъклата на някои часовници) и ако сами-
ят палец е удебелен към края си и много по-изтънен надолу, лекарят е длъжен да изключи белод-
робна патология.



CMYK-55



CMYK-56

56
Бела, брой 7 (113), 2007

В
детството за много от
нас изразът „рибен ден“ е
предизвиквал отвращение.
Постоянните родителски

натяквания, че трябва да ядем
риба, защото е полезна, са ни из-
карвали извън нерви. Днес като
че ли рибата се тачи от повече
хора като диетична и здравос-
ловна храна. Макар че, ако се за-
мислим, не знаем много за нея. 

1А ако съдържа
токсини?

Промените, които настъпват
със средата на обитаване, силно
влияят върху водната фауна.
„Организмът на рибите, както и
на човека, е в състояние да нат-
рупва тежки метали. Контроли-
рането на състоянието на океа-
нската фауна е сложно, затова
наистина съществува риск от
консумацията на заразени про-
дукти“ – твърдят диетолозите
и ендокринолозите. Някои видо-
ве големи риби (като риба тон)
се подлагат на постоянни про-
верки от страна на различни не-
зависими организации, но повече-
то видове не минават през изс-
ледвания преди продажбата им.
В организмите на морските оби-
татели могат да се съдържат
тежки метали, живак или произ-
водни на хлора. Ако тяхната
концентрация превишава норма-
та, установена от европейско-
то законодателство, рибните
продукти не могат да влязат в
продажба. За да се намали
рискът от отравяния, е добре
филето от рибата да се пригот-
вя без кожата и черният дроб да
не се използва. Рибите без люспи
(като акулата или рибата меч)
са по-потърпевши от отравяне
с тежки метали точно защото
нямат люспи (люспеното покри-
тие действа като бариера). 
Опасността от тотално замър-
сяване на световния океан с нефт

и нефтени продукти е леко преу-
величена. Нефтът има органичен
произход, а в морската вода живее
огромно количество бактерии,
които се хранят точно с продук-
тите от нефтения разпад. Биоло-
зите смятат, че дори огромен
разлив на нефт (в резултат от
авария с нефтен танкер напри-
мер) не може да повлияе фатално
на морската екосистема. Замър-
сената среда се самовъзстановя-
ва напълно за две-три години, да-
же и без добронамереното вмеша-
телство на човека. 

2 С естествен
произход 

или отгледана 
специално?
Всяка си има предимства. Изку-
ствено отгледаната риба мина-
ва през много повече проверки,
следователно вероятността от
зараза с химични вещества е поч-
ти нулева. От гледна точка на
биологията култивираната риба

не се различава особено по вкусо-
ви качества от тази, обитаваща
естествените водоеми. Съще-
ствуват единствено незначи-
телни разлики в състава, защо-
то той се определя от начина на
хранене (отглежданата риба се
храни по-обилно). Уловът на из-
куствено отгледаната риба е
разбираемо защо по-богат. Ос-
вен това на култивираните риби
не им се налага да преодоляват
големи разстояния и природни
препятствия в търсене на мяс-
то за хвърляне на хайвера си. Те
са защитени и от естествените
си врагове. Затова рибата от
морските рибни стопанства е
по-мазна и по-калорична.

3 Речна 
или морска?

Естествено, този избор е, пър-
во, въпрос на вкус. Едни предпо-
читат морска риба, други – реч-
на. Ако се стремите да водите
по-здравословен начин на жи-

вот, по-добре заложете на ви-
дове риба от студените морски
водоеми – например сьомга,
скумрия, херинга. Те са богати
на полиненаситени мастни ки-
селини от типа омега, които
влияят благоприятно на сър-
дечносъдовата система. В по-
вечето видове речни риби тази
съставка липсва. За сметка на
това пък речните са богати на
лесно усвоими и нискокалорични
белтъчини. Прясната речна ри-
ба е особено подходяща за онези,
които се стараят да редуци-
рат теглото си. От друга
страна, рибата, особено морс-
ката, е богата на различни соли,
чийто излишък може да се ока-
же вреден за хората с нарушена
обмяна на веществата.

4 Как се определя
колко е прясна?

По миризмата. Свежата морска
риба мирише на вода, а харак-
терният „рибен“ дъх не е добър
признак. Люспите трябва да
блестят (не да стоят матови),
а очите – да са прозрачни. Све-
жестта на замразената риба се
определя малко по-трудно.
Единственото, което можете
да направите, е да проверите да-
ли повърхността на тялото є
не е повредена.

5Как се съхранява
най-добре?

Най-ценната съставка в съдър-
жанието на рибата са ненасите-
ните мастни киселини. Те се
окисляват много бързо. Затова
запазването на рибата прясна е
доста трудна задача – тя много
бързо замирисва на амоняк. Пре-
поръчително е да я държите не
повече от 2 дни в хладилника пре-
ди използване (в случай че ще я
подлагате на топлинна обработ-
ка) и 1 ден, в случай че решили да
я готвите по друг начин (марино-
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Внимание! 
Нашите деца!

„ARISTON S“ ЗАПОЧНА 
НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ 
ЗА ИН ВИТРО БЕБЕТА
Проектът „Нашите деца“ бе по-
водът за организиране на прескон-
ференция в столичния хотел „Роди-
на“ навръх 1 юни – Международния
ден на детето. Фондация „Ariston
S“ с подкрепата на фондация „Ис-

кам бебе“ даде старт на мащабна
дарителска кампания, целяща да
помогне на българските семейства
да имат деца чрез метода ин вит-
ро. Новинарката Мира Добрева
обяви, че всеки месец ще предоста-
вя част от заплатата си за благо-
родната кауза. Д-р Стаменов от
Център за репродуктивно здраве
„Надежда“, както и Милена Божи-
лова – емоционален консултант, съ-
що ще сътрудничат на „Ariston S“
и проекта „Нашите деца“. 
Повече от 270 000 български се-
мейни двойки са бездетни. В рам-
ките на проекта ще се работи за
подпомагането на семействата с
репродуктивни проблеми. Про-
ектът „Нашите деца“ ще приклю-
чи на 31.12.2008 година. В него мо-

гат да кандидатстват всички,
нуждаещи се от финансиране на
процедури за асистирана репродук-
ция ин витро. В сайта на фондаци-
ята www.ariston-s.com подробно са
обяснени начинът и условията за
кандидатстване.

„Лекарството глад“
е ценен сборник, който съдържа
теориите на най-големите светов-
ни имена в областта на гладолече-
нието – д-р Хърбънт Шелтън, Лу-
довико Корнаро, д-р Пол Брег, д-р
Бертоле и д-р Чейс. Както и мне-
нията на най-известните български
капацитети по тази тема – д-р
Людмила Емилова, д-р Донка Бай-
кова, д-р Верджиния Георгиева, как-
то и истините на Лидия Ковачева.

Авторката
Цвета Гаврило-
ва се е опитала
по интелиген-
тен начин да
отговори на
въпросите, кога
гладуването
трябва да ни
тревожи и ко-
жа може да бъ-
де наш помощ-
ник, кога е по-
вероятно да ни
излекува, отколкото да ни разболее,
кога и каква да бъде първата ни
среща с него, кога то предизвиква
физиката и кога – психиката. „Ле-
карството глад“ е точно попаде-
ние на издателска къща „Колхида“.
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вана или сурова на сашими). Зам-
разената риба може да се съхра-
нява до 2 месеца. Естествено,
процесът на замразяване влияе
върху вкуса на рибата, но почти
не се отразява на хранителните
є качества, стига да се съблюда-
ва технологията на обработка.
Повторното замразяване на ри-
бата не е препоръчително. Дълго-
то є съхранение постепенно про-
меня концентрацията на вита-
мините А и В в състава є, които
частично се преобразуват в маз-
нина или във вода. Това може да се
използва – например да се сготви
„риба в собствен сос“. Или пък да
се използва за сос водата, получе-
на при отцеждане, но на вече из-
митата риба.

6 Всяка риба ли
съдържа 

омега-3? 
Човешкият организъм не произ-
вежда полиненаситени мастни
киселини от типа на омега-3 и
омега-6. Затова трябва да си ги
набавя отвън. Те отлично профи-
лактират ракови заболявания,
полезни са за сърдечносъдовата
система и за здравето на кожата.
Съдържат се най-вече в мазни-
те риби, които обитават сту-
дени водоеми. И някои видове
сладководни риби също съдър-
жат ценната съставка омега-3
– например шаранът и змиорка-
та. По принцип при рибите, оби-
таващи естествени водоеми,
съдържанието на полиненасите-
ни мастни киселини е по-високо

в сравнение с това на тези, отг-
леждани в рибните стопанства. 
Осолените риби (например хе-
ринга и сьомга) продължават да
съдържат ценните омега-3 ки-
селини (т.е. обработката им не
променя техния състав). Въп-
реки че при осоляването някои
вещества (белтъчини, минера-
ли, водоразтворими витамини)
преминават в разсола, това
почти не накърнява хранител-
ните качества на солената ри-
ба. Дори след такава обработка
тя се усвоява по-лесно от орга-
низма. Но не бива да се забравя,
че високата концентрация на
сол дразни слизестата ципа на
стомаха, променя водно-соле-
вия баланс в организма и нато-
варва бъбреците. 

7Колко често
трябва да се яде?

За да зареждате организма с
достатъчно количество омега-
киселини, които участват в
синтеза на така необходимия
витамин Д, е нужно да ядете
мазни риби (скумрия или сьом-
га) минимум 2 пъти седмично.
Немазните видове пък са дос-
тавчици на ценни белтъчини за
човешкия организъм. 

8Истина ли е, 
че рибата се

преработва по-
лесно от месото?
За разлика от месото рибата
съдържа повече вода и по-малко
мазнини. Затова наистина се

преработва по-бързо. Особено
немазните риби (като бяла риба
и хек), които се задържат в сто-
маха не повече от два часа. Голя-
ма част от по-мазните видове
се задържа в стомаха приблизи-
телно толкова, колкото и месо-
то – три-четири часа.

9 Какво е 
сурими?

За родина на сурими се смятат
страните от Югоизточна
Азия. В превод от японски ду-
мата означава „смляна риба“.
Първите писмени сведения за
сурими датират от 1100 година
и са били намерени в Япония.
Още тогава хората забелязали,
че ако приготвят кайма от све-
жа океанска бяла риба, внима-
телно я промият с вода и после
я отцедят, от получената смес
могат да се приготвят вкусни
ястия в интересни форми. С
развитието на кулинарното из-
куство японците изобретявали
нови и нови блюда от сурими.
Тъй като сурими не притежава
миризма и изразен вкус (заради
промиването), започнали да го
използват за имитация на раз-
личи морски продукти. В резул-
тат на развитието на това ку-
линарно изкуство днес в Япония
има хиляди ястия от сурими. 

10 Полезно ли е
за децата 

панираното рибно
филе?
Калоричността на панираното

рибно блюдо е много висока, но
пък така приготвено, то е по-
апетитно. Особено за децата,
които по правило не обичат да
ядат риба. Най-полезно би било
обаче да им приготвяте рибни
крокети от прясно смляна риб-
на „кайма“. 
И още нещо: децата ядат с по-
голямо удоволствие онези ви-
дове риба, чиято консистен-
ция напомня месото, например
риба тон, сьомга или риба меч.
Но в детското меню е по-доб-
ре да съкратите количество-
то консервирана, пушена или
осолена риба, смятат специа-
листите. Защото всеки от
тези продукти съдържа допъл-
нителни вещества. Например
в пушената риба има феноли
(които усилват миризмата на
пушена риба), киселини, карбо-
нилни съединения, които влия-
ят на биохимията на клетки-
те. В големи количества пуше-
ната риба не носи полза и на
организма на възрастните.
Рибните консерви пък са пълни
с оцветители, които да прово-
кират алергии, и консерванти
(има ги във всички консерви,
чийто срок на годност преви-
шава шест месеца). В неголеми
количества тези вещества
(соли, киселини, нитрати и
нитрити) са относително
безвредни. Но нитратите и
нитритите могат да се нат-
рупат в организма и да повлия-
ят неблагоприятно на стой-
ностите на хемоглобина. 
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Д
иетолозите постоянно
създават нови диети,
коя от коя по-странни,
за да ни помагат да под-

държаме фигурата си. Но освен
тях всяка жена използва и въоб-
ражението си, за да стопи ки-
лограми. А то, въображението,
е най-плодотворно и трескаво в
сезона на банския костюм. 
За да те облекчим, избрахме 4
модерни начина за бързо (и не
чак толкова бързо, колкото на
теб ти се иска) редуциране на
теглото и приложихме комен-
тара на диетолози за недос-
татъците на съответния ме-
тод. Защото предимствата си
ги знаеш.

1Методът 
на вилицата 

На закуска и на обяд се яде нор-

мално, в разумни количества. 

На вечеря се консумират
само храни, които могат
да се ядат с вилица. 
Но само с вилица! 
Забравяш за ножа, за 
лъжицата и за пръстите!

В резултат от менюто ти ав-
томатично отпадат месото
(яде се и с нож!), ядките, кисе-
лото мляко, сандвичите, плодо-
вете, хлябът, супите и сосове-
те. На почит са зеленчуците,
оризът, пастата и рибата. 
МНЕНИЕТО НА ДИЕТОЛОГА
От тази диета определено има
ефект, защото вечер, точно ко-
гато организмът е склонен към
натрупване на мазнини, се прие-
ма само нискокалорична храна.
Методът разчита на това, че
вечер е добре да се яде само лека
храна, за да не се натоварва сто-

махът през нощта с излишна
храносмилателна дейност. Но
понякога човек се обърква, осо-

бено ако няма изградени мани-
ери на хранене. Тортата нап-
ример може да се яде както с
вилица, така и с лъжица...
РЕЗУЛТАТИТЕ 3 кг по-мал-
ко, и то в рамките на по-
малко от месец.
ПЛЮСОВЕТЕ Не се прие-
мат излишни калории.
МИНУСИТЕ За съжале-
ние това хранене изключ-
ва киселото мляко като

продукт, който може да
се яде на вечеря. А то по-

добрява храносмилането. И
въобще изборът на разнообраз-

на храна вечер е силно ограничен.

2Пресмятане 
на калориите

(метод на Шапиро)
Той разчита на броенето на ка-
лории. Принципът е храните,
вредни за талията, да се заме-
нят с по-леки, но съдържащи съ-
щите калории. 

Или казано по друг 
начин, вместо да изядеш
един кроасан с шоколад 
и краве масло (420 кал),
по-добре хапни плодова
салата (1/4 ананас + 1/2
банан + 50 г стафиди + 
2 смокини + 70 г 
боровинки = 420 кал).

Вместо парче пай с ягоди (440
кал) можеш да хапнеш голяма
купа ягоди с обезмаслена сме-
тана (пак 440 кал). 
Този диетичен режим те при-
нуждава да се храниш по-здра-
вословно, да приемаш храни с по-
вече фибри и такива, които

съдържат бавни въглехидрати.
Именно бавните въглахидрати
водят до бавно, но сигурно отс-
лабване, при което йо-йо
ефектът няма шанс. Нищо не е
напълно забранено. Вечер спокой-
но можеш да гризкаш нещо дреб-
но (но не чипс, моля). По-добре
ядки. Приемите на храна не са
фиксирани нито по време, нито
по количество. Според този на-
чин на хранене няма високо- и
нискокалорични храни, има здра-
вословни и нездравословни. 
МНЕНИЕТО НА ДИЕТОЛОГА
Този метод е много сложен за
прилагане. Почти невъзможно е
човек да знае в коя храна колко
точно калории се съдържат. А
камо ли да прецени какви са по
качество самите калории. За-
щото само тогава би могъл да
вземе решение, с какво да заме-
ни дадена храна. В този случай
помощта от страна на дието-
лога в съставянето на индиви-
дуално меню е неизбежна. 
РЕЗУЛТАТИТЕ 1 кг за 1 месец.
Което никак не е лош резул-
тат.
ПЛЮСОВЕТЕ Отслабва се
бавно, без никакви драстични
лишения.
МИНУСИТЕ Много е обреме-
няващо да се изчисляват кало-
риите всеки път, когато подна-
сяш вилицата към устата си. 

3Точната храна в
точното време

(метод Food Doctor)
Храносмилателната система
не работи добре, когато я
измъчваме с безразборно хранене
и неправилни хранителни нави-
ци. Например не спазваме точни

ДИЕТ
ИЧНО

По-модерното
ОТСЛАБВАНЕ

По-модерното
ОТСЛАБВАНЕ

ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМЕНТАРИ НА 
4 РЕЖИМА ЗА БАЛАНСИРАНО ХРАНЕНЕ



часове за ядене и консумираме
храни, богати на наситени маз-
нини и бързи захари. В резултат
на това се затруднява усвоява-
нето на хранителните вещест-
ва, отделят се повече вторични
продукти и се натрупват ки-
лограми. За да се възстанови
равновесието, специалистите
са създали специален режим на
хранене, който за 7 дни позволя-
ва на организма да си възвърне
добрата форма и да изхвърли из-
лишъците. Според него 

храненията се разпреде-
лят през определени 
времеви интервали и 
всеки ден се извършват 
в едни и същи часове.

Приемат се малки порции. Изк-
лючват се всички храни, съдър-
жащи наситени мазнини (като
кравето масло, сиренето и
тлъстите меса) и бързи захари

(като тортите и въобще слад-
кишите, които се правят с бя-
ла захар, бял хляб и др.). В края
на тази 7-дневна диета се
продължава с приема на балан-
сирана храна.
МНЕНИЕТО НА ДИЕТОЛОГА
Тази диета е странна и непри-
ятна за спазване. Защото не
включва храни, които носят
удоволствие. Трябва да имаш
желязна воля, за да издържиш. 
РЕЗУЛТАТИТЕ 2–3 кг за 7 дни.
ПЛЮСОВЕТЕ Губят се доста
килограми за кратък период от
време. Когато в организма
постъпват храни, които се
смилат и усвояват по-дълго,
хранопроводът се прочиства и
стомахът работи по-добре. 
МИНУСИТЕ Стопените ки-
лограми се възстановяват бър-
зо. По време на диетата се усе-
ща хронична умора.

4Групиране 
(метод 

на Маккейт)
Принципът е храните да се съ-
четават правилно на едно хра-
нене. Добрите комбинации поз-
воляват на мазнините да изга-
рят по-бързо, а на хранителни-
те вещества – да се усвояват
оптимално. Този начин на хране-
не предпазва от храносмила-
телни проблеми (подуване на
стомаха, газове) и възпрепят-
ства натрупването на излишни
килограми. 

4 ХРАНИТЕЛНИ

ГРУПИ

1. На белтъчните храни (пи-
лешко месо, яйца, риба,
фъстъци, орехи)
2. На въглехидратните хра-
ни (хляб и тестени изделия,
картофи, паста) 
3. На плодовете
4. На зеленчуците 
Групи 1 и 2 не бива да се смес-
ват никога на едно хранене.
Зеленчуците могат да се кон-
сумират и с белтъчни, и с

въглехидратни храни. След
консумиране на въглехидратна
храна трябва да минат 2 часа,
преди да се консумират
белтъчни, а след консумация
на белтъчни храни трябва да
минат 3 часа, преди да се кон-
сумират въглехидратни. Пло-
довете винаги се ядат от-
делно!

МНЕНИЕТО НА ДИЕТОЛОГА
Има опасност онзи, който спазва
тази диета, да се чувства пос-
тоянно гладен и, естествено,
постоянно да е в лошо настрое-
ние. Допълнително напрежение
създава и изчакването на опреде-
лени часове, преди да се консуми-
ра храна от дадена група.
РЕЗУЛТАТИТЕ 2 кг за 1 месец
ПЛЮСОВЕТЕ Килограмите се
редуцират, без да се полагат
особени усилия.
МИНУСИТЕ Постоянно тряб-
ва да се внимава коя храна от
коя хранителна група е. Това е
доста досадно.

По материали 
от чуждия печат подготви 

Анастасия ЯНКОВА
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Нова апаратура за мезотерапия.

Лечение на бръчки и стягане на

кожата.

Съвременно

оборудван център

за лечение на целулит

и затлъстяване,

стягане и оформяне

контурите на тялото.

Студиото предлага

оригинални френски

и италиански методики.

Нова апаратура

за отслабване

и стягане –

декошейпър.

Козм
етично студио

Фруктов

пилинг

Удължаване

на коса

София, бул. „Македония“ 44

(Руски паметник),

тел. 02/951 59 34
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П
риложени перорално (през устата)
или пък външно (върху кожата), те
действат върху тялото, а когато
се вдишват, „лекуват“ психиката. 

МАХАЙ СЕ, ЦЕЛУЛИТ!
ТВОИТЕ СЪЮЗНИЦИ: етерични масла
от босилек, от жълт лимон и от градински
чай за подобряване на кръвообращението и
дренажа на кожата (оттичането на лимфа-
та), както и за тонизиране на съдовите
стени. Подходящо за борба с целулита е и
маслото от лимонова трева, което прите-
жава антисептично, аналгетично, съдораз-
ширяващо и успокояващо кожните екземи
действие.
НАПРАВИ СИ ВКЪЩИ �За мазане Сме-
си 2 капки етерично масло от грейпфрут и
2 капки масло от лимонова трева заедно с 2
капки масло от кипарис и 1 капка масло от
хвойна в 10 мл масажен крем от растител-
ни мазнини. Прилага се 2 пъти на ден върху
засегнатите от целулит зони по тялото.
�За пиене 3 капки етерично масло от боси-
лек 3 пъти на ден.

ЗА ПРИТЪПЯВАНЕ 
НА АПЕТИТА

ТВОИТЕ СЪЮЗНИЦИ: етерично масло
от босилек за успокояване на нервно-веге-
тативната система и за подобряване на
храносмилането, масло от мента за тони-
зиране на храносмилателната система,
масло от лимон за улесняване на естестве-
ното отделяне и масло от канела за пови-
шаване на телесната температура и под-
помагане на по-бързото изгаряне на кало-
рии. 
НАПРАВИ СИ ВКЪЩИ: �За пиене Смеси
равни части (например по 2 капки) етерич-
но масло от лимон, масло от здравец, масло
от червена мандарина, масло от хвойна и
масло от евкалипт с 1 ч. л. лъжичка мед.
Разтвори сместа във водна чаша хладка во-
да. �По 1 капка масло от жълт лимон се
оставя да се разтвори в устата 3 пъти на
ден в продължение на 3 седмици.

ЗА ЕЛИМИНИРАНЕ 
НА ТОКСИНИТЕ

ТВОИТЕ СЪЮЗНИЦИ: масло от девесил
за отводняване, масло от целина за тонизи-
ране на храносмилателната система и мас-
ло от бреза за улесняване на работата на
отделителната система.
НАПРАВИ СИ ВКЪЩИ: За пиене Смеси
по 2 капки етерично масло от девесил, це-
лина (или моркови) и приемай тази смес,
разтворена в малко вода, 3 пъти на ден след
хранене.

ЗА ПО-БЪРЗО ИЗГАРЯНЕ 
НА МАЗНИНИТЕ

ТВОИТЕ СЪЮЗНИЦИ: етерично масло
от розмарин за стягане на кожата, масла
от градински чай, мента и кедър за тонизи-
ране и стимулиране на липогенезата.
НАПРАВИ СИ ВКЪЩИ: За пиене По 2
капки от някое от гореизброените масла
(по избор) се приемат 2 пъти на ден между
основните хранения.

Анастасия ЯНКОВА

ААррооммааттнноо
ввттаалляяввааннее
ААррооммааттнноо
ввттаалляяввааннее
ММаассттннии  ввъъззггллааввннииччккии,,  ццееллууллиитт,,  ттооккссииннии.. .. ..  
EEттееррииччннииттее  ммаассллаа  ммооггаатт  ддаа  рреешшаатт  ппоо  
ллеессеенн  ннааччиинн  ввссееккии  оотт  ттееззии  ппррооббллееммии..



15години разтворимите напитки с марка Step са на бълга-

рския пазар. През този период те се превърнаха в нарица-

телно за цяла една категория продукти. 

„Степчетата“, както ги наричаме галено, се наложиха на пазара,

защото са лесни за употреба и съхранение и са леки и удобни за

транспортиране от магазина до дома. Благодарение на тях винаги

когато пожелаете, може да имате 1 литър свежа и вкусна безалко-

холна напитка. Вкусовете са подбрани след внимателни проучвания

на вкусовите предпочитания на потребителите.

Разтворимите напитки Step имат няколко неоспорими предим-
ства: ��съдържат 4% натурален плод ��не съдържат кристална
захар ��не съдържат консерванти ��не са газирани.
В сравнение с газираните прахообразните разтворими напитки са 

ÔÓ-ÔÓÎÂÁÌË Á‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡ 
В състава им няма въглероден двуокис, който дразни гърлото и

би могъл да стане катализатор за простудни заболявания. Освен

това тези напитки запазват вкусовите си качества постоянни в

процеса на консумация (т.е. не се дегазират спонтанно). Отсъ-

ствието на кристална захар превръща Step в напитка, която

предпазва зъбите от образуването на кариеси. Това я прави подхо-

дяща както за деца, така и за възрастни. Калорийността є е нис-

ка (16,8 kKal за 1 литър разтворена напитка), което означава ед-

ва 3,37 kKal за 1 чаша! Това пък е важно предимство в борбата със

затлъстяването и при деца, и при възрастни. Различни изследвания

показват, че броят на хората с наднормено тегло расте непрекъс-

нато. 

Step е предпочитана напитка от хората, които искат да живеят

здравословно. И от родителите, които контролират оптималния

енергиен прием на своите деца. Отсъствието на консерванти е

характерно за разтворимите напитки и Step не прави изключение.

Което си е безспорно преимущество. 

”ÌËÍ‡ÎÌÓÚÓ 
при Step е съдържанието на ИСТИНСКИ натурален плод на прах.

Той придава на напитката вкуса, свойствата и визията на нату-

рален сок, без да отскача във високите ценови нива. Освен това

е обогатен и с витамин С, известен с антиоксидантните си

свойства и с превантивното си действие срещу простудни забо-

лявания. 

Концепцията Step е предназначена за съвременното и динамично

семейство. Формулите са разработени специално за да удовлетво-

рят предпочитанията както на децата, така и на родителите. 

Интересно е да се знае, че Step е нарицателно не само в България,

а и в Македония, Събрия и Черна гора. Дори и в Малта!

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ПРЕЗ 2007 г. ЛЮБИМИЯТ 
НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ STEP ИМА ЮБИЛЕЙ?

Разтворимите напитки с марка Step се произвеждат от 

„Кенди“ ООД. Суровините са от най-реномираните в бранша:

Quest, Ajinomoto. Всички продукти на „Кенди“ са произведени

по лиценз на KENDY SUISSE AG. 

по-добрата напитка

CMYK-61
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У
несена от работата,
цял ден „блъскаш“ по
клавиатурата. Ако оба-
че не вземеш мерки нав-

реме, тясното „общуване“ с
компютъра може да доведе до
неприятни последствия. Най-
вече за китките на ръцете ти.

Когато набираш дълъг текст
или постоянно местиш мишка-
та, се появяват болки в мускули-
те на ръцете. Освен от работа-
та с компютъра мускулите се
натоварват допълнително от
това, че предмишниците обик-
новено не лежат върху масата
или върху страничните облегал-
ки на стола, а висят свободно
край тялото. При това положе-
ние мускулното пренапрежение е
гарантирано. Разбира се, улисана
в работа, ти не забелязваш ни-
що, но в края на работния ден за-
почват болките в китките, ра-
менете, шията, гръбнака...

Попитах д-р Николай Тивчев
как можем да се предпазим от
нежеланите „миши“ болести. 
– Как да разпознаем „болест-
та на компютърната миш-
ка“?
– Тя е една от разновидностите
на тендовагинитите, които
обикновено възникват в резул-
тат от хронично мускулно пре-

напрежение или вследствие на
заболявания на мускулния апа-
рат, получени от многократно,
стереотипно повтаряне на едни
и същи движения. Медицината
за пръв път регистрира и описва
подобни заболявания при работ-
ниците на конвейери в заводите
на Хенри Форд. За да постигнат
висока производителност на
труда, те са били принудени да
изпълняват еднообразни движе-
ния с голяма бързина, от които
се натоварват едни и същи мус-
кули. В англосаксонската лите-
ратура „болестта на ком-
пютърната мишка“ се описва
като болестта на „ръката коб-
ра“. Явно защото, позиционира-
на върху компютърната мишка,
ръката напомня главата на коб-
ра, готова да атакува жертва-
та си. Съвсем нормално е след

продължително натоварване
ръцете да се уморят. Ако обаче
неприятното усещане не отми-
нава така бързо, както се е поя-
вило, е наложително да се обър-
нете към лекар.
– А какво представлява боле-
стта на Де Кервен? 
– Болестта на Де Кервен е също
подтип на тендовагинитите.
Засяга най-много хората, които
постоянно работят с ком-
пютър. Характеризира се с бол-
ка в китката – там където пре-
минават сухожилията към пале-
ца. Характерно за сухожилията
в областта на китката е, че те
са разделени на няколко групи.
Всяка група (снопче) минава
през тясно тунелче, което се
образува от костите на китка-
та (отдолу) и от съединителна
тъкан (отгоре). Когато сухожи-

лията на мускулите в областта
на китката са подложени на по-
голямо напрежение, те се възпа-
ляват. Тъканите отичат. Полу-
чава се така, защото самите
сухожилия набъбват (увелича-
ват размерите си) и каналчето,
през което минават, става тяс-
но за тях. Затова те започват
да се трият в стените му.
Именно това триене поражда
болката, характерна за тендо-
вагинита. И конкретно за тен-
довагинита на повдигачите на
палеца, който всъщност е боле-
стта на Де Кервен. 
– С какво се лекува тази бо-
лест?
– В началото – с физиотерапия,
покой и медикаменти. И когато
тези мерки не помогнат (а те
за жалост почти никога не по-
магат), се прибягва до една съв-
сем лека хирургична намеса.
Прави се срез в съединителната
тъкан на „тунелчето“, така че
да се образува нещо като улей.
Така се освобождава място на
сухожилието да се движи сво-
бодно. След като триенето из-
чезне, изчезва и болката. 
– Коя е правилната позиция
на ръцете при работа с ком-
пютър?
– Въпреки че симптомите на

ЧИЧО

ДОКТО
Р

Д-р Николай Тивчев е завършил медици-
на в Софийския медицински универси-
тет през 1995 г. Оттогава работи ка-
то ортопед травматолог в болница
„Пирогов“. Има специалности ортопе-
дия и травматология. Специализирал е
гръбначна хирургия и ендопротезиране
в Швейцария, в САЩ и в Германия. От
2007 г. е началник на отделение към ед-
на от клиниките в болница „Пирогов“.
Тесен специалист е по травматология,
гръбначна хирургия и ендопротезиране
на големи стави.

„Миши“
проблеми
„Миши“
проблеми

ОТКРИЙ РАЗЛИКИТЕ

Болестта на Де Кервен не трябва да се бърка със синдрома на кар-
палния тунел. Макар че симптомите на двете болести са сходни,
синдромът на карпалния тунел възниква в резултат на защипване
на нерва, минаващ през карпалния тунел. А това се случва най-чес-
то като резултат от претърпяна фрактура в областта на китка-
та (например при падане върху дланите). Ако костите зараснат
неправилно, ширината на канала на китката може да се стесни и
тогава е възможно нервът да се прещипе. 
Докато болестта на Де Кервен се активизира само от продължи-
телна работа на компютъра – по 15 и повече часа на седмица. Неп-
равилната стойка допълнително влошава положението. 
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Õðàíèòåëíèòå äîáàâêè “Ñóïðàâèò”: “Ñóïðà-
âèò áþòè” (çà êîñà, êîæà è íîêòè), “Ñóïðàâèò L êàð-
íèòèí”, “Ñóïðàâèò Q10”, “Ñóïðàâèò æåíøåí” è
“Ñóïðàâèò ãèíêî áèëîáà” ñå ïðîèçâåæäàò â íîâîîòê-
ðèòèÿ çàâîä “Êåíäè ôàðìà”. Òîé å îáîðóäâàí ñ íàé-
ñúâðåìåííà òåõíèêà, à ïðîèçâîäñòâîòî ñå îñúùåñò-
âÿâà â ñúîòâåòñòâèå ñ âñè÷êè ìåæäóíàðîäíè ñòàí-
äàðòè. “Êåíäè” ÎÎÄ å ñåðòèôèöèðàíà ïî ISO
9001:2000 è GMP.

Eäèí îò íàé-óñïåøíèòå ïðîäóêòè íà èòàëèàíñêèÿ ïà-
çàð – Fast & Up – ñå ïðîèçâåæäà â Áúëãàðèÿ â íîâèÿ çà-
âîä “Êåíäè ôàðìà”. 

L êàðíèòèíúò, èçïîëçâàí â “Ñóïðàâèò L êàðíèòèí”, å
ñúñ çàïàçåíà ìàðêà L-Carnipure íà øâåéöàðñêèÿ ïðîèç-
âîäèòåë Lonza, êîéòî å åäèíñòâåíèÿò äîñòàâ÷èê íà
100% áèîòåõíîëîãè÷íî ïðîèçâåäåí L-Carnipure ñ
0% D-Carnitine. Ïîðàäè ñâîèòå êà÷åñòâà L-Carnipure íà
Lonza å åäèíñòâåí â ñâåòà, ïðèòåæàâàù GRAS ñòàòóñ
(Generally Recognized as Safe) íà FDA è åäèíñòâåíèÿò
êàðíèòèí, êîéòî å ðàçðåøåí çà óïîòðåáà â õðàíè
â ÑÀÙ.

Â ìîìåíòà íà ïðîèçâîäñòâî â åäíà òàáëåòêà ïðîáè-
îòèê “Ëàêòîôëîð áèî ïëþñ ñ ôèáðè” ñå ñúäúðæàò 40
ìèëèîíà æèçíåñïîñîáíè ìëå÷íîêèñåëè áàêòåðèè
(èëè ò. íàð. äîáðè áàêòåðèè). “Ëàêòîôîð” ðåãóëèðà
ôóíêöèèòå íà ñòîìàøíî-÷ðåâíàòà ñèñòåìà, óêðåïâà
èìóííàòà ñèñòåìà è ïðî÷èñòâà îðãàíèçìà.

Èíòåðåñíè ôàêòèÈíòåðåñíè ôàêòè
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Becel – полезният 

маргарин
Създаването на маргарин, съдър-
жащ полезни за сърцето мастни

киселини омега-3 и омега-6 бе про-
вокирано от факта, че всяка годи-
на 17,5 милиона души в света уми-
рат от инфаркт и инсулт. Затова
„Юниливър“ пусна на българския

пазар маргарин, който играе ак-
тивна роля в поддържането на
здравето на сърцето. Продуктът
е на пазара в 37 страни в света и в
21 страни в Европа. В България
всеки трети българин е застрашен
от сърдечносъдови заболявания.
Здравословното хранене може зна-
чително да намали риска от ин-
фаркт и инсулт. Becel включва в
състава си всички ценни вещества
и витамини, които се грижат за
здравето на сърдечносъдовата
система – мастни киселини омега-
3 и омега-6, витамини В6, В12 и
фолиева киселина, както и вита-
мин Е. 20 г от продукта на ден
доставят на организма 3,6 г оме-
га-6 и 0,5 г омега-3.

MOON – пералня 
с интелект
Син люк и сребрист корпус, изчис-
тени линии, четири бутона за
всички видове пране – това е
Moon, една нова концепция за до-
машно пране. Натискате само
един бутон и получавате всичко.
Това е възможно единствено с но-
вата перална машина на „Индезит“

Moon. Изборът на програми за пра-
не вече е изключително лесен. 
Веднъж щом е стартирана програ-
мата, Moon се грижи за всичко ос-
танало благодарение на комбинация-
та от интелигентни решения Smart
Solutions, проектирани да гаранти-
рат най-добрия резултат по всяко
време. Всички програми регулират
автоматично температурата, ин-
тензивността на пране, оборотите
на центрофугата за всякакъв тип
тъкани, което гарантира перфект-
ни резултати, като предпазва и най-
деликатните тъкани. Дизайнът съ-
що е иновативен. Изчистените и
компакттни форми, проектирани
от Giugiaro, правят визията на
Moon оригинална и модерна.

àà ðð åå íí èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   

болестта на Де Кервен са до-
садно упорити, с този проблем
можете да се справите лесно.
Дори е възможно да предотвра-
тите появяването му. Дос-
татъчно е да си осигурите пра-
вилна организация на работно-
то място и правилна стойка
пред компютъра. „Лошата“ е
онази, при която ръцете стоят
продължително с повдигнати
(без опора) китки и свити пръс-
ти. А „добрата“ –  когато пръс-
тите на ръцете са свити, но
китката е изправена (а не заоб-
лена). Затова на работещите
по-продължително с компютър
се препоръчва да подлагат под
меките долни части на китки-
те си специална дунапренена
подложка. Тя помага на дланите,
китките и предмишниците да
са на една линия (ниво). Движат
се само пръстите. В тази пози-
ция предмишниците са мини-
мално напрегнати. Освен това
работният стол задължително
трябва да е със странични обле-
галки, за да не увисват ръцете.
Желателно е да подсигурите
„комфорт“ и на компютърната
мишка – т.е. да є подложите
„килимче“, върху което тя да
се плъзга безпрепятствено. То
трябва да е меко, с дебелина, не
по-малка от 5 мм. При работа с
мишката китките трябва да
са изправени, а ъгълът в лакътя
да е 90 градуса. И още: бюрото
трябва да разполага с чекмедже
под плота, където да бъдат

разположени клавиатурата и
мишката. Чекмеджето трябва
да е на нивото на лакътя.
– Кои други професии са заст-
рашени от заболяване на мус-
кулния апарат на ръцете?
– Друга голяма  група, засегнати

от подобни проблеми, са профе-
сионалните спортисти. Особе-
но тенисистите. При тях забо-
ляването е популярно под име-
то „тенис лакът“. Става дума
за инсерционит, който не е съ-
щински тендовагинит. За ин-

серционит говорим, когато
болката е на мястото, където
мускулът се захваща за костта.
Всеки мускул започва от даден
участък на една кост и завъ-
ршва на друга кост, като осъ-
ществява движенията между 2
или 3 съседни кости. При инсер-
ционитите болката е там, къ-
дето мускулът започва от
костта, а при тендовагинити-
те болката е в областта на су-
хожилието на мускула. Причина-
та за появата на тези болести
обаче е една и съща – хронично
мускулно пренапрежение.
– Как да освободим това нап-
режение? Тези болести лечими
ли са изцяло?  
– Да. В повечето от случаите
тези заболявания са лечими, но
изискват покой на съответния
мускул, т.е. рязко намаляване
на физическата активност и
особено на движенията, които
са провокирали това заболява-
не. Изискват, разбира се, и при-
ем на медикаменти, които
действат болкоуспокояващо и
противовъзпалително. Физио-
терапията е плюс. В някои слу-
чаи, при продължително неле-
куване на проблема, може да се
наложи смяна на професионал-
ното занимание или трудоуст-
рояване. Не един професионален
спортист е прекратил карие-
рата си точно заради тези за-
болявания.  

Интервю на
Теодора СТАНКОВА

ЛЮБОПИТНО

��Жените са по-потърпевши Макар че няма обяснение, болестта
на Де Кервен по незнайни причини поразява предимно жени. 
��Ах, тези есемеси! Невероятно, но факт – манията да се пишат
есемеси също е болестотворна. Когато „набираш“ съобщение от
малката клавиатура на мобилния телефон, ръката ти няма опора,
поради което мускулите се пренапрягат.
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при зоонозното инфекциозно
заболяване бруцелоза зара-
зата се предава от живот-
но на човек. Причинители-

те на бруцелозата са бактерии от род
Brucella, които отделят ендотоксини. Ус-
тановени са 6 вида бактерии бруцели. Най-
опасни са бруцелите при овцете и козите.
От бруцелоза боледуват едрият и дребни-
ят рогат добитък и свинете. Бруцелите се
отделят в млякото, урината и околоплод-
ните води на бременните животни. 

Болните овце отделят бруцели 

в млякото в продължение на 7–8

месеца, а кравите – няколко 

години. В млякото бруцелите 

се запазват от 15 до 60 дни.

Трябва да се знае, че причинителят на
бруцелоза издържа дълго време на ниска
температура, но губи бързо жизнеността
си при прякото въздействие на слънчевите
лъчи или при обработка с обикновени дезин-
фекциращи средства (хлорни препарати,
лизол, спирт). Бруцелите са чувствителни
към високите температури – при 60 °С
издържат 30 минути, а при температура
на кипене умират веднага.

Човек се заразява при консумация

на несварено мляко, млечни 

продукти или недобре изпечено 

месо, които съдържат 

причинители на бруцелоза.

ЗАРАЗЯВАНЕТО 
може да стане и през малки кожни рани,
през лигавицата на храносмилателния
тракт, конюнктивите, както и аерозолно
– през дихателните пътища при вдишване
на прах от заразена вълна, торова постеля,
почва. 

Бруцелите проникват в лимфните

възли, след което чрез кръвта се

разнасят из целия организъм, но

засягат предимно слезката (дала-

ка), черния дроб и костния мозък.

ФАЗИ НА БОЛЕСТТА
Инкубационният период (времето от за-

разяването до появата на първите призна-
ци на болестта) е от 7 до 21 и повече дни.
При човека болестта протича в продълже-
ние на година, година и половина. Развива се
в три фази: остра (до третия месец), подо-
стра (от третия до шестия месец) и хро-
нична (след шестия месец). 

През острата фаза болният се оплаква
от главоболие, безсъние, мускулни и ставни
болки, отпадналост и безапетитие. Лимф-
ните му възли се увеличават. Температура-
та му се повишава вълнообразно – покачва
се постепенно до 39–40 °С, задържа се за
2–3 седмици такава, след което постепен-
но започва да спада. След 1–2 седмици се по-
явява нова температурна вълна. Това може
да продължи с месеци, дори с години.

При подострата фаза преобладават

алергичните симптоми. Болните се оплак-
ват от безсъние и мъчителни невралгии
(неврити, полиневрити, радикулити). Ув-
реждат се големите стави (раменните, та-
зобедрените, лакътните), като болката се
мести от една става на друга. 

Хроничната фаза протича със слабо изра-
зена интоксикация, но се появяват трайни
изменения на органи и системи. Ставите се
изкривяват и срастват, засягат се бъбре-
ците, яйчниците и тестисите. Болните
губят работоспособността си. Могат да
останат инвалиди.

Усложненията от бруцелоза са ринити,
ларингити, бронхити, бронхопневмонии, бе-
лодробни абсцеси, менингити, менингоенце-
фалити, миелити, артрити, тендовагини-
ти, простатити, ендометрити, аборти,
перикардити и др. Болестта може да про-
тече и по-леко, без усложнения.

Заразените с бактериите, причинители
на бруцелоза, хора се лекуват в инфекциоз-
ните отделения на болниците. Болестта
не се предава от един човек на друг, но бол-
ният отделя бруцели с урината, храчките,
маточните и влагалищните си секрети.
Бруцелозата се лекува с антибиотици. При
рецидиви може да се използват и ваксини. 

Д-р Цветан ЦАКОВ

ББррууццееллооззааттааББррууццееллооззааттаа

МЕРКИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ

Да не се консумира сурово мляко. 

Да се дезинфекцират помещенията, в
които се отглеждат животните. 

Стопаните, които обслужват болни или
съмнително болни животни, да работят
с ръкавици и защитно облекло.
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ккъъмм  ооббррааззууввааннееттоо  ннаа  ссооббссттввеенн  ккооллааггеенн..  ЧЧииссттиияятт  ккооллааггеенноовв  ппррееппаарраатт  ппоодд  ффооррммааттаа  ннаа  ттррааннссддееррммааллеенн  ггеелл  ииммаа  4455%%  ссъъддъърржжааннииее  ннаа  ккооллааггеенн  ии  ссее  ппррооиизз--
ввеежжддаа  ссааммоо  вв  ППооллшшаа..  ТТоойй  ззааддъърржжаа  ссттааррееееннееттоо  ннаа  ккоожжааттаа,,  ппооддооббрряявваа  ннееййннааттаа  ииммууннооллооггиияя,,  ппллъъттнноосстт  ии  ппииггммееннттаацциияя,,  ппррииддаавваа  єє  ееллаассттииччнноосстт..  ППооддооббрряя--
вваа  ооввааллаа  ннаа  ллииццееттоо  ии  ллиинниияяттаа  ннаа  ууссттннииттее..  ООссввеенн  ккааттоо  ккооззммееттииччнноо  ссррееддссттввоо  ккооллааггееннъътт  ииммаа  ии  ллееччееббннии  ссввооййссттвваа..  ППооддппооммааггаа  ллееччееннииееттоо  ннаа  ммннооггоо  ззааббоо--
лляявваанниияя  ннаа  ккоожжааттаа  ии  ллииггааввииццииттее,,  ккооссттнноо--ммууссккууллннааттаа  ссииссттееммаа,,  ккрръъввооннооссннииттее  ссъъддооввее  ии  ддрр..  ННее  ппррииччиинняявваа  ааллееррггииии,,  ннее  ддррааззннии  ккоожжааттаа,,  нняяммаа  ссттррааннииччннии
ееффееккттии..  ННааппъъллнноо  еессттеессттввеенн  ппррееппаарраатт  ббеезз  ииззккууссттввееннии  ооццввееттииттееллии,,  ааррооммааттииззааттооррии  ии  ккооннссееррввааннттии..

ККооллааггееннъътт  ее  ннаайй--ззаассттъъппеенниияятт  ббееллттъъкк  вв  ччооввеешшккооттоо  ттяяллоо  ии  ооттггоовваарряя  ззаа  ееллаассттииччннооссттттаа,,  жжииззннееннооссттттаа,,  
ооввллаажжнняяввааннееттоо  ии  ннееппррееккъъссннааттооттоо  ооббннооввяяввааннее  ннаа  ккоожжааттаа..  ННааммаалляявваащщиияятт  сс  ввъъззрраассттттаа  ккооллааггеенн  ее  ппррииччииннаа  
ззаа  ууввяяххввааннееттоо  ии  ннааббрръъччккввааннееттоо  ннаа  ккоожжааттаа..

ННааттууррааллнниияятт  ккооллааггеенн  ссее  ппррооииззввеежжддаа  вв  ттррии  ссттееппееннии  ннаа  ппррееччииссттввааннее  ––  PPLLAATTIINNUUMM,,  SSIILLVVEERR,,  GGRRAAPPHHIITTEE..  
ИИ  ттррииттее  ррааззннооввииддннооссттии  ииммаатт  еедднноо  ии  ссъъщщоо  ддееййссттввииее,,  ззааттоовваа  ннее  ее  ггрреешшккаа,,  ааккоо  ссее  ииззппооллззвваатт  ррааззллииччнноо  оотт  ппррееппоорръъккииттее..  
РРааззллииккааттаа  ммеежжддуу  ттяяхх  ее  вв  ооццввееттяяввааннееттоо,,  ссъъввссеемм  ммааллккоо  вв  ггъъссттооттааттаа  ии  вв  ццееннааттаа..  ООппааккооввккииттее  ссаа  ппоо  5500,,  110000  ии  220000  mmll ..

9955  ллвв..
5500  mmll 7755  ллвв..

5500  mmll 5555  ллвв..
5500  mmll

ККААККВВОО  ППРРЕЕДДССТТААВВЛЛЯЯВВАА  ККООЛЛААГГЕЕННЪЪТТ??

PPLLAATTIINNUUMM SSIILLVVEERR GGRRAAPPHHIITTEE

ППРРЕЕППООРРЪЪЧЧВВАА  ССЕЕ  ЗЗАА  ЛЛИИЦЦЕЕ,,  ШШИИЯЯ,,  
ДДЕЕККООЛЛТТЕЕ,,  ЗЗАА  ДДЕЕЛЛИИККААТТННИИ  ММЕЕССТТАА  
ИИ  ППРРИИ  ЧЧУУВВССТТВВИИТТЕЕЛЛННАА  ККООЖЖАА

●ррееввииттааллииззиирраа  ззрряяллааттаа  ккоожжаа,,  
ппррааввии  ллииффттииннгг  ннаа  ллииццееттоо

●ддъъллббооккоо  ооввллаажжнняявваа,,  ппооддххррааннвваа  
ии  ррееггееннеерриирраа  ккоожжааттаа

●ооттссттрраанняявваа  ии  ииззггллаажжддаа  ббрръъччккииттее
●ппррееммааххвваа  ппииггммееннттннии  ппееттннаа,,  ддееййссттвваа

ббллааггооппрриияяттнноо  ссллеедд  ммееххааннииччнноо  
ппооччииссттввааннее  ннаа  ммллааддеежжккии  ппъъппккии  ии  ааккннее

●ззааллииччаавваа  ббееллееззии  ссллеедд  ппллаассттииччннии  
ии  ддррууггии  ооппееррааццииии

●ддееййссттвваа  ббллааггооппрриияяттнноо  ии  ссллеедд  ссллъъннччееввии
ббааннии  ии  ссооллааррииуумм

ППРРЕЕППООРРЪЪЧЧВВАА  ССЕЕ  ЗЗАА  ЦЦЯЯЛЛОО  ТТЯЯЛЛОО,,  
ККААККТТОО  ИИ

●ссллуужжии  ззаа  ррееххааббииллииттаацциияя  ппррии  ссччууппвваанниияя,,  
ииззккъъллччвваанниияя  ии  ссккъъссааннии  ссууххоожжииллиияя

●ддееййссттвваа  ббллааггооттввооррнноо  ппррии  ллееччееннииее  
ннаа  ццееллууллиитт  ии  ссттррииии

●ууввееллииччаавваа  ттввъъррддооссттттаа  
ии  ееллаассттииччннооссттттаа  ннаа  ггъъррддииттее

●ппррии  оожжууллееннаа  ккоожжаа,,  ссллеедд  ддееппииллааццииии
●ппррии  ллееччееббеенн  ии  ссттииммууллиирраащщ  ммаассаажж,,  

ппррии  ббооллккии  вв  ккрръъссттаа  ии  ггрръъббннааччнниияя  ссттъъллбб
●ззаа  ммаассаажж  ннаа  ццяяллоо  ттяяллоо  вв  ддооммаашшннии  ууссллооввиияя
●ррееггееннеерриирраа  ссттааввииттее  ии  ккооссттииттее
●ппррии  ддееррммааттииттии  ии  ккооннттааккттннии  ааллееррггииии
●ппррии  ррааззшшииррееннии  ввееннии  ии  ххееммооррооииддии

ККААТТОО  ННААЙЙ--ИИККООННООММИИЧЧЕЕНН  
ССЕЕ  ППРРЕЕППООРРЪЪЧЧВВАА  ЗЗАА  ФФРРИИЗЗЬЬООРРССККИИ  
ССААЛЛООННИИ,,  ННООККТТООППЛЛААССТТИИККАА  
ИИ  ССППАА  ЦЦЕЕННТТРРООВВЕЕ

●ппооддххррааннвваа  ии  ууккррееппвваа  рраассттеежжаа  ннаа  ккооссааттаа  
ии  ннооккттииттее

●ввъъззссттааннооввяявваа  еессттеессттввеенниияя  ццввяятт  
ннаа  ккооссааттаа

●ппррии  ллееччееннииее  ннаа  ппъъррххоотт  ии  ааллооппеецциияя
●ввъъззссттааннооввяявваа  ннааппууккааннии  ппееттии
●ппррии  ммааззооллии  ии  ссииннииннии  ппоо  ттяяллооттоо
●ппррии  ггъъббииччннии  ззааббоолляявваанниияя
●ззаа  ввааннии  ссллеедд  ффииззииччеессккоо  ннааттооввааррввааннее  

((ооссооббеенноо  ппооллееззннии  ссаа  ппееррллееннии  ввааннии  сс  ооззоонн,,
ккооииттоо  ввннееддрряявваатт  ккооммппллеекксснноо  ккооллааггеенн  
вв  ооррггааннииззммаа))
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Ч
овешкият живот е низ от събития,
чрез които индивидът взаимодей-
ства със света, поредица от неумор-
но редуващи се ситуации – трудни и

не чак толкова трудни за преодоляване. Те
провокират човека към справяне с тях, към
действие, към адекватни начини на поведе-
ние. С времето индивидът изработва свои
модели и варианти за реакции спрямо раз-
личните ситуации, свой арсенал от опит-
ности. Къде повече, къде по-малко успешни,
тези модели вършат работа и 

човек бута камъка нагоре 
по неравния житейски склон. Зад видимо-
стта на действията в душата му тече по-
ток от преживявания. Те са невидими за
външния свят, а често пъти – неясни и за
самия човек. И все пак той е единственият
привилегирован, който е в досег с тях. Тези
преживявания, свързани с чувствата и во-
лята, дават една особена опорна точка, оп-
ределяща позицията на индивида по отно-

шение на нещата и събитията. Волята и
чувствата на отделния човек оцветяват
ситуацията със субективизъм.

Характерът на човека и неговите черти
не се предават по наследство. Те се форми-
рат в процеса на живеене, в процеса на
възпитание и обучение. Струговат се
именно под въздействието на човешките
реакции в криза. Човешкият характер е
вечно променящ се, вечно развиващ се.

Никой не се ражда личност
Всеки става личност в хода на живота, в

хода на общуването и на решаването на раз-
нообразните задачи, които изникват пред
него. Личност наричаме онзи, който е спо-
собен да избира своите цели и да насочва
своето поведение така, че да направлява
хода на собствения си живот, както и да
влияе върху света, утвърждавайки своето
неповторимо присъствие в него.

В различни етапи от своя живот човек се
сблъсква с различни ситуации. И всяка от

тях представлява за него задача, очакваща
решение. Понякога житейските ситуации
около индивида са такива, че създават запла-
ха за удовлетворяването на важна, базисна
негова потребност. И в един момент той се
оказва пред такъв жизнен проблем, който не
може да бъде решен за достатъчно кратко
време и с обичайните реакции и способи. Тога-
ва човекът е объкан, смутен, изплашен. При-
ема нещата като нетърпимо зло, стоварило
се на плещите му или препречило пътя му. 

Тогава възниква кризата
Изпадналият в криза се е опитвал да се

справи с проблема, опирайки се на своите
умения. Но те са се оказали неефективни. В
резултат на това той е отчаян, безсилен,
обезверен, нищожен. Моли се всичко това
да свърши по-бързо, но в същото време не
вижда изход. Емоционално е доста слаб.
Физически – също. 

Кризата е състояние, в което човек се
чувства тревожно потиснат. Понякога
продължава да се справя със задължения-
та си, но с намалена ефективност. Трудно
се концентрира, страда от намалената си
ефективност и от невъзможността си да
отговори адекватно на ситуацията.
Чувства се като „без почва под краката
си“, като „между небето и земята“, като
„в безвъздушно пространство“. Обхванат
е от страх, апатия и обърканост. Не нами-
ра вътрешна опора, започва да губи връзка
със света и с останалите хора. Доскорош-
ните му жизнени цели изчезват. Ценности-
те му се обезсмислят. Състоянието е дос-
татъчно непоносимо, за да тласка страда-
щия към действия, които могат да облек-
чат положението час по-скоро. Но понякога
те са доста разрушителни. Обаче кризата

не е само заплаха 
за катастрофа. Тя е и източник на сила.
Провокация на желанието ни да променим
нещо в себе си и в живота си, да научим не-
що ново, да преосмислим, а понякога и изця-
ло да осъзнаем своя жизнен път, целите,
възгледите, ценностите си, отношението
към себе си и и към другите. Болката, коя-
то изпитва човек в криза, може да бъде мо-
тивираща за търсене на нови пътища, ре-

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

Ина Илиева, клиничен психолог и психотерапевт
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сурси, които са по-прогресивни.
В единия случай кризата се

възприема като предизвикател-
ство и възможност, а в другия
– като наказание и мъчение. Из-
борът зависи от самата лич-
ност. Разбирането, че кризата
е само преход от един начин на
живеене към друг, идва едва
след справянето с нея.

Кризата се явява своеобразна
реакция на личността на ситу-
ация, която изисква от нея про-
мяна. Сякаш някой вътре в нас
напира да ни обърне към самите
нас, да ни накара да погледнем
по-ведро на света, да добием си-
ла и увереност, да станем по-
търпеливи, да пуснем любовта
и разбирането в сърцата си. 

Но, уви, днес хората са доста
заети и не им е до личностно
развитие.

За това, че човек се намира в
състояние на личностна криза,
свидетелства и появяващият
се през кризисния период 

страх от промяна 
Страх от това да станеш

друг, страх да се отървеш от
познатите и точно затова безо-
пасни модели и стереотипи, с ко-
ито си свикнал, и да се отправиш
в търсене на неизвестното. Това
е вълнуващо пътешествие, в ко-
ето психотерапевтът е ценен
спътник.

Кризата е нормално явление,
етап от развитието на лично-
стта. Нашият живот е после-
дователност от кризи, по-мал-
ки или по-големи. Кризата е
предпоставка за личностни
изменения, защото е конф-
ликт между старото и новото,
между обичайното минало и
възможното бъдеще, между
това, което е индивидът в то-
зи момент, и това, което би
могъл да стане. Тя е положение,
при което старите стереоти-
пи на мислене и поведение вече

не вършат работа, а нови изра-
ботени и усвоени още няма.

Посоката на тази промяна
може да е положителна, съзида-
телна и интегрираща, но може
да бъде и деструктивна и разе-
диняваща. 

Човек може да рискува, отк-
ривайки себе си към нови въз-
можности, преодолявайки стра-
ха от промяната. Тогава той
преминава на ново, по-високо
стъпало на развитие на лично-
стта, получава нов опит, нови
знания за света и за себе си. А би
могъл да запази съществуващо-
то статукво чрез примирение,
ограничаване или разрушаване на
самия себе си. 

Не на всекиго достигат сили,
вяра и търпение да направи та-
зи промяна. И тук психологичес-
ката помощ е от изключително
значение. Кризата е 

просто предизви-
кателство 

В някои случаи началото є мо-
же да бъде разпознаваемо, свър-
зано с някакво събитие – нещас-
тен случай, болест, раздяла, за-
губа на работа, самота. Дори с
радостни събития като ражда-
не на дете или влюбване. Но по-
някога е трудно да я свържем с
конкретна външна причина. Съ-
битието, което я е провокира-
ло, може да бъде абсолютно нез-
начително, подействало на
принципа на „последната капка“.
Външните характеристики на
кризата могат да са различни,
пусковите механизми могат да
имат съвършено различен харак-
тер, както и реакциите спрямо
кризисните ситуации могат да
са специфични за всеки човек.

За да се развива, да актуализи-
ра своите потенциални възмож-
ности, а понякога просто за да
оцелява, личността трябва да
се научи да се справя с критич-
ните ситуации. Понякога не без
помощта на психотерапевта. 

Ако в горните редове разпознавате нещо от себе си, ако
скрити мисли и чувства провокират тревожни въпроси, кога-
то четете историите, които разказвам, ако с вас се случва

същото, което се случва и с моите „герои“, съберете кураж да
поговорим и заедно да потърсим решенията. Можете да се оба-
дите на 0898/464-770 или да ми пишете на e-mail: infoprim@mail.bg.
Ако пък се притеснявате да позвъните директно на мен, обаде-
те се на приятелката си БЕЛА. Тя ще намери начин да ни събере.
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ùåñòâà) è âúòðåìàòî÷íèòå ïåñàðè (ñïèðàëè) ñà ÷àñò îò

âúçìîæíîñòèòå çà êîíòðàöåïöèÿ. Êúì âñè÷êè òÿõ òðÿáâà äà äîáà-
âèì è ñåìåéíîòî ïëàíèðàíå.

ÀÁÎÐÒÚÒ 

äîðè è ïðè “íàé-äîáðè” óñëîâèÿ, êðèå ðèñêîâå çà çäðàâåòî íà æå-
íàòà (êðúâîòå÷åíèÿ, âúçïàëåíèÿ) è çà áúäåùèòå º ðåïðîäóêòèâíè
âúçìîæíîñòè (íåâúçìîæíîñò çà çàáðåìåíÿâàíå – ñòåðèëèòåò,
ñïîíòàííè àáîðòè). Òîâà ñå îòíàñÿ â íàé-ãîëÿìà ñòåïåí çà ïîäðà-
ñòâàùèòå, äåâîéêèòå, òèéíåéäæúðèòå, ïðè êîèòî îðãàíèçìúò å âñå
îùå íåäîñòàòú÷íî ïîäãîòâåí çà âúçñòàíîâÿâàíå ñëåä òàçè ñòðåñîâà
ñèòóàöèÿ. Çàòîâà ïëàíèðàíåòî íà âðåìåòî çà ðàæäàíå, êàêòî è íà
áðîÿ íà äåöàòà èìà ãîëÿìî çíà÷åíèå êàêòî çà ëè÷íèÿ, òàêà è çà
ïðîôåñèîíàëíèÿ è ñîöèàëåí æèâîò íà ñúâðåìåííàòà äåâîéêà è
æåíà.

Åäíî îò ãåíèàëíèòå îòêðèòèÿ â ìåäèöèíàòà ïðåç ÕÕ âåê ñà

ÕÎÐÌÎÍÀËÍÈÒÅ ÏÐÎÒÈÂÎÇÀ×ÀÒÚ×ÍÈ ÒÀÁËÅÒÊÈ 

Õîðìîíàëíàòà êîíòðàöåïöèÿ å â óñëóãà íà ñåìåéíî ïëàíèðàíå.
Ïðîòèâîçà÷àòú÷íèòå õîðìîíàëíè òàáëåòêè ñúäúðæàò ñèíòåòè÷íè
õîðìîíè, êîèòî ñà àíàëîã íà åñòåñòâåíèòå ÿé÷íèêîâè õîðìîíè åñò-
ðîãåí è ïðîãåñòàãåí. Ïðèåìúò èì áëîêèðà ïðîèçâîäñòâîòî íà òåçè
õîðìîíè è íà ïðîöåñà íà óçðÿâàíå è îòäåëÿíå íà ÿéöåêëåòêèòå.
Îñâåí òîâà ñãúñòÿâàò ñåêðåòà, îòäåëÿí îò ìàòî÷íàòà øèéêà, êîåòî
çàòðóäíÿâà ïðèäâèæâàíåòî íà ñïåðìàòîçîèäèòå. Òåçè òàáëåòè
ïðîâîêèðàò è ïðîìåíè â ìàòî÷íàòà ëèãàâèöà, êîèòî ïðå÷àò íà
åâåíòóàëíî îïëîäåíà ÿéöåêëåòêà äà ñå èìïëàíòèðà. Åôåêòèâíîñò-
òà íà ïðîòèâîçà÷àòú÷íèòå òàáëåòè å ñðàâíèìà åäèíñòâåíî ñ òàçè
íà ïðîòèâîçà÷àòú÷íèòå ïåñàðè (ñïèðàëè), êîèòî îáà÷å íå ïðèòå-
æàâàò òîëêîâà äîïúëíèòåëíè ïîëçè. Îñâåí ÷å ïðåäïàçâàò îò áðå-
ìåííîñò, òàáëåòèòå íàìàëÿâàò ðèñêà îò äîáðîêà÷åñòâåíè çàáîëÿ-
âàíèÿ íà ãúðäèòå, îò ðàê íà ÿé÷íèöèòå è åíäîìåòðèóìà è îò âúç-
ïàëèòåëíè çàáîëÿâàíèÿ íà ìàòêàòà. Òå ðåãóëèðàò ìåíñòðóàëíèÿ
öèêúë.

Òàáëåòèòå âîäÿò äî íàìàëÿâàíå íà ìåíñòðóàëíîòî êðúâîòå÷åíèå
è íà íåðâíîòî íàïðåæåíèå, ïðåäøåñòâàùî öèêúëà. Òå ïðåóñòàíî-
âÿâàò áîëåçíåíèòå ìåíñòðóàöèè. Åäèíñòâåíîòî ïðîòèâîïîêàçàíèå
çà ïðèåìà èì å íàëè÷èåòî íà êîíòðàèíäèêàöèè – ðàêîâè, ñúðäå÷-
íîñúäîâè è òðîìáåìáîëèéíè çàáîëÿâàíèÿ. 

ËÈÍÄÈÍÅÒ 20 – ÍÅÆÅÍ ÊÀÒÎ ÏÅÏÅÐÓÄÀ

Õîðìîíàëíèòå êîíòðàöåïòèâíè òàáëåòêè ñå ðàçëè÷àâàò â êîëè-
÷åñòâîòî íà åñòðîãåíèòå è ïðîãåñòàãåíèòå è â çàâèñèìîñò îò òîâà
ñå ðàçäåëÿò íà âèñîêîäîçèðàíè, íèñêîäîçèðàíè è ñâðúõíèñêîäîçè-
ðàíè. Òåíäåíöèÿòà å äà ñå çàïî÷íå ñ ïðèåì íà íàé-íèñêîäîçèðà-
íèÿ ïðåïàðàò, êîéòî îñèãóðÿâà íóæíàòà âèñîêà êîíòðàöåïòèâíà
åôåêòèâíîñò. Òîâà ñå îòíàñÿ íàé-âå÷å çà òèéíåéäæúðèòå. 
Ëèíäèíåò 20 å êîíòðàöèïòèâ ñ íèñêî õîðìîíàëíî ñúäúðæàíèå è
òî÷íî ïî òàçè ïðè÷èíà – íåæåí êàòî ïåïåðóäà. Íèñêîäîçèðàíèòå
õîðìîíàëíè êîíòðàöåïòèâíè òàáëåòêè íå óâåëè÷àâàò òåëåñíîòî
òåãëî, íàìàëÿâàò îêîñìÿâàíåíî è èìàò áëàãîïðèÿòåí åôåêò âúðõó
êîæàòà, êîÿòî ñòàâà ïî-ãëàäêà è ìåêà. 

Ä-ð Àñåí Íèêîëîâ, ä. ì.,
àêóøåð-ãèíåêîëîã â ÑÁÀËÀÃ “Ìàé÷èí äîì”
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ЕКОЕКО

О
бикновен работен ден. Не-
ща за вършене, колеги,
непрекъснато звънене на
телефона и изведнъж – ин-

тересно обаждане. От отсрещ-
ната страна чувам глас: „Здра-
вейте, обаждаме се от еди-коя
си детска градина. В двора на

детския дом намерихме три
костенурки. Можете ли да дой-
дете и да ги вземете, за да ги
върнете обратно в естестве-
ната им среда? Чухме, че отг-
леждането на костенурки в
детската градина е опасно за
децата. Кога ще дойдете?“

С колегите веднага сме на път
за мястото. В детската гради-
на ни очаква директорката, ко-
ято вече се е погрижила децата
от нейното заведение да не вли-
зат в контакт с животните. 

Костенурките са отделени
във вътрешен двор със съдове с
храна и вода. Взимаме ги и отпъ-
туваме към най-близкото и под-
ходящо място, където можем
да ги пуснем на свобода. Техни-
ят дом ще бъде някоя от защи-
тените територии в региона.

За радост това не е първият
сигнал в регионалната екоинс-
пекция. Достатъчно информи-
рани ли са обаче хората какво
трябва да направят при поява
на сухоземни костенурки на не-

обичайни места – дворове на
детски градини или ясли, обще-
ствени площадки и паркове?
Колко хора знаят също, че тези
безобидни и кротки животни 

могат да бъдат
опасни за здравето
Костенурките са гостопри-

емник за много паразити, в то-
ва число и кърлежи. Почти вся-
ка костенурка в природата има
по крайниците си по няколко
кърлежа, засмукали от кръвта
є. Те, кърлежите, пък са прено-
сители на сериозни за хората за-
болявания като лаймска болест
и марсилска треска. 

Необходимо е винаги когато
открием костенурка, да я огле-
даме дали има кърлежи по тяло-
то. Многобройни изследвания
на наши паразитолози и микро-
биолози показват, че в хранос-
милателната система на голям
процент от изследваните от
тях костенурки има салмонели,
които са причинители на салмо-

нелоза, а в кръвоносната им сис-
тема – лептоспири. 

Контактът с костенурки и
техните екскременти крие
риск от зараза и разпростра-
нение на салмонелоза и други
тежки заболявания. Ето защо
е важно да помним, че досегът с
тези животни, особено в детс-
ките заведения, е недопустим
от хигиенна гледна точка.

Учените наричат костенурки-
те „резервоар“ за редица забо-
лявания. 

Но независимо от установе-
ните болестотворни микроор-
ганизми и паразити сухоземни-
те костенурки не представля-
ват никаква опасност за здра-
вето на хората, ако не бъдат
пипани, пренасяни, отглеждани
в домашни условия или използва-
ни за храна.

За да запазим себе си и нашите
деца, не бива да взимаме сухо-
земни костенурки от природа-
та и да ги пренасяме в домове-
те си или там, където растат

в детската градина?в детската градина?

Шипобедрена 

костенурка 

Крайник на сухоземна 

костенурка – едно от 

местата, където най-често 

се впиват кърлежите



и играят децата ни.
В България се срещат два вида

сухоземни костенурки – 

шипобедрената 
и шипоопашатата 
В миналото те са били широ-

ко разпространени, но днес са
застрашени от изчезване както
у нас, така и по света. В проце-
са на изясняване на причините
за намаляване на числеността
на сухоземните костенурки в
България е установено, че те се
отглеждат на неподходящи
места – в детски градини, в
училища, в частни домове или в
нерегламентирани зоокътове.
Една от целите на природоза-
щитните организации в стра-
ната ни, работещи за опазва-
нето на двата вида сухоземни
костенурки, са предотвратя-

ване на тяхното събиране и
отглеждането им като домаш-
ни любимци.

Като отглеждаме тези влечу-
ги в неподходящи за тях места
(като циментовите площадки в
детските заведения), ги обрича-
ме на гибел. Крайниците им сил-
но се нараняват, ноктите им се
изтъркват и те не могат да си
помагат с тях при хранене. В
повечето случаи не могат да се
възстановят и при приложено
лечение.

Сред основните заплахи за 

намаляване на броя
на сухоземните 

костенурки 
в България са: ��разрушаване на
местата, където живеят ��за-
силващият се процес на урбани-
зация и изграждането на различ-

ни инфраструктурни съоръже-
ния ��интензивното селско сто-
панство и употребата на херби-
циди и пестициди ��изсичане на
нискостъблените гори и храста-
лаци и превръщането им в обра-
ботваеми площи, пасища и игло-
листни насаждения ��събиране
на сухоземните костенурки за
консумация ��събирането им за
лечебни цели или за изработка на
украшения ��нелегалният износ
от България ��пожарите.

Шипобедрената и шипоопаша-
та сухоземна костенурка са
приоритетни за опазване по ре-
дица международни природоза-
щитни документи. В българс-
кото законодателство сухо-
земните костенурки попадат
под защитата на Закона за би-
ологичното разнообразие, съг-
ласно който нарушителите се

наказват с глоба до 10 000 лева
и обезщетение за всеки унищо-
жен екземпляр. Според Наказа-
телния кодекс на Република
България бракониерите се на-
казват с глоба до 5000 лева, ли-
шаване от свобода до 5 години и
заплащане на обезщетение за
всеки унищожен екземпляр.

Ако разполагате с информация
за незаконно притежаване и тър-
говия със сухоземни костенурки
или станете свидетел на брако-
ниерски улов, уведомете най-
близката РИОСВ, ДЛ или РПУ.
Съдействието ви ще бъде неоце-
ним принос за опазването им.

Мариана ВЪЛЧЕВА,
еколог и връзки 

с обществеността към 
Регионалната инспекция 

по околната среда и водите –
Хасково
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Наранен крайник 

на костенурка, отглеждана 

в неподходяща среда

Последствията 

от отглеждането на 

костенурки на закрито



К
атрин Матлен е доктор
по психология и работи в
областта на детската
психиатрия и психоанали-

за от 1970 г. Има тясно профи-
лиран професионален опит с не-
доносени деца, тъй като от
двадесет години е част от еки-
па на отделението за интензив-
на терапия на рискови новоро-
дени в болницата „Сен Дени“ в
Париж. Богатата си клинична
практика и наблюдения там е
обобщила в книгата „Усмивка-
та на Джокондата. Терапия с
недоносени деца“. Госпожа
Матлен е ученичка и последова-

телка на две от грандамите в
областта на детската психоа-
нализа във Франция – Франсоаз
Долто и Мод Манони. 
– Госпожо Матлен, обичайна
практика ли е психоанали-
тичната терапия на бебета
във Франция?
– От десетина години във
Франция се наблюдава засилен
интерес към бебетата въобще.
И ние, психоаналитиците, за-
почнахме все по-често да прие-
маме съвсем малки пациенти –
кърмачета на по 2–3 месеца.
Защото стана ясно, че някои
техни телесни прояви и смуще-

ния не са непременно от физио-
логично естество, а имат и
психологическа причина. Което
ще рече – да, бебето не може
да говори, но неговият начин
да ни каже, че нещо не е наред
с психиката му, е, като плаче,
повръща или има диария. Ние
напреднахме много по темата
метапсихология на кърмачето
и вече знаем много за начина, по
който е конструирана негова-
та психика. Затова днес кон-
султираме все повече и повече
бебета. Нещо повече – у нас,
във Франция, от 4 години на-
сам присъствието на психоа-
налитик или психолог в отде-
ленията за реанимация на
рискови новородени е задъл-
жително. Регламентирано е
със закон. Заедно с лекарите в
тези сектори ние си задаваме
много въпроси. Трябва ли и
докъде трябва да се простира
реанимацията на тези съвсем
малки бебета, появили се поня-
кога в 6-ия месец на бременно-
стта и тежащи едва 500 гра-
ма? Дали спасяването на тела-
та им на всяка цена не уврежда
психиката им? Дали преждев-
ременното им раждане и
фактът, че са били разделени
от родителите си след самото
раждане, имат последици за
психическото им развитие по-
нататък и какви точно? Опит-
ваме се да бъдем полезни и на
родителите, които ги очаква
лошата вест, че бебето им е с
увреждания. Или дори че няма
да оживее. 

– А в какво се изразява психоа-
налитичната работа с недоно-
сените? Вие говорите ли им?
– Разбира се! Карам акушерки-
те, медицинските сестри и ле-
карите също да им говорят. За-
щото, ако само един човек раз-
говаря с тях, и то от време на
време, това не е кой знае каква
терапия. Опитвам се да убедя
лекарите да гледат по друг на-
чин на реанимацията – че тряб-
ва да се реанимира не само тя-
лото, но и желанието на бебето
за живот. Защото в подобно
отделение то бързо може да из-
губи куража и желанието да ос-
тане на бял свят. Затова тряб-
ва да му се говори: за неговото
семейство, за братята и сест-
рите му, които го чакат у до-
ма, за живота, който му предс-
тои. Ние обясняваме на бебето
и защо е в болницата. Моля и
родителите да му обясняват,
че не са го изоставили, а че го
оставят на лекаря, за да го из-
лекува. Да го уверяват, че ще го
чакат да оздравее, за да го от-
ведат у дома.
– Каква според вас е разлика-
та между майчиното и бащи-
ното страдание за недоносе-
ните деца?
– Разликата не е в количество-
то, а в качеството на страда-
нието. Бащината мъка не е съ-
щата като майчината. Защото
майката е носила в утробата
си това бебе. Когато научи, че
то ще има увреждания или още
по-лошото – че ще умре, тя из-
питва физическа болка. Ужасна
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ИНТЕРВЮИНТЕРВЮ

Катрин 
Матлен:
Катрин 
Матлен:
¬ÒÂÍË ÊË‚ÓÚ
ËÏ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ
¬ÒÂÍË ÊË‚ÓÚ
ËÏ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ

В резюме
Загубата на дете не се превъзмогва.
Никой никого не замества в този живот.
Детският психоаналитик е „преводач за родители“. 
Имайте повече доверие в себе си като родители и не търсете непре-
менно съвети другаде.
Случващото се с вашите деца винаги има връзка със собственото ви
детство.
Срещата с психоаналитика ви „превежда“ онова, което не съумявате
да разберете у детето си (което не е непременно ваша грешка!).
Но едно друго дете ще бъде едно друго дете. Детето, което ще има-
те след онова, което сте изгубили, няма да заеме неговото място.
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физическа болка! Такава болка
едва ли разкъсва тялото на ба-
щата, макар че и той страда,
естествено. Практиката ми
ме е срещала с родители, които
заявяват: „Ние няма да идваме
повече. Ще дойдем, когато мо-
жете да ни гарантирате, че бе-
бето ни е спасено.“ Налага ми се
да им обяснявам, че, бога ми,
всеки живот има стойност!
Живот с продължителност
3–8 дни също е живот. Че и за
бебето, и за тях е важно да
присъстват до него, да му пов-
тарят, че го обичат, че мислят
за него, че винаги ще мислят за
него. Даже и да умре. Такова по-
ведение според мен трябва да
имат и лекарите.
– Попитах преди време ваша-
та колежка проф. Даниел
Бран как е възможно да се
превъзмогне подобно нещас-
тие – да имаш дете с увреж-
дане или да загубиш дете.
– Не е възможно.

– И тя така ми отговори.
– Можеш да продължиш да жи-
вееш, но не можеш да забравиш,
че си имал това бебе. И не мо-
жеш да не бъдеш тъжен. През
периода на непоносим траур
единствената ти мисъл е да се
хвърлиш от някой мост. Кога-
то той отмине, ти вече наис-
тина можеш да мислиш за дете-
то си по друг начин. Да си ка-
жеш: „Имах това бебе. За не-
щастие животът направи та-
ка, че то не оцеля, но то живя,
то съществува. И аз бях майка
на това дете. То има значение за
мен, аз го пазя в сърцето си.“ Но
да смяташ, че един ден ще мо-
жеш да си кажеш: „Е, имах това
бебе, то умря, какво пък толко-
ва?“ Не, това не се случва!
– Обикновено хората отстра-
ни подхвърлят: „Животът
продължава.“
– Те казват също и: „Направете
си друго дете!“ Но едно друго
дете ще бъде едно друго дете.

Детето, което ще имате след
онова, което сте изгубили, ня-
ма да заеме неговото място. То
ще бъде вашето второ или тре-
то дете. Но ще има едно по-го-
лямо братче или сестриче, кое-
то е починало. Никой никого не
замества в този живот! 
– Кои симптоми у децата
трябва да накарат родители-
те да се обърнат към психоа-
налитик?
– Всичко, което кара родители-
те да си мислят, че детето им
е тъжно. Преди време при мен
дойде едно 5-годишно момичен-
це с родителите си. То наскоро
се беше сдобило с по-малко
братче и бе станало твърде па-
лаво и неуправляемо. „Тя е нап-
раво невъзможна. Като я гледа-
ме, си мислим, че дори желае
смъртта на бебето. Сяда върху
него, заплашва, че ще го изхвър-
ли през прозореца. Ние сме мно-
го ядосани, мъмрим я непрекъс-
нато и не разбираме защо тя не
обича братчето си?!“ – сподели-
ха с мен родителите. Попитах
ги: „А не смятате ли, че дъще-
ричката ви е просто нещаст-
на?“ И ги накарах да се разпри-
казват за своите отношения с
братята и сестрите си, за съ-
перничеството си с тях. И те
си спомниха: „О, да, наистина,
когато бяхме малки, се
чувствахме нещастни.“ – „Ами,
и вашата дъщеря преживява
труден момент и е нещастна.
Тя не е лоша и има нужда от до-
казателства, че продължавате
да я обичате толкова, колкото
и преди да се роди братчето є!“
– посъветвах ги. На тръгване
момиченцето, което ни беше
слушало мълчаливо и навъсено
през цялото време, се обърна
към мен и ми каза: „Сега разбрах
каква професия имаш ти. Ти се
преводач за родители!“
– Популярният френски пси-
хоаналитик Марсел Рюфо
твърди, че липсата на рев-
ност у по-големите към по-
малките деца не е добър знак.
Аз лично не си спомням да съм
изпитвала подобни чувства
към по-малките си братя. И
не съм единствената...
– Според мен това, което Рюфо

се опитва да каже, е, че когато
ревността съществува, е важ-
но децата да могат да я изра-
зят. Понякога тя може да бъде
доста слаба или пък голямото
дете да си има други, по-инте-
ресни занимания, за да не опре-
дели появата на малкото бебе
като заплаха за себе си. Много
се пише за ревността, която
по-големите изпитват към по-
малките си братя и сестри, но
трябва да знаете, че малките
също изпитват ужасна рев-
ност към големите. А за това
не се говори. Даже родителите
не си дават сметка за наличие-
то на тази „обратна“ ревност.
Ужасно е да си бебе, да не мо-
жеш да говориш и да ходиш, а
по-големият ти брат (или
сестра) да прави, каквото си
иска. И ти да виждаш това.
Малките често страдат от
това, че са лишени от привиле-
гията да бъдеш голям. Но съ-
перничеството между децата
има положителна страна – бла-
годарение на него те успяват,
когато пораснат.
– Ще дадете ли някакъв съ-
вет на нашите читателки?
– Вместо съвет ще им разкажа
една поучителна история.
Веднъж при Фройд отишла да-
ма, която била чувала, че профе-
сорът много говори за ролята
на възпитанието и как то при
определени условия може да нап-
рави децата невротици. Тя се
обърнала към него с молба: „Ид-
вам при вас, за да ми кажете
как да отгледам сина си по най-
добрия възможен начин!“ А
Фройд є отговорил: „Вижте,
правете, каквото си искате.
При всички случаи ще бъде зле!“
Има вагони книги по педагогика,
които обясняват какво да се
прави и как да се постъпва. Но
ако тези съвети работеха, ня-
маше да има консултации с пси-
хоаналитици. Единственото,
което мога да кажа на родите-
лите, е: „Не забравяйте, че то-
ва, което се случва с децата ви,
има връзка с вашето собствено
детство. И имайте повече до-
верие в себе си като родители.“ 

Интервю на 
Розалина ДОЧЕВА
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ЗВЕЗДИЗВЕЗДИ

Д
али тези теми са подходящи за деца,
които са основните фенове на двете
поредици, и дали те ще напълнят са-
лоните през този месец? Сигурно, за-

щото и двата филма имат своите армии
от верни фенове. Те, феновете, са изчели
всичките шест книги на Джоан К. Роулинг и
знаят и най-незначителните подробности
за Хари, Рон и Хърмаяни. Освен това са гле-
дали неведнъж епизодите за шантавото
жълтурковско семейство и могат да ви раз-
кажат всичко за неговото ежедневие, за съ-
седите му и за останалите жители на град-
чето Спрингфилд. Така че на пръв поглед ус-
пехът и на двата филма изглежда гаранти-
ран. Какво все пак стои в основата му?

Семейство Симпсън 
Как да накараш цялото семейство да гледа

телевизия? Ама, разбира се, с филм, който е
интересен на всеки член от семейството.
Това обяснява защо най-гледани са лентите,
в чиито заглавия присъства думата „семей-
ство“. Особено ако те са анимационни. Най-
популярното семейство от каменната ера е
Флинтстоун, най-известното от бъдеще-
то е Джетсън, а на Изток най-култовото

безспорно е Мейзга. През последните 20 го-
дини обаче най-обичани са Хоумър, Мардж,
Барт, Лиса и Маги. Или членовете на Семей-
ство Симпсън. Те са доста различни от ос-
таналите подобни семейства. Не само зара-
ди цвета на кожата си, огромните очи и не-
обичайните прически (особено тази на
Мардж; питате ли я колко усилия є коства
да я поддържа в този вид?!). 

Симпсън съвсем не са идеални 
и изпадат в ситуации, в които 
изпада всяка средностатистическа
американска фамилия.

С техните донякъде ексцентрични, донякъ-
де скандални приключения създателите им
всъщност си позволяват да осмеят всички
аспекти на американския начин на живот и
американската попкултура, дори и „родно-
то място“ на Симпсън – телевизията. В
различни епизоди се засягат теми, свързани
с политиката, религията, проблемите с
обучението в училище, расизма, изневяра-
та, корупцията. Заради това в началото
някои родители не искат децата им да гле-
дат шоуто, но впоследствие и те се
пристрастяват. Сериалът вече минава за 

истинска 
семейна институция 

Казват, че гледането му е от малкото ос-
танали семейни задружни дейности. Все
пак покрай провокативните теми и ситуа-
ции в някои епизоди Симпсън успяват да си
навлекат гнева на консервативните среди в
Америка. 

Барбара Буш заяви в интервю, 
че сериалът е най-тъпото нещо,
което е гледала през живота си. 

Но пък броят на възхитените от него е
много по-голям. Симпсън постепенно се
превръщат в абсолютен феномен и много
от героите, идеите им и крилатите им
фрази са известни по цял свят. Фенове са
им не само обикновените зрители, но и ли-
цата на шоубизнеса, които често са ирони-
зирани в сериала. 

Много известни личности са 
озвучавали собствените си паро-
дийни образи в отделни епизоди.

„Семейство Симпсън“ е фаворит и на кри-
тиците – през годините е печелил 23 награди
„Еми“. А списание „Тайм“ го отличава за „най-
добрия телевизионен сериал на века“, който
дори има своя звезда в Алеята на славата!

Свикнали сме да виждаме героите на
Симпсън в 22-минутни епизоди. Сега обаче
те се готвят за своя 

Хари Потър 

Семейство Симпсън

Хари Потър 

Семейство Симпсънvsvs
Детското кино вече не се гледа само от деца. Поне на тази 
стратегия залагат в Холивуд. Как иначе да си обясним, че в два 
от най-очакваните филми тази година – „Хари Потър и Орденът 
на феникса“ и „Семейство Симпсън – филмът“ – се говори за секс,
смърт и насилие и преобладава черният хумор?! 
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Òàíöóâàé è ñåÒàíöóâàé è ñå
çàáàâëÿâàéçàáàâëÿâàé

ÇÍÀÅÒÅ ËÈ, ×Å...ÇÍÀÅÒÅ ËÈ, ×Å...

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

��Èíäèâèäóàëíî è ãðóïîâî îáó÷åíèå
ïî ëàòèíîàìåðèêàíñêè è áàëíè òàíöè.

��Åæåñåäìè÷íà âúçìîæíîñò çà ïðàêòèêóâàíå íà
íàó÷åíîòî â ðåàëíà òàíöîâà ñðåäà.

��Ãðóïè çà äåöà è ó÷åíèöè
(ñúáîòà îò 16 ÷. è âòîðíèê oò 19 ÷.)

Âúçðàñòòà è ïðåäâàðèòåëíèÿò îïèò
ñà áåç çíà÷åíèå è íå âëèÿÿò íà äîáðîòî íàñòðîåíèå ☺☺!

óë. “Çàãîðå” ¹3 (çàä Îðëîâ ìîñò)
Çàïèñâàíå íà òåë.: 02/944 92 35 (17−19 ÷.),

088/670 78 04

ПРЕДЛАГА

дебют на голям екран 
Според създателя на шоуто Мат Грьо-

нинг датата на дебюта съвсем не е случай-
на: „Семейство Симпсън“ е създаден през
1987 г., т.е. през тази година празнуваме 20-
годишния юбилей на лентата. Преминахме
и 400-ния епизод, мисля, че това е решител-
ният момент – сега или никога.“ Естестве-

но, премиерата на пълнометражния филм
поражда въпроса, как ще се промени телеви-
зионното шоу след нея. „Това са отделни не-
ща – отговаря продуцентът Ал Джийн. –
Може да гледате филма, без да сте гледали
телевизионния сериал. И бъдете сигурни, че
някои от нещата, които се случват във
филма, ще окажат ефект и върху сериала.“ 

В дългоочаквания филм ще има и нови ге-
рои, а също и някои познати лица, които ще
можете да разпознаете в масовите сцени.
Това, което засега се пази в дълбока тайна,
е сюжетът. Единственото, което се знае
със сигурност, е, че в него Хоумър ще
трябва да спаси света от катастрофа, ко-
ято... самият той е предизвикал.

Хоумър Симпсън
Той е главата на най-популярното телеви-

зионно семейство. Нещо повече, през 2003 г.
анкета на Би Би Си го определи за най-вели-
кия американец! Това е голямо признание за
Хоумър, който работи в атомната елект-
роцентрала в Спрингфилд, често прави щу-
ротии, обича да разпуска в кръчмата на Мо
и се гордее със съпругата си Мардж и три-
те си деца. Той, разбира се, няма и най-мал-
ка представа за своята популярност и за
това, че в цял свят името му се е превър-
нало в синоним на безграничната глупост.

Хари Потър и Орденът 
на феникса

Сещате ли се за най-големите мании, по
които всички подлудяват през последния
половин век? 

През 60-те имахме „Бийтълс“ 
мания, през 70-те и 80-те – 
Star Wars мания. За последните 
десет години налице е истинска
Потърмания. Основна виновница
за нейното повсеместно разпрост-
ранение е Джоан К. Роулинг.

41-годишната англичанка се радва на попу-
лярност, с която едва ли в момента могат
да се похвалят Луис Карол, Дж. Р. Р. Тол-
кин и К. С. Луис. В случай че не сте запоз-
нати, това са създателите на някои от
най-популярните литературни герои, лю-
бими на поколения деца. Именно благодаре-
ние на тях Роулинг създава своя Хари
Потър. Мнозина я обвиняват в абсолютна
кражба на сюжети от популярни романи и
приказки. Разбира се, няма как да преско-
чиш жалоните в жанра, но благодарение на
развинтеното си въображение (и на убеди-
телните си лъжи) тя успя да омагьоса ми-
лиони читатели по целия свят. Най-вече
децата, които няма как да не се заинтри-
гуват от едно момче със свръхестествени
способности, напомнящо за супергероите

ИНТЕРВЮ

С ХОУМЪР ВЕЛИКОЛЕПНИ

– Хоумър, срещал си се с толкова
много рокзвезди в живота си: Мик
Джагър, „Ху“, „Ред хот чили
пепърс“ и много други. Би ли живял
като рокзвезда?
– Този живот не е за мен. Кой се нуждае от
групита, след като има Мардж?! 
– Гордееш се с твоя син Барт. Какво
те прави такъв добър модел за под-
ражание за момчето?
– Помогнах на Барт в училище веднъж, след
като му разреших да предаде доклад, който
бях написал като малък. Той получи тройка,
но така научи един много важен урок: никога
не се опитвай да измамиш някого, който е
по-тъп от теб!
– Какво е усещането да имаш веге-
тарианец като дъщеря си Лиса вкъ-
щи? Мислил ли си и ти да станеш
такъв?
– Смятам себе си за „вегетарианец втора
ръка“. Кравите ядат трева, аз ям крави. 
– Мо винаги си е падал по твоята
жена Мардж. Това притеснява ли
те?
– О, все едно аз да се страхувам, че Мардж
ще си падне по грозен загубеняк като Мо,
когато тя вече е омъжена за дебел грозен
загубеняк като мен.
– Ти и Мардж имате един от най-
стабилните бракове в Спрингфилд.
Каква е тайната?
– Трябва да изненадваш своята половинка,
за да не станат отношенията ви прекалено
скучни. Като на Свети Валентин. Тя може
би очаква цветя, но ти знаеш какво не очак-
ва. Затова изскачаш от килера в осем сут-
ринта, носейки маска на чудовище. 
– Хоумър, как успяваш да запазиш
доброто си настроение, когато всич-
ко около теб е толкова сбъркано?
– Винаги съм знаел, че пиенето ми помага да
си успокоя нервите. Но осъзнах, че някои хо-
ра не трябва да пият. Тези хора трябва да
си дават питиетата на мен! 
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от комиксите. Хари е с необикновен произ-
ход и минава за типичния аутсайдер. Освен
това има своите проблеми в училище, сво-
ите врагове и своите верни приятели, кои-
то са готови винаги да му се притекат на
помощ. А около него е пълно с магьосници,
тролове и други странни създания. Е, как
да не му се радват децата, пък и възраст-
ните, които чрез този образ се връщат в
света на своето детство, където желани-
ята се изпълняват с магия?! И след рекорд-
ните тиражи на „Хари Потър и Философс-
кият камък“ и следващия роман се стигна
до логичния ход – 

превръщането 
на Хари в киногерой 

За това особено важно е откриването на
точния актьор, който да отговаря на
представите на всеки фен на поредицата.
Преборвайки се с над 400 000 кандидати,
11-годишният Даниел Радклиф се оказа най-
достоен за мечтаната роля. 

И машината се завъртя – 
излезлите четири филма дотук 
издигнаха Потърманията до 
небивали висоти и донесоха прихо-
ди от над 3,5 милиарда долара.

Сега наред е филм №5 
В него 15-годишният Хари Потър се

завръща за поредната учебна година в „Хо-
гуортс“. Той ще разкрие нови, неподозирани
тайни и ще се сблъска отново със зловещия
лорд Волдемор и вещицата Белатрикс
Лестранж. Вече свикнахме филмите от по-

редицата да стават все по-мрачни и този
затвърждава това правило. Нещо повече –
Хари ще бъде подлаган на гадни мъчения. И
нещо още по-лошо ще се случи на един мно-
го скъп за него човек. Феновете на пореди-
цата се досещат за кого става въпрос. Ина-
че новата екранизация е с нов режисьор –
дебютанта Дейвид Йейтс, който обаче се
е справил толкова добре, че през септември
започва снимките на шестия филм „Хари
Потър и Нечистокръвния принц“.

Постижението на Йейтс е, 
че е успял да превърне 
най-дебелата книга от поредицата
(870 страници) в най-краткия
филм дотук (142 минути).

Затова няма да видим поредния мач по куи-
дич. Иначе петият филм за Хари Потър се
появява в кината в сюблимен момент –
осем дни преди премиерата на седмата и
последна книга на Джоан К. Роулинг. Досега
всички филми са излизали на екран поне че-
тири месеца преди или след премиерата на
книга от поредицата. Сега големият въп-
рос е дали премиерата на книгата няма да
окаже пагубно влияние върху филма, след
като феновете разберат как завършва
всичко и най-вече дали Хари ще загуби жи-
вота си вместо неговия враг Волдемор. 

Даниел Радклиф
е най-популярният английски актьор в мо-
мента. И най-печелившият – след нищож-
ния хонорар за първия „Хари Потър“ сега се
говори, че Дан е получил 13 милиона долара за
петия филм. Според договора му той полу-
чава и процент от продажбите на всички

свързани с филма артикули. Така че тези 13
милиона почти сигурно ще бъдат удвоени.
Но както и Хари Потър знае, славата и ус-
пехът привличат и тъмните сили. В случая
с младия актьор неговата известност озна-
чава, че папараците гледат на него като на
лесна плячка. „Трябва да бъда внимателен –
признава Радклиф. – Ако папараци ме хванат
да пия водка на тази възраст, което между
другото не съм правил, те ще имат повод
да празнуват.“ Даниел признава, че му е мно-
го тъжно за историята с горката Кейт. Не,
не Мос, а Мидълтън. Папараците така и не
я оставят на мира покрай връзката є с
принц Уилям, а същото е положението и при
Дан. Но да бяха само таблоидите... 

Фенките – 
другият проблем на Дан

Другият проблем, с който трябва да се
сблъска звезда като него, са... фенките.
Около 6000 момичета крещят неговото
име в Radio City Music Hall при премиерата
на третия филм за Хари Потър в Ню
Йорк. На премиерата на „Хари Потър и
Огненият бокал“ преди две години те ми-
нават всички граници. Рупърт Гринт (Рон
Уизли) е замерян с... дамско бельо. Едно от
момичета пък е заснето да размахва пла-
кат „Г-жа Радклиф е тук!“. Майката на
Дан била много ядосана от това и дълго не
могла да приеме факта, че нейното малко
момче е обект на похотливи желания. Са-
мият той признава, че в момента няма
приятелка. Може би досега е имал две по-
сериозни връзки с момичета.

Иначе в новия филм 

Хари Потър 
не се появява гол! 

Той също не пуши, не псува, не симулира
секс с млади актриси и не ослепява коне. Са-
мо че Радклиф се занимава с тези толкова
нетипични за Хари дейности осем пъти
седмично през тази зима и пролет. Той прие
да изиграе ролята на момче с проблеми при
дебюта си на театрална сцена в предизви-
калата огромен интерес (и съответно раз-
духана в пресата с предизвикателна фото-
сесия на младата звезда) постановка на
„Еквус“. Като че ли пиесата е избрана, за да
разбие неговия образ на екрана. „Не, не ис-
кам да се отърва от образа на Хари – споде-
ля актьорът. – Може би искам да променя
възприятията на хората за мен.“ 

Що се отнася до ролята му на най-попу-
лярния магьосник в света, Дан признава, че
животът му би бил пълен боклук, ако не я
беше изиграл. И ще участва и в последния
седми филм от поредицата. 

Ивайло ТОДОРОВ

А ДАЛИ ХАРИ ЩЕ УМРЕ

В ПОСЛЕДНАТА КНИГА? 
НА ДАНИЕЛ РАДКЛИФ 
ЯВНО МНОГО МУ СЕ ИСКА
„Всъщност се надявам на това. Защото
смъртта на Хари е най-добрият начин, по
който Дж. К. може да завърши
поредицата. Честно казано, аз не знам как
ще завърши, пък и не искам да знам. Аз съм
обикновен Потърфен, като всички
останали“ – сподели актьорът. 
На 23 юли предстои и друго важно
събитие – Дан ще навърши 18 години и ще
получи достъп до значимото си състояние.
Той вече ще може да си купи „Тойота“ и да
се посвети на страстта си по модерното
изкуство (признава, че е фен на Джаксън
Полак). Освен това възнамерява да си купи
и собствен дом, ще може да отиде в
кръчма и да си поръча бира, без да се
страхува от досадни фотографи. Едно от
нещата, които обаче няма да прави, е да
организира купони. „Въобще не си падам по
това. Не знам какво да правя, когато съм
на купон“ – усмихва се той.
Ако щете, му вярвайте.
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“върдо вярваш, че имаш потенци-
ал да се издигнеш в работата.

Стига шефът ти да не беше толкова доса-
ден сърдитко, хитрец, самозванец, селя-
нин... Спираме дотук с обидите. Сигурни
сме, че можеш да измислиш още много цве-
тущи изрази по негов адрес. Да, да, нервите
ти не са от стомана. 
Със сигурност не е случаен фактът, че слу-
жителите (подчинените), които възприе-
мат негативно своя шеф, обикновено имат
по-високо кръвно налягане. При тях рискът
от сърдечни кризи и от депресивни състоя-
ния е по-голям. За да не изпадаш в подобни
стресови ситуации, добре е да хвърлиш
един поглед на съветите, които дават екс-
пертите в настоящия материал. „Да взе-
меш преднина“ пред своя досаден и тирани-
чен шеф, си е направо изкуство, което
изисква да се запознаеш с детайлите стъп-
ка по стъпка. По пътя си може да срещнеш
четири основни типа ръководители, които
трябва да се научиш да разпознаваш бързо.

ХИПЕРВЗИСКАТЕЛНИЯТ

КАК ДА ГО РАЗПОЗНАВАШ? 
Той има неприятния навик да се втурва, не,
направо да връхлита бюрото ти (обикновено
в края на работния ден) и да иска да му обяс-
няваш защо си подготвила офертата по то-
зи начин, с тези цена. Или пък да ти обясня-
ва, че трябва да се заемеш спешно с органи-
зирането на важна среща... утре сутринта.

ЖЕСТОВЕТЕ, КОИТО ГО ИЗДАВАТ
Взискателният шеф не ти хвърля само пог-
лед, а те гледа внимателно и изпитващо.
Говори бързо и много ръкомаха. Научи се и
ти да правиш като него (може да тренираш

пред огледалото). Разчупвай разговора с по-
вече жестикулации. Ако забележи, че го слу-
шаш много стриктно и внимателно, може
да ти се качи на главата...

ДЕШИФРИРАНЕ 
Зад профила му на професионалист не се
крие нищо особено. Той притежава необхо-
димите знания и квалификация, които се
изискват от него, но в действителност е
по-скоро дезорганизиран, хаотичен. Обзет
от манията всичко да се върши спешно,
той се поддава на стреса си, като натовар-
ва, естествено, и подчинените си с напре-
жение. Той е готов на всичко, за да ръково-
ди положението. Понякога се заема с повече
задачи, отколкото са по силите му. Затова
въвлича всички в изпълнението им, смятай-
ки, че това е най-логичното решение.

РИСКУВАШ ДА... 
заработиш на „добра воля“ и под напреже-
ние, за да докажеш, че си на висота.

ПОДХОДЯЩОТО ПОВЕДЕНИЕ 
Научи се да слагаш граници! Според психо-
лозите, когато шефът ти не се сеща, че ра-
ботният ден има край, е добре да се научиш
да казваш „не“ и да спираш сама. Дори и
веднъж да си се съгласила да свършиш нещо
в извънработно време, това не означава, че
трябва да ти става навик да го правиш.
Ако шефът ти редовно започне да изисква
от теб да оставаш след работа, намери на-
чин да му откажеш дискретно. Това е един-
ственият начин да го накараш да те уважа-
ва. И да му дадеш да разбере, че всъщност
ти му правиш услуга, че той зависи от теб,
а не обратното. Понякога, естествено, се
налага да изпълниш молбата му, но все пак
трябва да му покажеш/подскажеш, че това
е изключение, а не правило. Шефът ти
трябва добре да разбере, че всеки ден си
задължена да взимаш малкото си момичен-
це от детска градина точно в 6.00 ч. и то-

ва е приоритет за теб. Или пък че от вре-
ме на време ходиш на кино или на театър с
приятели и не смяташ да се лишаваш от
това удоволствие, за да му угодиш. Е, кога-
то наистина трябва да се приключи някоя
важна задача, не можеш да зарежеш работа-
та си по средата. Но не бива да допускаш
задачите да се превръщат в много важни
всеки ден около 6.00 ч. Твоята задача е да
постигаш целите си и да вършиш работата
си в рамките на работното време и под ми-
нимален стрес.

ТРУДНОСТИ 
В природата на всеки човек е да казва първо
„да“ и да не се замисля с колко работа се
захваща. Когато влезеш в играта на шефа,
рискуваш да „обереш“ неговото напрежение
и в резултат да започнеш да страдаш от
безсъние, болки в корема и болки в гърба.
Ако ти е много трудно да отказваш, огле-
дай се и ще забележиш, че в офиса, в който
работиш, има колеги, които се справят
идеално с казването на „не“. Наблюдавай ги
и вземи пример от тях.

СЪРДИТКОТО

КАК ДА ГО РАЗПОЗНАВАШ? 
Той е в хронично лошо настроение. Почти
никога не казва „добро утро“ или „добър
ден“ на подчинените си. Винаги гледа накри-
во. Лаконичен е. И обикновено когато си от-
вори устата, то е, за да говори за работа.

ЖЕСТОВЕТЕ, КОИТО ГО ИЗДАВАТ 
Шефът сърдитко общува с втренчен пог-
лед и рядко мига. Китките на ръцете му и
вратът му са сковани. Изправя се директ-
но пред теб, като че ли е дошъл от нищо-
то. Упражнявай се в умението да разгова-
ряш с него с леко наклонена глава. Подходя-
що е също да си изправяш по-често близо до
него, когато гледате нещо на екрана на ком-
пютъра например. По този начин ще му по-
кажеш, че искаш да скъсиш дистанцията,
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ДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМ

шефоветешефовете  ооффттии  

Той може да е хипервзискателен
или вечно сърдит и недоволен. 
Или пък отвратителен 
пресметлив манипулатор. 
И в трите случая имаш основание
да го ненавиждаш. Но, моля те, 
не напускай работа заради него.
Има начини да го надиграеш...
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което ще го умилостиви и ще тушира
нервността му.

ДЕШИФРИРАНЕ 
Той е човек, който се ръководи от принци-
па „Работата преди всичко“. Гледа много се-
риозно на своята роля в нея. Но не умее да
общува и това го потиска. Много рядко е
оптимистично настроен. По-често е нес-
покоен и... тъжен.

РИСКУВАШ ДА... 
си блъскаш главата над въпроса, дали се
справяш достатъчно добре с работата си,
тъй като въобще не можеш да разбереш
как шефът ти те оценява.

ПОДХОДЯЩОТО ПОВЕДЕНИЕ 
Не възприемай държанието на този човек
прекалено лично. Все си мислиш, че именно
ти си причината за неговото лошо настро-
ение, нали? А не е така. Според психолозите
пътят, който трябва да извървиш, е много
кратък – опитай се да възприемеш едно ле-
жерно и позитивно поведение. Ключът към
успеха ти е да се адаптираш към всеки и
всичко, без да губиш оригиналността си.
Ако имаш нужда да се пошегуваш с този чо-
век, не се страхувай, просто го направи. Но
все пак не прекалявай. Целта на шегата ти
трябва да е само разведряване на атмосфе-
рата, а не хващането на някого на мушка.

Ако обстановката в работата те нато-
варва, непременно намери точните думи, с
които да кажеш на шефа си, че това е та-
ка. Възможно е той да реши да ти съдей-
ства, за да направите положителни проме-
ни в микроклимата на офиса.

ТРУДНОСТИ 
Има вероятност да изпиташ силно чувство
на вина, когато общуваш с такъв човек.
Прогонването на това чувство става само
със спокоен разговор, чиято цел е да ти изяс-
ни какви са задълженията ти и дали ги изпъл-
няваш наистина добре. Попитай шефа си!

ВЕЧНИЯТ БЕГЛЕЦ

КАК ДА ГО РАЗПОЗНАВАШ 
Той никога няма време и моментът да раз-
говаряш с него все не е подходящ. Поне той
така казва. По принцип шефът е този, кой-
то играе главна роля при взимането на ре-
шения за изглаждане на възникнали проблеми
в колектива. Но този шеф все гледа да се
измъкне. В критични моменти си плюе на
петите и отива на „важна среща с клиент“. 

ЖЕСТОВЕТЕ, КОИТО ГО ИЗДАВАТ 
Шефът беглец се обръща към теб, без да те
гледа в очите. Никога не се изправя рамо до
рамо с теб. Общува от разстояние. Опи-

тай се да го принудиш да седнете лице в ли-
це. За да не го притесниш прекалено, наведи
глава над тефтера си и си води записки от
разговора. Уж. 

ДЕШИФРИРАНЕ 
Дълбоко в себе си този човек не е нито по-
вече, нито по-малко компетентен от все-
ки друг, но е завладян от своите съмнения
и няма достатъчно авторитет. В някаква
степен проявява и т. нар. синдром на из-
мамника. В повечето случаи обаче демон-
стрира, че е сигурен и категоричен. Но за
да избегне ситуацията на евентуален про-
вал, предпочита да прехвърля отговорно-
стта на друг. Което доказва само, че не
може да взима решения и е консерватор.
Но не и че е некомпетентен. 

РИСКУВАШ ДА... 
се изложиш на постоянен стрес и безпокой-
ство, ако всеки ден общуваш с него. Или пък
да се амбицираш дотолкова, че да искаш да
взимаш всички решения вместо него.

ПОДХОДЯЩОТО ПОВЕДЕНИЕ 
С такъв шеф се налага повече от всеки друг
път всички да работите в екип, задачите
да се разпределят справедливо и всеки да
поема своята част от отговорността.
Специалистите съветват да поемаш ини-
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ще се помни дълго

От 17 до 19 май София за втори
път стана домакин на междуна-
родното изложение за денс музика
в региона SEEME (South-East
European Music Event). Форумът
тази година бе открит с „кръгла
маса“, на която представители на
Министерство на културата, как-
то и световни и местни музикал-
ни професионалисти обсъдиха те-
мите за нелегалния даунлоуд, ин-
телектуалната собственост, пра-
вата на музикалните продуценти,

изпълнители и автори.
Тазгодишната конференция на
SEEME се отличи с участието не
само на световни професионалисти,
но и на представители от музикал-
ната индустрия в Източна Европа.
Младите артисти и любители на
денс музиката имаха невероятния
шанс да споделят опита на изтък-
нати международни музикални екс-
перти като Pete Harris – основател
на Kickin’ Music, Lara van Bruggen –
основател на холандската букинг
агенция MD Independent Bookings,
Charles Ward – основател и бизнес
мениджър на DJ Magazine, Hector
Romero – диджей и собственик на
Saw recordings, Georgie Porgie – ар-
тист и продуцент на американска-
та Music Plant Group. Артисти ка-
то Dan Tait, Philipp Jung, Jimmy van
M, Parham Shafti проведоха семинари
и дискусии по теми, свързани с мар-
кетинга, спонсорството, организа-

цията на музикални събития и про-
дуцирането на музика. За лицензи-
рането и за успешните търговски
марки говориха легендарните
Ministry of sound – Katerina Andonov
и Jenni Cochrane.
На изложението на SEEME в бал-
ната зала на Военния клуб присъ-
стваха различни компании, свърза-
ни с музикалната индустрия. Мо-
билните комуникации бяха предс-
тавени от vivatel, а цялата сграда
на Военния клуб бе снабдена с без-

жичен ADSL интернет достъп на
БТК. Изложбената зала предоста-
ви уникална възможност на млади
таланти да участват в първия
кастниг за го-го танцьорки на
Amnesia Ibiza под звуците на мла-
дия изпълнител DJ Lion (Сърбия). 
В продължение на 3 вечери парти
център „4 км“ бе домакин на все-
известни диджеи, които разтър-
сиха феновете на денс музиката
по време на фестивалната част на
SEEME. Феновете се насладиха на
различни стилове в електронната
музика, представени от изпълни-
тели като Satoshi Tomiie и Hector
Romero, Lucien Foort, Laidback
Luke, президента на клуб Amnesia –
Les Schmitz, M.A.N.D.Y. (Philip),
Danny Freakazoid, Chris Bailey. В
последната вечер невероятната
Lottie от Ministry of Sound и Fergie
буквално взривиха залите на „4
км“ със завалсяващите си сетове. 

Philip M.A.N.D.Y – 
„4 километър“, Черна зала 
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циатива, но винаги да информираш шефа си,
когато го правиш. Той трябва да си мисли,
че е взел решението, но да не обира всички
овации все пак. Ако работиш изолирано, ко-
легите веднага ще започнат да си мислят,
че търсиш дивиденти и лични облаги.

ТРУДНОСТИ 
Ако действаш като ръководител, а си със
заплата на асистент, рискуваш да се изнер-
виш. Макар че това е начин да демонстри-
раш уменията си и да „излъскаш бойната си
артилерия“, преди да се прицелиш в по-ин-
тересни за теб постове.

МАНИПУЛАТОРЪТ

КАК ДА ГО РАЗПОЗНАВАШ 
Той е непредвидим. Веднъж е чаровен, оце-
нява способностите ти, усмивката ти, до-
ри те кани на обяд. Друг път е непоносим,
не приема нито една от идеите ти, прави
ти хиляди забележки. Обстановката в офи-
са е ту гореща, ту студена.

ЖЕСТОВЕТЕ, КОИТО ГО ИЗДАВАТ 
Шефът манипулатор жестикулира много,
прави и доста гримаси, докато говори. Гле-
да те с леко наклонена глава. Назидава. Из-
бягвай контакта лице в лице, защото той
му дава възможност да взима надмощие.

ДЕШИФРИРАНЕ 
Той те манипулира! Шампион е по интриги-
те, за да си осигури господство на положени-
ето, перфектно владее „изкуството“ на ко-
варството. Той никога не става приятел със
своя служител. Но обича да толерира само
един от подчинените си. Лошото е, че само
в определен момент. След това решава, че
трябва да толерира друг. И така... Посто-
янно раздава добри и лоши оценки. Сплоте-
ността на екипа е в негови ръце. Което хич
не е добре. Затова отношенията в офиса ту
са на ниво, ту не са. Тази нестабилност е
следствие от променливото му настроение.

РИСКУВАШ ДА... 
се почувстваш напълно демотивирана от

работата и да не си достатъчно ефектив-
на и коректна в изпълнението на задълже-
нията си.

ПОДХОДЯЩОТО ПОВЕДЕНИЕ 
Трябва да разчиташ на собствените си спо-
собности и сили, да вярваш в себе си и да не
се поддаваш на манипулации. Ако си случила
на такъв шеф, най-важното е да поддържаш
дистанция в отношенията ви. Когато той
ти направи забележка, отговори спокойно,
че ще коригираш грешката си. Когато те
покани на служебен обяд, откажи любезно.
И бъди дискретна. 

ТРУДНОСТИ 
Работиш в постоянен стрес от това, че
шефът може да се ядоса. Това провокира у
теб неочаквани емоционални реакции. Нор-
мално е да не можеш да разгърнеш способ-
ностите си, ако играеш по сценария на ше-
фа си. Не забравяй обаче, че и ти имаш пра-
ва и свободна воля. 

Анастасия ЯНКОВА

Кой тук е шефът, а? С подходящите жестове и поведение подчиненият може да изглежда като шеф и обратно – 

шефът да се принизи до ролята на подчинен



Í àøàòà êîæà ñòàðåå è òîâà å íîðìàëåí è íåîáðàòèì ïðî-
öåñ. Ñ òå÷åíèå íà âðåìåòî òÿ çàïî÷âà äà ãóáè êîëàãåí,

åëàñòèí è õèàëóðîíîâà êèñåëèíà, âñëåäñòâèå íà êîåòî èçòúíÿâà
è ñå ïîÿâÿâàò ïúðâèòå áðú÷êè. Çàãóáàòà íà âîäà è åñòåñòâåíè
ìàçíèíè äîïðèíàñÿ çà çàäúëáî÷àâàíåòî èì. Óñìèâêàòà è äðóãè-
òå íè ìèìèêè ñúùî ìîãàò äà áúäàò îáâèíåíè çà çàäúëáî÷àâàíå-
òî íà áðú÷êèòå. Âñè÷êè òåçè ôàêòîðè çà îáðàçóâàíåòî íà áðú÷-
êè ñå ïîäïîìàãàò è îò íåáëàãîïðèÿòíèòå âëèÿíèÿ íà îêîëíàòà
ñðåäà è DermaPro âè ïðåäëàãà ðåçóëàòåí íà÷èí äà êàæåòå ñâî-
åòî “íå” íà ñòàðååíåòî íà êîæàòà. Ðåøåíèåòî ñå íàðè÷à 
ÕÈÀËÓÐÎÍÎÂÀ ÊÈÑÅËÈÍÀ 
Â ÷îâåøêèÿ îðãàíèçúì òÿ ñúùåñòâóâà ïîä ôîðìàòà íà åñòåñò-
âåí ïîëèçàõàðèä, êîéòî å âàæåí ñòðóêòóðåí åëåìåíò íà êîæàòà,
ïîäêîæèåòî, ñúåäèíèòåëíàòà òúêàí è íà ñèíóâèàëíàòà òå÷íîñò.
Ñ âúçðàñòòà êîëè÷åñòâîòî º íàìàëÿâà. È òàì, êúäåòî òÿ ëèïñâà
(â îáðàçóâàëàòà ñå âäëúáíàòèíà, ò.å. áðú÷êà), ñå äîáàâÿ îùå
îòâúí. Ðåçóëòàòúò å ìîìåíòàëíî âèäèì. Õèàëóðîíîâàòà êèñåëè-
íà ñòèìóëèðà ïðîèçâîäñòâîòî íà êîëàãåí è ïðèâëè÷à âîäíèòå
ìîëåêóëè, ïîðàäè êîåòî êîæàòà ïðèäîáèâà îòëè÷åí òóðãîð, ñâå-
æåñò, îïúíàòîñò è åëàñòè÷íîñò. Ïðåäèìñòâàòà íà ïðîäóêòèòå,
ðàçðàáîòåíè êàòî 
ÃÅËÍÀ ÔÎÐÌÀ ÍÀ ÕÈÀËÓÐÎÍÎÂÀÒÀ ÊÈÑÅËÈÍÀ 
å, ÷å ñå äîáèâàò ïî ñèíòåòè÷åí ïúò è íå êðèÿò îïàñíîñò îò ïðå-
íàñÿíå íà çàáîëÿâàíèÿ êàòî õåïàòèò è ÑÏÈÍ è ÷å ñà õèïîàëåð-
ãè÷íè. Ðàçïàäúò è ðåçîðáöèÿòà èì â òÿëîòî ñå îñúùåñòâÿâàò â
ðàìêèòå íà 6 ìåñåöà. Òå ñà íàé-äîáðèòå è áåçîïàñíè ðåøåíèÿ çà
èçïúëâàíå íà áðú÷êè è çà óãîëåìÿâàíå è îôîðìÿíå íà êîíòóðà
íà óñòíèòå.
Äåðìàòîëîçèòå â Ànti-Àging Ñenter DermaPro ðàáîòÿò ñ íàé-êà-
÷åñòâåíèòå ïðîäóêòè íà ôðåíñêèòå è øâåäñêèòå òîïëàáîðàòîðèè. 
ÏÐÎÄÓÊÒÚÒ SURGIDERM 
íà ôðåíñêàòà ëàáîðàòîðèÿ Cornel ñúùåñòóâà â 4 ðàçíîâèäíîñòè
– Surgiderm18, Surgiderm 30, Surgiderm 24 XP, Surgiderm 30XP.
Surgiderm18 ñå èíæåêòèðà â ïîâúðõíîñòíèÿ ñëîé íà äåðìàòà è

óñïåøíî ñå ñïðàâÿ ñ ôèíèòå áðú÷èöè. Surgiderm 24 XP ñå èí-
æåêòèðà â ñðåäíèÿ ñëîé íà äåðìàòà è ïîïúëâà ïî-äúëáîêè áðú÷-
êè, à ñúùî òàêà å ïîäõîäÿù çà îôîðìÿíå êîíòóðà íà ëèöåòî è
íà óñòíèòå. Äðóãèòå äâà ïúê ñå èíæåêòèðàò äúëáîêî â äåðìàòà è
èçãëàæäàò äúëáîêè áðú÷êè, çàïúëâàò íàçîëàáèàëíèòå ãúíêè è
ïîâäèãàò îòïóñíàòàòà êîæà. 
Surgilift plus å ïðîäóêò íà îíîâàòà íà õèàëóðîíîâàòà êèñåëèíà,
êîéòî å ñúçäàäåí çà ñïåöèàëíàòà òåõíèêà ìåçîëèôò â îáëàñòòà
íà ëèöåòî, äåêîëòåòî, øèÿòà, ãúðáà è ðúöåòå. Ïðîáëåìèòå, ñ êîè-
òî óñïåøíî ñå ñïðàâÿ, ñà êîìïåíñèðàíå íà íàìàëåíîòî êîëè÷åñò-
âî õèàëóðîíîâà êèñåëèíà â êîæàòà; ïîäîáðÿâàíå íà åëàñòè÷íî-
ñòòà è õèäðàòàöèÿòà íà êîæàòà; çàëè÷àâàíå íà ôèíèòå áðú÷êè.
Ïðîöåäóðàòà å ïîäõîäÿùà çà ïàöèåíòè, êîèòî ñà èçëàãàëè ñèñ-
òåìíî êîæàòà ñè íà ñëúíöå, ïóøà÷è è âñè÷êè îíåçè, êîèòî çà çà-
ãóáèëè áëÿñúêà è æèçíåíèÿ âèä íà êîæàòà ñè. Ïðîöåäóðèòå ñå
èçâúðøâàò â òðè ñåðèè ïðåç äâå ñåäìèöè, êàòî äåðìàòîëîãúò
ïðåöåíÿâà êîíêðåòíàòà ïðîãðàìà ñïîðåä èíäèâèäóàëíèòå íóæ-
äè íà ïàöèåíòà. 
Ñòàðååíåòî ñå îòðàçÿâà è íà íàøèòå óñòíè – òå ñòàâàò ïî-òúíêè,
ñóõè, äåõèäðàòèðàíè, êàòî òîâà ñå îòðàçÿâà íà öÿëîñòíèÿ âèä íà
ëèöåòî. Surgilips, ðàçðàáîòåí îòíîâî íà áàçàòà íà õèàëóðîíîâà-
òà êèñåëèíà, ïðåäñòàâëÿâà ïðîäóêò, ñïåöèàëíî ñúçäàäåí  çà
ïîïúëâàíå íà óñòíè, ñúîáðàçíî ñ òÿõíàòà ñïåöèôè÷íà ñòðóêòó-
ðà. Óñòíèòå ñà ïîäâèæíè, äîáðå êðúâîñíàáäåíè ñòðóêòóðè, êîèòî
ñà îáåêò íà òîïëèííî âúçäåéñòâèå îò õðàíàòà è òå÷íîñòèòå, êîè-
òî ïðèåìàìå. Òîâà ãè ïðàâè ïî-ëåñíî ïîäàòëèâè íà âúçäåéñòâè-
åòî íà õèàëóðîíîâè ôèëúðè. Ïðîöåäóðàòà ïî ïîïúëâàíåòî å åä-
íîêðàòíà, à ðåçóëòàòúò å åäèí åñòåòè÷åí ñâåæ âèä íà óñòíèòå è å
ñ òðàéíîñò ñðåäíî îò 9 äî 12 ìåñåöà. 

Åñòåñòâåíèòå ôèëúðè

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

The Anti-aging center DERMAPRO
Ñîôèÿ, óë. “Äàìÿí Ãðóåâ” 20,

òåë.: +359 887 52 48 00, +359 2 852 48 00, +359 2 852 48 01
www.dermaproclinics.com
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И
ма много общителни хора, които,
щом се появят в непозната компа-
ния, веднага стават център на вни-
мание. Само след броени минути

оживено разговарят със съседа отляво, раз-
менят телефони със съседа отдясно, свойс-
ки се усмихват на младежа отсреща. И
всички поканени вече са запомнили името
на гения на общуването. 

Навярно и в твоето обкръжение имаш
такъв познат. И ако той е мъж, готова съм
да се обзаложа, че не ти е съвсем безразли-
чен. Ако е жена – сигурно повечето от об-
щите ви познати є се възхищават. А ти
тайничко є завиждаш, защото теб приро-
дата не те е дарила с лекота за общуване.
Но малко усилие, малко тренировки, и ти
също можеш да „изгрееш“ на купона утре.

Спокойствие 
и доброжелателност 

Учи се от чаровниците, на които се възхи-
щаваш. Те не ласкаят никого, но и не крият
истината в името на самоутвърждаване-
то си. Ако показват своето недоволство
от някого или от нещо, правят го корект-
но и само в ситуации, когато е невъзможно
повече да си замълчат. По принцип са добри
слушатели и щедро отделят от времето
си на познати и близки. По време на разгово-
ра самите те често остават в сянка. Това
е, защото са съпричастни и се поставят на
мястото на говорещия. С цялото си пове-
дение дават на онзи, който им се доверява,
да разбере: „Това, което казваш, е много
важно и интересно.“ 

Те винаги са готови да застанат зад гърба
ти и да ти подадат ръка в труден момент,
да те ободрят и дори да те разсмеят. Дру-
желюбни са, могат да прощават и никога не
упрекват за нищо. Тези хора са източник на
положителни емоции. 

Емоционална 
недостатъчност 

А сега преброй колко добри думи казваш

на ден на познатите си и колко критични
забележки им подхвърляш за щяло и нещяло.

Не пести похвалите си. Ако можеш да си
щедра на критики, защо да не можеш да си
щедра и на поощрения?! Не се налага да ръ-
сиш постоянно комплименти. Бъди искрена
и се отнасяй с всички с такова уважение,
каквото очакваш да получиш ти самата.
Нека това ти стане навик – да забелязваш
доброто у хората и да говориш за това. Ед-
ва тогава е възможно да решиш проблемите
си с общуването.

Кураж за неуверените
Много хора изпитват страх от общува-

нето, други просто не умеят да завързват
контакти, както и да се настройват на
„вълните“ на събеседника. Ако и ти по една
или друга причина си притеснителна, опи-
тай следното. 

Представи си, че си репортер, тръгни по
улицата и задавай въпроси на минувачите.
Първо се ориентирай към кого в тълпата да
се насочиш. По-добре не спирай бързащите
хора. Възможно е те изобщо да не ти отго-
ворят. Ако обаче мернеш симпатяга, който
се е увлякъл в разговор с някого, не се колебай. 

С повишена трудност 
Започни с най-баналното – попитай колко

е часът. Или помоли да ти обяснят как да
намериш някоя улица. В случай че някой не
ти отговори, не значи, че си се провалила.
Няма страшно! Грешките са най-добрият
урок за този, който иска да се развива. Така
и ти отбелязвай своите неуспехи и си пра-
ви изводи. Не се притеснявай, ако си избе-
реш някого, за когото си преценила, че е го-
тов да ти отговори на въпросите, а той
те отмине с мълчание. Анализирай защо
това се случва. Опитай се да „улавяш“ сиг-
нали за предстоящия контакт – „хващай“
погледа, усмихвай се. Научиш ли се да раз-
познаваш в тълпата „нужния“ човек, ус-
ложни задачите си.

Обръщай се за помощ към тези, които ти
се струват по-малко разположени към общу-
ване. Повярвай, и с такива хора може да се
говори. Не им позволявай да ти дадат еднос-
ричен отговор. Задавай допълнителни въпро-
си. Опитай се да задържиш по-дълго внимани-
ето на случайния събеседник. И кой знае, мо-
же да се окажеш за него толкова обаятелна,
че да му се прииска да направи следваща крач-
ка. Това вече е отличен резултат. 

Всеобщите любимциВсеобщите любимци
ИСКАШ ЦЕЛИЯТ СВЯТ 
ДА ТИ СЕ УСМИХВА? 

ТОГАВА ЗАПОЧНИ ПЪРВА!
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Ч
асът на срещата се про-
меня. Ти, естествено, се
паникьосваш, защото то-
ва е нарушило дневния ти

ред. Ама, как може другите да
са толкова безотговорни?! Пе-
ралната машина отказва да
тръгне. Ами, ако повредата е
неотстранима?! Трябва да ку-
пиш нова. Невъзможно – не си
предвидила такива средства в
разходната част на месечния си
бюджет. Струва ти се, че на-
хално стърчащите от коша за
пране мръсни дрехи ти се подиг-
рават. Сълзите напират в очи-
те ти. Защо все на теб се случ-

ват подобни „неприятности“?
Нали винаги анализираш всичко
до най-малката подробност, не
оставяш нищо на случайност-
та, не даваш никакъв шанс на
непредвидимото...

В психоанализата стремежът
да се овладява и контролира
всичко води своето начало от
онзи период в детството

когато детето 
се учи на чистота 
Ако майката е била твърде

строга в изискванията си, мал-
кият човек си прави извода, че
за да бъде обичан, трябва да є

доставя удоволствие. Това е
моментът, когато детето за
първи път се учи да доминира
някого, като се съгласява или
пък се противопоставя на же-
ланията му. Прекалено строго-
то възпитание е най-честата
причина то да се приучи да дър-
жи под контрол не само себе си,
но и заобикалящите го. Поведе-
ние, което в зряла възраст се
превръща в източник на всекид-
невни трудности.

Да превръщаш и най-малкия
проблем в катастрофа, може да
се дължи и на факта, че родите-
лите ти са те глезили прекале-

но в детството ти. Затова ка-
то възрастен човек ти трудно
се справяш в по-сложни ситуа-
ции, тъй като поведението ти
се ръководи от принципа 

„Искам всичко 
веднага“ 

Всяка „засечка“ предизвиква
тревога у теб, всеки отказ
възприемаш като обида. Невъз-
можността да удовлетвориш
всяко свое желание те изкарва
извън нерви. Тежи ти. 

Стремежът да контролираш
и да планираш всичко понякога
се дължи и на болезнени раздели,
преживени в детството (отсъ-
стваща майка, посещение на
седмична детска градина). И ко-
гато на по-късен етап от живо-
та ти нещо окончателно свър-
ши – любовна връзка или брак
например, – ти рухваш. Но нали
беше планирала всичко с една-
единствена цел – никога да не
настъпва краят! А сега накъде?
Изведнъж животът за теб ста-
ва твърде сложен, а ти самата
– твърде объркана. Задълбаваш
още повече в детайлите, а въоб-
ражението ти рисува мрачни
картини на бъдещето ти.

За да излезеш от този омагьо-
сан кръг, може би е време да
погледнеш вътре в себе си и да
се опиташ да отговориш на
въпроса, защо толкова много се
страхуваш от непредвидимо-
то. Ако не можеш сама, обърни
се към своя психолог или психо-
терапевт.

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. „Загоре“ 4, ет. 2, а имейлът ни: redakciabela@cablebg.net. На плика (в имейла) отбелязвай „За рубриката „Микрофон за психолога“.
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@
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Микрофон за психоМикрофон за психоллогогаа

РРАЙНА АНГЕЛАЙНА АНГЕЛООВВАА

Не обичам изненади

�

Не обичам изненади
СТРЕМЕЖЪТ ДА КОНТРОЛИРАШ, ДА ПРЕДВИЖДАШ 
И ДА ПЛАНИРАШ ВСИЧКО ВОДИ СЪС СТЪПКИ 
БЪРЗИ КЪМ СТРЕСА



За четене

„ПОВЕчЕ ОТ ПРИЯТЕЛИ“
Историите, в които
бушуват силни
чувства и страсти,
са запазена марка на
Барбара Делински. Та-
кава е и тази, в коя-
то са проследени
връзките между две
семейства. Жените
са съученички от ко-
лежа, съпрузите са
партньори в една и
съща правна кантора,
а децата им израст-
ват врата до врата.

Всичко е повече от прекрасно до един миг на
страст, който слага край на идиличния им
живот. Случилото се не може да бъде пре-
небрегнато, доверието помежду им е разру-
шено, а от миналото изплуват забравени из-
кушения. Като за капак животът на едно де-
те е застрашен. Единствено любовта между
порасналите деца може да оправи нещата.

„ХРОНИКА НА ПТИЦАТА

С ПРУЖИНА“
Уникални герои и нес-
тандартни ситуации из-
никват една след друга
в този роман. В прегра-
дие на Токио младежът
Тору Окада търси изчез-
налия котарак на своя-
та съпруга. Не след дъл-
го се оказва, че трябва
да издирва и жена си в
един наистина шантав
свят. По време на тър-
сенето Окада се натък-

ва на странни съюзници и противници: прос-
титутка със свръхестествени способности,
покварен политик, който въпреки това се
радва на вниманието на медиите, весело
шестнадесетгодишно момиче с отвратите-
лен характер и възрастен ветеран от война-
та. Най-уважаваният белетрист на Япония
Харуки Мураками ни поднася своя пореден
хипнотизиращ бестселър.

„РАВНОДЕНСТВИЕ“
Жестоки ритуални
убийства и един трис-
тагодишен заговор са в
основата на този
трилър. В Оксфорд са
намерени труповете на
две момичета. От еди-
ния липсва сърцето, от
втория – мозъкът, а на
местата им са оставе-
ни златна и сребърна
монета. Полицията не-
доумява, но когато в
разследването се на-

месват криминалният фотограф Филип
Бейнбридж и неговата бивша приятелка Лора
Нивън, става ясно, че тези ужасяващи убий-
ства са свързани не само с нашето време.
Разплита се потресаваща история, в която е
замесено името на сър Исак Нютон. Лора
осъзнава, че е единственият човек, способен
да пренапише историята и да спре убиеца,
преди той да „удари“ отново.

„МИНОТАВЪР“  
Един филм за почитате-
лите на суперпродукции,
пълни със специални
ефекти. На остров Ми-
нос всички се прекланят
пред бика, най-могъщия
от всички богове. В те-
зи мрачни времена хора-
та искат нещо повече
от каменни божества.
Така се създава Мино-
тавъра – нещо между

бог и човек. Управляващите в двореца приве-
тстват създаването му, защото мощта на
империята укрепва. Но заедно с израстване-
то на звяра расте и гладът му. На всеки три
години осем млади души се принасят в негова
жертва. При петото жертвоприношение
обаче синът на вожда Тео се опълчва на ре-
шението сред тях да е неговата възлюбена
Фиона. Единственият му шанс е да отиде в
лабиринта и да убие Минотавъра.

„ПОСЛЕДЕН ДОГОВОР“
На неподходящото мяс-
то в неподходящото
време. Това се случва с
младежа Дейвид Гловър,
който работи като ку-
риер в компанията на
чичо си. Този ден му
предстои романтична
вечеря, на която ще
признае чувствата си
на своята любима Дже-
ни. Докато разнася пос-

ледните доставки обаче, започват проблеми-
те. В близост до Дейвид прехвърчат куршу-
ми, а в колата му скача млада красавица с пис-
толет в ръка. Тя е агент на федералните
служби, преследваща опасен професионален
убиец, който избива свидетелите по делото
срещу известен гангстерски бос. Дейвид и
неговата спътница трябва да се борят за
живота си и да попречат на убиеца да ликви-
дира последния жив свидетел.

„КОСА“ 
Милош Форман се е под-
писал под доста велики
ленти, които са печели-
ли награди и вниманието
на критици и фенове.
Но големият му филм си
остава именно тази ек-
ранизация на прочутия
мюзикъл на Джеръм Раг-
ни и Джеймс Рейдо. Мал-
ко постановки на Броду-
ей са успявали да запазят

духа си и на кинолента и този филм е едно
от приятните изключения. Просто всичко в
него е гениално – от избора на актьорите,
през хореографията до начина на представя-
не на болезнени проблеми, разтърсили амери-
канското общество през 60-те години. „Ко-
са“ е част от колекцията шедьоври, които
излизат за първи път у нас на DVD. Сред тях
са още носителите на няколко „Оскара“
„Среднощен каубой“ и „Патън“.

„ИСТАНБУЛ“
За творчеството на Орхан Памук всички су-
перлативи са излишни. Носителят на Нобе-
лова награда, включен от сп. „Тайм“ в списъка
на 100-те най-влиятелни личности в света,
умее да „рисува с думи“. Може да се убедите
в това и от тази книга, която завършва с
категоричното: „Няма да стана художник –
казах аз. – Ще стана писател.“ Един забеле-
жителен разказ за израстването и преплита-
нето на една изключителна личност с един
изключителен град. Романът е и обяснение в
любов към Истанбул, наричан „зеницата на
света“, история, в която естествено съжи-
телстват красотата и тъгата, нежността,
надеждата и силата на духа.

„СЛЕДИТЕ НА ПИРАНЯТА“
Увлекателен стил, оригинални сюжети и без-
пощаден реализъм. По това може да познае-
те, че четете книга на Александър Бушков,
наричан „кралят на руския екшън“. За него каз-
ват, че представя грубия и жесток живот,
като го разголва не до кожа, а до скелет. За-
гадъчни и кървави събития не липсват и в то-
зи роман. В тях се оказва замесен против во-
лята си Кирил Мазур. Да убиеш пръв, за да
оцелееш. Да спасяваш врагове, за да спасиш
себе си. Да не предаваш приятели, за да побе-
диш. Това е дилемата пред Мазур. А тя е след-
ствие на преживения в тайгата лов на хора.
За героя се оказва значително по-трудно да
излезе от новия лабиринт от опасности...
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За гледане



ќ
пасенията им са основателни –
компютрите, освен че застраша-
ват зрението и стойката на мал-
чугана, предразполагат и към раз-

виване на психическа зависимост и са ви-
новни за агресивното и нервно поведение на
малките компютърни маниаци.  

Натоварване 
на зрението

Ако детето продължително се заседява
пред компютъра (не отмества поглед от
него с часове), зрителната преумора може
да доведе до трайно намаляване на остро-
тата на зрението. Затова се налага ком-
пютърните увлечения на децата да бъдат
строго нормирани и контролирани по време. 

В процеса на работа с компютъра на мал-
човците им се налага да решават посте-
пенно усложняващи се пространствени и
логически задачи. За това е необходимо да
имат достатъчно развито абстрактно
мислене и способности за съпоставяне.
Което също провокира силно умствено и
зрително напрежение. 

Местейки периодично поглед от екрана
към клавиатурата, детето постоянно
„пренастройва“ акомодационната система
на очите си. Това натоварване на очите е
доста по-различно от напрягането на очи-
те по време на четене или гледането на те-

левизия. 

КАКВО ДА НАПРАВИШ?
��Елементарна профилактика На всеки

час пред монитора изисквай от детето

си да прави 10–15 минути почивка, по вре-

ме на която да изпълнява и специална гим-

настика за очи. Децата от 5- до 7-годиш-

на възраст могат да прекарват пред мо-

нитора не повече от 15–20 минути на

ден, а 9–10-годишните имат право на цял

астрономически час дневно.
��Обърни внимание на техническите

характеристики на монитора. От каче-

ството на монитора зависи степента на

натоварване на зрението на твоето дете.

Толкова малки 
и вече нервни

Заниманията с компютърните игри
изискват бързи реакции, които пораждат
силно нервно напрежение. И водят до умо-
ра. Работейки на компютър, детето из-
питва своеобразен емоционален стрес.
Споровете за това, вреден или полезен е
компютърът за развитието на детето,
не стихват. Мнозина изследователи науч-
но обосновават, че компютърът помага
за интелектуалното развитие на детето.
Той подпомага подобряването на концент-
рацията на вниманието и развива въобра-
жението.  

Отявлените противници на ранното при-
общаване на детето към компютъра също
имат своите убедителни доводи. Резулта-
тите от научни изследвания на английски
психолози са категорични: до 10-годишна
възраст детето не бива да се приближава
до компютър. Пристрастяването на деца
под 9–10-годишна възраст даже и към обу-
чаващи компютърни игри може да забави
тяхното развитие, да потисне интереса
им към обикновените детски игри и към об-
щуването им с връстници. 

„ЗА“ ИЛИ „ПРОТИВ“ 
Истината, както винаги, е по средата.
Психолозите препоръчват да отчиташ
всички положителни и отрицателни
страни на въздействието на компютъра
върху здравето на детето си и да се ръ-
ководиш от чувството за мярка и здрав
смисъл. 
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ДЕЦАДЕЦА

  ооммппююттъъррннии
ммааннииаацции

  ооммппююттъъррннии
ммааннииаацции

Малките прекарват голяма част от времето си пред компютърния
монитор. И докато едни родители поощряват интереса на децата си към

електрониката, други се притесняват от вредното є въздействие.

Гимнастика за очи

1Кръгови движения с отворени очи –
по 3–4 пъти във всяка посока.

2Затвори очи, закрий ги с длани и ре-
лаксирай в продължение на 2–3 ми-

нути.

3С пръсти „опиши“ дъгата на вежди-
те в посока от носа към слепоочия-

та. Повтори движението 15 пъти.

4Зад ушите, върху изпъкналата
кост, се намира много чувствител-

на точка. Открий я и я притискай с
възглавничките на пръстите в продъл-
жение на 15–20 секунди.



Магнетизмът 
на малкия екран

Няма нищо по-магнетично за
малкото дете от бягащите
картинки на телевизионните
реклами. Те са като пълзяща по
тревата буболечка, като дви-
жеща си играчка, като искрящ
бенгалски огън. Извикват изум-
ление у малчугана, задържат
вниманието му задълго. Любоз-
нателността и богатото въоб-
ражение на децата от 3- до 5-
годишна възраст са особено
благоприятна почва за развитие
на тв заразата. В тази възраст
децата се запознават с прости
сюжети. И когато родителят
налага „квота“ на времето за
гледане на телевизия, възниква
конфликт. Детето оказва съп-
ротива, защото то просто ис-
ка да знае „как ще свърши всич-
ко“, как ще свърши сюжетът. В
психологията тази съпротива е
известна като ефект на „не-
завършеното действие“. Отне-

сен към телевизията, този
ефект може да бъде формулиран
по следния начин: „Искам всич-
ко да разбера, всичко да изгле-
дам докрай.“ И ако това не се
случи, детето изпитва диском-
форт, започва само да фантази-
ра прекъснатия сюжет, не мо-
же да се съсредоточи върху ни-
що друго, капризничи.

С мама и татко
пред екрана 

За 4-годишните деца е трудно
да проследяват задълбочено

дълги и сложни сюжети, както
и да си обяснят поведението и
мотивите на няколко персона-
жа едновременно. Ако ти седиш
заедно с детето си и гледате
заедно телевизия, получаваш
шанс да го научиш „да вижда и
да чува всичко“, както и да ин-
терпретира правилно постъп-
ките на героите. 

Способността да се проследя-
ва сложен сюжет се формира
чак към 6–7-годишна възраст.
Детето вече може да гледа те-
левизия и без теб. Но ти не про-

пускай да си поговориш с него
след предаването или филма. То
ще бъде поласкано от това, че
му обръщаш внимание, че разго-
варяш с него като с възрастен
човек – какво по-важно за мал-
чугана от това да впечатли та-
кива умни хора като мама и
татко. И по-важното – ти ще
знаеш какво точно е гледало
твоето дете и какво е разбрало
от това. 

Историята 
за маймунката

Отрочето ти е нонстоп пред
телевизора. И гледа всичко на-
ред.

Има лесен начин да въведеш
„квота“ на времето за гледане
на телевизия.

Разкажи му историята за май-
мунката, която обичала да яде
портокали, но винаги когато
преяждала, я заболявал ко-
ремът. И тя се научила да се
храни правилно. В портокала
има 9 парченца. Първото пар-
ченце тя изяжда в понеделник,
второто – във вторник, следва-
щото – в сряда, четвъртото –
в четвъртък, петото – в
петък. А в почивните дни – мо-
же и по две! Едно парченце –
това е половин час. За 7-годиш-
ните той може да „порасне“ до
час. Маймунката се хранила по
тази схема и пораснала здрава и
много умна! 
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KID OPTICS – 
ПЪРВАТА СПЕЦИАЛИЗИРАНА
ДЕТСКА ОПТИКА В БЪЛГАРИЯ
На столичния булевард „Мария-Лу-
иза“ 41 отвори врати първата спе-
циализирана детска оптика в Бъл-
гария KID OPTICS.
Тя ще предлага над 500 модела
слънчеви очила и над 500 модела
диоптрични рамки. Сред марките
са Chevignon, Lacoste, IKKS и
Rodenstock. Вносът ще е от дър-
жави с утвърдено производство в
оптичната сфера като Италия,
Франция, Германия и др. 
Детската оптика ще разполага с

първия специализиран очен каби-
нет, оборудван с компютърен
японски авторефрактометър с би-
нокулярно виждане Shin Nippon,
който дава изключително прециз-
ни резултати при изследвания на
очното зрение. 
На Деня на детето 1 юни първата
специализирана детска оптика в
България KID OPTICS поде инициа-
тивата „Да заведем детето си на
профилактичен очен преглед“. В
нея се включиха най-красивите и
известни майки в България – Маг-
далена Желязкова – Мисис Бълга-
рия 2003, Румяна Маринова – Ми-

сис Свят 2004, Радостина Хаджи-
иванова – Мисис България 2004,
Десислава Гръблева – Мисис Бълга-
рия 2005, Юлияна Дончева и Меги
Савова, която притежава правата
за конкурса „Мисис България“. С
участието си те дадоха пример на
родителите колко важни са профи-
лактичните очни прегледи при
подрастващите.
На официалното откриване на оп-
тиката д-р Теодора Първова, спе-
циалист по очни болести с дълго-
годишен опит в лечението на
детски очни болести, говори изк-
лючително убедително за наруше-

нията при детското зрение и за
необходимостта от профилак-
тичните очни прегледи при подра-
стващите. Да я послушаме!

àà ðð åå íí èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   

ТЕЛЕВИЗОРЪТ
ябълката 
на раздора

ТЕЛЕВИЗОРЪТ
ябълката 
на раздора

Част от конфликтите
между деца и 
родители произхождат
от нежеланието 
на детето да се отлепи
от екрана. Децата 
реагират на родителска-
та забрана като 
на несправедлива 
агресия. Как да се държиш
в подобна ситуация? 



ННаашшииттее  ллююббооввннии
ппрреежжииввяявваанниияя  

ии  ссееккссууааллннии  
ввллееччеенниияя  ссаа  ррееззуулл--
ттаатт  оотт  ббииооххииммиичч--
ннии  ппррооццеессии,,  ккооииттоо

ггааррааннттиирраатт
ппррооддъъллжжааввааннееттоо
ннаа  ччооввеешшккиияя  рроодд..

ХХаа,,  ккооллккоо  ппррооссттоо  ии
ббааннааллнноо  ббииллоо!!  
ННааииссттииннаа  ллии??  

А
ко е вярно горното
твърдение, тогава
струва ли си да прежи-
вяваш горчиви и слад-

ки любови и да хабиш емоции в
романтични пориви? За щастие
учените не са единодушни, че
чувството на влюбеност е плод
единствено на вродения човеш-
ки стремеж за вечност (разби-
рай увековечаване на човешкия
род чрез раждането на деца).
Слава богу, оставянето на по-
коление не е единствената при-
чина, която ни „принуждава“ да
се държим така, че да постиг-
нем тази своя заветна цел. То-
ест влюбено. Или любовно. 

Все пак медицински 
изследвания на нервната
система на човека сочат
недвусмислено, че 
сексуалните импулси 
и романтичните ни 
увлечения действително
се определят от биоло-
гичните ни потребности.

Но защо тогава всеки от нас
преживява любовта по разли-
чен начин?! 

Много външни фактори опре-
делят до каква степен сме спо-
собни да изпитваме чисто сек-
суално удоволствие, доколко
можем да контролираме своите
сексуални пориви, дали се влюб-
ваме бързо или бавно и дали сме
в състояние да се разболеем от
любов. Решаващи са възпитани-
ето, личностните характерис-
тики и родителските „завети“. 

Защо страдаме от нещастна
любов, защо понякога изпитва-
ме трудности при създаването
на трайна връзка или обратно-
то – защо можем да изпитваме
нежност и привързаност към
друг човек...  

Ако чувствата ни се опреде-
лят от личните ни истории, кое
е универсалното и общовалидно-
то за всички нас? По отношение
на любовта, естествено.

ТАЙНИТЕ НА 
ВЛЮБЕНИЯ МОЗЪК 
Какво ни кара, когато сме

влюбени, да мислим само за изб-
раника си? Защо само спомена-
ването на името му ни кара да
се вълнуваме като Черно море?
Изглежда, невробиолозите са
най-близо до отговорите на те-
зи въпроси. Благодарение на ска-

нирането на мозъка. Това, че
единна система в мозъка ни от-
говаря за управлението на на-
шите чувства и емоции, за пър-
ви път бе предположено от уче-
ните в края на 30-те години на
миналия век. Тази структура
невробиолозите нарекоха „лим-
бическа система“ или „емоцио-
нален мозък“. 

Днес учените знаят, че въп-
росните мозъчни зони „отгова-
рят“ не само за емоционалните
ни реакции в определени ситуа-
ции, но имат много общо с па-
метта и концентрацията на
вниманието. 

Съвременните лекари стигат
още по-далеч. Те успяват да де-
финират „мозъка на любовта“ –
няколко зони, локализирани в
лимбическата система, които
отговарят именно за любовни-
те преживявания при наличие-
то на дългосрочни интимни от-
ношения (връзка). 

В експериментите на невро-
биолози от Лондонския универ-
ситет участват „безумно влю-
бени“ един в друг млади хора.
Било им наредено да разглеждат
снимки, докато учените скани-
рали мозъците им. Скенерът не
регистрирал никакви мозъчни
реакции, когато участниците в
теста наблюдавали фотогра-
фии на стари свои приятели. Но
при вида на образа на любимия

човек обектите на експеримен-
та се оживявали видимо. Ске-
нерът регистрирал активност
на четири зони в мозъците им,
които изобщо не са свързани с
центъра на сексуалната възбу-
да. Британските невробиолози
поясняват, че при вида на обек-
та на любовта у нас се включ-
ват в действие нервни механиз-
ми, аналогични на тези, които
пораждат чувство на еуфория,
провокирано от приема на нар-
котици. Означава ли това, че
любовта действа като нарко-
тик? В някакъв смисъл – да. В
мозъка е разположена т. нар.
система на удоволствието –
рецептори, участващи в нейна-
та структура, реагират на нар-
котиците и провокират еуфо-
рията. При нормални условия
тези рецептори реагират на ве-
щества като ендорфини, енка-
фалини и динофини, които се
произвеждат от самия мозък с
цел пораждането на положи-
телни емоции. Може да се каже,
че любовта притежава нарко-
тично действие, доколкото
свързаните с нея емоции съпът-
стват производството на та-
кива вещества. 

СЛЯПО ЖЕЛАНИЕ
Учените все повече се прибли-

жават към разгадаването на
популярната сентенция „Лю-
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ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ

ЛЛююббооввннаа
ххииммиияя

ЛЛююббооввннаа
ххииммиияя

ИЛИ КАКВО КАРА 
КРАКАТА НИ ДА ОМЕКВАТ, 
А ДУШАТА НИ ДА ТРЕПЕРИ



бовта е сляпа“. Нови експери-
менти доказват, че романтич-
ната любов, усилвайки актив-
ността на определени зони на
мозъка, потиска други, отгова-
рящи в частност за критично-
то мислене, социалната оценка
на други хора и за негативните
емоции. 

При вида на снимка на човека,
към когото изпитваме емоцио-
нална привързаност, тествани-
те губят способността си да
критикуват и да мислят кри-
тично за другите хора. Инте-
ресното е, че подобна законо-
мерност учените откриват и в
поведението на майката, разг-
леждаща снимки на собствено-
то си дете. Изводът се налага
от само себе си – любовта е
сляпа, защото не ни позволява
да забелязваме недостатъците
на любимия човек (и на
собственото ни дете). А в ево-
люционен контекст това е изк-
лючително важно за продълже-
нието на рода.

Без да правят генерални изводи,
психолозите потвърждават, че
за любовното чувство отговаря
само и единствено „емоционал-
ният мозък“ (или т. нар. мозък на
любовта). А любовното чувство
се отличава от обикновеното
сексуално желание. 

Невробиолози провели и след-
ния опит: наблюдавали мозъчна-
та дейност на участници в екс-
перимент, които били помолени
да разглеждат през това време
еротични снимки. Било устано-
вено, че при това условие в
мозъка се „включват“ определе-
ни зони, а други „изгасват“. В
момента на разкрепостяване на
сексуалните желания другите

желания и чувства се потис-
кат. Този научен експеримент
обяснява защо ние понякога,
въпреки гласа на разума, се от-
даваме на властта на страст-
ния сексуален порив.

ВЛЮБЕНОСТ 
И ЛЮБОВ 

Повечето учени са единодуш-
ни, че влюбеността и продъл-
жителната привързаност (лю-
бовта) са два различни невроло-
гични и биохимични феномена.
Възникването на чувство на
влюбеност се обуславя от хор-
моните, които в различна сте-
пен повлияват поведението на
съответния индивид. Зависи-
мостта от „химията на лю-
бовта“ се усилва от феромони-
те, които улесняват „помирис-
ването“ на избраника/избрани-

цата. Те са първичният меха-
низъм за привличане на полов
партньор – отделят се от
потните жлези (и при мъжете,
и при жените), въздействат на
рецепторите на обонянието и
сексуално възбуждат партньо-
ра. Обаче учените все още не са
открили хормоните, отговорни
за възникването на трайно лю-
бовно увлечение. 

МИСЛИ И ЧУВСТВА
Изглежда, че при любовта осо-

беностите на психиката на
конкретния човек винаги взи-
мат връх над биологията. Опи-
райки се само на химията на
хормоните, е почти невъзмож-
но да се обясни защо любовният
роман при дадена двойка е бил
успешен или неуспешен. Скани-
рането на мозъка не дава отго-
вор на въпроса, какво точно
прави всеки от нас уникален по
отношение на любовта. В този
смисъл нито един изследовател
не може да се похвали, че е про-
никнал в тайните на желанията
– нито на сексуалните, нито на
любовните. До този момент на
учените не им се е удало да раз-
шифроват нито нашите страс-
ти, нито нашите мисли по су-
марната електронна актив-
ност на мозъка.

Разбирането на това, как про-
цесите, протичащи в мозъка, се
отнасят към нашите чувства,
мисли и желания, е равносилно
на решаването на трудния за
психологията въпрос – за взаи-
моотношенията на мозъка с
психиката. Затова и до днес лю-
бовта има само философско
обяснение. Експериментално тя
все още не е осмислена. 
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С ДВЕ ДУМИ, 
ВЛЮБЕНИТЕ СА ПЪЛНИ
ОТКАЧАЛКИ 

Най-ефективното лекарство
срещу любов е Prozac. То се
използва срещу депресия, но
също така намалява и шансо-
вете на употребяващите го
да изпитват продължителна
романтична любов.
Любовта е наркотик, или по-
точно допамин, и както всич-
ки наркотици, ефектът є с
времето намалява. Страст-
та се уталожва постепенно,
защото мозъкът привиква
към високите количества на
допамин и невроните стават
по-малко чувствителни.
Антропологът Хелън Фишер
от университета
„Рутджърс“, Ню Брунсуик,
пък смята, че сериозните
проблеми между партньори-
те възникват след четири го-
дини връзка помежду им. Това
е и необходимото време да се
отгледа дете, след което ево-
люционната необходимост
от партньор отпада.

Любовта е лудост
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Само че животът, подчинен на ви-
соки технологии и динамични ко-

муникации, постоянно ме опровергава с до-
казателства, че любовта от разстояние не
е занимание за непоправими романтици или
за отчаяни самотници. 

Всъщност бях принудена да развея бял
байрак и да призная преднамерената си не-
далновидност още преди седем години, ко-
гато моят здравомислещ и прагматичен
брат (най-земната от земните зодии – Ко-
зирог) се бракосъчета след дълга, почти
двегодишна кореспонденция с писма с изб-
раницата си. (Тогава интернетът не беше
на мода.) И до днес се радват на здраво и
щастливо семейство. 

Любов като 

на кино

Почти като роман с писма – щастлива и
безметежна се оказа и любовта на най-доб-
рата ми приятелка. След тригодишен об-
мен на флуиди по скайпа тя тихомълком за-
мина за Тексас. Там си и остана – оказа се,
че именно там я чака любовта на живота
є. А аз, мислейки є доброто, през цялото
време бях назидателна и подозрителна.
През всички тези години, докато течеше
двустранната презокеанска кореспонден-
ция, аз хапливо и премерено цинично є обяс-

нявах, че е време да порасне, да прогледне и
да престане да си играе като децата на сю-
жетни игри за развинтване на въображени-
ето. Та това бяха само думи... Този човек
тя никога не беше виждала в реалния жи-
вот. А той я правеше безсмислено, зарази-
телно щастлива само с един есемес... При
все че около нея винаги се навърташе рояк
невиртуални ухажори, а тя не забелязваше
никого. Стоеше с часове пред компютъра
като хипнотизирана. И какво тръшкане бе-
ше само, ако той не є върнеше имейл навре-
ме! Започваше да страда безутешно, а в
главата є се въртяше куп предполагаеми
сюжети, кой от кой по-зловещи. А аз
продължавах игриво да є подхвърлям, че
вълшебната приказка в един момент

свършва. Че каляската се превръща в тик-
ва, а когато каруцата се обърне – пътища
много. При това земни! 

Бях сразена и опровергана от живота.
Техните пътища са били свързани с невиди-
ми нишки. Мислеха един за друг постоянно,
в момента, когато единият изпращаше
есемес, другият също набираше текст на
клавиатурата на мобилния си. И така дни,
седмици, месеци, години. Време, през което
те си бяха казали неща, заради които хора-
та са способни да прекосят морета и океа-
ни. И прекосяването наистина се случи.

Замина и обеща 

да се върне

Не знам защо съм є говорила така на мо-

ВЗЕМИ МЕ
със себе си! 

ВЗЕМИ МЕ
със себе си! 

Любовта от разстояние
е като да пиеш вода 
от нарисуван извор, 
да пипаш сняг през
стъкло или да пращаш
целувки по въздуха... 
Така си мислех доскоро.
И много се забавлявах,
когато гледах филма
„Имате поща“. 
Защото за мен такава
любов може 
да „разцъфти“ само 
на кино. 
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ята приятелка, при все че всъщност съм
жизнерадостна и неуниваща оптимистка.
Може би заради онзи епизод от живота на
друга моя близка, наречен „Избягалият же-
них“. Тя беше едва 20-годишна, когато го
срещна. Красив, висок, обаятелен, с очаро-
вателна усмивка. Любов от пръв поглед –
времето, за което се промени животът є
тогава, траеше не повече от минута. Тя
се влюби в „картина“ – не знаеше нищо за
него. Ходеше във въздуха от щастие. А
всичко беше реално, бяха заедно цели две
години. Отношенията им бяха романтич-
ни, светли и чисти. И всички ги смятаха за
съвършената двойка. И съвсем закономер-
но в един момент те определиха дата за
сватбено тържество. Само две седмици
преди уречения ден той получи предложе-
ние за специализация в чужбина. За една го-
дина. Тя не се разсърди, когато той замина
– такъв шанс не беше за изпускане... Пър-
воначално той се обаждаше всеки ден.
После обеща да си дойде за Коледа, но така
и не дойде... А после постепенно престана
да се обажда. Така годината си отмина, а
аз разбрах от общи познати, че годеникът
на приятелката ми всъщност се е оженил,
но... за друга. 

Обича ме, 

не ме обича...

Или защо любовта от разстояние може
да те накара да страдаш? Съществува мне-
ние, че романтичните отношения „от
разстояние“ се явяват порочни. 

Зад есемесите и виртуалните писма, зад
ежедневните телефонни разговори вечер се
крие лъжовното усещане, че ти знаеш всич-
ко и си в течение на всичко, което прави
любимият ти: какво се случва в офиса му,
кой от приятелите му има рожден ден,
какви са му плановете за вечерта... Но от
всичко това прозира едно грамадно „но“: ти
не присъстваш в плановете му! Макар той
да те убеждава, че далече от теб на него
нищо не му е приятно и съвсем не му е ве-
село. И това навярно е така. Но от това
хич не ти става по-леко. Когато избра-
никът ти живее наблизо, ти винаги можеш

да му се обадиш, да разбереш къде е, да оти-
деш при него или да му се разсърдиш, че не
те е взел със себе си. Когато си далече оба-
че, нямаш право на такова недоволство. А
когато си приела разстоянието, което ви
разделя, се налага да приемеш и натрапена-
та ти свобода. Измъчена от раздялата, ти
безумно искаш да си с него: да се разхожда-
те, да се държите за ръце, да чуваш гласа
му, да усещаш сладкото пърхане на пеперу-
ди в стомаха си, когато те целува... Вмес-
то това ти прекарваш вечерите си самот-
на, мечтаейки за деня, когато ще сте заед-
но. Започваш да забелязваш със завист
щастливите двойки, целуващи се в парка. И
те дебне опасност, която е готова всяка
минута да ти разбие сърцето – това е рев-
ността. Той не ти се е обадил днес или не е
влязъл в скайпа, когато имате уговорка. Да-
же и имейл нямаш. А ако не ти се обади и на
следващия, и на по-следващия ден?! За теб
това е краят! Не можеш да спиш, не мо-
жеш да ядеш. В службата си постоянно ло-
ша и разсеяна и минута по минута с надеж-
да поглеждаш мобилния си телефон. Веро-
ятно е срещнал друга... А подозренията и
упреците са способни да разбият сърцето
ти. До следващото негово бодро извини-
телно позвъняване, подплатено с ред обс-
тоятелствени и оправдателни обяснения.
Но подобна игра „на жмичка“ може в един
момент да отегчи и най търпеливия участ-
ник, да убие всяка близост, да охлади и най-
горещите страсти. 

Внимателно, 

хлъзгав път!

Друго подводно камъче е идеализацията на
партньора. И по тази причина връзката ви
не се оказва идеална. Когато любимият ти
живее далече от теб, а разстоянието меж-
ду срещите ви се отмерва не в дни и седми-
ци, а в месеци и години, ти започваш несъз-
нателно да дописваш светлия образ, да си
доизмисляш човека отсреща. А при това
положение разочарованието е неизбежно.
Което съвсем не означава, че избраникът
ти се е оказал по-лош, не! Създаденият в
женското въображение страстен, обаяте-

лен, очарователен, почти съвършен порт-
рет просто не съвпада с реалността. Ако
успееш обаче реално да видиш добрите ка-
чества у другия, вашето щастие е в безо-
пасност. 

Любовта е фикция. Тя е чувство за вир-
туалност. Затова любовта от разстояние
може да те направи щастлива. Той целият
ти принадлежи, в душата ти разцъфтяват
рози, иска ти се да пееш и да крещиш от
щастие. Любовта живее във въображение-
то ни и е игра на надмощие между разума и
емоциите. Влюбваме се само защото сами-
те ние имаме нужда от това. И понякога
само поради липса на подобен съвършен
обект, който да е до нас тук и сега, изпит-
ваме неистово желание да си загубим ума и
да видим изящната реалност с помощта на
розови очила. 

И именно затова се появява той – чо-
векът от разстояние, когото искаш да оби-
чаш и е по-лесно да обичаш. Когото е по-
лесно да одухотвориш, да боготвориш, да
оневиниш, да хиперболизираш. И да си
щастлива, че го обичаш. Макар образът му
дори да не е реален и да съществува само
във въображението ти. 

Еднопосочен билет, 

моля! 

Някои срещи са способни да преобърнат
живота ни, даже и от разстояние. Често
географията е обстоятелство, препят-
стващо връзката. И е реална преграда, ко-
гато този, с когото са свързани мечтите и
щастието ти, живее в друг град или даже в
друга държава. Но не непреодолима, ако в
съдбата ти се е появил човек, който я е
преобърнал. Истинската любов може да
издържи на изпитанието на разстоянията,
както и на всичко останало. За любовта
няма граници! Няма и правила, които да
следва, тя просто се случва. Защото отб-
лизо или от разстояние, когато толкова
много емоция се събере на едно място с ре-
ално или виртуално измерение, зоната ста-
ва критична, а чувствата предизвикват
взривове. 

Теодора СТАНКОВА

Приносителят на този талон 

получава 5% отстъпка

при закупуване на продукт 

в магазините 

�



Всяка тема за говорене възбужда в мен
библейското „В началото бе слово-

то“. Извинете, че намесвам Библията в го-
воренето за секса, но е много важно да
уточним кое е първото – говоренето или
сексът. Опитът ми показва, че библейска-
та последователност тук е нарушена и
първо е сексът, а после – говоренето. В
смисъл че е задължително да си имал поне
няколко акта (партньори), за да прогово-
риш преди, по време, след и за секс. 

И тъй, къде в йерархията на секса е гово-
ренето? Сексът е синтетично изкуство
като театъра и киното. Изисква подходящ
декор, облекло или аксесоари и... добър
текст. 

Как да наричаме 
„онова нещо“

„Онова нещо“ е първото, с което трябва
да стартира езиковият курс за секс. „Оно-
ва нещо“ е подлогът в изреченията за секс.
Ето защо трябва да имате установен на-
чин, по който да го назовавате. Във всички
случаи това е по-добре, отколкото да из-
бягвате конкретиката. Така ще покажете,
че „нещото“ е важно за вас и че ви харесва
работата, която ТО върши. Хубаво е това
да е ясно, особено при говорене за секс с
партньор от мъжки пол. 

Имах един приятел с нова скъпа кола, в ко-
ято много обичах да се возя. Веднъж, дока-
то той шофираше, ръката ми се плъзна
по... сещате се по кое. Стана му приятно,
разибра се, но попита: „Защо ме пипаш по
„пакета“?“ Умрях от смях. Никога не бях
наричала „онова нещо“ пакет. Не е много
обичайно да се изполва в ежедневното ин-
тимно говорене. Думата „пакет“ обаче е

много съдържателна. Това са „акциите“ на
двата пола. Дамският и мъжкият „пакет“
се различават по съдържание. 

Но говорим за мъжкия сега. В никакъв слу-
чай не наричайте мъжкия полов член „онази
работа“. Звучи омаловажително, дори уни-
зително. Освен това е несексапилно и пос-
редствено да казвате така на едно толкова
важно нещо. Думата „член“ като че ли си
остава най-подходяща. 

След и за секс
Спомням си първия път, когато слушах

подробния разказ на една приятелка за то-
ва, как беше правила „свирка“ предишната
вечер. Направо потънах в земята. Но беше
много полезен. Разговорът. Ето ви случай, в
който жената не е длъжна да държи на ре-
путацията си, да издава принадлежността
си към бляскав интелектуален кръг или не-
що такова. Може да говори неудържимо,
дори диво. С течение на времето не само
спрях да се учудвам и засрамвам, когато
слушах подробности от сексуалния живот
на приятелките си, но и аз самата започнах
да давам повече информация за своя. Тема-
та за секса е благодатна, защото всички са
поне професори по нея. Допустимо е дори да
си измисляте, ако не искате да разказвате
точно и всичко. Но е важно да говорите.
Ако можете да говорите свободно за секс,
когато нямате проблеми, ще можете да го-
ворите по-лесно, ако възникнат такива. 

Когато се „освободите“ достатъчно чрез
говоренето за секс, можете да станете по-
откровени и обстоятелствени и в говоре-
нето за много други неща.  

По време на секс
Говоренето е основно помощно средство

по време на секс. Не е достатъчно само да
пъшкаш, охкаш и ахкаш. Ако това е цялата
ви речева изява в леглото, значи още не сте
проговорили.

Говоренето, разбира се, не може без друго-
то (имам предвид охкането и ахкането).
Може и да го „наместиш“ в секса, но той,
сексът ти, пак да не се подреди.

Има мъже, които най-много в секса харес-
ват говоренето. Ако пък на вас ви харесва
да слушате, правете се по-често, че не сте
чули разни неща, които той ви е казал. Така
ще го принудите да ги повтори. Възможно е
даже да добави и още нещо, което ще увели-
чи двойно удоволствието ви. 

Понякога говоренето е най-доброто, кое-
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ВАЖНИ АЛИНЕИ 
В ГОВОРЕНЕТО ЗА СЕКСА



то една жена може да предложи на мъжа по
време на полов акт. На пръв поглед изглеж-
да, че най-важен и вълнуващ е споменът от
нейния оргазъм, от неговия собствен ор-
газъм или от друга част от акта. Но поня-
кога споменът са просто думите... 

Все пак не бива да забравяте, че сте се
събрали с партноьра си не лаф да става, а
секс да става.

Преди секс
Говоренето може да се окаже най-правият

път към секса. Ако все още не сте един до
друг, използвайте телефона. Ето няколко
примерни есемеса: „Искам да усетя члена
ти между усните си“ (давам примера вече
за втори път, но много помага този есе-
мес), „Искам да правим лоши неща“ и т.н.
Всяко съобщение, което мирише на порок,
трябва да бъде изпратено и проверено за
правилност на адресата. По-късно можете
да запаметите есемесите, с които ви е
„връзвало“. Много е вероятно след един по-
добен есемес той да се качи на колата и
светкавично да ви посети, изгубил търпе-
ние и готов на всичко. Използвайте повече
глаголи. Текстът за секса трябва да има ви-
сока глаголна температура. Как ви звучи
обаче „Искам да ми го начукаш в устата“?
Ууу, чак ми е гадно, като го пиша! Кофти
звучи. Казвате еднакви неща с няколко
„сантиметра“ разлика. Именно в тези „сан-
тиметри“ обаче е разликата между ероти-
ката и гадното порно в говоренето. Не бъ-
дете свенливи, но и не бъдете простачки.
Подбирайте думите внимателно. Покаже-
те, че сте жена, готова да прави хубав секс,
а не че сте извратена простакеса.

Говорната възбуда 
е не по-малко важна от другата. Ако вече
сте заедно с партньора си – можете нароч-
но да постоите далеч един от друг и да из-
говорите всичко, което ви се иска да напра-
вите само след няколко минути. Ако не се
сещате какво точно или какво друго да ка-
жете, докато говорите, опишете подробно
члена му. Не се безпокойте, ако изпаднете в
големи подробности. Допустимо е в гово-
ренето за секс. Можете също да повтори-
те някои неща, които вече сте казали. Ни-
кой няма да ви редактира и със сигурност
ще се възбудите още повече. Помнете, че
колкото повече повтаряте какво ще напра-
вите, преди да го направите, толкова по-го-

лямо удоволствие ще си гарантирате. 

Потентността 
на чуждите езици

Някои вулгарности, които на български
звучат порно, на други езици звучат еро-
тично. Даже се превръщат в мелодичен бе-
зобиден речеви тик. Например fuck. В други
случаи цял характерен израз на някакъв език
може да звучи твърде поучително. Напри-
мер Use it or lose it. Доколкото ми е извест-
но, изразът е придобил особена популяр-
ност сред част от английски говорещите
точно по повод „онова нещо“. Означава
„Използвай го, иначе ще го изгубиш“.
Възприемам тази опасност както по отно-
шение на мъжкия член, така и по отноше-
ние на говоренето за него. Защото всеки
език (говорене), който не се упражнява и
поддържа, се губи. 

Обобщено за 
текстването на секса

Първо, от вашето говорене мъжете мо-
гат да разберат обичате ли секса, или не.
Това е тази част и тема от женското го-
ворене, които мъжете могат да издържат
и от които да получат голям кеф.

Говоренето преди, по време, след и за секс
е необходимо. Стига, разбира се, сексът да
не се разболее от говорене. Култивирането
на това говорене показва, че сексът е важен
за вас. Че умеете да го правите, да му се
наслаждавате, даже да го осмисляте.

Зад този текст за секса се крие моята
увереност, че говоренто за секс прави све-
та едно по-добро място за правене на секс. 

Мирен СЛАВОВА
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PANTENE BEAUTY

AWARDS за пети път

Елитът от сферата на красота-
та и модата и известни личности
от българския шоубизнес за пети
пореден път присъстваха на гала-
церемония по награждаването на
отличилите се през изминалата

година на юбилейното издание на
Pantene Beauty Awards 2006. Мото-
то на тазгодишното издание бе
„Засияй! Изживей един „Пантен“
момент!“. 
Специално за събитието пристиг-
наха световноизвестният коафьор
Анди Уфелс и талантливият мек-
сикански фотограф Алекс Куевас.
Много български звезди излязоха на
подиума не само да получат, но и да
връчат награди. Но нас все пак ни
интересуват онези, които получиха. 
Победителите в отделните кате-
гории са:
НАЙ-ДОБЪР КОАФЬОР – Жоро
Петков
НАЙ-ДОБЪР СТИЛИСТ НА ГОДИ-
НАТА – Георги Манов
НАЙ-ДОБЪР ГРИМЬОР – Слав
НАЙ-ДОБЪР МОДЕН ФОТОГРАФ
– Павел Червенков
МОДЕЛ НА ГОДИНАТА (КАТЕГО-
РИЯ ЖЕНИ) – Кристина Милева
МОДЕЛ НА ГОДИНАТА (КАТЕГО-

РИЯ МЪЖЕ) – Тихомир Янков
НАЙ-ДОБЪР МОДЕН ЖУРНА-
ЛИСТ – Добромир Киряков
НАЙ-СТИЛНА ДВОЙКА – Алисия
и Валери Божинов
НАЙ-СТИЛНА ДАМСКА ПРИ-
ЧЕСКА – Анна Цолова и Гергана
Грънчарова
НАЙ-СТИЛЕН МЪЖ – Миро от
„Каризма“
НАЙ-СТИЛНА ДАМА – Меглена
Кунева
SPIRIT OF BEAUTY – Славка Бозу-
кова, Вики Политова и Радосвет
Радев – кампания „Не сте сами“

„Планета на чудеса 
и загадки“
е най-новият бестселър на
„Рийдърс дайджест“
След шеметния успех в България на
световния бестселър „Открийте
чудесата на света“ „Рийдърс дайд-
жест“ провокира въображението и
любопитството на българските

читатели с но-
во хитово заг-
лавие – „Плане-
та на чудеса и
загадки“.
Изданието
представя над
80 кътчета на
Земята, които
привличат с ве-
личието и
тайнството си
– египетските пирамиди, Шангри-
Ла, Забранения град в Китай, Ки-
лиманджаро, Саргасово море, Троя,
Стоунхендж, Мека. Книгата се
опитва да даде отговор на въпро-
сите за историята на тези забеле-
жителности, символиката около
това, как са възникнали, и кой ги е
открил. Луксозното издание пред-
лага повече от 500 завладяващи
цветни фотографии, картини,
карти и рисунки и над 430 страни-
ци увлекателен текст.

Победител в категорията „Най-

добър моден фотограф на година-

та“ – Павел Червенков
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Мъжът е отгоре, жената –
отдолу. Тази поза се нарича още
класическа, т. е. най-скучната.
Предпочитат я мъжете без
фантазия. За този мъж може да
се каже, че има авторитарен
характер, обича да стоварва
телесната си маса върху жена-
та и в пряк, и в преносен
смисъл. Чувството, че е госпо-
дар на положението, го възбуж-
да. Ако партньорът ти само
2–3 минути след кулминацията
ти обръща гръб, то освен дес-
пот той е също ревнивец и
завършен егоист. Въобще лош
любовник. Възможно е да стра-
да от хронично главоболие, да е
заклет пушач, да прекалява с
алкохола. Вероятно си пада по
плоски кримки и неангажиращи
комедии. Ако по време на секс
партньорът ти се движи бавно,
диша шумно и се поти много, а

през това време ти мечтаеш
актът по-бързо да свърши, зна-
чи гаджето ти е неуверен в се-
бе си човек, от когото не тряб-
ва да очакваш комплименти,
нежност и подаръци. 

≈≈ÁÁ‰‰‡‡˜̃  ËËÎÎËË  ÛÛÍÍÓÓÚÚËËÚÚÂÂÎÎ  

Става дума за популярната
кучешка поза. Кучето в случая е
жената, а мъжът е нейният ез-
дач или укротител. Партнь-
орът е зад гърба на жената и
прониква в нея отзад. Какво мо-
жем да кажем за характера на
човека, който я предпочита?
Ако мълчи и прави любов сило-
во, значи е опасен и притворен
човек. Мисли единствено за
собственото си удоволствие и
иска да се чувства победител.

Но тази поза е любима и на мъ-
жете, притеснителни романти-
ци, които са интересни в общу-
ването, но страхливци в легло-
то. Те се боят да гледат

партньорката си в очите. Ро-
мантикът често сменя любов-
ниците си, бои се от усложнения
и от задълбочаване на връзката.
Той не може да носи отговор-
ност. Обича шоколад, алкохолни
напитки и си пада по хазарта. 

¿¿ÍÍÓÓ··‡‡ÚÚËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËË  ÂÂÚÚ˛̨‰‰ËË

Всичките негови любими пози
са в сферата на трудно изпълни-
мото. „Акробатът“ е готов на
всякакви експерименти и нико-
га „не рискува“ с традиционни
пози. По време на полов акт се
опитва да „върже“ партньорка-
та си на възел, да я разтегне на
шпагат или да я накара да седне
в поза лотос. Мечтае за шампи-
онка по художествена гимнас-
тика в леглото. По правило той
е естет, изучава тантричен
секс, слуша алтернативна музи-
ка и няма никакво друго жела-
ние, освен да избяга от скуката.
Той е егоцентричен и амбицио-

зен, затова не очаквай от него
грижи и внимание. Бъди готова
да задоволяваш всичките му
капризи, в това число и сексуал-
ните. Затова пък с него няма да
ти е скучно. 

””ÌÌËË‚‚ÂÂÒÒ‡‡ÎÎÌÌËËˇ̌ÚÚ  
ÎÎ˛̨··ÓÓ‚‚ÌÌËËÍÍ

Коя е неговата любима поза?
Всички! Този мъж наистина е
всестранно развита личност.
Той е смел и напорист като ри-
цар, благовъзпитан като арис-
тократ, приятно нахален и в
същото време срамежлив. И
най-важното – винаги и във
всичко е непредсказуем. Той не
мисли само за себе си. По-важно
за него е да достави удовол-
ствие на любимата жена, без
значение от каква поза. Именно
за такъв мъж мечтае всяка от
нас. Този партньор за съжаление
има един недостатък – среща
се рядко. Или е женен. 

ƒÂ¯ËÙË‡È „Ó ÔÓ... ÔÓÁËÚÂ

Наблюдавай партньора си. Начинът, по който 
прави любов, издава много за характера му.

ƒÂ¯ËÙË‡È „Ó ÔÓ... ÔÓÁËÚÂ

Обърни внимание 
коя е любимата 
му поза. 

Обърни внимание 
коя е любимата 
му поза. 
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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

Дойде на бала ми с пистолет... 

„Здравей, Мира!
Казвам се Диляна и съм абитуриентка.

Имам приятел, с две години по-голям от
мен. Естествено, поканих го да ми кавалер-
ства на бала и той дойде с... пистолет. Не
знам защо го е купил. Искал е да бъде още
по-интересен на моята вечер или пък покуп-
ката и балът съвпаднаха случайно. Във все-
ки случай, като го видях, направо полудях
от страх и от яд. Попитах го защо го е до-
несъл, а той отговори, че пистолетът (га-
зов) бил празен и да не се страхувам. От
тогава насам не му позволявам да го носи,
когато излизаме заедно. Когато пък съм у
тях, пистолетът задължително трябва да
е в другата стая. Това го дразни, защото е
очаквал, че аз ще се впечатля много от оръ-
жието. Голяма лудница.

Диляна Б., 
София“

Здравей, Диляна! 
Мъжете с пистолети са трудни. Малко

приличат на онези списания, които се про-
дават с чанта например. В тези случаи гор-
ката читателка стои и се чуди заради спи-
санието ли си купува списанието, или зара-
ди чантата. Същото е и с мъжете, които
носят оръжие. Чудиш се заради оръжието
ли им се кефиш много, или заради тях сами-
те. Не мога да определя мъжете ли са ви-
новни, или пистолетите. И кое зад кое се
крие. И кое кое трябва да „продаде“. Чан-

тата – списанието, или обратното. Пис-
толетът – мъжа, или обратното. 

Мога обаче да ти кажа, че да се разхождаш
в прегръдката на такъв мъж и да опипваш
оръжието му на кръста, е много по-възбуж-
дащо, отколкото да опипваш дупето му.
Не съм виждала мъж без задник, но не всеки
мъж е въоръжен. Още по-малко от мъжете
с пистолети са наистина достойни да но-
сят такова нещо на кръста си или където
там го носят. 

Ето какво Фройд е казал по въпроса:
„Страхът от оръжията е признак за заба-
вено сексуално и емоционално съзряване.“
Докато не прочетох твоето писмо, мислех,
че чичко Фройд се е объркал. Вероятно в
твоя случай обаче има право. 

Само бих добавила, че ти не се бавиш в
развитието си. Наистина си много малка.
А приятелят ти много бърза. Закъде се е
разбързал, не ми е ясно! Освен това
страхът ти е малко истеричен. Показва

tvoia_mira@mail.bgtvoia_mira@mail.bg
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„Здравей, Мира!
Казвам се Дима и съм от По-

пово. Аз съм на 19 години и
имам връзка с мъж, който е с 28
години по-възрастен от мен. В
очите на повечето хора това
изглежда като аномалия, но ние
наистина се обичаме. Той е раз-
веден и това е облекчение за
мен. Вече сме заедно от година
и не си изневеряваме (или поне
аз на него не, но и той не ми да-
ва повод да се съмнявам в не-
го). Тъй като нашата връзка е
„забранена“, ни се налага да се
крием, но дори и това не ми
пречи. Вече се виждам с моите
приятели много по-рядко, как-
то и той – с неговите. Опит-

ваме се да прекарваме всяка
свободна минута заедно. До-
тук всичко е ОК, но той е дос-
та ревнив. Макар че и това ве-
че съм го приела и наистина го
обичам такъв, какъвто е. Аз
лично мисля, че той ме привли-
ча, защото родителите ми са
разведени вече от доста годи-
ни и винаги подсъзнателно ми е
липсвал мъжки авторитет, ако
мога така да се изразя. Но за
мен това няма значение.

Истинският ми проблем е, че
никой никога няма да ни
възприеме като нормална
двойка, а от това понякога бо-
ли. Освен това, колкото и гру-
бо да звучи, когато човек има

нещо, иска да го покаже. А ние
не можем да се показваме и да
демонстрираме нашата връз-
ка, която е изпълнена с много
любов. 

Дима 
от Попово“

Здрасти, Дима!
Знам как боли. 
Не се опитвай да преценяваш

вместо другите. Възможно е
да си се объркала. Имам прия-
телка, която никога не харесва
какво си купувам, когато є го
покажа. Сандали, панталон,
чанта. Казва или че не є харес-
ват, или че не са ми в стила.
Когато ги види обаче върху
мен, абсолютно винаги отси-
ча: „Всъщност тези сандали
много ме кефят и страхотно
ти отиват.“ 

Ако наистина ти харесва то-
ва, което си си „купила“, няма
проблем да го облечеш, незави-
симо кой какво ти казва. Ако си
достатъчно уверена в избора
си, просто ще го покажеш този
мъж. На всички. Мисля, че
страхът от това да го пока-
жеш и по-скоро от това, какво

биха казали другите, е оправда-
ние на твоята собствена неуве-
реност в тази връзка. Защото
не виждаш бъдеще в нея или за-
ради нещо друго. 

Възможно е да не искаш да се
показваш с този човек и защо-
то наистина не го искаш. Чо-
века. Бих се радвала, ако тай-
ното ти време с него е толко-
ва вълнуващо, че да ти дава си-
ла и увереност да бъдеш „мада-
мата без гадже“ пред остана-
лите. Този с 28-години по-въз-
растен мъж много ми прилича
на онези кредитни карти, от
които не можеш да теглиш па-
ри в брой, а можеш само да па-
заруваш с тях на определени
места. Въпрос на твой избор е
дали ще погледнеш на тази въз-
можност като на удобство,
или като на неудобство.

Времето само ще ти покаже.
Рано или късно ще приключиш с
този етап от живота си. Връз-
ката ти ще приключи. Или не-
що в теб самата ще се промени
и ще те накара да се покажеш с
избраника си пред другите. Или
да се покажеш сама. 

Твоя Мира

ми (не се обиждай!), че и двамата с въоръ-
жения ти кавалер сте във възраст, за коя-
то е по-подходящо да посетите заедно ня-
кой сексшоп и да си изберете воден пищов
с формата на пенис.

Пожелавам ти да срещнеш мъж с оръ-
жие, което е естественото продължение
на... мъжествеността му. Мъж, който е
отговорен и има хуманна причина да носи
пистолет. Опасявам се, че ще трябва да

почакаш, докато пораснеш. Защото тези
мъжкари, за които ти говоря, не са на по
21 години. А жените, които си падат по
тях, не са на по 19.

Твоя Мира

Той е с цели 28 години по-възрастен от мен...



Вечер
Представи си стилен бар. Искаш да вкусиш
глътка нощен живот. Мечтаеш да бъдеш с
приятели и с хубава музика. Да танцуваш на
дансинга. Разбира се, ако си с гадже. Но мо-
же и с приятели. Всичко това, нагнетено с
голяма доза адреналин, се случва на Фести-
вала на заведенията и живата музика от ев-
ропейската верига „Хонки тонк“, който ве-
че се провежда и в България. За една нощ в
един град звучи музика от всички музикални
стилове – рок, джаз, салса, поп, хаус, фолк,
поп фолк. 

Шоуформатът 
е уникален! 
Предлага нов тип култура на забавление.
Идеята е феновете да се местят от кон-
церт на концерт, водени от свободата на
любопитството.
Името „Хонки тонк“ се появява за първи
път през 1900 г. във в. New York Sun. „Една
нощ каубоите на Тексас, подмамени от ято
гъски по звука „хонк тонк“, вместо в бара
попадат в блатото.“ Така се наричат и пи-
аната, на които афроамериканците са се
събирали далеч от очите на белите и са сви-
рели тяхната си музика. Днес е известно, че
под името „Хонки тонк“ стават чудесни
фестивали в южните и западните щати на
Америка. На тях пеят за удоволствие звез-
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тийнейджъри 

ХОНКИ
ТОНК“

„ХОНКИ
ТОНК“

„

ПОЧУВСТВАЙ ВКУСА 
НА МУЗИКАТА



ди от ранга на Доли Партън, Уили Нелсън,
Майлс Дейвис. Неслучайно се появява и про-
чутата песен на „Ролинг стоунс“ „Хонки
тонк уоман“, която е хит и до днес.  
В началото на 90-те години на миналия век
Европа полудява по „Хонки тонк“. Фести-
валната еуфория завладява над 50 града в
Германия, Австрия, Швейцария, Холандия,
Полша. Името навсякъде означава музика и
дъх на нескончаем купон. 

Най-дългата хонки тонк
нощ е била в Лайпциг
– 70 групи и изпълнители са обиколили 55 за-
ведения, следвани от възторжените си фе-
нове. Доминик Брелер, собственик на мар-
ката в Европа, споделя: „За Лайпциг, род-
ния ми град, „Хонки тонк“ вече е това, ко-
ето е Моцарт за Залцбург.“

У нас 
„Хонки тонк“ се провежда едва от минала-
та година. Но вече е с две издания в Плов-
див (през септември м. г. и през май т. г.).
През април такъв фест се проведе и в Бла-
гоевград. Очаква се до края на годината
„Хонки тонк“ да се случи в Русе, Банско и
други градове. 

Концепцията е 
универсална 
и приложима 
към всяко населено място. Изборът на клу-
бовете и заведенията опира до музикалния
стил, който се изпълнява в съответното
заведение. След това се ангажират подхо-
дящите групи и изпълнители. 
„Хонки тонк“ е 

марка 
в музикалния свят
Затова силно привлича групи, които не са
участвали по-рано в подобен музикален ма-
ратон. А едно такова участие е своеобраз-

но предизвикателство и за бъдещи конце-
ртни изяви. Например младата група Quiet
Hours на Американския университет в Бъл-
гария се оказа предпочетена пред „Дийп зон“
в благоевградски нощен клуб. „Хонки тонк“
е също толкова притегателен и за утвърде-
ни имена в музикалния бранш. Известната
софийска група „ТЕ“ участва и на двата
феста в Пловдив. На втория „Хонки тонк“
в града на тепетата свириха и „БТР“. След
участието си в Пловдив „Сафо“, „Сноу
догс“ и „Тирамису“ се представиха и в Бла-
гоевград, като по този начин се опитаха да
оформят вкуса на клубната публика и да
формират нова музикална култура. 
Фестивалът „Хонки тонк“ 

прилича на музикална
„Формула 1“
Онези, които обичат високите скорости и
рязката смяна на скорости, са доволни. Все-
ки концерт, независимо дали е на голяма
звезда, или на прохождаща банда, се организи-
ра по един и същ начин. Главното е, че на
„Хонки тонк“ в една и съща вечер може да
слушаш Иво Папазов–Ибряма, Берковската
духова музика и Цецо Елвиса, „Обратен
ефект“ с „Еклипс“ или Петър Салчев с Free
StyleD2, както беше в Пловдив. Да пееш с
Владимир Ампов–Графа на един концертен
подиум или да видиш „Инфинити“, един-
ствената група в България, която изпълнява
на живо салса, както стана в Благоевград. 
По този повод Графа каза: „За първи път
съм на фестивала „Хонки тонк“. Идеята е
много добра. Радвам се, че има такъв фес-
тивал. Ще има обмен на музика, артисти,
продуценти. Аз съм „за“!“

Публиката
Хората, които масово посещават този
фестивал на Запад, са на възраст между 20
и 65 години. При нас е прието да се смята,
че такива купони са само за тийнейджъри,

което не е правилно. Всеки може да бъде
вдъхновен от нещо ново, да види нещо раз-
лично или просто да разбие на парчета сво-
ята представа за нощен живот. Вечерта
на „Хонки тонк“ може да бъде посетена
със специална гривна билет, която е нещо
като пропуск за всички музикални събития
и клубове. „Хонки тонк“ е най-дългата
нощ на живата музика! Своеобразно пре-
дизвикателство и цяло изкуството е как
ще се подготвиш да я преживееш, как ще
планираш музикалната обиколка на нощни-
те клубове. 
„Фестивалът на заведенията и живата му-
зика е модел, при който всички печелят.
Музикантите, защото получават огромно
поле за изява. Заведенията, защото получа-
ват клиенти, които иначе не биха дошли.
И, разбира се, публиката, която получава
изключително шоу на максимално ниска це-
на.“ Това сподели за читателите на сп. „Бе-
ла“ д-р Мариана Чолакова, управител на
„Сол комюникейшънс“ и притежател на ли-
ценза „Хонки тонк“ за България. 
Фестивалът вади духа на всеки град от бу-
тилката и гарантира прекрасен купон, до-
бавям аз. И се подписвам с две ръце. Защо-
то бях там.

Нели ЦОНЕВА

CMYK-101

Бела, брой 7 (113), 2007
101



Кой се е криел зад желязната маска?
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ЛЮБОПИТНОЛЮБОПИТНО

е най-любопитната полутай-
на, свързана с Ватикана. В
„Хроника на папи и императо-
ри“ (XIII в., от Мартин Опавс-
ки, монах доминиканец) и в
анонимната Нюрнбергска хро-
ника (ХV в.) фактите за това,
как една жена с благородничес-
ки произход, англичанка, роде-
на в Майнц, била избрана за па-
па, съвпадат. На 12-годишна
възраст момичето се влюбило
в един монах и преоблечено в
мъжки дрехи, последвало люби-
мия си най-напред до Атина, а
след това (след смъртта на
монаха) стигнало и до Рим.
РАЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО
МЯСТО Понеже се представяла
за момче и образованието є било
ненадминато, след смъртта на
папа Лъв ІV през 855 г. тя била
провъзгласена за папа под името

Йоан VІІІ и оглавявала папство-
то цели 2 години. Което проти-
воречи на официалното твърде-
ние, че между смъртта на Лъв
ІV и избора на папа Бенедикт ІІІ
са изминали само няколко седми-
ци. Според цитираните по-горе
текстове папесата била разоб-
личена, когато родила по време
на една процесия в тясна улица
между Колизеума и църквата
„Свети Климент“. Твърди се, че
била погребана на същото това
място. Векове наред процеси-
ите избягвали да минават от-
там именно поради „позорното“
раждане на папесата. Според
друга версия Йоана умряла при
раждането и така била разкри-
та нейната истинска същност.
МОГЪЩИ ЖЕНИ Достовер-
ността на разказа за папата
жена първо била оспорена от

реформатора Блондел в среда-
та на XVI в. Според някои изс-
ледователи тази легенда въз-
никнала вероятно като нас-
мешка над господството на
жените в папския двор, започ-
вайки от Йоан X до Йоан XII
(919–963 г.). Ако легендата за

папеса Йоана е само измислица
обаче, защо Ватиканът използ-
ва sedia stercoraria (стол с дуп-
ка), за да проверява пола на кан-
дидатите за Светия престол?
Един такъв стол е изложен в
Лувъра, а друг – във Ватиканс-
кия музей.

Илюстрация от XV в. – папеса Йоана била разобличена, 
че е жена, след като родила по време на една процесия. 
Дали става дума само за легенда?

Недоразгадани 
ТАЙНИ

Недоразгадани 
ТАЙНИ

Идентифицирането на лицето зад прочу-
тата желязна маска е загадка, над която
са си блъскали главите историци и лите-
ратори, сред които и френският философ
Волтер. Иначе може би историята няма-
ше да послужи за сценарий и сюжет на
толкова филми и романи. 
ФАКТИТЕ През 1703 г. в Бастилията уми-
ра човек, който бил затворен там цели 40
години. Лицето му непрекъснато било пок-

рито с желязна маска (а може би просто с
качулка от грубо сиво зебло, кой знае!). Е, да,
но фактът, че всички се отнасяли с почит,
уважение и особено внимание към този зат-
ворник, бил странен за порядките в затво-
рите по онова време. Кой е бил този човек?
ИСТИНСКИЯТ КРАЛ В своите „Фило-
софски новели“ Волтер изтъква предпо-
ложението, че заточеникът е бил по-го-
лемият полубрат на крал Луи ХІV, роден
от кралица Ана Австрийска, но от връз-
ката є с друг мъж, а не от законния є съп-
руг Луи ХІІІ. Той бил отгледан от карди-
нал Мазарини, който бил регент след
смъртта на крал Луи ХІІІ до пълнолети-
ето на Луи ХІV. Също така според Вол-
тер крал Луи ХІV узнал за този свой
брат едва след смъртта на Мазарини, но
нямал смелост да заповяда да го убият.
Макар че никак не толерирал неговото
присъствие, нито появяванията му в об-

ществото, тъй като приликата между
двамата била поразителна. Затова го
затворил в Бастилията. 
Противно на това твърдение, през 1890 г.
историкът Жюл Лер стига до заключени-
ето, че човекът зад желязната маска е бил
всъщност Есташ Доже, син на капитана
на гвардията на кардинал Ришельо и полуб-
рат на крал Луи ХІV. Това твърдение под-
държал и историкът Морис Дювивие, кой-
то бил открил някакъв документ в Наци-
оналната библиотека в Париж. 
ИНВАЛИД Други историци обаче са на
мнение, че зад маската се криел младият
дворцов ковчежник на кралица Ана и исти-
нският баща на Краля Слънце, който бил
всъщност истински по-голям брат на
френския крал Луи ХІV, т. е. реален прес-
толонаследник, но имал тежък недъг на ли-
цето. Заради който бил затворен в Басти-
лията.

Илюстрация от ХIХ в. към романа 
на Дюма „Желязната маска“

Папеса Йоана

По материали от чуждия печат Фани Благоева
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�ЗА 6 ДУШИ:
�4 жълтъка
�600 мл течна сметана
�2 пакетчета ванилия
�6 с. л. захар
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Сметаната се сипва в тенд-
жерка и се оставя на слаб огън.
В нея се разбъркват и ванили-
ите. Точно преди да заври, се
дръпва от огъня и се оставя
да поизстине за 10 минути.

Жълтъците се разбиват с 3
лъжици захар до получаване на
гладка смес и след това посте-
пенно, на тънка струйка и при
непрекъснато бъркане се при-
бавят към сметаната.
2. Сместа се разпределя в 6 ог-
неупорни купички и се пече 45
минути на водна баня при 160
°С. Кремчетата се изваждат,
оставят се да се охладят, пок-
рити с алуминиево фолио, и се

прибират в хладилника, където
престояват поне 12 часа, за да
се стегнат.
3. Преди сервиране се поръс-
ват с останалата захар (по-ху-
баво става с кафява захар) и се
запичат на много сгорещена
фурна за 3–4 минути, докато
захарта се карамелизира.
Време за приготвяне: 70 мин
В една порция: за калориите
няма да говорим ☺☺

 ”Ћ»Ќј–Ќ» “ј…Ќ»

ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ ЗА ПЮРЕ...
...трябва да се пасират веднага
след сваряването им, докато са
още топли и от тях излиза пара.
Млякото, с което се разреждат
зеленчуковите пюрета, трябва
да бъде горещо, за да се получи
хомогенна смес.

Славена Вътева
от София

СМЕТАНАТА...
...за приготвянето на желирани
кремове и парфета трябва да е с
масленост, не по-малка от 30%.
Тя трябва да се разбие перфект-
но и да се прибави към крема на
струйка, при постоянно бъркане,
за да не се получат бучици.

Валя Коева
от Свищов

РИБНАТА КАЙМА...
...ще стане по-еднородна и по-
плътна, ако рибното филе, от
което се прави, предварително
се замрази в камерата на хладил-
ника за 30 минути. А рибните
котлети ще станат по-крехки,
ако в каймата, от която се при-
готвят, се разбърка и малко ох-
ладена течна сметана.

Силвия Милчева
от София 

ПРЕСНИЯТ ЧЕСЪН...
...се накисва за малко в гореща

вода, преди да се почисти. Тогава
кожата му се бели по-лесно.

Катерина Велева
от Плевен

Крем брюле

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

ЗЛАТЕН СЪВЕТ

Важно за крем брюле е при
сервиране отгоре да е
топъл и с хрупкава корич-
ка, а отвътре – хладен. За-
това, докато се карамели-
зира захарта отгоре, око-
ло купичките може да се
сложи лед.



К
огато стигнал Индия, на
великия пълководец Алек-
сандър Македонски му
поднесли чуден ароматен

десерт, приготвен от сняг, мед
и цветчета от рози. Очевидно
сладоледът е бил познат и пре-
ди хилядолетия по онези далеч-
ни земи.

Според друга легенда първата

рецепта за приготвянето на
сладолед е била измислена в го-
рещото Средиземноморие. Още
император Нерон заповядвал да
му доставят в Рим сняг от ал-
банските планини, защото оби-
чал да си похапва студен крем.
Този императорски десерт
представлявал смес от сняг,
ароматизиран с розова вода,

мед и парченца плодове.
С времето снежният еликсир

станал любим на монарси и вла-
детели. Забъркването му се
превърнало в истинска мания за
кулинарите сладкари. Десертът
се сервирал като специалитет
на кралските трапези. Ледена-
та наслада става все по-попу-
лярна след изобретението на 

машината 
за сладолед

през 1876 г. Раждат се нови и но-
ви разновидности на този де-
серт. Според основните си със-
тавки сладоледите биват млеч-

ни, сметанови, фруктови, ком-
бинирани, млечно-фруктови и
какви ли още не. Тук въобще не
споменаваме мелбите, т. нар.
печен сладолед и сладоледените
торти и пасти.

За да ти е по-комфортно в
летните жеги, ти предлагаме
няколко разхладителни изкуше-
ния, някои от които много на-
помнят на първите сладоледи,
но всъщност според съвремен-
ните разбирания са си безалко-
холни коктейли или шейкове.
Както искаш ги наричай. Едно е
сигурно – всички те освежават
като морски бриз.
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АНАНАСОВ КОКТЕЙЛ (ШЕЙК)
ПРОДУКТИ:
�� 2 с л. ананас от консерва, нарязан на
кубчета ��1 кока-кола ��прясно изцеден
сок от лимон �� лед
Напълни висока стъклена чаша до половина-
та с кубчета лед. Допълни с парченцата ана-
нас, залей с лимоновия сок и най-накрая с ко-
ка-колата. Поднеси веднага с малка лъжичка с
дълга дръжка за плодовете. Другият вариант
е да пресоваш ананасовите кубчета и да раз-
биеш всички продукти с шейкър. Но изчакай
малко, преди да отвориш шейкъра, защото
коктейлът е с газирана напитка.

ЯГОДОВ ШЕЙК

ПРОДУКТИ:
�� 1 ч. ч. пресни ягоди �� захар �� прясно
мляко
Разбий почистените ягоди с миксер. Прехвър-
ли ги във висока чаша. Долей с подсладено на
вкус прясно мляко и сервирай шейка студен.

МАЛИНОВ ЛЕДЕН КОКТЕЙЛ

ПРОДУКТИ:
�� по 1/2 чаша малинов сироп и газирана
вода �� карамфил на прах �� лед

Разбъркай малиновия сироп с щипка карамфил,
долей в чашата газирана вода и поднеси с
кубчета лед.

МЛЕчЕН ШЕЙК С КАСИС

ПРОДУКТИ:
�� 1 ч. ч. прясно мляко �� 2 с. л. сок от ка-
сис �� 1 ч. л. захар
Подслади млякото със захарта. Сипи сока от

касис и разбъркай добре с миксер. Сервирай

силно охладен.

КАЙСИЕВО СОРБЕ С БЕЛТЪЦИ

ПРОДУКТИ:
�� 350 г кайсии �� 175 г захар �� 250 мл во-
да �� 1 белтък
Пасирай плодовете. В отделен съд разтвори

захарта във водата. Прибави кайсиевата ка-

ша и разбъркай добре. Сложи кубчета лед.

Украси с разбития на сняг белтък.

ПОРТОКАЛОВ СОРБЕТ

ПРОДУКТИ: 
�� 1 ч. ч. нарязан на ситно портокал
�� 1/2 ч. ч. захар �� 1 чаша вода �� 1
белтък
Разбий парчетата портокал с миксер. В от-

делен съд разтвори захарта във водата и

разбъркай портокаловата маса вътре. Сложи

кубчета лед и прибави разбития на сняг

белтък към охладения сорбет.    

ЛИМОНОВ ШЕЙК

ПРОДУКТИ: 
�� 1 лимон �� 2 ч. л. пудра захар �� 2 щип-
ки настъргана лимонова кора �� лимонов
сладолед �� газирана вода �� лед
Разбий добре лимоновия сок със захарта и ли-

моновата кора. Разпредели сместа в 2 чаши.

Прибави кубчета лед. Долей с газирана вода.

Отгоре сложи по 1 топка лимонов сладолед.

Сервирай веднага със сламка. 

С НЕС-КАФЕ

ПРОДУКТИ:
�� 1 топка сметанов сладолед �� 1 ч. ч.
прясно мляко �� 1 ч. л. нес-кафе �� малко
сметана от шприц �� захар �� шоколадо-
ви пръчици
Разтвори нес-кафето в млякото и подслади
на вкус. Сложи сладоледа в чаша, залей го с
млечно-кафейната смес. Украси отгоре с
шприц сметана. Поръси с шоколадови пръ-
чици.

ППллооддоовваа  ппррооххллааддаа



CMYK-105

Дарин НИКОЛОВ

ПО СЛАДОЛЕДА ЩЕ Я ПОЗНАЕТЕ

Характера на една жена
може да бъде „прочетен“
и по това, какъв сладолед
обича да яде тя. 
АКО ОБИЧА...
...мелба Тя е твърде не-
постоянна в любовта и въ-
обще в отношенията си с
хората. Жадно поглъща вся-
ко удоволствие, което жи-
вотът є предлага. Винаги е
готова за флирт. Тази палав-
ница не става много за сери-
озна връзка, но затова пък е
изключително интересен
събеседник. И на масата, и в
леглото.
...сладолед в чашка Най-вероятно е заклета романтичка. Би се
чувствала идеално, ако я поканите на вечеря на свещи и є поднесете
цветя. Това е идеалната партньорка за брак. Отнася се с внимание и
разбиране към проблемите на околните. Но е доста обидчива и рани-
ма.
...сладолед във фунийка Практична жена! И прекрасна домаки-
ня. Но е сухарка. Серенада на лунна светлина въобще не би я впечат-
лила.
...сладолед на клечка Тя е студена по характер. Но доста це-
леустремена. Върти мъжете на малкия си пръст. Ако наближава 40-
ата година, е склонна да осмисли начина си на живот. Чак тогава се
замисля дали да има деца. Човекът, на когото ще повери ролята на
баща, обаче трябва да е идеален. И богат. Трудна работа...
...плодов Почитателката му е егоцентричка. Невинаги е подходя-
ща за съпруга, но има изключения. Тя обича да се наслаждава на живо-
та и се стреми да вземе максимума от удоволствията. За нея поня-
тия като „прекалено бърза кола“ или „неосъществима цел“ не съще-
ствуват. На мъжете гледа като на част от интериора. Така че, вни-
мавайте!
...всякакви сладоледи Тази жена е веселячка. Отнася се безг-
рижно към проблемите в живота, защото е инфантилна. С мъжете
се държи, сякаш е малко момиченце. Предимството є пред другите
жени е, че има заразително чувство за хумор и умее да се надсмива и
над самата себе си.

ССааммоо  ззаа  ммъъжжее

ССааммоо  ззаа  жжееннии

ПО СЛАДОЛЕДА ЩЕ ГО ПОЗНАЕТЕ

АКО ОБИЧА...
...ванилов сладолед Копнее за нови завоевания. Голям женкар е.
Обича риска и авантюрата. Не пропуска случай да флиртува с жени-
те. Идеален любовник е.
...шоколадов Шоколадохоликът е властен жребец, които обича

да държи юздите и на връзката.
Но се отегчава лесно, затова го
дръжте в напрежение и под око.
...кокосов Този мъж е перфек-
ционист и предан любовник. Оба-
че малко скучен, защото никога не
нарушава „правилата“ в леглото.

...сладолед с ягоди, къпи-
ни и/или малини Мъжът, кой-

то си поръчва сладоледи с тези

плодове, е чувствителен и сра-

межлив. Което е чудесно, ако вие

смятате да приемете ролята на

водеща фигура във връзката. Този

мъж е и малко несигурен в себе си.

Но хич не си въобразявайте, че

подлежи на превъзпитание.
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ЗАЩОТО Е ПО-ПОЛЕЗЕН,
ЗАЩОТО СЕ ПРИГОТВЯ ПО-БЪРЗО,

ЗАЩОТО Е ЛЯТО И ЗАЩОТО...
САМА ЩЕ РАЗБЕРЕШ,

КОГАТО ОПИТАШ ЕДИН.

ОТ РИБА ТОН, С БЯЛО ВИНО

ЗА 4 ПОРЦИИ:
�4 парчета риба тон (общо

около 800 г)

�брашно

�стрък розмарин

�стрък салвия

�1 ч. ч. ароматно бяло вино

�50 г краве масло

�1/2 чаша зеленчуков бульон

�сол

�черен пипер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Маслото се разтопява в ти-
ган на умерен огън. Прибавят се
нарязаните на ситно розмарин и
салвия. Стековете се овалват в
брашно и се изпържват до зла-
тисто – по около 2 минути от
всяка страна. 
2. Заливат се с виното и се ос-
тавят на котлона, докато теч-
ността изври. Посоляват се и
се подправят с черен пипер на

вкус. Парчетата риба се изваж-
дат и се подреждат в чиния за
сервиране.
3. 1 с. л. брашно се разбърква със
зеленчуковия бульон и се изсипва
в тигана, където се е пържила
рибата. Разбърква се добре на
тих огън, докато леко се сгъс-
ти. Стековете се сервират, по-
лети със соса.
Време за приготвяне: 15 мин
В една порция: 270 кал

�

СТЕК,
НО ПО-ДОБРЕ

ОТ РИБА

СТЕК,
НО ПО-ДОБРЕ

ОТ РИБА
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С ЦАРЕВИЧНА КОРИЧКА
ЗА 4 ПОРЦИИ:
�800 г филе от сьомга
�2 яйца
�100 г галета
�100 г царевично брашно

ХРУПКАВИ КОТЛЕТИ ОТ СЬОМГА

�2 филета аншоа
�1/2 кофичка кисело мляко
�1 ч. л. доматено пюре
�8 малки домата
�няколко стръка копър
�40 г краве масло
�зехтин
�сол
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Аншоата, доматеното пюре,
киселото мляко и 1 с. л. зехтин
се пасират до гладкост.
2. Ако сьомгата има кожа, тя се
обелва. Рибата се нарязва на 4
парчета. Всяко парче се потапя

първо в разбитите яйца и след
това – в сместа от галета и ца-
ревично брашно.
3. Маслото се разтопява в ти-
ган с дебело дъно заедно с малко
зехтин. Рибните филета се
запържват по 2–3 минути от
всяка страна. Сьомгата трябва
да остане розова по средата.
Посоляват се и се сервират
топли, полети със соса от ан-
шоа. Овкусяват се със сол, зех-
тин и нарязан на ситно копър.
Време за приготвяне: 20 мин
В една порция: 690 кал

ЗА 4 ПОРЦИИ:
�800 г филе от лаврак (може
да се замени и с филе от бяла
риба)
�4 средно големи картофа
�2 скилидки чесън
�50 г маскарпоне

ЛАВРАК СЪС СМЕТАНА, КЪРИ И КАРТОФИ

�1 ч. л. къри
�1/2 кофичка кисело мляко
�зехтин
�сол �черен пипер
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Картофите се обелват и се
нарязват на много тънки резени,
които се сваряват за кратко в
подсолена вода. Дъното на та-
вичка се покрива с алуминиево
фолио и картофите се подреж-
дат внимателно на редове върху
него.
2. Филетата от лаврак (или от
бяла риба) се подреждат върху
канапето от картофи и върху

всяко от тях се разпределя по
малко от 1 пасирана скилидка
чесън. Поръсват се със сол и че-
рен пипер и се заливат с малко
зехтин (на струйка). Пекат се
10 минути в предварително заг-
рята до 200 °С фурна.
3. През това време се приготвя
сосът от останалата скилидка
чесън, кърито, маскарпонето,
киселото мляко и щипка сол.
Всичко се пасира до гладкост.
При сервирането рибата и кар-
тофите се поливат със соса.
Време за приготвяне: 20 мин
В една порция: 435 кал

СЪС СОС ОТ ЯЙЦА 
И ЛИМОН
ЗА 4 ПОРЦИИ:
�800 г филе от риба тон (с
дебелина около 3 см)
�3 жълтъка

ПЕЙПЪРСТЕК ОТ РИБА ТОН

�1 лимон
�няколко стръка мащерка
�1/2 ч. ч. зехтин
�4 с. л. счукан на едро шарен
пипер (черен, бял, зелен и чер-
вен)
�сол
НАЧИН 
НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Жълтъците се разбиват в ку-
па заедно с лимоновия сок и
щипка сол. Постепенно, на тън-
ка струйка и при постоянно бър-
кане в тях се налива зехтинът.
2. Парчето риба се овалва цяло

в пипера, който предварително
е смесен със сол на вкус.
3. Изпържва се в силно загрят
тефлонов тиган (по 2 минути
от всяка страна) до златисто.
Изважда се от тигана и се на-
рязва с остър нож на парчета с
дебелина 2 см. 
4. Стековете се сервират в
предварително затоплени чинии
и се поливат с яйчения сос.
Поръсват се със ситно нарязана
мащерка.
Време за приготвяне: 15 мин
В една порция: 450 кал

�
�

�



CMYK-108

108
Бела, брой 7 (113), 2007

БЪРЗ
О И

ВКУСНО
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НЕАПОЛИТАНСКА

„МАРГАРИТА“
С класическа плънка от домати, 
моцарела и босилек
ЗА 4 ПОРЦИИ:
�� 500 г брашно �� 30 г прясна мая �� 1/2 ч. л.
захар  �� 2 топчета моцарела (по 125 г) �� 400
г доматено пюре �� 2 с. л. доматена паста
�� по 4 с. л. настърган пармезан и зехтин �� 1
връзка босилек
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Брашното се пресява, изсипва се на масата и в сре-
дата му се прави кладенче. Маята и захарта се разтва-
рят в 250 мл топла вода. Течността се влива в кла-
денчето. Всичко се разбърква и сместа се оставя да
престои на топло 30 минути.
2. Към нея се добавя 1 ч. л. сол и с помощта на миксер
се омесва тесто. Изчаква се 50 минути, за да набъбне.
Фурната се загрява до 200 °С. Тестото се разделя на
4 равни части. Всяка от тях се разточва и се слага в
тефлонова тава за пица. 
3. Доматеното пюре и доматената паста се смесват
и се овкусяват със сол и черен пипер. Сместа се разп-
ределя на равномерен слой върху всички пици. Пиците
се поръсват с пармезан и с листа от босилек. Моцаре-
лата се нарязва на кръгчета, които също се подреж-
дат отгоре. Накрая всички пици се поливат със зех-
тина (на струйка). Пекат се 15–20 минути.
Време за приготвяне: 40 мин
В една порция: 780 кал

ПИЦА ПИРОГ С ДОМАТИ

С пикантно сирене
ЗА 4 ПОРЦИИ:
�� 80 г краве масло �� 160 г брашно �� сол
�� 4 домата �� 150 мл сметана �� 1 яйце
�� 2 жълтъка �� 100 г бяло сирене �� 1 с. л.
зехтин �� 1 с. л. балсамов оцет �� 50 г рукола
(или зелена къдрава салата)
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Кравето масло се смесва с брашното, щипка сол и
2 с. л. хладка вода. Тестото се завива във фолио и се
оставя да престои 1 час в хладилника. Доматите се
нарязват на кръгчета. Сметаната, яйцата и жълтъци-
те се разбиват. Посоляват се и се поръсват с черен
пипер. В сместа се разбърква половината от сирене-
то. Фурната се загрява до 200 °С.
2. Тестото се разточва и се слага в голяма тава за
пица, предварително намазана със зехтин. Залива се
със сместа от яйца и сирене. Отгоре се украсява с
парчета домати и се поръсва с подправки. Добавят се
зехтинът и оцетът (на струйка). Пече се 30 минути
на температура 220 °С. След това пицата се поръсва
с остатъка от сиренето и се пече още 5 минути. Ру-
колата (салатата) се измива и се използва за гарнира-
не на всяко парче.
Време за приготвяне: 45 мин
В една порция: 570 кал



CMYK-109

Бела, брой 7 (113), 2007
109

ЗЛАТЕН СЪВЕТ

Маринованите каперси в плънката

за пици могат да бъдат напълно

заменени от маслини без костилки

или от мариновани краставички.

- pizza- pizza С МАРИНОВАНИ ЛЮТИ чУШКИ

Приготвя се на тиган, а не във фурната
ЗА 2 ПОРЦИИ:
�� 80 г брашно �� 75 г грис �� 1 ч. л. риган (из-
сушен и стрит) �� 2 с. л. зехтин �� 2 домата
�� 4 гъби �� 1 връзка магданоз �� 50 г кашка-
вал �� по 1 с. л. доматен паста и сметана
�� 100 г каперси �� 60 г маслини (без костилки)
�� 4 мариновани люти чушлета
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. От брашното, гриса, 1/2 ч. л. сол, ригана, зехтина и
100 мл вода се замесва тесто, което се оставя да
„почине“ 15 минути. През това време доматите се
нарязват на кръгчета, гъбите – на полумесеци, магда-
нозът се нарязва на ситно и кашкавалът се
настъргва. Доматената паста се смесва със сметана-
та и се подправя със сол и черен пипер.
2. Половината от тестото се разточва като питка,
която се изпича в тефлонов голям тиган на котлона
– за 3 минути на не много силен огън. Обръща се и се
намазва с 1 с. л. доматена смес. Върху нея се подрежда
половината от зеленчуците. Поръсва се с половината
от кашкавала и с половината от магданоза. Затваря
се под капак и се пече 5 минути. По същия начин се
прави и втората пица.
Време за приготвяне: 45 мин
В една порция: 730 кал

МИНИПИЦИ ПО ФРЕНСКИ

Със задушен червен лук и топено сирене
ЗА 8 ПАРЧЕТА:
�� 500 г червен лук �� 80 мл зехтин �� 40 г
краве масло �� 1 опаковка смес за тесто за пи-
ца �� 1 връзка естрагон �� 8 парчета пушено
сирене
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Лукът се почиства и се нарязва на тънки полумесе-
ци. Задушава се около 30 минути на много слаб кот-
лон в сместа от зехтин и краве масло. Посолява се и
се подправя с щипка захар. Тестото се замесва от го-
товата смес за пици. Естрагонът се нарязва на ситно. 
2. Тестото се разделя на 8 топки. Върху посипана с
брашно повърхност се разточват малки питки и се
слагат в предварително намазана с краве масло тава.
Всяка питка се намазва с лучената смес. Върху всяка се
слага по парче топено сирене и малко естрагон. Всич-
ки питки се поливат с олиото, в което се е задуша-
вал лукът. Пекат се 15–20 минути в предварително
загрята до 220 °С фурна.
Време за приготвяне: 50 мин
В една порция: 360 кал



200 г ориз се сва-
ряват. 1 глава лук
и скилидка чесън
се задушават в
олио. Прибавят се
малко лимонов
сок, 100 мл смета-
на и 2 с. л. порт-
вайн. Всичко се за-
душава и се смес-
ва с ориза, 200 г
консервирана ца-
ревица, 100 г кол-
бас и 50 г топено
сирене. Поръсва
се с нарязан на
ситно зелен лук.
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МАРИНОВАНЕ НА МЕСОМАРИНОВАНЕ НА МЕСО

Някои го мариноват в оцет или в олио, в което са киснали
подправки, други – в прясно мляко, а трети – в бира. Във всеки
един от изброените случаи обаче е важно самото месо да бъде

подготвено перфектно. Първо, да бъде измито и прилежно подсушено, за
да не образува водата „капсула“ около парчетата. Времето за
мариноване не бива да е по-малко от 2 часа. Най-добрият вариант е
месото да се държи в маринатата цяла нощ, прибрано в хладилника.
Преди приготвянето му трябва пак да се подсуши, а по време на
печенето му – да се маже или полива от време на време с маринатата.
Тогава и ястието ще стане вкусно и ароматно!

АРОМАТНО
Смеси слънчогледово олио с
разни подправки: черен пипер,
нарязан на дребно чесън и
разнообразни зелени
подправки. Ако обичаш люто
и пикантно, можеш да
подправиш олиото с чили, с
лимонов сок или със соев сос.

ЛЕСНО
Месото внимателно се
подсушава с хартиена
салфетка и се слага върху
найлон. Намазва се с
маринатата, увива се хубаво в
найлона и се оставя да
престои 2 и повече часа. От
време на време се обръща на
другата страна.

ПРАКТИЧНО
Налей маринатата,
приготвена на основата на
олио, в найлонов плик.
Подреди и месото и плътно
завържи плика. От време на
време е добре да раздрусваш
пакета, за да бъде месото
обляно от всички страни от
маринатата.

ОТ ТОВА, КОЕТО ИМА В ХЛАДИЛНИКА

РИЗОТО С ЦАРЕВИЦА

Останала ти е консерва с царевица? Из-

ползвай я за приготвянето на лесно ри-

зото. Прибави малко колбас, нарязан на

парчета, и малко пушено сирене. Лимо-

новият сок и лукът ще направят това

блюдо по-пикантно.

++++ ++++
ПРИГОТВЯНЕ (ЗА 4 ПОРЦИИ):
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О
цетът е натурален
продукт, който се
приготвя на алкохол-
на база (вино, сок от

ферментирали плодове, ябълко-
во вино, алкохол от зърнени про-
дукти и др.), към която се доба-
вят специални ферменти, кои-
то превръщат алкохола в кисе-
лина. Следователно качество-
то на състава му много зависи
от използваните продукти в
процеса на производството му.
На пазара вече има оцет от
ябълки и ориз. В някои страни
оцет се прави от ечемик и дори
от банани. 

От мед

Невероятно, но факт. От пчел-
ния мед може да се добие про-
дукт. При това хранителните
и лечебните свойства на меда
ни най-малко не са накърнени.
Медът се превръща в оцет чрез
ферментация. Добавя му се са-
мо вода. Под влияние на темпе-
ратурата и въздуха в него пос-
тепенно се размножават оцет-
но-кисели бактерии, които до-
веждат до крайния резултат.

Да живеят 

бактериите!

Много е важно бактериите,
съдържащи се в оцета, да се за-
пазят живи. Около 90% от тях
са идентични с бактериите в
нашия стомах и действат ка-
то дезинфектант, като лекар-
ство за бактериалната сто-
машна флора. Древните римля-
ни прибавяли към „прекипяло-
то“ вино мед, за да го стабили-

зират и направят по-пивко. По-
лучената смес била незаменима
напитка за всеки войник, тръг-
нал на дълъг поход. През средно-
вековието (XVII в.), когато
чумната епидемия обхванала
цяла Европа, този оцет често
се използвал като дезинфекци-
онно средство срещу чумата.

Ценни съставки

Във винения оцет могат да се
открият танини, а в ябълковия
– флавоноиди. Във всеки литър
оцет се съдържат укрепващи
здравето минерали и олигоеле-
менти. Но тъй като човек все
пак консумира малко от тази
подправка (1–2 с. л. на ден),
тяхното благотворно влияние
също е минимално. В състава на
оцета има също и важни амино-
киселини (като пролин и глута-
минова киселина), произлизащи
от необходимите за фермента-
цията му бактерии. Оцетът е
здравословен най-вече заради
ниското си pH и заради анти-
септичните си свойства.

Как да го приемаме

с лечебна цел

ПЕРОРАЛНО �За стимулира-
не на храносмилането се пие по
1 к. л., разтворена в чаша с во-
да, половин час преди хранене. В
този случай е препоръчително
храната да е богата на протеи-
ни. �За прочистване на орга-
низма в продължение на 3 сед-
мици се изпива на гладно сутрин
по 1 к. л. оцет, разтворен в ча-
ша с вода. Препоръчително е да
се използва ябълков оцет, защо-

то съдържа повече калий (от
120 до 200 мг/100 г), който под-
помага диурезата (уриниране-
то) и е средство за борба с ви-
сокото кръвно налягане. Перо-
ралното приемане на оцет е
противопоказно при болни от
гастрит и язва.
ЛОКАЛНО �За лечение на бак-
териални инфекции на ухото се
прави разтвор от равни части
оцет и вода. Ухото се намазва с
него с помощта на ушен там-
пон. Но не бива да се прекалява
с мазането, защото може да се
стигне до раздразнения на ухо-
то. �Разреденият с вода оцет
е идеален дезинфектант за

повърхностни рани и изгаряния.
Успокоява кожата след ужилва-
не от оса или ухапване от ин-
секти. 

Ябълковият

В него са запазени всички ценни
съставки на ябълката. Впрочем
този оцет наброява 93 различни
съставки, които стимулират
жизнените функции на организ-
ма. Богат е на ензими и на 20
особено важни минерали и мик-
роелементи като калий, нат-
рий, магнезий, фосфор, хлор, ся-
ра, мед, желязо, силиций, флуор и
витамините: С, Е, А, В1, В2, В6
и бета-каротин. Здравословен
е, защото подобрява метабо-
лизма и подпомага изгарянето
на мазнините, с което възпре-
пятства отлагането на шлака
по кръвоносните съдове. Той
подобрява кръвообращението,
чревната флора, убива гнилост-
ните бактерии в устната кухи-
на и в дебелото черво, укрепва
имунната система и подобрява
функциите на бъбреците.

Анастасия ЯНКОВА
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КИСЕЛ
О

Полезен ли е
ОЦЕТЪТ 

за здравето

Полезен ли е
ОЦЕТЪТ 

за здравето
ПРИПИСВАТ МУ МНОГО ЛЕКОВИТИ
СВОЙСТВА, НО ОСНОВАТЕЛНО ЛИ?

НАПРАВИ СИ САМ

АНТИСЕПТИЧЕН ОЦЕТ
В 1 л винен или ябълков оцет
накисни за 15 дни по 20 г от
следните изсушени растения:
канела (на пръчки), карамфил,
лавандула, мента, розмарин,
градински чай, мащерка и 10 г
чесън (скилидка). Прецеди и
съхранявай в добре затворена
непрозрачна бутилка.
Начин на употреба: по 1 к.
л. от този оцет, разтворена
в 1/2 чаша вода, се приема на
гладно сутрин в продължение
на 3 седмици.
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�В много добра физическа форма сте. Изпълнени сте с
жизненост и и се спрявяте бързо с всеки дискомфорт. Вече
няма и следа от нервното напрежение, което ви беше
обхванало през юни. �Обърнете повече внимание на
външния си вид. Посещавайте по-често козметичния салон
и фитнес центъра. �Внимателно използвайте всякакви
остри предмети. �Повишен риск от травми и нараня-
вания има на 3-ти, 4-ти и през последните 5 дни от
месеца. Бъдете особено внимателни на 26-и. �Осигу-
рете си редовен сън. Активността ви е повишена, а това
може да ви заблуди, че нямате нужда от почивка. �Добре
подреждате менюто си. Усетът ви, какво може и какво не
може да ядете, не ви подвежда. �Имате възможност за
ново подобрение на хранителните си навици, като
разчитате на сигналите на собственото си тяло.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Огненият ви темперамент бушува с пълна сила през юли. Желани-

ето ви за нови завоевания не ви дава мира. Магнетични сте и не са

изключени нови романтични и бурни познанства. Иска ви се да наме-

рите темпераментен партньор, който в същото време е готов да

ви се подчинява. �На 5-и и 6-и ще бъдете твърде емоционални и

реакциите ви може да стреснат околните. Ако в този мо-

мент се опитате да направите впечатление на обект от про-

тивоположния пол, вероятността той да ви види в лоша

светлина е голяма. Оставете плановете за романтични „походи”

за периода след 12-и. �Сложете под контрол и желанието си за сек-

суални приключения, защото безразборните сексуални връзки крият

опасности, разочарования и непредвидени рискове. �След 27-и мо-

жете да си позволите сексуални забежки. Не са изключени оба-

че сцени на ревност и дори тръшкане на врати от страна на

постоянния ви партньор (ако имате такъв). 
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М
есецът започва с притеснения, кои-
то ще избегнете, ако преодоле-
ете емоционалните оценки за

нещата и бъдете реалисти. �Не предп-
риемайте рискови действия в материална-
та сфера. �В дните до 7-и проявявате
силно влечение към приключения, аван-
тюри и романтика. Опитайте се да конт-
ролирате тези импулси, защото рискувате да
изпуснете събитията от контрол. Отдайте се
на самоусъвършенстване и потърсете в общуване-
то с околните нови знания и опит. �На 12-и може да
предприемете кратко пътуване, което ще ви донесе при-
ятни емоции и възможност за нови финансови перспективи.
�Бъдете открити за знаците на съдбата на 14-и и

15-и. Под формата на неочаквана среща
или събитие ще получите знак, какво да
предприемете в следващите дни. �След
21-ви творческите ви възможности са в
апогей. В този период ще можете да се
отдадете на повече удоволствия, светски
събития и авантюри. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�Избягвайте прибързани решения и действия през
първата половина на месеца. Опитайте се да се вслушва-
те в съветите и мнението на хората около себе си. �След-
вайте интуицията си, защото сега тя е особено силна и
ще ви подскаже неща, които са ви убягвали дълго време.

ОВЕН
(21.03 – 20.04)

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Желанието ви за промени в бизнеса е
голямо. Ако нямате собствен, ще ви се
прииска да промените подхода към рабо-
тата си или да организирате по нов начин
работното си място. Периодът е добър за
промени в тези посоки. Важно е да премис-
ляте всичко и да не действате импулсив-
но. �16-и е подходящ ден за сключване
на дългосрочни договори. �Периодът
между 4-ти и 8-и е добър за инвести-
ции и взимане на кредити. Освен това
имате отличен шанс за нови бизнес
партньорства, особено с чужденци.
�Моментът е подходящ и за делови пъту-
вания в чужбина. �Не се очакват промени
във финансов план. Печалбите не ви задо-
воляват, но е хубаво, че съществува ба-
ланс между приходите и разходите ви.
�Бъдете внимателни при подписване
на документи на 6-и, 14-и и 17-и. 

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�НЕ СЕ ПОДЛАГАЙТЕ НА СЕРИ-
ОЗНИ КОЗМЕТИЧНИ ИНТЕРВЕН-
ЦИИ: на 1-ви, 2-ри и 3-ти. 
�НЕ ПРАВЕТЕ ИЗЛИШНИ РАЗ-
ХОДИ: на 26-и и 29-и.
�ОТДАЙТЕ СЕ НА СЕКСУАЛНИ
ИЗКУШЕНИЯ: след 27-и.
�ИМА ОПАСНОСТ ДА СТРЕСНЕ-
ТЕ ОКОЛНИТЕ С ЕМОЦИОНАЛ-
НИТЕ СИ ИЗБЛИЦИ: на 5- и 6-и.

114
Бела, брой 7 (113), 2007



CMYK-115

Провокирате конфликти
Създавате предпоставки за конфликти с околните. Преко-
мерна избухливост, саркастични забележки и липса на вни-
мание към другите са в основата на това ви поведение.
Ако не се контролирате, са възможни нежелани сривове в
общуването на всички нива. 

Търсите разнообразие в интимен план
Онези от вас, които вече са избрали своята половинка, ще
имат потребност от разчупване на статуквото. Направе-
те нещо, което да разнообрази вечерите ви. Вечеря на
свещи на 6-и би могла да направи чудеса. Ако не ви се
прави точно това, изпробвайте нещо друго. Важното е да
действате с любов, фантазия и нежност. Използвайте усе-
та си за красота и следвайте интуитивното си усещане.
Не се мъчете да отгатвате желанията на партньора. Нап-
равете онова, което най-много искате вие. Ще бъдете из-
ненадани от резултата. Особено чувствителни и раними
сте през втората половина на юли. Възможно е да ви
завладее необоснована ревност, но тя е по-скоро отраже-

ние на собствените ви настроения за изневяра. 

Бъдете деликатни с децата 
Непремислени думи или несправедливи наказания могат се-
риозно да влошат отношенията ви. Опитайте се да ста-
нете по-близки с тях, избягвайки назидателния тон. Така
ще ги предразположите към споделяне. Откажете се вре-
менно от изискванията си към тях по отношение на де-
тайли от бита. Прекарайте повече време заедно в разго-
вори и приятни занимания. Не стойте вкъщи през почивни-
те дни. Така битовите неуредици ще бъдат заместени от
вашите общи позитивни преживявания. 

Активност и постижения в службата 
Не се страхувайте да се държите напористо и непреклон-
но, когато се налага да утвърдите вижданията си за слу-
жебни проекти. Концепциите ви ще бъдат полезни и рано
или късно ще бъдат оценени от всички. Ако имате подчине-
ни, преразгледайте структурирането на дейността във
фирмата. Проверете дали всички са адекватно ангажирани
с работа и дали няма дисхармония в колектива.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ЮЛИ

ОВЕН И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
В хармония сте с
останалите Овни.
Общувате и работите
ползотворно заедно. Не
забравайте обаче да си
мерите приказките.
Не е препоръчително
да влизате в
разгорещени спорове
с тях на 1-ви и 23-ти.

Радвате се на добра
взаимна поносимост
с Телеца, но не
очаквайте нищо
повече. Запазете
равновесието,
което е настъпило.
Не проявявайте
неотстъпчивост
на 25-и – това е
техен, а не ваш
патент.

Близнаците ще
импонират на
бурните ви емоции
и това много ще
ви сближи.
Адаптивността
им сега е добре
дошла за вас.
Тяхното
присъствие ще ви
носи подкрепа и
успокоение.

Общуването с Раците
ще е сложно.
Възможни са сблъсъци
на идеи или интереси.
Трудно е да се каже
кой е по-силен в
момента и на чия
страна е правдата.
За околните този
сблъсък ще е забавен.
Общите ви врагове
ще ликуват.

Лъвът е не по-
малко активен от
вас. През юли не се
очакват кризи в
отношенията ви,
а голям подем в
съвместните
дейности.
Съветите и
препоръките на
Лъва ще бъдат
полезни за вас.

Очакват се известна
вялост и хладина в
отношенията ви с
Дева. Не се
опитвайте да я
активизирате,
защото това може
да изнерви вас
самите. Не
изяснявайте
позициите си пред
нея на 6-и.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
С Везни ви
очакват
добро
сътрудничес-
тво и взаимно
разбиране.
Допълвате се
взаимно и
съвместните
ви усилия ще
се увенчаят с
успех.

Вие и Скорпионите сте
с еднакъв енергиен
заряд през този месец.
Избухливостта обаче
също ще е обща ваша
черта, поради което
напрежението помежду
ви може да нарасне. Ако
сте готови на взаимни
компромиси, ще се
разбирате по-добре.

Най-спокойни ще се
чувствате в
компанията на
Стрелеца.
Отношенията ви са
хармонични и
топли. Възможно е
да се роди дори
интимна близост с
представител на
противоположния
пол.

Бъдете внимателни с
Козирозите, особено
ако представител на
знака ви е началник.
Каквото и да
направите, няма да
бъде оценено от него.
Избягвайте
разговори с тях на 4-
ти, 10-и, 17-и и на
23-ти.

Водолеят ще ви вдъхнови
за нови идеи. Не
подминавайте маловажна
на пръв поглед
информация, дошла от
представител на този
знак. Случаен разговор на
13-и може да се окаже
важен за стъпките,
които ще предприемете
през следващите
няколко месеца.

Отношенията
ви с Риби са
спокойни.
Чувствате се
сигурни в тяхно
присъствие. Те
ви разбират и
подкрепят,
макар и да не го
демонстрират
често.
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Преумората може да стане предпоставка за здравослов-
ни проблеми. �Юли ще бъде по-тежък в здравословно
отношение за родените между 1 и 9 май. Възможни са
обостряния на хронични заболявания, свързани с обмяната
на веществата. Вероятни са оплаквания от черния дроб и
панкреаса. Не са излкючени и хирургични интервенции. �За
останалите представители на знака нещата са по-спокой-
ни, но въпреки това бъдете внимателни. Пазете се от на-
ранявания с остри предмети или с режещи инструменти.
�Включете в менюто си продукти и храни с кисел
вкус – кисело мляко, сирене, лимон, грозде, шипки, ябъл-
ков оцет. Те ще подействат добре на храносмилането ви
и ще укрепят нервната ви система. Намалете солта. За-
менете я с билкови подправки, които растат по на-
шите ширини – риган, мащерка, джоджен, босилек,
магданоз, копър. 

CMYK-116

М
есецът ще бъде важен и ефективен
за вас. Ако се занимавате с нови тех-
нологии или проявявате интерес към

нещо нетрадиционно, настъпва вашето
време. Не се страхувайте да започвате
непознати неща, да експериментирате.
При много от вас популярността ще се
разгърне точно благодарение на възприемчи-
востта ви към новото. Сега е моментът да
преосмислят живота си онези от вас, които се
чувстват неудовлетворени. �Гледайте на нещата
философски. Мислете главно за бъдещето, а не за това, кое-
то е било. Предпоставките за вашите успехи са налице.
Към това вие трябва да добавите труд и постоянство.
Без търпение, самодисциплина и нестихващ ентусиазъм няма

да успеете да реализирате това, което сте
замислили. �Периодът след 21-ви е добър
за тези, които продължават образова-
нието си. Всичко, което стартирате в та-
зи област, ще бъде много успешно и с от-
лична перспектива за вас. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�Само ще спечелите, ако бъдете по-откри-
ти и честни с околните. Не си позволявайте гневни

и язвителни забележки. Не бъдете груби, но и не прекаля-
вайте с любезностите. �Помъчете се искрено да споде-
лите какво не ви харесва, как се чувствате от това и
какво бихте искали да се промени.

ТЕЛЕЦ
(21.04 – 21.05)

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Емоционалната сфера също ще бъде под знака на обнов-

лението. Бурни страсти обаче не се очертават. �Ме-

сецът е изключително подходящ за онези, които са на път да

се обвържат трайно и да сключат брак. Бракът е важен ак-

цент в хороскопа на Телците за юли. На някои от вас предс-

тоят нови контакти – приятни запознанства или романтични

срещи. За други е време да легализират стара и много плодот-

ворна връзка. Трябва да знаете, че и най-малката проява на аг-

ресия, упорство или други негативни емоции ще ви върне на-

зад. Възможно е по този начин сами да провокирате спомена за

поредица от предишни поражения. �Обвързаните Телци ще се

радват на повече внимание от страна на партньора. �Пазе-

те се от интимни залитания, защото романтичната ви

душа може да ви заплете с неподходящ човек.
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ТРАВМИ И НЕ
СЕ ПОДЛАГАЙТЕ НА ХИРУРГИЧ-
НИ ИНТЕРВЕНЦИИ: на 3-ти, 4-
ти и 5-и.
�ПОВИШЕН РИСК ОТ ФИНАН-
СОВИ ЗАГУБИ: на 3-ти, 10-и и
16-и.
� БЛАГОПРИЯТЕН ПЕРИОД ЗА
СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ: до
14-и.
� ВНИМАВАЙТЕ ПРИ СКЛЮЧ-
ВАНЕ НА СДЕЛКИ: на 24-ти.
Възможни са грешки от нев-
нимание.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Вероятността през юли във ва-
шия бизнес да се включат нови хора
е голяма. Очакват ви ползотворни сре-
щи. Не подценявайте нито един нов чо-
век, защото това може да се окаже
ваш сериозен бъдещ партньор. �Ако
имате съвместен бизнес, моментът е
подходящ за преразглеждане на делови-
те и финансовите отношения. �Ме-
сецът протича на високи обороти и в
сферата на финансите. Най-сетне ще
можете да върнете взети на заем
пари и ще успеете да заделите сред-
ства за отдавна желана инвести-
ция. Юли е подходящ за това. �Внима-
вайте при преговори и сключване на
сделки на 24-ти. Разсеяни сте и може-
те да допуснете грешка. На тази дата
не давайте пари на заем и не се предо-
верявайте в работата.
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Партньорството 
на преден план

Месецът поставя начало на един по-дълъг период, през кой-
то ще направите основна ревизия на начина, по който об-
щувате с другите. Равносметката ще засегне взаимоотно-
шенията ви в семейството, службата, приятелския и ин-
тимния ви кръг. Изпитвате потребност от общуване с но-
ви хора. И подлагате на сериозен анализ някои от връзките
си. Много неща между вас и околните стоят недоизказани.
Една от причините е, че не обичате да споделяте чувства-
та си и чакате от само себе си на другите да им стане яс-
но какво точно преживявате. Възможно е да ви въвлекат в
клюки и сплетни въпреки вашето нежелание.

Радвате се на семейството 
и приятелите

Месецът е подходящ за обновяване и стабилизиране на
чувствата в семейството. Бъдете толерантни към ин-

тимния си партньор. Намалете изискванията към близките
си, защото не всеки може да отговори на очакванията ви.
Бъдете внимателни във всичко, което казвате, особе-
но след 14-и. Може да ви разберат погрешно и да се полу-
чат недоразумения. Критични дни за взаимоотношения-
та ви са 17-и, 21-ви, 24-ти и особено 29-и. Предстоят ви
пътувания с хора, които ви обичат и ценят. От тях могат
да дойдат и неочаквани за вас идеи, които ще направят
живота ви по-цветен. Около 13-и, 19-и, 23-ти и 24-ти
ще се веселите с приятели.

Динамика 
в службата

В служебен план взаимоотношенията ви ще са динамични и
резултатите ще бъдат добри. Някои от вас искат да про-
менят изцяло дейността си. Обмислете внимателно всичко,
преди да се разделите с колектива, с който работите.
Най-после ще се преборите с колега, който от дълго време
ви играе по нервите. 

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ЮЛИ

ТЕЛЕЦ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
С Овена отношенията
ви са нормални. И
могат да бъдат
запазени такива,
стига да проявите
склонност към
компромиси.
Споровете помежду
ви са
противопоказни,
особено в края на
месеца.

В обкръжението
на другите Телци
се чувствате
прекрасно. Няма да
има никакво
напрежение
помежду ви.
Разбирате се
чудесно и си
помагате взаимно. 

С Близнаци ви
очакват приятни и
успешни моменти.
Срещите с тях ще
бъдат катализатор
за вашия творчески
заряд. Те ще бъдат
вдъхновители за
нови ваши проекти.

Раците са
чувствителни и
раними през юли.
Склонни са да ви
разберат, но само
ако сте откровени с
тях. Дават ви
своята подкрепа.
Разчитайте и на
техния усет в
преценката за
другите.

Ще попадате в
комплицирани
ситуации с Лъва.
Нервни изблици ще
обхващат ту него,
ту вас. С повече
такт можете да
постигнете
задоволително
сътрудничество.
Критични дни са
25-и, 26-и и 27-и.

Девите са спокойни
и добронамерени
към вас. Оставете
ги да споделят с
вас своите
наблюдения и да
проявят
анализаторските
си качества. Със
сигурност ще
имате полза.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Цари известно
напрежение между вас и
Везни. Въпреки това
взаимоотношенията ви
няма да пострадат
сериозно. Толерантни са
към вас и ви прощават
ироничния тон. Не
злоупотребявайте с
това на 3-ти и 17-и.

Избягвайте да
спорите със
Скорпион. В
момента
позицията ви е
по-слаба от
неговата и може
да изпаднете в
нелепа ситуация.
Критични дни са
6-и, 13-и и 18-и.

Във
взаимоотноше-
нията ви със
Стрелец няма
нищо особено.
Пътищата ви не
се пресичат и
поради това
всичко между вас
ще е постарому.

Един Козирог ще се
яви за вас сериозна
опора – и в
духовен, и в
материален план.
С него можете да
споделите
всякакви тревоги,
въпреки че
споделянето не е
присъщо за вас.

Колкото по-малко срещи с
Водолей имате, толкова
по-добре. Напрежението
помежду ви расте, макар
че за околните всичко
изглежда наред. Починете
си един от друг, защото
няма условия за решаване
на натрупалите се
проблеми.

Рибите са ваши
приятели,
въпреки че е
възможно дори да
не забелязвате
присъствието
им. В случай на
нужда
потърсете
тяхната
подкрепа.
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ЗДРЗДР АВЕ И ХРАВЕ И ХР АНЕНЕАНЕНЕ
��Навлизате в много хубав за здравето период, кой-
то ще продължи и през следващите месеци. Ако има-
те някакви неразположения или хронични заболявания, сега
е моментът да се заемете с тяхното лечение. През пър-
вите дни на месеца е възможно да се появят оплаквания,
които са емоционално обусловени – например безпокой-
ство, безсъние или главоболие. Не им обръщайте голямо
внимание, а си осигурете занимания, които ви доставят
удоволствие. ��Онези от вас, които имат проблеми с
наднормено тегло, могат успешно да започнат борба с
излишните килограми през юли. Дните 1-ви, 2-ри и 3-ти
са идеални за стартиране на всякакви диети, но пре-
димно на прочистващи. Не предприемайте обаче нищо
на своя глава, а се посъветвайте със специалист. Всяка
диета трябва да е съобразена с индивидуалните особе-
ности на вашия организъм. ��Месецът е подходящ за
козметични операции, но след 5-и.

CMYK-118

ВВ
реме е да се захванете здраво за рабо-
та. ��Съсредоточете се и приклю-
чете всичко недовършено. Пристъ-

пете към действие, вместо да се чудите
откъде да започнете. ��Налага се да вне-
сете ред в начина си на живот изобщо.
Започнете от дома. Изхвърлете ненужни-
те вещи, а после намерете място за неща-
та, които сте решили да запазите. Пери-
одът между 5-и и 8-и е подходящ за чистка
на дома. �� След това въведете ред и в информаци-
онното пространство – компютъра, библиотеката, архива
си. Разделете се с всичко безвъзвратно остаряло и напра-
вете място на новото. ��Разчитайте на интуицията си
през този месец, но не поемайте рискове. ��Ново начина-

ние след средата на месеца може да се
окаже печеливше в перспектива. ��Не се
поддавайте на спонтанното си жела-
ние да зарежете всичко на 12-и и 19-и.
Не бива да се отказвате при първата поя-
вила се трудност. Повече упоритост ще
ви помогне да отстоявате започнатото

докрай. 

Препоръки за овладяване Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти  на лошите аспекти  

��Не прибързвайте с оценки и изводи. Не давайте ухо на
клюки и се пазете от създаване на почва за такива. ��Пре-
ценявайте внимателно пред кого и какво говорите. И
стените имат уши.

БЛИЗНАЦИ
(22.05 – 21.06)

ПРИЯТНОСТИ ИПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАНЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИТИ

�� БЛАГОПРИЯТНИ ЗА ВСЯКАКВИ
ФИНАНСОВИ ОПЕРАЦИИ СА ДНИ-
ТЕ: 9 и 12–24 юли.
�� ЗАПОЧНЕТЕ ДИЕТА: на 1-ви, 2-
ри или 3-ти. Ще има ефект.
�� СИЛНО СЕКСУАЛНИ ДНИ: 20-и,
27-и и 29-и.
�� В ЕМОЦИОНАЛЕН АПОГЕЙ СТЕ:
на 25-и, 26-и и 30-и.

БИЗНЕС ПРОГНОЗБИЗНЕС ПРОГНОЗ АА
��Хубав и успешен месец се очерта-
ва в работата ви. ��Предоставят
ви се възможности да реализира-
те планове, които отдавна сте
направили. Наред с разчистването
на пространството от ненужни не-
ща трябва да намерите време и за
работата, която ще ви се струпа.
��Хубавото е, че имате дос-
татъчно енергия, защото пери-
одът е много натоварен. Подре-
дете приоритетите си и направе-
те график, който да следвате.
��Отношенията с колегите и подчи-
нените ви са ползотворни. Всички
ще оценяват по достойнство оно-
ва, което казвате или правите.
��Моментът е подходящ за обновя-
ване на екипа. Около вас има дос-
татъчно хора, сред които да изби-
рате. ��Пазете се от кражби и
измами на 8-и, 11-и и 14-и.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

��Магнетизмът ви ще се увеличава с всеки изминал ден. Заобиколени

сте от почитатели и това ще ви изпълва с настроение и оптимизъм.

��Жадни сте за пътешествия и авантюри. Намерете време, за да

се отдадете на наистина незабравими преживявания. За жените цели-

ят месец е изпълнен с приятни флиртове, които няма да прераснат в

сериозни връзки. ��След 20-и обаче всички представители на знака

могат да се впуснат в романтични преживявания и да потърсят

своята половинка. Твърде вероятно е да я намерят точно сега. Бъде-

те внимателни, защото е възможно от твърде голямото разнообра-

зие да изберете неподходящ човек. Не бързайте с изводи и решения,

дайте време на връзката да се разгърне и да се проявят характерите

и на двама ви. Хубавото е, че звездите са с вас и ще ви предпазват

от емоционални грешки. ��В емоционален апогей сте на 25-и, 26-и

и 30-и. Тези дни са подходящо време за запознанства.

118
Бела, брой 7 (113), 2007



CMYK-119

Контакти Контакти 
с влиятелни особис влиятелни особи

Предстоят ви срещи с авторитети, които ще ви помог-
нат да си проправите път към нови професионални тери-
тории. Не се очертават никакви рискове, ако съумеете да
сте тактични. Подбирайте внимателно думите си. Рис-
ков ден в това отношение е 5-и, защото тогава с една
дума може да затворите всички врати пред себе си. 

Не се конфронтирайте Не се конфронтирайте 
с колеги с колеги 

Опитайте се да не влизате в конфликт с колеги и изобщо с
околните, въпреки че ще има провокации от тяхна страна.
Истината е, че обвързаността с други хора и вашата зави-
симост от техните действия ви дразнят и ви пречат да
изявявате талантите си. Не забравяйте обаче, че именно
благодарение на тяхната подкрепа успехът е с вас. На 13-и
и 25-и работете самостоятелно. Не се доверявайте
дори на уважавани от вас капацитети, защото веро-
ятността неволно да ви подведат е голяма. Ако все пак
това се случи, опитайте се бързо да се отърсите от гнева
и от чувството за вина. Подобни емоции само могат да
влошат климата на работното ви място и да ви въвлекат
в конфликти с хора, които уважавате.

В сексуален и емоционален В сексуален и емоционален 
апогей стеапогей сте

Въпреки служебната свръхангажираност вашата емоцио-
нална и сексуална кондиция са на висота. Енергийният ви за-
ряд е толкова силен, че създава предпоставки за ревност
от страна на партьора ви. Възможно е той/тя  да изпадне
в излишна според вас подозрителност. Вместо да се гневи-
те, обърнете по-специално внимание на връзката си и всич-
ко ще бъде наред. Посветете вечерите на половинката си
и не щадете романтични думи и действия. Само така ще
успокоите съмненията. На 17-и е възможно да прекалите
в опита си да получите доверие. Вашите пресилени
твърдения може да прозвучат доста подозрително и
като резултат да влошите ситуацията. След един раз-
товарващ уикенд към края на месеца обстановката ще се
успокои. Не пропускайте 21-ви и 22-ри, за да релаксира-
те далеч от дома.

Подредете документацията сиПодредете документацията си
Не откривате важни документи, а това е недопустимо за
един успешен бизнес. Проверете документацията си, осо-
бено ако имате съдружници. На 26-и подредете архива си,
колкото и неприятна да е за вас тази работа. Това ще
ви спаси от излишно напрежение и конфликти. 

ФОКУФОКУ СИ ВЪВ ВЗСИ ВЪВ ВЗ АИМООТНОШЕНИЯТАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ А ВИ ПРЕЗ ЮЛИЮЛИ

БЛИЗНАЦИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИБЛИЗНАЦИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕНОВЕН ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ БЛИЗНАЦИ РР АКАК ЛЪВЛЪВ ДЕВА ДЕВА 
Овните много бързо
променят
настроението си
сега и са много
чувствителни. Ако
и вие правите бързи
и фини
пренастройки,
което по принцип
ви се удава, ще
бъдете чудесен
тандем.

Телецът се опитва
да се скрие от
чужди погледи, а вие
можете успешно да
го измъкнете от
това състояние. Ако
възбудите
любопитството му,
месецът ще е
ползотворен и за
двама ви.

С другите
Близнаци ще се
забавлявате
чудесно. Но не е
препоръчително
да влизате в
делови контакти
с тях. Твърде
разсеяни сте и
има опасност от
грешки.

До 8-и
отношенията
ви с Рак са
напрегнати.
След това ще
общувате по-
спокойно. Не
говорете
излишно, за да
привлечете
вниманието му
на всяка цена.

За отношенията ви с
Лъва има добри
перспективи. Сега той
ще адмирира
безгрижното ви и
весело настроение,
което по принцип го
дразни. Лъвовете имат
нужда от повече
приятни емоции, а вие
можете да им ги
осигурите.

Непремерени приказки
и от двете страни
могат да ви вкарат в
конфликт с Девите.
Не си позволявайте
иронични или ядни
забележки, защото
конфликтът може да
стане сериозен.
Критични дни са 1-
ви, 2-ри и 16-и.

ВЕЗНИ ВЕЗНИ СКОРПИОНСКОРПИОН СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ КОЗИРОГКОЗИРОГ ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ РИБИРИБИ
С Везни сте в
добър синхрон.
Контактите ви
носят взаимно
удоволствие.
Ако съчетаете
усилията си,
можете да
постигнете
отлични
резултати в
делови план.

Началото на
месеца е
спокойно със
Скорпионите, но
след 10-и
напрежението се
покачва.
Избягвайте срещи
в този напрегнат
момент. След 14-и
нещата отново
се успокояват.

Стрелецът е готов
да избухва във
всеки момент.
Имате шанс да
избегнете гнева му,
ако съумеете да
държите езика си
зад зъбите.
Очакват ви
неприятности, ако
споделите с него
някаква клюка.

Козирозите са готови
да ви прехвърлят
работата си и това
ще ви ядоса. Най-добре
е да не се горещите, а
да се опитате да
направите, каквото
можете, за да им
помогнете. Ще бъдете
възнаградени и за
свършената работа, и
за спокойната реакция.

Водолеите са доста
раздразнителни и може
да станат заядливи с
вас. Не приемайте
лично поведението им,
а се опитайте да
излезете с чувство за
хумор от ситуацията.
Те имат афинитет към
такъв тип поведение
и веднага ще смекчат
тона.

В компанията на Риби
можете да се
чувствате спокойни.
Не е нужно да се
опитвате да
шикалкавите и да
криете зад много думи
същността на
проблема. Те са готови
да ви изслушат, да ви
разберат и да ви
подадат ръка. 
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�В добра кондиция сте. �Възможно е да проявите не-
ясна симптоматика и вниманието ви по отношение
на възможни диагнози трябва да бъде повишено. Оп-
лакванията ви могат да дадат твърде противоречива
картина. Консултирайте се с поне двама специалисти,
преди да предприемете лечение. Не прибягвайте до само-
лечение. Най-вероятно е да се окаже, че всичко е на нервна
почва. �Бъдете по-отговорни към начина си на хранене.
Избягвайте мазните храни, особено тези, които съдържат
животински мазнини. Моментът е подходящ за разтовар-
ващи диети или такива с цел намаляване на теглото.
Най-eфективна ще е диетата, ако я стартирате на
14-и. �Пийте повече течности – 2 литра вода на ден са
почти задължителни, за да прочистите организма си. Но
пийте вода, а не бира.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�В своеобразен емоционален вихър сте. �Време ви е за купон. Цяло-

то ви същество го желае и ще си направите лоша услуга, ако по-

тиснете това си влечение. В състояние сте да се възхитите на

всякакви скрити за останалите хора детайли от действителността.

�Дайте воля на чувствата и емоциите си. И без това напоследък

бяхте доста затворени, разумни и преценяващи. Опитайте се да ре-

лаксирате. Разхождайте се повече и се отдайте на удоволствия. Всич-

ко това ще подейства благотворно не само върху психическото, но и

върху физическото ви състояние. �Една от характеристиките на

знака е, че здравето на Рака е в пряка зависимост от настроенията и

емоциите му. Мнозина от вас ще срещнат нова любов през юли. Изжи-

вейте я пълноценно. Може би точно сега ще попаднете на своята по-

ловинка, на своята сродна душа. �Тези от вас, които вече са обвърза-

ни, ще получат шанс да укрепят любовта си чрез нов член на семей-

ството. Периодът е много подходящ за зачеване. Най-подходящи

в това отношение са датите 1-ви, 2-ри, 28-и и 29-и.

CMYK-120

М
есецът се движи на много бързи оборо-
ти и ще имате чувството, че не ви
остава време за нищо. �Енергийни-

ят ви заряд е висок и ще се радвате на
необикновен творчески порив в периода
между 5-и и 10-и. Възможно е да ви дой-
дат прекрасни идеи, свързани с начало на
творчески проект. �Юли е подходящ за
стартиране на нови начинания. Необходимо
е обаче да направите сериозен анализ на ценно-
стната си система и на начина, по който сте органи-
зирали бизнеса и личния си живот. Всичко се нуждае от сери-
озно пренареждане. Като начало можете да ревизирате от-
ношението си към събития от миналото и да се опитате
да ги погледнете по нов начин. �Самочувствието ви ще

бъде на висота. Ще усетите желание да
бъдете забелязвани и атрактивни за
околните. �Щедростта и великодушието
ви няма да имат граници. Поканете на рож-
дения си ден близки хора и приятели, които
ще импонират на еуфорията ви. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Не се противопоставяйте на собствените
си подтици за обновление. В противен случай ще се

фокусирате единствено върху неуспехите и всичко, което
ви притеснява. �Достатъчно дълго сте били разумни.
Започнете да мислите и действате по различен и
спонтанен начин.

РАК
(22.06 – 23.07)

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Творческият ви подем ще се отрази благопри-
ятно на бизнес начинанията ви. Особено силно
важи това за тези от вас, които са заети в
сферата на културата. �Подходящ период за
упражняване на педагогическа дейност е
13–19 юли. Ако сте имали намерение да органи-
зирате образователни курсове, сега е времето
да се активизирате. Така ще имате нов източ-
ник на доходи. �Помислете и за други допълни-
телни дейности, които ще ви носят и допълни-
телни приходи, тъй като вече усещате изве-
стна стагнация в областта на финансите.
За съжаление тенденцията може да продължи и
през следващите месеци. Почти задължително
е да промените списъка с приоритети по отно-
шение на разходите. �На 19-и и 20-и не пра-
вете големи  покупки за дома. Вероятност-
та да купите некачествена стока е голяма.
Най-добре е през тези дни да се въздържате от
всякакви финансови операции. 

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ
�МИНЕТЕ НА РАЗТОВАРВАЩА
ДИЕТА: на 14-и.
�НЕ ПРЕДПРИЕМАЙТЕ ФИНАН-
СОВИ ОПЕРАЦИИ: на 19-и и 20-
и. Не правете и големи покуп-
ки за дома на тези дати.
�ПОДХОДЯЩИ ЗА ЗАЧЕВАНЕ
СА ДНИТЕ: 1-ви, 2-ри, 28-и и
29-и.
� ТВОРЧЕСКИ ДНИ: 5-и и 10-и.
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Анализирайте връзката си 
Време е да направите стъпки към заздравяване на връзката
си, ако, разбира се, тя ви удовлетворява. В противен случай
си отговорете на въпроса, струва ли си да поддържате от-
ношения, които не ви носят радост и не са перспективни.
Всяка истинска връзка трябва да се гради върху реална пре-
ценка. На 4-и са възможни раздори между брачните
партньори. Причината е, че очаквате инициатива от
партньора, а той се колебае. Това ви изнервя и ви кара да се
чувствате несигурни. Не допускайте каквото и да било да
наруши душевния ви мир. Среща с атрактивен предста-
вител от противоположния пол на 6-и ще постави на
изпитание чувствата към вашия съпруг/а. Препоръчи-
телно е да се фокусирате изцяло върху постоянния си
партньор и да не допускате в момент на емоционален по-
рив да съсипете всичко, което сте градили с години.

Децата ви радват
Тези от вас, които са родители, ще бъдат приятно изне-
надани от събития, свързани с успехи на децата им. Семей-
ството и родителските грижи са основен жизнен приори-
тет за Рака. През юли децата и радостните събития око-

ло тях ще са водещите събития и във вашия живот. Ще се
почувствате истински щастливи. Не помрачавайте прек-
расните моменти с досадни забележки и критики. Дайте
воля на чувствата си и покажете на наследниците си кол-
ко много ги обичате. Отделете един от почивните си дни
само за тях. Изведете ги сред природата. Измислете заед-
но интересни игри и забавления. Това ще създаде повече до-
верие и близост помежду ви. Възможно е да научите за ня-
коя дребна тяхна пакост или лъжа. Опитайте се да запази-
те спокойствие и да не създавате драми. Разговаряйте с
тях приятелски – така ще ги насърчите и друг път да спо-
делят с вас. 

Внимавайте с шефовете
Бъдете много внимателни и дипломатични с висшестоящи-
те. Това е единствената сфера, в която трябва да извика-
те на помощ инстинкта си за самосъхранение. Има сериоз-
на опасност да привлечете вниманието им по начин,
който няма да ви представя в добра светлина. Ситуа-
цията е толкова напрегната, че може да ви коства ра-
ботата. Използвайте всичките си сили, за да не влизате в
никакви пререкания с тях. Всъщност най-добре е изобщо да
не им се мяркате пред очите. 

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ЮЛИ

РАК И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Възможни са
конфликти с Овен.
Вие можете да
смекчите
ситуацията,
защото
разбирате, че сега
не е подходящо
време да спорите
с него. 3-и и 17-и
са най-критични
дни.

Чувствате се
добре в компанията
на Телците.
Усещате, че имате
тяхната подкрепа,
което наистина е
така. Важно е да не
капризничите и да
забравите за
мнителността си в
тяхно присъствие. 

Близнаците може
да ви поизнервят
през първите 7–8
дни на месеца, но
не им обръщайте
голямо внимание.
Проявете
търпимост и такт и
ще предотвратите
излишна криза в
отношенията си.

Добра
съвместимост и
приятни
контакти ви
очакват с
останалите
Раци. Периодът
е подходящ за
стартиране на
съвместно
бизнес
начинание.

Вероятността да
влошите сериозно
взаимоотношени-
ята си с Лъвовете
е голяма.
Лимитът ви на
толерантност
спрямо тях е
изчерпан. Трудно
ще понасяте
егоистичните им
прояви.

С Дева ви очакват
недоразумения и
неразбирателства.
Проблемите могат да се
появят от лоша
комуникация. Следете за
детайлите, когато
получавате информация от
Девата. На 2 юли е
възможно да пропуснете
нещо съществено, когато
разговаряте с нея.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Няма да имате чести
контакти с Везните.
Въпреки това между
вас може да се създаде
усещане за близост,
защото вие сте
настроени
романтично. 4-и не е
благоприятен за
делови контакти.

Скорпион е сред
знаците, с които ще
се радвате на най-
хубави
взаимоотношения
през юли. Той е на
ваша страна във
всичко. Като успешни
се очертават не
само личните, а и
деловите контакти.

Стрелците ту ще
бъдат много
забавни за вас, ту
доста ще ви
изнервят. Спокойно
можете да се
срещате с тях,
защото сериозно
напрежение
помежду ви не се
очаква.

Отношенията с
Козирог са
напрегнати.
Бъдете
внимателни,
защото сте в
по-слаба позиция.
Силата му е в
това, че е видял
неща, които вие
сте пропуснали.

Водолеите ще
ви търсят за
съвет и
подкрепа.
Контактите
ви ще са силно
повлияни от
тяхната
потребност да
се доверят
някому.

За Рибите сте също
много привлекателни. Ще
се чувствате добре в
тяхно присъствие. Не се
поддавайте на чужди
внушения срещу тях. Има
хора, които ще се
опитат да ви скарат, но
с повече деликатност
може да устоите на
интригите.

РА
К

РА
К
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БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Всичко, което сте научили
през годините, сега ще ви бъ-
де полезно в работата. Опи-
рате се на стари контакти.
�Очаквайте промяна на си-
туацията в службата след 6-
и. Най-сетне ще хармонизирате
отношенията с колеги (или с
подчинени, ако сте шеф). Изпо-
лзвайте момента и разгърнете
възможностите си. Резултати-
те няма да закъснеят и ще из-
ненадат и самите вас. �През
целия месец ще се появяват въз-
можности за нови източници на
доходи, но не се изкушавайте
от предложения за бързи пе-
чалби. Моментът не е подхо-
дящ за рискове. Оперирайте ра-
зумно с парите си и пестете.

CMYK-122

Ю
ли е месец на важни избори и сериоз-
ни промени. Домът и кариерата ще
се борят за надмощие в живота ви.

�Решенията, които взимате по профе-
сионални въпроси, могат да провокират
конфликти на работното място. Хора-
та около вас трудно ще приемат нескрития
ви стремеж към лидерство. Онези от вас, ко-
ито са част от някаква йерархия, трябва да се
подготвят за сблъсъци с началниците. Не сте от
най-търпеливите, така че не е трудно да се предви-
дят последиците. Предимно в сферата на професионалните
отношения, но така също и при преговори, при важни изказ-
вания и при публични изяви. �В началото на месеца ваши-
те планове ще претърпят внезапна промяна. Има опас-

ност реализмът да ви напусне, а това ще ви
попречи да оцените адекватно ставащото
около вас. �Ако обаче съумеете да напра-
вите точна оценка на ситуацията,
твърде вероятно е юли да се окаже ме-
сец на нов и дълготраен подем във всич-
ки сфери на живота ви. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�На 6-и, 7-и и 8-и не взимайте важни решения,
преди да ги обмислите спокойно. �Ограничете разходи-
те за ремонти и изчакайте малко с плановете за ново жи-
лище. �След 27-и започва благоприятен период за реа-
лизация на нови идеи.

ЛЪВ
(24.07 – 23.08)
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�ДОБЪР ДЕН ЗА СКЛЮЧВАНЕ
НА БРАК ИЛИ ЗАЧЕВАНЕ НА ДЕ-
ТЕ Е: 16-и.
�ПОДХОДЯЩ ПЕРИОД ЗА ВЗИ-
МАНЕ НА ЗАЕМИ: след 16-и. 
� ЗАСВИДЕТЕЛСТВАЙТЕ ЛЮБОВ-
ТА СИ КЪМ НЯКОГО: на 7-и.
Жестът ви ще бъде оценен по
достойнство.
� БЛАГОПРИЯТЕН ПЕРИОД ЗА
ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ: след
12-и.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Наблюдава се тенденция към спад на тонуса ви. Но не се при-
теснявайте сериозно за здравето си. По-скоро предприемете пове-
че разходки на чист въздух, сред природата. �Опитайте се да
контролирате нервните си изблици, защото те ви създават
допълнителен дискомфорт. �Възможно е при някои Лъвове да се
обострят хронични заболявания. Хубавото е, че има достатъчно
астрофактори, които ще подпомогнат лечението им. На 5-и и 6-и
можете да стартирате лечебните процедури. Дните са бла-
гоприятни за всякакви оздравителни мероприятия. Насочете
се към лекар с проверена репутация и направете съответните
медицински изследвания. �След 12-и започва благоприятен пери-
од за оперативни намеси или хирургични интервенции с цел
разкрасяване.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Настроението ви често ще се променя. �Хаосът от мисли и

чувства е пълен. Липсва ви опорна точка, която да ви помогне да

подредите всичко. �Съветвам ви да сте търпеливи и лаконични в об-

щуването си с представители на противоположния пол. Ако се инати-

те за всичко, рискувате да развалите добрите впечатления, които сте

оставили. �Не отправяйте прекалено много изисквания към ин-

тимния си партньор, за да не го разгневите. Прекалявате! �Се-

мейните Лъвове да не си позволяват да кръшкат! Наблюдават ви под

лупа и разправиите няма да ви се разминат. През целия месец ще се

люшкате между полюсни емоционални състояния, а това може да обърка

човека до вас. Затова е добре да проявите разум и да се опитате да

контролирате емоционалните си изблици. В противен случай рискувате

да развалите връзката си. �На 7-и имате добър шанс да засвидете-

лствате своята любов. Отделете целия ден на любимия човек. С то-

ва ще прекратите създалото се в последно време напрежение.
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Стартирате месеца 
с конфликти

Ще се карате най-вече с интимния си партньор. Дайте си
сметка, че опитите ви да налагате силово мнението си се
причината за тези скандали. Предстои ви да се борите за
любовта си. Ако не проявите специално внимание към люби-
мия/любимата, има опасност да загубите доверието му/є.
Не го/я лъжете на дребно. Ще бъдете разкрити. Другата
пречка пред интимните ви отношения е вашата скова-
ност в общуването. 4-ти е благоприятен ден за стаби-
лизиране на семейните и партньорските отношения.
Истинската им стабилизация обаче ще се случи чак
след 11-и.
Направете подарък на любимия човек, поканете го на ро-
мантична вечеря. И въобще обсипете го с внимание. Няма
да съжалявате за усилията, които сте положили. 

Двама е по-добре 
от един

При контактите ви с различни хора за вас ще е важно как-

ва е социалната роля на вашия бизнес партньор и как той
успява да я реализира в общите ви появявания пред публика.
Много по-успешно бихте работили с хора, към които из-
питвате и емоционална привързаност.

Внимателно 
с шефовете!

Начинът, по който общувате с вашите преки шефове, а и
с другите висшестоящи не е най-печелившият в момента.
Ако се държите прекалено надменно, в началото на месеца
има опасност да ви залее недоволството на началника. На
16-и и на 24-ти има риск да направите гаф в службата,
дължащ се на небрежност от ваша страна. Това ще
нервира шефовете ви. И основателно. Лошото е, че не сте
склонни да поемете вината. Именно това ще провокира из-
бухването на сериозен конфликт. Колкото и да сте убеде-
ни, че грешката не е ваша, помислете пак дали е така. Не
се опитвайте да натопите колегите си за своите грешки.
Това е подло. По-добре запазете мълчание и поемете вина-
та. В никакъв случай не нападайте други хора, това може
да подейства като експлозив срещу вас.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ЮЛИ

ЛЪВ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Отношенията ви с
Овен ще са много
ползотворни. Имате
общ език и това ще
направи
общуването
приятно и за двете
страни. Възможно е
Овен от
срещуположния пол
да се окаже даже
голямата ви любов
през този месец.

С Телеца ще се
чувствате
напрегнати, особено
ако делите обща
работа. Лошото е,
че недоволството
му от вас е
основателно. Най-
критичен за
отношенията ви е
периодът от 22 до
27 юли.

С Близнаци се
чувствате много добре.
Лекотата, с която те
общуват, и
разностранните им
интереси внасят
свежест в
ежедневието ви.
Затова и по-често ще
търсите тяхната
компания. Не са
изключени и
романтични увлечения.

Обърнете внимание
на отношението
си към Рака. Сякаш
не забелязвате
колко много
негативи са се
натрупали помежду
ви. Ако държите на
приятелството си
с него,
въздържайте се от
избухвания и лъжи. 

С другите Лъвове
ситуацията е
деликатна. Еднакво
чувствителни и
активни сте. Не е
зле да се пазите
от стълкновения
помежду си през
целия месец.
Особено
конфликтни дни
са 6-и и 7-и.

С Девите
комуникацията ви е
затруднена.
Старайте се да не
се мяркате пред
очите на шефа си,
ако той е Дева.
Бъдете много
сдържани, когато
разговаряте с него
на 1-ви, 2-ри и на
15-и.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
С Везните сте в
завидна
хармония.
Творческият ви
потенциал е с
еднакви
вибрации, което
през този месец
ще се отрази
благоприятно на
съвместната ви
работа.
Романтична
връзка също не е
изключена.

Със Скорпиона
месецът започва
на нож. Ако обаче
проявите
нужната доза
толерантност и
запазите
спокойствие, след
5-и отношенията
ви ще се
успокоят от само
себе си. Иначе ще
си късате нервите
взаимно месеци
наред.

Един Стрелец ще ви
създава проблеми,
особено ако е сред
колегите ви. Ако ви
е началник,
проблемите могат
да се окажат още
по-сериозни. Върху
вас ще се
прехвърли вината
за някакъв
служебен гаф,
така че бъдете
нащрек. Особено в
средата на юли.

Ако имате да вършите
някаква работа с
Козирога, вършете я
през периода от 1-ви
до 5-и. Тогава наистина
срещите ви ще са
конструктивни и
ползотворни. След това
ще придобият по-
консервативен
характер. Не са
изключени и конфликти
поради генерални
различия на мненията ви.

Водолей е в добро
разположение на
духа спрямо вас, но
за вас не може да
се каже същото.
Иска ви се да го
поставите на
мястото му и няма
да му спестите
дори по-груби
реплики. Но ако
стане скандал
помежду ви,
заслугата за него
ще е ваша.

Риби няма да ви
притесняват с
присъствието си през
юли. Макар че вие може
би няма да имате нищо
против компанията
им. За съжаление сега
те си имат други
сериозни ангажименти
и като че ли не им е до
това да се
приспособяват към
настроенията ви. И да
ви вървят по гайдата.

ЛЪ
В

ЛЪ
В
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Обръщайте повече внимание на здравето си през
юли. Самонаблюдението е задължително, тъй като
има опасност от поставяне на грешни диагнози. За-
това не се доверявайте само на един специалист, а
потърсете мненията поне на трима лекари. �На
16-и шофирайте с повишено внимание. Има опас-
ност от злополуки, дължащи се на претоварване
вследствие на безсъние. Съветвам ви даже да не ся-
дате зад волана. �Заменете силния чай и кафето
с билкови чайове през юли. �На 14-и е препоръчи-
телно да предприемете плодова диета или да погла-
дувате няколко дни. Това ще се отрази добре както
на фигурата ви, така и на здравето ви. �На 25-и се
пазете от прегряване, пийте повече вода от
обикновено и въобще не стойте на слънце. Има
опасност от топлинен удар.

CMYK-124

П
рез юли ще искате да сте в центъра
на вниманието на всяка среща, на
всяко събитие. Това може да ви изиг-

рае лоша шега. Трябва да положите усилия
да потиснете желанието си да държите
всичко и всички под контрола. Не давайте
воля на лидерските си амбиции. �Човек
от противоположния пол ще ви помага без-
резервно през целия месец. Намерете начин да
изразите благодарността си. �Проучвайте си-
туациите много добре, преди да вземете важни ре-
шения. Налага се през целия юли да обръщате внимание на
детайлите и да пресявате нужното от излишното. Особено
в работата. �Мнозина от вас ще се почувстват като

ученици сега. Някои наистина ще седнат на
ученическата скамейка. Но при други това
усещане ще е свързано с вълненията около
кандидатстудентските изпити на деца или
близки. През първата седмица на юли се
концентрирайте основно в сферата на
науката и знанието. Каквото посеете се-

га, това ще пожънете след години. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�Не си позволявайте да взимате прибързани решения
на 3-ти, 10-и и 18-и. �Обмисляйте внимателно всички де-
тайли. И без това сте силни в тази дисциплина.

ДEВА
(24.08 – 22.09)

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�В работата и в бизнеса ще имате чувството, че
тъпчете на едно място. Но за сметка на това ще се
чувствате здраво стъпили на земята. �Ще успе-
ете точно сега да реализирате много стари
свои идеи. До средата на месеца обаче не старти-
райте нищо ново. Рискувате да ядосате с новости-
те партньорите и колегите си. �Доходите ви ле-
ко ще започнат да спадат. �Не изпадайте в па-
ника на 9-и, ако делова среща не протече точно как-
то сте я планували. По-късно ще разберете, че съд-
бата ви е спасила от сериозен проблем. �Във финан-
совите си дела проявявайте честност и педантич-
ност. Доходите ви трябва да са „на светло”: не
пред всички, но пред партньорите ви – задължител-
но. �На 23-ти бъдете много внимателни при бо-
равене с пари, подписване на договори и поемане
на обещания. Доста сте разсеяни и можете да нап-
равите гаф. �На 25-и спокойно предприемете
планираната от вас смяна на офиса или на жили-
щето. Начинанието ще е успешно.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�За някои Деви се очертават много любовни дни през юли. Ако

обаче връзката ви се държи на косъм, не се мъчете да я задържите.

Новите ви интимни връзки ще са много по-надеждни. �Сложете на

място личност, която ви лъже, че е влюбена във вас и ви изпо-

лзва материално. �При много необвързани Деви чувствата ще

вземат връх над разума. Което е рядкост за вашия зодиакален знак.

След 6-и ще сте буквално във вихъра на любовните преживява-

ния. Край с рационалните проверки и интелектуализацията на ва-

шите интимни отношения. Във вас ще се фокусират погледи на

представители на противоположния пол и вие трябва да се възполз-

вате от това. По възможно най-добрия начин. Посочените по-горе

образователни занимания, които ще предприемете, могат да се

превърнат в ключ към интимни отношения с представител на дру-

гия пол. При някои от вас този флирт може да завърши с брак. 
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ВЗИМАНЕТО НА
ПРИБЪРЗАНИ РЕШЕНИЯ: на 3-
ти, 10-и и 18-и.
�ОПАСНОСТ ОТ ЗЛОПОЛУКИ ПРИ
ШОФИРАНЕ: на 16-и. Не сядай-
те зад волана!
� СМЯНА НА ОФИСА ИЛИ НА
ЖИЛИЩЕТО СЕ ОЧЕРТАВАТ: на
25-и. Действайте спокойно и
смело в тази посока.
� ВЪВ ВИХЪРА НА ЛЮБОВТА
СТЕ: след 6-и.



CMYK-125

Проблемно общуване
Общуването с другите този месец може да ви създаде се-
риозни проблеми. Част от причините за това ще се коре-
нят в напрежения и неразбирателства с колегите и съд-
ружниците. Юли може да се окаже най-конфликтният през
годината период в отношенията с околните – с приятели,
с ваши доскорошни покровители и с бизнес партньорите
(ако те са чужденци, има опасност от пълно скъсване на
връзките). 

Положителни и отрицателни 
емоции с колегите

Ще бъдете и подкрепяни, и одобрявани от тях. Основа за
конфликтите ви с тях ще е вашата разсеяност. Затова
бъдете внимателни при работа с документи и подреждай-
те добре работното си място. Бъдете съсредоточени и
когато получавате информация и не разкрасявайте, когато
я възпроизвеждате. Критични дати са 11-и, 12-и и 27-и.

Инерция в брака
Между вас и брачния партньор са се натрупали доста недо-
изказани неща. Не сте щастливи от инерцията, по която

се движи връзката ви, но едва ли ще се втурнете да изне-
верявате. Въздържайте се от импулсивни действия. На 5-и
и 25-и не се отнасяйте лекомислено към думите, с кои-
то се изразявате пред любимия/любимата. Те може да
се окажат капката, която да прелее чашата на търпение-
то му/є. Проявете снизходителност към партньора си
на 23-ти.

Нова любов
очаква някои необвързани Деви. Възможно е да срещнете
половинката си на 27-и! Трябва да излъчвате стабилност.
Става дума за облеклото ви, походката ви, тона ви. Въоб-
ще за всичко.

Приятни изненади 
от децата

В началото на юли ще бъдете приятно сюрпризирани от
техен успех в училище (или в университета). Той обаче мо-
же да ви създаде финансови притеснения, но в никакъв слу-
чай не демонстрирайте, че се притеснявате за пари пред
децата си. Възможно е да ги обезкуражите и да им вмените
чувство за вина. На 22-ри бъдете много деликатни с тях
в един разговор за пари.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ЮЛИ

ДЕВА И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Имате желание да
стоите по-далеч от
Овена. И донякъде
имате право.
Интуицията ви
подсказва, че около
него е много
взривоопасно.
Отдръпнете се
деликатно обаче. Той
не обича да го
пренебрегват и ще
ви отмъсти.

Впечатлени сте от
работоспособността на
Телеца. Изпитвате много
мили чувства към
представител на тази
зодия и искате да му
помогнете. Но по-
деликатно, защото може
да не разбере
истинските мотиви за
поведението ви. Телецът
не понася да го
критикуват.

С Близнаци няма да
ви е комфортно през
юли. Но не ги
нападайте с хапливи
думи и забележки,
дори и да се
чувствате прави.
Възможни са
безсмислени
спорове и
конфликти
помежду ви на 1-
ви, 2-ри и 16-и.

С Рак ще спорите
често и на дребно.
Най-добре
застанете над
нещата и не
приемайте
емоционално
неговите обвинения.
Началото на месеца
се очертава като
по-напрегнато за
отношенията ви.

Лъвът ще се
изнерви от
непрекъснатите ви
забележки. По-
добре не го
критикувайте. Ако
му покажете
слабите места на
1-ви, 2-ри и на 15-
и, скандалът
помежду ви е
неизбежен.

С останалите
Деви сте в
спокойни, но
не и в близки
отношения.
През този
месец
общуването
ви няма да е
пълноценно. Не
насилвайте
нещата.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Очертават се
благоприятни
възможности
да заздравите
отношенията
си с Везни. Не
се
притеснявайте
обаче, ако нищо
конкретно не
се случи
помежду ви. 

Най-надеждният
ви партньор сега
е Скорпионът. С
него сте на една
вълна. Той може да
бъде вашите
„очи”, що се
отнася до анализ
на ситуации и
процеси.
Доверете се на
преценката му.

Думата, с която могат да
се характеризират
отношенията ви със
Стрелеца, е „конфликт”.
При все че вие все още
запазвате присъствие на
духа, напрежението
помежду ви расте. Ако не
допуснете да пламне
искра, нещата
постепенно ще се
успокоят. Въпрос на време.

В присъствието
на Козирога ще
се чувствате
прекрасно. Но не
ставайте
делови. Това
може да го
накара да се
почувства
несигурен с вас
и да го изнерви.

Не бъдете много
активни в
отношенията с
Водолей. По-добре го
оставете за
известно време той
да води. Очакват ви
промени в
отношенията с
него, но те за
жалост не зависят
от вас.

Ако сред близките си
имате представители на
знака Риби, бъдете много
внимателни с тях,
защото има опасност да
се стигне до сериозен
разрив на отношенията
ви. Ако са сред шефовете
ви, бъдете много
дипломатични, защото
рискът да загубите
работата си е голям.

ДЕ
ВА

ДЕ
ВА
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ЗДРЗДР АВЕ И ХРАВЕ И ХР АНЕНЕАНЕНЕ
��До 9-и няма основание за оплаквания. Ще ви при-
теснят само болки в кръста на 7-и, които ще от-
шумят бързо. Сменете матрака си. ��На 9-и внима-
вайте при шофиране. ��На 13-и уязвима ще е нерв-
ната ви система. Водите прекалено уседнал живот.
Променете това незабавно. ��През този месец има
опасност от отравяния с храни. ��На 14-и ще кипите
от енергия. Ще имате усещането, че нищо не може да
ви са опре, и това ще е самата истина. Използвайте
деня, за да направите пробиви във важни за вас сфери.
Предупреждавам ви, че на другия ден ще се чувствате
обаче изцедени. ��На 19-и и 20-и не се подлагайте
на хирургични интервенции. ��На 24-ти премахване-
то на каквито и да е петна по кожата е опасно. 

CMYK-126

ЗЗ
апочвате месеца със самочувствие.
Чувствате се стабилни по причина, че
финансовото ви състояние постепен-

но се подобрява. Мнозина от вас ще ре-
шат да вложат пари в собствен дом
или в друг недвижим имот. До средата
на юли можете да теглите кредит, но не е
добре да взимате големи суми пари от близ-
ки или приятели. ��Информационният поток,
който ви облива, може да се окаже твърде го-
лям, което ще ви натовари. Добре е да сложите
живота си в ред, за да дишате спокойно през следващите
месеци. ��Нараства увереността в силите и възможности-
те ви. Много от вас ще бъдат забелязани от околни-
те, ще получават награди и признания. Това обаче не
бива да ви подвежда да се явявате на конкурси или да кан-
дидатствате за изборна длъжност след 12-и. Ще печелите

доверието на хора, с които имате личен кон-
такт, но при всякакви форми на гласуване
вероятността да загубите е голяма. ��В
края на юли ще сте в подем на всички
фронтове. Никой няма да може да ви отк-
лони от постигането на набелязаните це-
ли. Предстоят ви много пътувания, включи-

телно и в чужбина. Те ще увeличат вашия
престиж. Някои Везни ще се радват на слава

зад граница. 

Препоръки за овладяване Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти на лошите аспекти 

��Подхождайте безкрайно търпеливо към неуредиците –
това е единствената ви печеливша позиция. ��Правете
покупки само на изплащане през този месец. Не инвес-
тирайте готови пари.

ВEЗНИ
(23.09 – 23.10)

БИЗНЕС ПРОГНОЗБИЗНЕС ПРОГНОЗ АА
��Очертават се възможности за печелене на
много пари. Тази тенденция важи в по-дългосрочен
план. ��На 2-ри бъдете нащрек по отношение
на финансите си. Възможно е да загубите пари
поради недалновидност. Някой може да ви измами.
Не се заслепявайте от съмнителни бизнес предло-
жения, колкото и съблазнителни да са те. Не се до-
верявайте дори на близки приятели, когато става
дума за пари. ��На 11-и и 25-и подхождайте по-
скептично към подписването на договори.
Всичко, което ви се струва чудато и необикнове-
но, подлагайте на допълнително преразглеждане.
Колкото и да не обичате, обръщайте внимание на
подробностите. ��Предстоят ви сложни отно-
шения със стари пaртньори по бизнес. Конфлик-
тите с тях ще бъдат фон през целия месец и мо-
гат да прераснат в сериозни финансови разногла-
сия на 1, 2, 7 или 15 юли. Някои Везни ще се разоча-
роват много от свои предишни покровители и
приятели на тези дати.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

��Очаква ви месец, изпълнен с много хубави емоции. Не-

обвързаните ще получат шанс да срещнат нов обект на

своите чувства. Имате потенциал да създадете стабилна

връзка, а ако вече имате такава, да я затвърдите. ��Ме-

сецът е благоприятен за интимни срещи и колкото пове-

че са те, толкова по-добре за вас. ��Прилив на сексуална

енергия ще усетите още в началото на месеца. Всъщност

сексът е прекрасен начин за изразходване на енергия за онези

Везни, които хич не обичат да спортуват. ��За обвързаните

Везни звездите ще създадат условия да освежат и обновят

връзката си. Не се отказвайте от хрумвания за експерименти

в леглото. Те ще очароват интимния ви партньор. ��Не пра-

вете забележки от ревност. Единствено те заплашват

да доведат до конфликти.
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ПРИЯТНОСТИ ИПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАНЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИТИ

�� В СЕКСУАЛЕН АПОГЕЙ СТЕ: след 8-и.
�� НАЙ-БЛАГОПРИЯТНИ ДНИ ЗА ЛЮ-
БОВНИ СРЕЩИ: 2-ри, 9-и и 21-ви.
�� НЕ СЕ ЯВЯВАЙТЕ НА КОНКУРСИ И
ИНТЕРВЮТА ЗА НОВА РАБОТА: след
12-и. Няма да спечелите.
�� ЩЕ КИПИТЕ ОТ ЕНЕРГИЯ: на 14-и.
Но на 15-и ще се чувствате като
ударени с мокър парцал.



CMYK-127

Подобрения във външносттаПодобрения във външността
Това, че постоянно ще се радвате на вниманието на окол-
ните, ще ви подтикне да се заемете с промени във
външността си. Жените Везни направо ще разцъфтят в
нови модни дрехи и стилни бижута. Вие сте суетни. Инте-
ресът на околните към вас допълнително ще гъделичка са-
мочувствието ви. Но не се заслепявайте от ласкателства-
та на другите. Нито от техните ухажвания. Повечето от
тях са користни.

Не лъжете тези, които обичатеНе лъжете тези, които обичате
На 9-и дамите ще имат затруднения с получаването
на достатъчно пари от съпрузите си и това ще ги из-
нерви. Истината е, че те искат да ви направят изненада.
Проявете търпение и ще харесате много реализацията на
идеята. 
Обърнете внимание на децата си. На 13-и времето,
прекарано с тях, ще ви донесе душевно спокойствие.
Макар че любовните ви отношения ще останат на заден
план. В края на седмицата обаче очаквайте покана за ин-
тимна вечеря от страна на любимия. Този романтичен
жест ще е удобен повод да възродите поугасналата

страст помежду ви. Не лъжете тези, които обичате. Това
може да стане повод за семейни драми.

Партньорствата Партньорствата 
ще са важна тема за вас през периода 17–28 юли. Това се
отнася най-вече за отношенията ви в сферата на бизнеса.
През този период имате много добрия шанс да освежите
старите си бизнес отношения и да създадете нови контак-
ти, които могат да се превърнат в дълготрайни.

Динамика Динамика 
на работното мястона работното място

За радост позитивните преживявания са повече от нега-
тивните. Но това може да ви накара да мислите, че всичко
в работата е наред. Съветвам ви да бъдете нащрек. Не си
позволявайте нехайство и мерете думите си, особено що
се отнася до финансовата политика на фирмата, в която
работите. Непремислените ви изказвания могат да дове-
дат до проблеми. И то не само за вас, но и за други колеги.
На 17-и е най-добре да не участвате в разговори и де-
бати на тази тема или ако се наложи, поне не отпра-
вяйте голословни обвинения, а се аргументирайте с
факти.

ФОКУФОКУ СИ ВЪВ ВЗСИ ВЪВ ВЗ АИМООТНОШЕНИЯТАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ А ВИ ПРЕЗ ЮЛИЮЛИ

ВЕЗНИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИВЕЗНИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕНОВЕН ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ БЛИЗНАЦИ РР АКАК ЛЪВЛЪВ ДЕВА ДЕВА 
Овен е един от най-
подходящите за вас
бизнес партньори през
юли. Общуването ви ще
е много ползотворно и
ще донесе полза,
удовлетворение и
стимул за нови идеи и
проекти и на двама ви.
16-и и 17-и са много
силни в това
отношение дни.

Телецът е доста
груб, когато
разговаря с вас.
Ако съумеете да
не му
отвръщате по
същия начин на
16-и и 17-и,
отношенията ви
ще запазят
своето
равновесие.

Общуването ви с
Близнаци ще
протича в духа на
взаимно харесване
и разбиране.
Каквото и да
захванете сега
заедно, ще ви
донесе радост и
приятни
преживявания.

Ракът не е сред хората,
с които ще се срещате
често през юли. Но
колкото и малко да
общувате, със сигурност
няма да провокира
неприятни емоции у
никого. Раците харесват
вашата жизненост и
устрема ви през този
месец.

Ще си паднете по
един Лъв. Много.
От вас зависи
дали ще го
превърнете в
дълготрайна
интимна връзка,
или ще оставите
привличането да
изтлее на ниво
мимолетен
флирт.

С Дева
отношенията ви
са по-скоро
спокойни с
тенденция за
малко срещи и
общуване. Нека
това не ви
притеснява. По-
добре е да си
починете едни
от други.

ВЕЗНИ ВЕЗНИ СКОРПИОНСКОРПИОН СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ КОЗИРОГКОЗИРОГ ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ РИБИРИБИ
С останалите Везни
ви очакват хубави
дни. Ще си
организирате много
празници и купони.
Най-голяма
вероятност да се
почувствате
идеално в
тяхната компания
има на 3-ти, 4-ти
и 5-и. Не се
опитвайте обаче
да водите делови
разговори на маса.

Един Скорпион ще ви
осигури своята
безрезервна подкрепа
през този месец.
Благодарение на него
ще направите скок в
кариерата си. От
доста време сте в
полезрението му и е
много вероятно сега
да заяви своите
положителни
впечатления където
и пред когото
трябва.

Разчитайте на
пълно разбиране
от страна на
Стрелеца. Но и вие
проявете доверие
към него.
Прекалявате с
критичността си.
Ако сте по-мили,
общата ви работа
ще е по-спорна и
съзидателна. Не е
изключено и да се
влюбите в един
Стрелец.

На 10-и и 11-и
бъдете много
внимателни с
Козирозите.
Отношенията ви с
тях могат да се
променят без видима
причина. Но
временно. Ако не се
съобразите с това
предупреждение,
можете да си имате
неприятности,
които ще продължат
до края на месеца. 

Ще се увлечете по
идеята на един
Водолей. Хубаво
изслушайте
предложението му, но
не се впускайте
ентусиазирано в
реализацията му
веднага. Изчакайте
нещата да се
изяснят. Може да
видите много
пропуски, които, ако
се отстранят, всичко
ще се получи добре.

С Риби ви очаква
промяна в
отношенията с
противоположен
знак, без значение
дали са добри, или
лоши в момента.
Ако са добри, има
тенденция към
влошаване и
обратно – ако са
лоши, най-
изненадващо и за
вас могат да се
подобрят.
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Eнергични сте, но и изнервени. Липсва ви спокойствие.
Гневът няма да ви помогне. �Възможни са оплаквания като
главоболие и проблеми със сърцето на нервна почва. Не се изку-
шавайте да пиете лекарства без лекарско предписание. Самоле-
чението сега е нежелателно. �Намерете начин да релакси-
рате – най-добре на чист въздух сред природата. �Юли е
подходящ за стартиране на отслабваща диета. Но не гладувай-
те. По-добре изберете като вариант два разтоварващи дни в
седмицата (само на плодове и на течности). Ефектът ще е
много бърз. Другият вариант е да опитате с разделно хранене,
но този начин изисква повече време и усилия. �Обогатете
седмичното си меню с храни, богати на витамин В12, като
черен дроб, месо, яйца и мляко. Имайте предвид, че расти-
телните храни почти не съдържат този витамин. По-небла-
гоприятни дати в здравословен план са 4-ти и 9-и. А от 11-
и до 17-и ще се чувствате по-уморени и ще ви липсва енергия-
та от началото на месеца.
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М
есецът се очертава като ползот-
ворен и важен за вас по три ос-
новни причини: ставате видими в

публичното пространство, професионал-
ната ви дейност и кариерата ви ще бъ-
дат подложени на изпитание и като след-
ствие от това ще има драматични про-
мени и напрежения в контактите с
партньори, съдружници, роднини и близки.
�Засилената ви склонност към солови про-
яви може допълнително да обърка нещата.
�Пазете се от кражби и опити за измами на 5-и и 11-и.
Не се поддавайте на изкушението да мързелувате. На 7-и
се налага да надвиете в зародиш желанието си да
лентяйствате. Ако го направите, няма да има лоши пос-
ледици. �Раздирате се от вътрешен конфликт: от

една страна, е желанието ви да постигате
успехи в кариерата, а от друга – липсата
на идеи как трябва да се случат тези успе-
хи. Броят на неприятелите и противни-
ците ви непрекъснато расте. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�Старайте се да избягвате стълкновения
и конфликти с когото и да било на 2-ри и 10-и.

�В периода 11–20 юли се пазете от измами. Не предп-
риемайте рисковани начинания, особено свързани със задо-
воляване на чужди капризи. Не се опитвайте да свършите
сами цялата работа. Разпределете част от отговорности-
те си и на хората около вас.

СКОРПИОН
(24.10 – 22.11)

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Първите 10 дни от месеца ще са ус-
пешни по отношение на преговорите
и комуникацията. Но не прибързвай-
те с подписването на документи
до 10-и. Има опасност да загубите
пари. �От 20-и до 25-и се отваря
шанс да получите сериозна материал-
на придобивка. През този период пре-
говорите за по-висока заплата ще бъ-
дат успешни, независимо в каква об-
ласт работите. �В момента не сте
много задълбочени, затова не предпри-
емайте нищо ново. Има риск да стар-
тирате непечеливша дейност. Па-
зете се и от необмислени инвести-
ции. Не се поддавайте на изкушение-
то да правите промени чрез нови ма-
шини, уреди, съоръжения или стоки.
Периодът е неблагоприятен и за взи-
мане на кредити. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Сексапилът ви е неустоим. Очаква ви страстен месец. На 5-и ви

предстои незабравима вечер. Ще изразите пълноценно волята,

чувствата, емоциите и страстта си. Партньорът ви ще остане за-

шеметен и малко объркан. Няма да знае просто как да продължи. Ако

държите на него и го искате за по-дълго време до себе си, вземете ини-

циативата за следващата среща. Предложението ви ще бъде прието с

възторг. �Някои от вас ще се отдадат на тайни любовни връзки,

които може да завършат със съвсем явен брак. �Много сте суетни

в общуването и контактите си, което напряга събеседниците ви. Об-

щувате сякаш за да се представите в най-добрата си светлина, а не за-

щото имате да кажете нещо важно. �Имате нужда от емоционал-

на промяна! А това може да ви принуди да се влюбите много бързо

в неподходящ човек. В това няма нищо лошо, освен ако не вземете

прибързано решение за встъпване в брак. Изчакайте с тази крачка.

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ИЗМАМИ: през пе-
риода 11–20 юли.  
�НЕБЛАГОПРИЯТНИ ДНИ ЗА ЗДРА-
ВЕТО: 4-ти и 9-и.
� УСПЕШНИ ПОКУПКИ ВИ ПРЕДСТО-
ЯТ: на 3-ти и 4-ти. Не харчете па-
ри през последните дни от месеца.
Особено на 28-и. Ще съжалявате!
�НЕ ПОДПИСВАЙТЕ НИКАКВИ ДО-
КУМЕНТИ: до 10-и.
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Трансформация 
на любовните отношения 

Чувствате се доста неудовлетворени от начина, по който
се развива връзката ви (ако сте обвързани). Готови сте на
всичко, а усещате, че отсрещната страна – не. За ваше ус-
покоение, това не е така. Вие толкова здраво сте барика-
дирали личната си територия, че интимният ви партньор
не смее да влезе там. Ако усещате охладняване на отно-
шенията ви, бъдете сигурни, че вие трябва да направите
първата крачка да разчупите ледовете. Сега е моментът
да бъдете активната страна и да „атакувате” по вашия
начин, който не може да остави никого равнодушен.

Колегите действат 
подмолно

На пръв поглед те са доста дружелюбни с вас, но вече са
пуснали в ход своите подмолни действия, които могат да
ви навредят. Всъщност те не са насочени лично към вас.
Просто вие сте се оказали между два враждуващи лагера и
всеки се опитва да ви направи свой привърженик. Задачата
да балансирате в това положение е много тежка и изисква

почти факирски умения. Ще се справите, стига да не се взе-
мете твърде насериозно. Не изказвайте крайни и катего-
рични мнения. Не говорете много, повече слушайте какво
ви казват другите.

Желание 
за уединение

ще ви обхване в началото на месеца. Вашата затвореност
ще отдалечи другите от вас. Но необходимостта ви от
почивка е по-силна. Пък и ви липсва емоционална енергия.
Затова поведението ви е оправдано. Навлизате в период,
през който ще слагате себе си винаги на първо място.

С шефовете – 
по-търпеливо

Няма да спечелите нищо, ако изкажете на глас своите
несъгласия и упреци към взетите от тях решения. Истина-
та е, че прекият ви началник ви оценява по достойнство и
сигурно го е показал чрез повишение на заплатата ви в на-
чалото на годината. Просто вие сега сте по-енергични и
по-нервни и сте склонни към критикарстване. Пренасочете
част от енергията си извън офиса и всичко ще се успокои.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ЮЛИ

СКОРПИОН И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
С Овена през юли сте
с еднакъв енергиен
заряд, което може да
доведе до сблъсъци.
Но при умело
общуване и от
двете страни това
може да се превърне
в много позитивен,
творчески
потенциал.
Ситуацията до
голяма степен е във
ваши ръце.

С Телец се очакват
напрегнати дни.
Но, слава богу, те
не са много. Може
би не е сега
времето да
демонстрирате
надмощието си.
Това може да
доведе до
сериозни, но
безсмислени
конфликти
помежду ви.

Между вас и
Близнаци ще има 4
напрегнати дни
през този месец –
от 10-и до 14-и. Ако
съумеете да
овладеете нервите
си на тези дати, ще
запазите добрия тон,
а оттам и
отношенията си. Не
се оставяйте да
бъдете провокирани
за дреболии.

С Рак ви очаква един
много хубав месец
във всички сфери – и
в приятелството, и
в интимните
отношения, и в
работата. Можете
да предприемете и
реализация на
хубава идея, която
много вероятно ще
ви осени изведнъж,
но ще се увенчае с
успех.

Много е важно да
овладеете
напрежението с Лъва
още през първата
седмица на месеца.
След това няма да
имате причини за
опасения, стига да не
започнете да се
връщате
непрекъснато в
миналото и да
търсите поводи за
конфликт.

За Девата се
явявате сериозна
опора през този
месец, което
много ще ви
сближи. Тандемът
помежду ви е
идеален. Добре е
да се възползвате
максимално от
тази ситуация и
да предприемете
съвместна
работа.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Към Везни сте
особено
чувствителни и в
тяхно лице може да
съзрете добра и
перспективна връзка.
Това може да ви
накара да се
застъпите за тях в
случай на нужда, дори
рискувайки да
влезете в
пререкания с други
хора.

С другите
Скорпиони сте в
трудни
отношения
(особено ако са
от
противоположния
пол), независимо
че за околните
това не е видно.
Студена война –
така може да се
характеризира
ситуацията.

На Стрелеца не му е
до вас, той иска
повече спокойствие
и вглъбяване. Но
дали ще устоите на
изкушението да не
го предизвикате –
ако не за друго, то
поне за един
вълнуващ спор. Ако
го сторите,
кризата в
отношенията ви е
сигурна.

Взаимоотношени-
ята ви с Козирога
също са трудни, но
срещите ви с него
са полезни за вас. От
тях може да
научите как да
различите реалното
от въображаемото,
да видите нещата
в подходяща
перспектива и да
правите по-точни
преценки.

Връзката ви с хора
от зодиакалния
знак Водолей
винаги се е
характеризирала с
големи амплитуди
на положителни и
отрицателни
емоции. Този месец
тя е относително
спокойна, дори
леко неутрална.

С Рибите се чувствате
идеално, а сега те са
особено привлечени от
вас. Пазете се взаимно
от мнителността си и
не се поддавайте на
чуждите внушения
срещу представители
на знака. Има хора,
които ще се опитат да
ви скарат, но с повече
такт и деликатност
може да избегнете
интригите.
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Тези от вас, които са имали здравословни пробле-
ми до този момент, ще усетят чувствително по-
добрение. �Изпълнени сте с енергия, а това влияе по-
ложително на работоспособността ви. �Има опасност
от възникване на възпалителни процеси. Намалете
употребата на лекарства, дори да имате хронични за-
болявания. �Постарайте се да не претоварвате очи-
те си и да не преохладите тялото си. �През първата
седмица на юли ви препоръчвам да се отдадете на
спортуване. Все пак бъдете внимателни, защото физи-
ческото натоварване може да стане причина за скъсва-
не на мускулни влакна. �Около 20-и психичният и
емоционалният ви тонус се стабилизират. �След
26-и са възможни обриви или други кожни проблеми,
които ще са резултат от натрупаните отрови в
организма. Консумацията на алкохол е нежелателна.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Ще ви изплатят хонорари за от-
давна свършена работа и така бър-
зо и лесно ще решите финансовите
си проблеми. Възможно е да получите
доходни бизнес оферти от чужбина.
�Успявате да впечатлите околните с
всеотдайност и високи постижения.
Колкото повече толерантност проявя-
вате към партньорите си, толкова по-
вече подкрепа ще привличате на своя
страна. �Агресивният ви подход за
самоутвърждаване може да бъде
ефективен чак след 21 юли. Тогава се
очертава и неочакван скок в популярно-
стта ви благодарение на случайно съби-
тие. Очакват ви и много медийни изяви.
По пътя ви няма да липсват рискове и
опасности. Ако бъдете внимателни, ще
успеете да издържите на огромното
напрежение.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�В началото на месеца са възможни спадове в отношенията ви с люби-

мия/любимата. Ще усетите хлад и неразбиране. �Критични дни за

връзката ви са 1-ви и 2-ри. Още на 3-ти обаче се появява възмож-

ност за стопляне на отношенията ви. �През периода от 21 до 30

юли ще се запознаете с много нови хора. Не е изключено с някого от тях

да завържете и интимни отношения. Особено ако този някой е чужденец

и особено ако вие сте необвързани. Възползвайте се от предложение за

пътешествие. �Балансирайте силната си социална ангажираност през

този месец с повече внимание към близките хора. Всекидневното общува-

не с роднини и съседи ще ви помогне да успокоите нервното напрежение.

�Семейното, както и професионалното ви обкръжение ще бъдат едино-

душни във високите оценки за дейността ви и за силата на личността

ви. Вашето нетърпение обаче заплашва да развали всичко чрез прояви на

ненужна откровеност или агресия. Бъдете по-толерантни.

CMYK-130

В
ътрешно безпокойство ще съпът-
ства вашия стремеж към себедоказ-
ване. Някои от вас ще бъдат облада-

ни от силна амбиция към власт и слава. Съ-
щевременно с това имате желание да под-
чините мислите и чувствата си на строг
контрол, за да ги накарате да „работят” в
посока на постигане на по-високо обществе-
но положение. �Много хора ще бъдат заинт-
ригувани от вашите идеи. Възможно е активно-
стта и решителността ви дори да уплашат някого.
�Имайте търпение до 11-и, когато започва благоприя-
тен период, който ще ви осигури напредък в много об-
ласти. �Периодът до 20-и е подходящ за пътувания
зад граница. Успех очаква Стрелците, които се занимават
с литературни изследвания и творчество, преподавателс-

ка дейност и образование. �Посещението на
политически събрания и други обществени
мероприятия ще са чести събития за вас
през юли. �Ако възнамерявате да обнови-
те електроуредите вкъщи, сега е мо-
ментът за сполучливи покупки на нови. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�Вашата импулсивност може да дове до сблъсъци
дори с официалните власти. �Избухливостта и скан-

далното ви поведение могат да ви направят некому-
никативни. Бъдете внимателни, защото подобно поведе-
ние може да срине напълно нарасналата ви обществена по-
пулярност. 

СТРЕЛЕЦ
(23.11 – 22.12)

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

� КРИТИЧНИ ДНИ ЗА ОТНОШЕ-
НИЯТА С ЛЮБИМИЯ ЧОВЕК СА: 1-
ви и 2-ри.
� ВЪЗДЪРЖАЙТЕ СЕ ОТ ШОФИ-
РАНЕ: на 6-и. Особено през нощ-
та.
� УКРЕПЕТЕ КОНТАКТИТЕ СИ С
ВЛИЯТЕЛНИ ХОРА: след 21-ви. 
�ОЧАЙКВАЙТЕ ПРИЯТНА ВЕСТ
ОТ ЧУЖБИНА: на 3-ти.
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Възможно е да си 
спечелите недоброжелатели

Вашите взаимоотношения през юли не са лесни, защото не
са еднозначни. Възможно е да спечелите нови недоброжела-
тели. Това важи с особена силна за тези от вас, които жи-
веят с постоянен партньор или имат сключен брак. Хубаво-
то е, че интимната сфера е тази, в която можете да вне-
сете наистина положителни промени. Не си позволявайте
да налагате категорично мнението си, опитайте се да чу-
ете това, което ви казват, и по-често се поставяйте на
мястото на другия. Не давайте ухо на сплетни и интриги
по ваш адрес и не позволявайте да повлияят на взаимоот-
ношенията с околните.

Не смесвайте личния 
и професионалния живот

Опитайте се да разграничите служебните от интимните
контакти, защото е възможно да си навлечете проблеми
по-късно. Няма нищо лошо в това да участвате в бурни
компании, но не се впускайте в авантюри. 1-ви и 17-и са
свързани със силни положителни емоции. Възможно е в
живота ви да се появи привлекателен представител на

противоположния пол. Изживейте пълноценно срещите си,
но не взимайте сериозни решения. Не сте достатъчно ста-
билни емоционално и може да се обвържете с обещания, ко-
ито после ще ви се сторят абсурдни за изпълнение. 

Повишение 
в службата

Във вихъра сте на завързване на нови служебни контакти.
Не се страхувайте да се държите непреклонно, когато
трябва да наложите вижданията си за бизнес проекти.
Много скоро и колеги, и шефове ще проумеят нововъведени-
ята, които предлагате, и ще усетят ползите от тях. На-
чалниците ще забележат вашата нараснала актив-
ност и е възможно това да се отрази положително на
напредъка ви в службата. Ключовият момент за напредъ-
ка в кариерата ви вероятно ще е свързан с нови задълже-
ния. Бъдете много отговорни, но не поемайте всякакви ан-
гажименти на всякаква цена. Бъдете коректни, но и преце-
нявайте възможностите си, защото е възможно да приеме-
те работа, която не сте в състояние да свършите. Ако
имате собствен бизнес, наложете по-голям контрол над
подчинените си.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ЮЛИ

СТРЕЛЕЦ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Отношенията ви с
Овен може да се
усложнят, особено
ако не внимавате
къде и какво
говорите за него.
Не позволявайте на
околните да ви
въвлекат в
интриги. Бъдете
предпазливи и не се
поддавайте на
слухове.

С Телец отдавна
сте стартирали
общ бизнес проект
и сега имате
добри шансове да
го финализирате
успешно. Ще ви се
наложи да се
приспособявате
повече от друг
път, но това няма
да ви донесе
главоболия.

Имате желание да се
сработите с Близнаци.
Сменете подхода и
стратегията си на
поведение, защото в
противен случай няма
да успеете да ги
направите свои
партньори. Вашата
раздразнителност им
е неприятна и те ви
избягват
несъзнателно.

Взаимоотноше-
нията ви с Рак са
дистацирани, но
спокойни. Не му
давайте съвети,
ако не е поискал
мнението ви. А
най-хубаво би
било да
разредите
контактите си и
да си починете
един от друг.

Лъв е добронамерен,
но не е активен
спрямо вас. От вас
зависи какви и колко
контакти ще имате
с него през юли. В
случай че искате
среща или търсите
повод за
конструктивен
разговор, 10-и е
подходящата
дата.

С Дева ви предстои
конфликтен месец.
Проявявате нескрити
антипатии един към
друг. Противоречията
помежду ви
постепенно ще се
задълбочават. Не сте в
силна позиция за двубои
с нея обаче. Опитайте
да укротите
войнстващото си
поведение.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Очаква ви променлив
месец с Везни. Юли
носи силни
преживявания, но не
непременно
положителни и за
двете страни. От вас
се изисква да бъдете
уравновесени и
тактични, ако
държите на
взаимоотношенията
си с Везните.

Равнодушни сте
към Скорпионите.
Но и на тях вие
сте им
безразлични. Всеки
опит за
преодоляване на
апатията
помежду ви може
да доведе до
неприятни
емоции и за
двете страни.

Предстоят
трансформации в
общуването ви с
останалите
Стрелци. Те ще
заздравят
отношенията ви,
ако проявите
взаимна търпимост.
И ако стиснете
зъби, докато този
период отмине.

Не забравяйте, че
Козирогът е
знакът, за който
прецизността е
суперважна.
Възможно е да си
навлечете гнева
му, ако
закъснявате
постоянно за
срещи или
забравяте
уговорките си.

Предстои ви
прекрасен месец с
Водолей. Радвайте
се на хубавите
моменти и на
хармонията
помежду ви. През
юли ви очакват
приятни изненади,
ако имате интимна
връзка с
представител на
този знак.

С Риби са възможни
спречквания. През
първата половина на
юли се постарайте да
бъдете повече
слушатели в тяхно
присъствие.
Постарайте се да
проявявате
тактичност, особено
когато общувате с Риби
от противоположния
пол.
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БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Разкриват се разнообразни възможности за
интелектуални изяви. �Финансов въпрос на
3-ти може да ви принуди да вземете бързо
решение. Не ви е по вкуса да действате им-
пулсивно, но сега имате шансове за успех, ако
реагирате спонтанно. �Проявете последова-
телност при сделките с недвижими имоти.
Протакането скоро ще свърши и ще можете
да подпишете желания договор. �Значим нап-
редък се очертава на 14-и за всички, които
работят в издателски фирми, културни или
религиозни институции. Възползвайте се от
нарасналото си влияние, за да привлечете пове-
че хора на своя страна. Това може да ви гаран-
тира напредък в кариерата. �Ситуация след
21-ви ще ви убеди в това, че съдбата пома-
га на този, който сам си помага. �На 22-ри
недипломатичност от ваша страна при
контакти с обществени организации може
да стане повод за проблеми.

CMYK-132

Н
езависими и пълни с ентусиазъм ще
бъдат всички Козирози. Желанието
да усъвършенствате всичко около вас

ще бъде толкова заразително, че ще се
окажете обградени от цяла тълпа също
толкова мотивирани хора. �Назряват
добри възможности да се присъедините
към престижна обществена организа-
ция. Не пренебрегвайте покани за приеми или
обикновени на пръв поглед събирания. За всички
ще бъдете желан гост, а участието ви в тези ме-
роприятия със сигурност ще повиши вашата обществена
значимост. Стремежът да разширите социалните си кон-
такти ще ви накара да посетите чужди държави или да
смените коренно средата си. �Желанието ви да се оки-
чите с научна степен може да ви накара да започнете

аспирантура. Тази посока на вашите ин-
тереси ще се засили особено след 11-и.
�Целият месец е изключително успешен
период за всички, които са заети в сфера-
та на образованието, политиката или ре-
лигията. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�Бъдете с повишено внимание, когато кон-
тактувате с чужденци, защото са възможни

неприятности. Има предпоставки да попаднете в ситуа-
ции, в които ще отблъснете другите с консерватизма си.
�С демонстрация на интелектуален или религиозен
фанатизъм също може да отблъснете много хора от
себе си.

КОЗИРОГ
(23.12 – 20.01)

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�ОСИГУРЕТЕ СИ ПОВЕЧЕ СЪН: на
2-ри и 6-и.
�НАСТЪПВА РОМАНТИЧЕН ПЕ-
РИОД: след 11-и.
�ПРЕДСТОИ ВИ УСПЕШНО СЛУ-
ЖЕБНО ПЪТУВАНЕ: на 25-и. 
�ИМА ОПАСНОСТ ДА СЕ ВЛЮ-
БИТЕ В НЕПРАВИЛНИЯ ЧОВЕК:
през периода от 21-ви до 30-и.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�В добро здраве сте, но ще имате грижи около
състоянието на ваш близък. Осигурете си повече
време за почивка и сън. Хранете се по-обилно, но не
занемарявайте качеството на храната, която прие-
мате. �Намалете консумацията на алкохол, особено
през първата седмица на юли. Концентратите усил-
ват емоционалността ви, а сега това може да ви до-
веде до депресивни състояния. Бъдете внимателни,
когато шофирате, защото рискът от злополуки е го-
лям, особено на 7-и. �На 19-и са възможни внезапни
обостряния на хронични заболявания. Денят не е
подходящ и за хирургични интервенции. Вероятност-
та от лекарски грешки и невярно поставени диагнози
също е голяма на тази дата. �На 22-ри очаквайте
внезапни и остри възпалителни процеси.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Романтичните увлечения ще обсебят много от представителите

на знака след 11-и. Настойчиво ще се стремите към любовта. Попадате

в авантюристичен и необуздан вихър. Това не е характерно за вас, но щом

сте решили да съблазнявате, никой няма да остане безразличен към вас. На-

истина сте на висота. Личната ви притегателност и чар са силни, както

никога досега. �Бъдете внимателни през периода от 21-ви до 30-и. То-

гава е възможно да се влюбите в човек, който не е такъв, за какъв-

то се представя. Има риск да претърпите големи разочарования, тъй ка-

то ще научите нещо за този ваш любим, което никак не се връзва с предс-

тавата, която той създава за себе си. Ако обаче сте семейни, трябва да

обуздаете авантюристичните си пориви. Семейството винаги е било мно-

го важно за вас и е глупаво да го разрушите заради обикновени флиртове.

Пренасочете енергията и ентусиазма си към постоянния партньор и ще

преживеете един наистина пълен с любовни вълнения месец.
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Търсите верен път към другите
В хармония със себе си сте, особено в началото на месеца.
Изпитвате голяма потребност това да се пренесе и в от-
ношенията ви с другите хора. Промяна в общуването ви с
околните ще има, но не очаквайте тя да се случи веднага.
В приповдигнато настроение сте, но останалите няма ав-
томатично да се заразят с него. Измислете други начини,
по които да поддържате приятна атмосферата около себе
си. Предизвикателство за вас ще бъде да се престрашите
да споделите с околните вашия хубав период и вашето
добро настроение. Изразете без страх и задръжки чувства-
та си и ще получите адекватна ответна реакция. 

Успокойте атмосферата в офиса
Колегите ви все още са настроени критично към вас. Често
вашата раздразнителност се предава и на тях. Налага се
да успокоите атмосферата, за да се обградите с хора, кои-
то ще ви подкрепят. Отдавна не сте се чувствали толко-
ва активни и общителни, така че може да оправите неща-
та, стига да подхождате добронамерено. Желанието ви за
контакт е продиктувано и от това, че имате идеи, които
искате да реализирате. Ако не държите всичките ви лични

дела да станат обществено достояние, внимавайте какво
говорите пред „квалифицираните” клюкари.

Любимият човек ви подкрепя
Тъй като се чувствате прекрасно, бихте могли да предаде-
те това настроение и на интимния партньор. Подкрепата,
която получавате от него, е много важна за вас и би било
добре да є отговорите. Не се опирайте на рутината във
връзката. Партньорът ви иска повече близост и ако не го
показва, то е, защото не иска да ви отклонява от служеб-
ните ви ангажименти. Не допускайте да се развихри
разправия за пари на 15-и, която със сигурност ще вгор-
чи деня и на двама ви.

Роднините ви се бъркат
Те ще горят от желание да се намесват във вашите лични
и служебни дела. Предотвратете това им поведение още
при първите му симптоми. Ако не овладеете ситуацията
навреме, със сигурност животът ви ще се вгорчи за извес-
тен период от време. Важно е да отчетете, че сега сте
твърде емоционални, а това може да ви постави в по-слаба
позиция. Дайте път на рационалното мислене, подкрепено с
аргументи и факти.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ЮЛИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
С Овен се очаква
напрежение в
средата на месеца,
което трудно може
да бъде преодоляно.
Можете да
приемете
предизвикателст-
вото, а можете и
да го пропуснете,
като избегнете
срещи на 15-и.

С Телец ще се
чувствате
спокойни.
Разбирате се без
много думи, а това
ви е необходимо
сега. Възможно е да
възникне интимна
близост между вас
и представител на
знака.

Очаква ви напрегнат
месец с Близнаци. Те са
разпилени, а вие –
концентрирани.
Достатъчно основание
да се създаде атмосфера
на взаимна
нетърпимост.
Овладейте
взискателността си
към тях на 10-и и 19-и.

Раците ще ви
направят силно
впечатление с
активната си
позиция и с
точните си
действия. Трябват
ви точно такива
хора, така че не се
колебайте да ги
включите в екипа
си.

Лукави сте спрямо
Лъва, а това може
да го разгневи не
на шега. Ако все
пак запазите
добрия тон, ще
постигнете
повече,
отколкото ако се
поддадете на
острите му
реакции.

Дева е другият
знак, с който ще се
чувствате добре.
Желанието є да ви
угажда ще ви се
хареса и ще ви
сближи. Месецът е
подходящ за начало
на интимна връзка с
представител на
знака.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Везни са вашият
най-силен дразнител
през юли. Каквото и
да направят, ще ви
изваждат от
равновесие.
Възможно е да ви
разсърдят не на
шега на 9-и, 16-и
или 22-ри.

Скорпионът е
добре разположен
към вас. Винаги ще
усеща от какво се
нуждаете. Не
ставайте
капризни обаче,
защото това ще
го раздразни.

Със Стрелец трябва
да внимавате.
Възможно е да ви
подведе, въпреки че
няма лоши
намерения. Не му се
предоверявайте,
особено ако имате
общи бизнес дела.

Отношенията ви с
останалите
Козирози са вяли.
Няма предпоставки
за конфликти
помежду ви, но не
ви очакват
активни контакти
през юли.

Енергията на
Водолеите ще
бъде много полезна
за вас. Мислите
сходно по
възникнали
проблемни
ситуации и това
ви прави чудесни
партньори.

Риби ще ви раздразнят с
натякване за пропуски
или несвършена работа.
Покажете, че сте
възприели критиката им
още първия път. В
противен случай ще
слушате за грешките си
в продължение на целия
месец.
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ЗДРЗДР АВЕ И ХРАВЕ И ХР АНЕНЕАНЕНЕ
��Здравето ви няма да бъде особено стабилно, особено през
първата седмица на юли. Успокоителното е, че планетни-
те влияния, които определят здравния ви статус, не са
толкова опасни. ��Може би на 12-и ще почувствате из-
вестна преумора, която би могла да доведе до безсъ-
ние и да стане причина за разсеяността ви на работ-
ното място. ��Както в професионалната сфера, така и по
отношение на вашето здраве често ще бъдете поставяни
в ситуация на самоизследване (доколко мога да издържа).
Опитайте се да не достигате до крайности и да не се са-
моизтезавате. Нищо не може да е толкова важно, че да
заслужава цената „здраве”. ��На 23-ти и на 24-ти е доб-
ре да започнете диета. Не променяйте драстично храни-
телния си режим. Препоръчителни са очистителни проце-
дури, особено ако ги съчетаете с йога. ��Намалете месото
и ограничете алкохола през юли.

БИЗНЕС ПРОГНОЗБИЗНЕС ПРОГНОЗ АА
��Неприятностите постепено се оттеглят
и правят път на успеха и подобренията.
��Поставянето на нови цели и разширява-
нето на плановете ви ще са акценти в ра-
ботата и в бизнеса ви след 10-и. ��В нача-
лото на месеца ще имате спречквания с
колеги. Ситуацията ще се хармонизира към
края на юли. ��Водолеите, които имат
собствен бизнес, да внимават, защото има го-
ляма вероятност да се разделят завинаги с ня-
кой свой бизнес партньор. И виновните ще
сте вие. ��Подходете внимателно към
екстравагантно предложение, което мо-
же да получите от приятели или партньо-
ри на 16-и или на 17-и. Отнасяйте се пред-
пазливо към всичко, което засяга финансовите
ви средства. ��От 18-и до 20-и е рисковано
да стартирате каквото и да е било ново
начинание. Периодът е по-скоро подготвите-
лен за разширяването на вашия бизнес.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

��За представителите на знака, които имат сключен брак,

продължава трудният и лишен от положителни емоции и

чувства период. Налага се да бъдете предпазливи, защото в таки-

ва ситуации и най-малката искра може да възпламени неочакван по-

жар. ��Желанието ви за безгранична свобода е причина вашите

контакти и отношения да бъдат често хаотични и непоследо-

вателни. През този месец към това ще се добави и склонността ви

към тайни любовни връзки. ��Около 4-ти необвързаните Водолеи

имат шанс да срещнат стара любов. Възможно е инициативата

да започне от вас и определено ще има главозамайващо романтично

развитие. Помнете обаче, че всичко е хубаво, когато е с мярка. От-

дайте се на леки и приятни флиртове, но не поемайте сериозни ан-

гажименти. ��На 11-и ще се убедите, че любовта е пълна с изне-

нади. Несемейните да се подготвят психически, за да могат да реа-

гират адекватно на предложение за брак на тази дата.
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ММ
есецът ще ви предостави големи
възможности за професионална
реализация. Предстои ви да напра-

вите сериозна крачка напред, без значение с
какво се занимавате и къде стоите в йе-
рархията. ��Въпреки че вашето движение
напред в кариерата неизбежно ще ви създа-
де проблеми вкъщи, няма да имате сериозни
поводи за притеснения. Но на всяка цена
изтъкнете пред близките си добрите страни на
професионалното си развитие. Помогнете им да
осъзнаят „какво печелим, когато губим”. ��Най-голямото
предизвикателство пред вас е да овладеете склонност-
та си към преиграване. И да озаптите прекаления оп-
тимизъм, който демонстрирате понякога. ��Месецът
може да се превърне в начало на период на постъпателно
движение напред или на бавно, постепенно връщане назад.

Всичко ще зависи от това, дали се отнасяте
към останалия свят като към заплашителна
за вас среда, или разглеждате всеки ден от
този период като уникална възможност да
научите много и да реализирате наученото.
Възползвайте се от факта, че месецът се
очертава като един от благодатните пери-

оди в живота  ви, когато ще можете да опоз-
наете най-добрите страни от характера си.   

Препоръки за овладяване Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти на лошите аспекти 

��Поради очертаващата се тенденция за растеж и разви-
тие е възможно да не прецените правилно какви са реални-
те възможности пред вас. Непостижимите цели, които
някои от вас ще си поставят, могат да станат причи-
ни за загуби и поражения.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)
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ПРИЯТНОСТИ ИПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАНЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИТИ

�� ИМА ШАНС ДА СРЕЩНЕТЕ СТА-
РА ЛЮБОВ: на 4-и.
�� НЕСЕМЕЙНИТЕ МОГАТ ДА ПОЛУ-
ЧАТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА БРАК: на
11-и.
�� ЗАПОЧНЕТЕ ДИЕТА: на 23-ти
или на 24-ти.
�� НЕ ЗАПОЧВАЙТЕ НИЩО НОВО:
през периода от 18 до 20 юли.
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Общувате Общувате 
с лекотас лекота

Общуването с другите ще ви носи почти само положител-
ни емоции. Жизнерадостното ви настроение няма да ви на-
пусне до края на юли и даже ще заразявате и околните с не-
го. Хората от обкръжението ви ще търсят компанията ви
повече от друг път и ще искат да споделят всичко с вас.
Възможно е в някакъв момент да се изморите от много сре-
щи. Въпреки това не пропускайте шанса да подновите заб-
равени контакти и да създадете нови познанства. Съчета-
вайте срещите си с развлечения. 

Отделете време Отделете време 
на близкитена близките

Време е да се отпуснете и да се порадвате на любовта на
родините си. Дните 3-ти, 4-ти, 5-и, 16-и, 26-и и 27-и са
подходящи да направите приятна изненада на брачния
партньор (например резервирайте луксозен ресторант
и го поканете изненадващо). Темата, която може да по-
роди разправии, е свързана с нарасналото ви желание да
харчите пари. Ако не успеете да се въздържите от разто-

чителство, то поне приемете с разбиране забележките на
човека до вас. 

Несемейните могат Несемейните могат 
да сключат бракда сключат брак

Несемейните ще имат също вълнуващи мигове с любимия
човек. Връзката ви може да се задълбочи и дори да вземете
решение за брак. Месецът е подходящ за трайно обвързва-
не и зачеване на дете. В страхотна форма за нови запозна-
нства сте, така че ако нямате постоянен партньор, веро-
ятността той да се появи през юли е голяма. Важно е оба-
че ясно да показвате какво искате – сериозна връзка или ле-
тен флирт. 

Динамика в службатаДинамика в службата
Взаимоотношенията ви с колегите са променливи. Радвате
се на подкрепа и одобрение, но в същото време са възможни
конфликти, свързани с ваши грешки, породени от разсея-
ност. Критични дати в това отношение са 20-и, 21-ви
и 27-и. За да избгнете фаловете, създайте ред на работно-
то си място и бъдете внимателни при работа с докумен-
ти. Бъдете съсредоточени, когато получавате информа-
ция, и не я разкрасявайте, когато я възпроизвеждате.

ФОКУФОКУ СИ ВЪВ ВЗСИ ВЪВ ВЗ АИМООТНОШЕНИЯТАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ А ВИ ПРЕЗ ЮЛИЮЛИ

ВОДОЛЕЙ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИВОДОЛЕЙ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕНОВЕН ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ БЛИЗНАЦИ РР АКАК ЛЪВЛЪВ ДЕВА ДЕВА 
Овен не е във
фокуса на
вниманието ви сега,
но отношенията ви
са хармонични.
Случайна среща на
16-и или на 17-и с
един Овен може
да се окаже
значима и за
двете страни.
Затова не я
пренебрегвайте.

Към Телеците се
държите хем
предизвикателно,
хем после се
сърдите, че са ви
обидили.
Поведението им ви
кара да се
чувствате
пренебрегнати и
поражда у вас
негативни чувства.
Избягвайте ги.

Възможно е да
проявите
неконтролируема
раздразнителност
спрямо Близнаци и
това да влоши
сериозно
отношенията ви.
Преразгледайте
поведението си,
защото нямате
реално основание
да им се сърдите.

Раците силно ви
привличат и е
вероятно да
прекарате много
време с тях през юли.
Тяхната
чувствителност и
способността им да
бъдат добри
слушатели ще ви
накарат да търсите
компанията и
мнението им.

Към Лъва също имате
добро отношение и ще
търсите неговата
компания. Той обаче е
доста избухлив през
юли. Ако искате да
запазите
отношенията си,
задължително трябва
да запазите и
спокойствие в негово
присъствие. Критични
дни са 12-и и 26-и.

Взаимоотношени-
ята ви с Дева са
сложни. Очакват
се промени и е
добре те да
станат по
максимално
разумен начин. Не
активирайте
точно сега делови
контакти с
представители
на знака.

ВЕЗНИ ВЕЗНИ СКОРПИОНСКОРПИОН СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ КОЗИРОГКОЗИРОГ ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ РИБИРИБИ
Ще получите звездна
възможност да
стартирате нов
работен проект с
Везни. Не е необходимо
да бързате. Дайте си
повeче време за
обмисляне на идеята.
И чак когато
прецените, че си
струва, тогава
предприемете реални
действия.

Контактите ви със
Скорпиона ще са
спокойни, но редки.
Няма нужда да ги
активизирате.
Отношенията ви се
нуждаят от почивка и
ако я осигурите, ще ги
предпазите от
сривове. Скорпионите
сега имат сериозни
житейски задачи за
решаване.

Юли носи
напрежение между
вас и Стрелците.
Няма да устоите
на изкушението да
ги поставяте на
мястото им,
когато ви ядосат.
Помежду ви се
очакват сблъсъци
и дори раздели на
5-и, 6-и и 7-и.

Налице е
известно
разминаване
между вас и
Козирог. Не се
опитвайте да
изравните
позициите,
защото няма да
успеете. По-
вероятно е да
влошите
отношенията си.

С останалите
Водолеи сте в
хармонични,
спокойни, но
малко вяли
отношения.
Чувствате се
добре в тази
ситуация и не е
нужно да я
променяте.

Без да искат, Рибите
могат да ви провокират
към спор или конфликт.
Ако не отговорите на
тяхното
предизвикателство,
нещата много бързо ще
отшумят и всичко ще
остане спокойно.
Бъдете по-
предпазливи с тях
през периода 12–16
юли.
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З
а вас е характерна склонността към съп-
реживяване и „разтваряне” в духовни
занимания. Месецът ще изостри още

повече вашата чувствителност. Намира-
те се под мощно духовно влияние и ще ви
бъде трудно да съхраните чувството си за
реалност. �През юли за вас започва период
на активно интелектуално развитие. Меж-
ду 8-и и 10-и ще се появи възможност за
пътувате в чужбина именно във връзка с ва-
шето интелектуално усъвършенстване. В ни-
какъв случай не отказвайте пътуването. То може да бъде
повратен момент в живота ви. �Признание и награди
очакват студентите. �Успехи очакват и Рибите, които
се занимават с преподавателска или сценична дейност.

�Назрява необходимостта да промените в
положителна посока начина, по който ви
възприемат околните. Успешно промене-
ният ви имидж е пряко свързан с успеш-
ното ви бъдещо развитие. Пред вас е пе-
риод на последователна работа над себе
си, период на сериозни трансформации в

отношенията с обкръжението ви. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�Не допускайте лицемерие в отношенията с другите.
То може да ви създаде немалко недоброжелатели. �Конт-
ролирайте внимателно своите претенции и желания
към околните.

РИБИ
(20.02 – 20.03)

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Ако имате собствен бизнес, е възможно да предп-
риемете разширението му. Ако нямате, всекиднев-
ната ви работа ще изостава. Препятствията в
работата ще се появяват сякаш от нищото.
Не изпадайте в паника, защото проблемите са
временни. �Голямо значение за развитието на биз-
неса ви ще играят думите. Сега е моментът да
проявите способността си да водите спорове и
публично да защитавате своята гледна точка.
�До 19-и ще имате проблеми с  разходи, които
сте направили по-рано. Внимателно проверете
финансовата си обвързаност с различни хора. Сред
част от тях ще се появи желание да ви измамят и
даже да ви окрадат. �Склонни сте да се заемете
с революционни промени в работата. Реформи-
рането на бизнеса ви ще има благотворен ефект.
Всичко, което сте замислили обаче, изисква немалко
пари, а точно сега е сложен месец за финансови вло-
жения и въобще за парични дела. Внимателно обмис-
ляйте всяко финансово обвързване.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Вашата деликатност и ранимост понякога са прекалени. Според

вас самите вие не можете да промените себе си. Всъщност истина-

та е, че нямате нищо против да живеете в свят на фантазии и в

романтични ситуации и да позволявате на емоциите да ви владеят.

�Твърде вероятно е да се почувствате като жертва, която не

получава необходимата любов и внимание от половинката си.

Не търсете причината в себе си, а в избора, който сте направили.

Ако все пак държите на интимния си партньор, продължавайте да

полагате усилия и връзката ви ще се утвърди. Месецът не е много

подходящ за сключване на бракове. �Въпреки това на 18-и някои

Риби могат да срещнат любовта на живота си в чужбина. Дру-

гата вероятност е да започнат връзка с чужденец в България. Може-

те да бъдете сигурни в качествата на човека, когото ще срещнете,

и в перспективността на връзката, която ще започнете.
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�НЕ СЯДАЙТЕ ЗАД ВОЛАНА: на 3-
ти, 5-и, 10-и и на 17-и.
�НЕ СЕ ПОДЛАГАЙТЕ НА БИОЕ-
НЕРГОЛЕЧЕНИЕ: на 15-и.
�ЩЕ СЕ ВЛЮБИТЕ В ЧУЖДЕНЕЦ
ИЛИ ЩЕ СРЕЩНЕТЕ ГОЛЯМАТА СИ
ЛЮБОВ В ЧУЖБИНА: на 18-и.
�НЕ ПРЕДПРИЕМАЙТЕ НИКАКВИ
ФИНАНСОВИ ОПЕРАЦИИ: до 19-и.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Обхванати сте от нервно напрежение. �Ще ви из-
тощят ситуации, които ви принуждават да влага-
те прекалени емоции около 10-и. �Възстановяване-
то на емоционалния ви комфорт ще става най-бър-
зо в домашна обстановка. Спете повече и бъдете
възможно по-дълго време на чист въздух. Китките
на ръцете ще ви бъдат слабо място през юли. Сър-
цето и кръвоносната система също са проблема-
тични зони. Храносмилането ви ще е затруднено.
Ако приемате тежка храна, допълнително ще усложни-
те тези процеси. �Намалете консумацията на алкохол
и лекарства. �Около 13-и е налице тенденция за об-
що стабилизиране на здравословното ви състояние.
Въпреки това са възможни проблеми с кръвното налягане
около тази дата. �Между 17-и и 22-ри уязвим ще бъ-
де гръбначният ви стълб в областта на кръста.
Отложете физическите натоварвания за друга дата.



CMYK-137

Решавате 
интимни проблеми

В интимнитте ви взаимоотношения от известно време
има неща, които ви измъчват. Усилията ви да говорите
откровено с любимия човек не носят особени реултати.
Не се предавайте на лоши мисли и излишна мнителност.
Изчакайте търпеливо отминаването на този период.
Лошото е, че той ще продължи на приливи и отливи до
есента. Стари лични проблеми ще ви попречат на
12-и да се насладите на близостта с интимния си
партньор. За да избегнете трудностите, които се
очертават пред вас, ще трябва да обърнете по-голямо
внимание на любимия/любимата. От духовната връзка с
него/нея ще извлечете сила за решаването на проблеми-
те. Има голяма вероятност родените около 10 март
да приключат връзка, изградена върху прекалено
много компромиси. Имате голям лимит на толерант-
ност и това заблуждава околните, че търпението ви
няма край. През юли обаче не сте настроени да градите
отношения, които носят задължения и отговорност. За-
силеното ви чувство за самостоятелност и свобода е
причината за това. 

Напрежение с приятели 
и роднини

Повечето от вас ще минат през куп неприятности в личен
план, но няма да се захванат с тяхното отстраняване.
През периода от 1-ви до 10-и ще ви бъде много трудно
да се владеете, в резултат на което са възможни раз-
риви на приятелства и разрушаване на връзки.
Отношенията с близки и роднини са не по-малко напрегна-
ти. Всеки опит за натиск от ваша страна ще срещне сери-
озен отпор от тяхна страна. След 11-и се подгответе за
спорове и конфликти с роднини заради общо имущест-
во, наследство или пари.

Внимавайте 
с колегите 

Избягвайте да правите забележки, които не засягат пряко
работата, а по-скоро личния живот или външността на ко-
легите ви. Във ваши ръце е да предотвратите взрив на
недоволство срещу вас на работното място на 16-и и
на 17-и. Достатъчно е да обърнете повече внимание на
разговорите, които се водят, и на репликите, които ви се
подхвърлят, дори под формата на шега.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ЮЛИ

РИБИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Отношенията ви с
Овен ще бъдат
спокойни. Макар и да
нямате чести
контакти с
представителите на
този знак, вие сте
добронамерени към
тях и ги подкрепяте.
Не се опитвайте
обаче да изобличавате
и „поправяте” техни
грешки.

Към Телеца
проявявате силно
родителско
отношение. Това
е, защото искате
да го предпазите
от нещо. И
навярно ще
успеете, стига да
не предприемете
авторитарен
стил на
поведение.

Близнаците могат
да ви раздразнят,
опитвайки се да ви
обяснят себе си и
поведението си.
Бъдете
снизходителни.
Искрени са, но не
знаят какво точно
да направят, че да
ви превърнат в
свой
доброжелател.

С Рак сте по правило в
хармонични
отношения. През юли
обаче са възможни
известни
недоразумения помежду
ви, провокирани от
други хора. В началото
на месеца не се
влияйте от слухове
по техен адрес, а
лично изяснявайте
фактите.

Лъвът е силно
впечатлен от вашия
магнетизъм, но, уви,
чувствата ви не са
взаимни. Следвайте
интуицията си и не
насилвайте
общуването с
представители от
този знак, защото
контактът помежду
ви по-скоро няма да се
получи.

Девите си
мислят, че сте
решили да
съсипете живота
им. Каквото и да
правите, за да ги
убедите в
противното,
общуването няма
да е хармонично и
гладко. Оставете
нещата да се
развиват сами.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Подгответе
се за промяна
в
отношенията
с Везните.
Хармонията
помежду ви
изведнъж ще
се разруши. За
радост, този
ефект ще е
краткотраен.

Юли е проблематичен
и за отношенията ви
със Скорпиона. В
основата на
недоразуменията
помежду ви са клюки и
интриги, забъркани от
околните. Не
допускайте те да
станат повод за
конфликт с един
любим за вас Скорпион.

Взаимоотношенията
ви със Стрелеца
също ще са
напрегнати. Но няма
да се стигне до
сериозни разриви
помежду ви. Бъдете
изключително
тактични и не
отговаряйте на
предизвикателства
им на 8-и и на 10-и.

Нищо няма да
помрачи
чудесните ви
контакти с
Козирог.
Бъдете
внимателни
единствено на
11-и. Деловите
ви срещи ще са
повече от
успешни. 

Периодът от 12-и
до 16-и е критичен
за контактите ви с
Водолей.
Конфликтите тогава
могат да възникнат
от нищото.
Желателно е и двете
страни да проявят
разум, за да си
спестят излишно
нервно напрежение.

Общуването с
останалите Риби е
напрегнато, особено след
средата на юли.
Опитайте се да
провеждате разговорите
помежду си на рационално,
а не на емоционално ниво.
Ако преодолеете
обидчивостта си, можете
дори да станете добър
тандем.

РИ
БИ

РИ
БИ
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ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...
КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО

1–14 юли, 
както и 31 юли
НАМАЛЯВАЩА
ЛУНА

14 юли, 
15.05 ч., 
Луната е в Рак
НОВОЛУНИЕ

15–30 юли 
НАРАСТВАЩА
ЛУНА

wПрез този период организмът събира сили и извлича максимално всички хранителни вещества от хра-

ната. Той е настроен на режим „съхраняване на енергия“. Почивайте повече. Щадете се. wСега не е вре-

ме за диети, защото ще постигнете само временен резултат, и то с много усилия. Но все пак не прека-

лявайте с количеството на приеманата храна, защото всичко излишно ще бъде добре „съхранено“. Сега

се пълнее най-неусетно, защото и апетитът се изостря. От 17-и (след 12.40 ч.) до 22-ри (до 11.19 ч.),

когато Луната минава през Дева и Везни, яжте по-умерено, на малки порции, през 3 часа. Най-добре е да-

же да спазвате разделното хранене. Избягвайте алкохола, защото е калоричен и защото забавя обмяна-

та на веществата. Ако сте предразположени към пълнеене, не яжте солено от 17-и до 19-и, както и

от 27-и до 29-и. А мазните храни изключете от менюто си на 20, 21, 22, 29 и 30 юли.

30 юли, 3.43 ч. 
Луната е 
във Водолей 
ПЪЛНОЛУНИЕ

ХРАНИ СПОРЕД ЛУНАТА

ВИДОВЕ При нарастваща Луна При намаляваща Луна
(15–30 юли) (1–14 и 31 юли)
ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА... ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА...

Белтъчни храни 15, 16, 17 (до 12.40 ч.), 25, 26, 27 (до 9.22 ч.) 6 (след 17.58 ч.), 7, 8

и плодове
Сол и кореноплодни 17 (след 12.40 ч.), 18, 19 (до 22.54 ч.), 1, 9, 10

27, 28, 29 (до 16.15 ч.)

Мазни храни 20, 21, 22 (до 11.19 ч.), 29 (след 16.15 ч.), 30 2, 3, 4 (до 13.53 ч.), 11, 12, 31

Въглехидрати и 22 (след 11.19 ч.), 23, 24 4 (след 13.53 ч.), 5, 6 (до 17.58 ч.), 13, 14

листни зеленчуци

wЛунната диета благоприятства и състоянието на кожата. Ако се храните според „повелите“ на Лу-

ната, пъпките и излишното омазняване ще намалеят и дори ще изчезнат. По пълнолуние и новолуние

провеждайте гладуване, за да успеете да задържите постигнатите килограми. wДните на намаляваща

Луна подпомагат успешното провеждане на диета. Сега организмът разгражда оптимално хранителни-

те вещества и не задържа вода. wСъчетайте диетата с разходки на чист въздух на 2, 3, 11, 12 и 31

юли. 5, 6, 13 и 14 юли са подходящи дни за плуване, а 1, 2, 7, 8, 9 и 10 юли – за аеробика и фитнес.

wВ миналото този ден са го наричали Мъртва Луна. Ще усетите липса на енергия. Не се преуморявай-

те и не изпадайте в сантиментални и сълзливи състояния, не се самосъжалявайте. Направете си оп-

тимистични планове за бъдещето, които да стартирате на следващия ден. wДенят е подходящ за

отказване от вреден навик. wПонеже новолунието сега е в Рак, стомахът ви ще е по-чувствителен,

затова не го натоварвайте с груби и тежки храни. Не преяждайте. Храната ви днес не бива да е горе-

ща или люта, а постна. wЧувствителността към токсините е особено изострена днес. По възмож-

ност не пийте алкохол и даже ограничете приема на лекарства. Внимавайте какви плодове и зеленчуци

ядете (заради високите нива на нитрати в тях. За да подпомогнете процеса на самоочистване на орга-

низма, пийте чай от жасмин, анасон или розмарин. С гладуване или по-строга диета на новолуние се

топят 0,5–0,9 кг в зависимост от това, колко бърза е вашата обмяна на веществата. Тези килограми

не се възстановяват бързо!

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
хипертоник например, ще се наложи да ограничите солта в „дните на солта“. Ако искате да отслабнете, наложете си на

съответните дати през юли да не посягате към упоменатите срещу тях храни.

wЩе усетите прилив на сили. По-чувствителните хора ще са напрегнати и изнервени, което е след-

ствие от това, че Луната минава през знака Водолей. wНа тази дата трябва да бъдат внимателни

всички хора със здравословни проблеми, както и тези с наднормено тегло. Възможни са резки промени в

кръвното налягане, мускулни спазми и болки във вените. wОрганизмът задържа много течности. Зато-

ва не го претоварвайте с преяждане, алкохол и кофеин. wДобре ще ви се отрази пиенето на отвара от

коприва. За успокоение на нервите си направете чай от дилянка. wОнези от вас, които са решили да

гладуват днес, да пият повече сок от моркови за притъпяване на апетита. Започнете вашата диета

сега и я продължете до следващото новолуние.

ЛУНАТА СЪВЕТВАЛУНАТА СЪВЕТВА
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КОСА

КОЖА

ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ ПРЕЗ ЮЛИ

Подстригване

Къдрене

Боядисване

ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ НЕПОДХОДЯЩИ ЗАБЕЛЕЖКА
ДАТИ ДАТИ

НОКТИ

МАСАЖИ

САУНА

– 4 (след 13.53 ч.), 5, 6, 13, 14 Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно 
и ще се омазнява по–бързо.

15–30 – Ако искате косата ви да расте бързо.

1–4 (до 13.53 ч.), 7–12 – Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

9, 10 – Ако имате проблем с кожата на главата. Направете си маска 
в корените. Ефектът ще е поразителен. 

3, 7, 8, 11, 12, 18, 21, – Според тибетските вярвания, ако се подстрижете на тези дати, 
24, 26, 27 ще 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)

1–14, както и 31 – –

Парна баня – 15–30 Има опасност да ви останат белези.

1–14, както и 31 – –

Пилинг маски с плодови 
киселини

6 (след 17.58 ч.), 7, 8, 15, 16, – –
17 (до 12.40 ч.), 25, 26, 27 (до 9.22 ч.)

1, 9, 10, 17 (след 12.40 ч.), 18, 19 – –
(до 22.54 ч.), 27, 28, 29 (до 16.15 ч.)

15–30 – Най-ефективни ще са процедурите на 15, 
16, 17, 25 и 26 юли, когато кожата ще 
има нужда от много влага.

15–30 – –

15–30 – –

2, 3, 4, 9, 10, 15, 16, 17, – –
22, 23, 24, 29, 30, 31

– 15–30 –

1–14 – –

– 1–14, както и 31 –

15–30 – –

1–14 – Ефектът ще е максимален на 7 и 8 юли.

Дълбоко почистващи маски 
с глина

Подхранващи 
и овлажняващи маски

Специални манипулации 
при козметик с колаген,
еластин и ботокс

Подрязване и изпиляване

Оформяне на маникюра 
и лакиране

Лечебни, лимфодренажни 
и антицелулитни

Релаксиращи, регенериращи

– 4 (след 13.53 ч.), 5, 6, 13, –
14, 22, 23, 24

9, 10, 17, 18, 19, 20, 21 – Къдренето ще е най–безвредно и трайно. Прическата ще ви стои добре.

15, 16, 17 (до 12.40 ч.) – Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни.

– 4, 5, 6, 13, 14, 22 –

9, 10, 11, 12, 17 – За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.
(след 12.40 ч.), 18, 19, 20, 21

2, 3, 11, 12, 15, 16, 23, 24, 30 – За интензивно и трайно боядисване на нормални коси.

– 4, 5, 6, 11, 12, 13,14 Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е 
много болезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

– 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16 Датите са неподходящи за епилация.

1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 – Тези дати са подходящи за оформяне на вежди.

1, 2, 3, както и 7–12 – Датите са подходящи за механична епилация. Отскубнатите косми ще 
растат по–бавно.

2, 3, 9, 10, и 22–24 и 27–31 – 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

7, 8 Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, устна
кухина, зъби

20, 21, 22

9, 10 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки 23, 24

11, 12 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце 25, 26

13, 14 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен
мехур

1, 27, 28, 29

15, 16, 17 Сърце, слезка (далак) 2, 3, 4, 30, 31

18, 19 Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза,
черен дроб, жлъчен мехур; вегетативната нервна система

5, 6

20, 21, 22 Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и на целия
гръбначен стълб

7, 8

23, 24 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали 9, 10

25, 26 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта 11, 12

1, 27, 28, 29 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби 13, 14

2, 3, 4, 30, 31 Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система,
органи, свързани с нарушения на кръвното налягане

15, 16, 17

5, 6 Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система 18, 19

* 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 юли 2007 г. и с благоприятните да-

ти за лечение при намаляваща Луна.
ВАЖНО! По възможност избягвайте всякакви планови
оперативни интервенции на 30 юли (пълнолуние) и на 14
юли (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 правите
в периода на намаляваща Луна. Вярно е, че през месеца тези
дни са твърде недостатъчни, за да поддържате дома си изря-
ден, но поне по-голямата част от домакинската работа ви съ-
ветвам да свършите тогава.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА:

Основно почистване: от 1 до 14 юли.

Пране, химическо чистене и миене на прозорци: Не про-

пускайте датите 4 (след 13.53 ч.), 5, 6 (до17.58 ч.), 13, 14,

22 (след 11.19 ч.), 23 и 24 юли. Това са т. нар. дни на водата.

Всички замърсявания и петна ще се отстраняват с лекота. 

Неподходящи дати за миене на прозорци: 2, 3, 4 (до

13.53 ч.), 11, 12, 22 (до 11.19 ч.) и 31 юли. Тогава по стъкла-

та 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 юли.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ 
ЗА КУПУВАНЕ НА:
Модни дрехи, произведения на изку-

ството, парфюмерия и козметика,

музикални инструменти и аудиоза-

писи: 4 (след 14.00 ч.), 5, 6, 9, 10, 20, 21

и 22 (до 11.00 ч.) юли.

Недвижими имоти, мебели: 

1, 9, 10, 13, 14, 27, 28 и 29 (до 16.00 ч.)

юли. 

Автомобил, мотор или колело: 2, 3,

4 (до 14.00 ч.), 22 (след 11.30 ч.), 23 и

24 юли. 

Текстилни и метални изделия,

предмети за бита: 6 (след 18.00 ч.), 7

и 8 юли. 

Канцеларски материали и книги: 11,

12, 17 (след 13.00 ч.), 18 и 19 юли. 

Спортни стоки: 6 (след 18.00 ч.), 7, 8,

25 и 26 юли.

Бяла и черна техника, електрони-

ка, компютри и мобилни апарати:

2, 3, 4 (до 14.00 ч.), 29 (след 16.00 ч.),

30 и 31 юли. 

Обувки и дрехи: 1, 4 (след 14.00 ч.), 5,

6, 13, 14, 27, 28 и 29 (след 16.00 ч.) юли. 

Бижута, злато, луксозни вещи: 15,

16 и 17 (до 12.00 ч.) юли.

КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ ЮЛИ

СПОЛУЧЛИВО ПАЗАРУВАНЕ
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1-ви лунен ден (ЛД) – 14.07 (от 15.05
ч.) Чист и светъл ден. Припомнете си

детството. Ще ви осенят творчески идеи.

Не започвайте нищо ново. Посветете то-

зи ден на всичко, което възвисява духа.

2-ри ЛД – 15.07 (от 6.39 ч.) Не се подда-

вайте на гнева, избягвайте конфликтите и

изблиците на емоции. Подходящ е за нови

начинания. 

3-ти ЛД – 16.07 (от 7.52 ч.) Енергетика-

та на този ден изисква да сте активни.

Пасивността е противопоказна и опасна.

4-ти ЛД – 17.07 (от 9.02 ч.) Не взимай-

те прибързани решения. Усамотете се. Раз-

ходете се сред природата. Занимавайте с

дома и семейството си. Колективната ра-

бота няма да ви спори.

5-и ЛД – 18.07 (от 10.09 ч.) Делови ден.

Подходящ е за пътувания и за планиране на

генерални промени. Работете концентри-

рано. Не преяждайте. Целеполагането ще

е успешно.

6-и ЛД – 19.07 (от 11.13 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 – 20.07 (от 12.15 ч.) Ден за мо-

литва. Сбъдват се желания.

8-и ЛД – 21.07 (от 13.18 ч.) Сега се ак-

тивират фините и неуловими енергии в

организма. Добре е да се гладува, за да се

прочисти тялото.

9-и ЛД – 22.07 (от 14.21 ч.) Не е успе-

шен. Склонни сте към заблуждения и само-

измами. Добре е да дадете прошка. Прак-

тикувайте йога.

10-и ЛД – 23.07 (от 15.25 ч.) Не плани-

райте нищо важно. Изкъпете се с гореща

вода. Медитирайте.

11-и ЛД – 24.07 (от 16.30 ч.) Много мо-

щен ден. Активира се вселенската жизнена

енергия кундалини. Добре е да прочистите

организма си. Внимавайте с режещи

инструменти.

12-и ЛД – 25.07 (от 17.35 ч.) Дава се ми-

лостиня. Молитвите се чуват. Подходящ

е за взимане на важни решения.

13-и ЛД – 26.07 (от 18.35 ч.) Ден за ак-

тивни контакти, работа с информация и

учене. Сами си пригответе и изпечете хля-

ба. Не преяждайте.

14-и ЛД – 27.07 (от 19.30ч.) Много под-

ходящ за започване на важна работа, за фи-

зическо натоварване, за работа с информа-

ционни източници и свещени текстове.

Отваря се третото око. Прочистете ор-

ганизма си.

15-и ЛД – 28.07 (от 20.15 ч.) Сънищата

са верни и важат за месец напред. Лош ден

за секс. Сатанински ден, у нас се пробуж-

дат зли изкушения. Проявете аскетизъм.

16-и ЛД – 29.07 (от 20.52 ч.) Ден за пос-

тигане на вътрешна хармония. Старайте

се да вършите само добри дела.

17-и ЛД – 1.07 (от 22.19 ч.), както и на
30.07 (от 21.23 ч.) Подходящ е за удовол-

ствия, общуване и физически натоварва-

ния. И за брак по любов.

18-и ЛД – 2.07 (от 21.48 ч.), както и на
31.07 (от 22.52 ч.) Изгонете лошите

мисли. Прочистете стомашно-чревния

тракт – ден за гладуване.

19-и ЛД – 3.07 (от 23.21 ч.) Запалете по-

вече свещи у дома, направете анализ на

постъпките си. Ще успеете да се отърве-

те от чуждото влияние.

20-и ЛД – 4.07 (от 23.44 ч.) Получават

се духовни знания и прозрения. Не проявя-

вайте гордост!

21-ви ЛД – 6.07 (от 0.06 ч.) Много акти-

вен, творчески ден. Отличен е за започване

на нова работа, спортуване и пътешествия.

22-ри ЛД – 7.07 (от 0.27 ч.) Ден на мъд-

ростта. Предайте на другиго своите зна-

ния. Посетете астролог.

23-ти ЛД – 8.07 (от 0.50 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 – 9.07 (от 1.15 ч.) Активен,

творчески ден. Използвайте го за укрепва-

не на духа и тялото. Ден за нов строеж.

25-и ЛД – 10.07 (от 1.46 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 – 11.07 (от 2.24 ч.) Въздържай-

те се от активна дейност и постете.

Пестете си енергията и мълчете.

27-и ЛД – 12.07 (от 3.14 ч.) Ден за прек-

ратяване на контакти с лоши хора. Почи-

вайте и медитирайте. Ще имате прозре-

ния. 

28-и ЛД – 13.07 (от 4.14 ч.) Ден за по-

купка на жилище или началото на ремонт.

Сънищата са верни.

29-и ЛД – 14.07 (от 5.25 ч.) Опасен, са-

танински ден. Препоръчват се пост и

въздържание. Не планирайте и не започвай-

те нищо ново. Запалете свещ вкъщи и ока-

дете навсякъде.

Забележка. Датата 5 юли 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: 4 (след 13.53 ч.), 5,

6 (до 17.58 ч.), 13, 14, 22 (след 11.19 ч.), 23 и 24 юли.

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 2, 3, 4 (до

13.53 ч.), 11, 12, 22 (до 11.19 ч.), 31 юли. На тези дни с полива-

нето има опасност да провокирате появата на листни въшки

или други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 13 и 14 юли.

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 периодите от 2 до 6 (до 18.00 ч.), както и от 9

до 13 юли.

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: на 1 и от

6 (след 18.00 ч.) до 10 юли включително, както и на 27, 28 и

29 (до 16.15 ч.) юли. И в никакъв случай не ходете на зъбо-

лекар на 30 юли (пълнолуние) и на 14 юли (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  

ВВЪЪВВ  ВВЕЕЗЗННИИ

През юли 2007 г. Луната 
се намира във Везни на датите
19-и (след 22.54 ч.), 20-и, 21-ви 
и 22-ри (до 11.19 ч.).
През тези дни ще цари дух на

хармония и желание за партньо-
рство. Хората стават миро-
любиви и не влизат лесно в
конфликти. Проявява се прека-
лено голяма чувствителност
към думите и реакциите на хо-
рата от близкото обкръжение.
Самочувствието ви ще зависи
от признанието на околните.
Човек разбира по-лесно нужди-
те и желанията на всички, кои-
то се обръщат за помощ към
него. 

Възприятията за красивото
се изострят и то по-лесно се
открива в изкуствата и в при-
родата. 

Човек се стреми да бъде
привлекателен, да се облича
добре и да е с балансирано пове-
дение. Хармонията става не-
обходимост. Обществото из-
питва нужда от прилагане на
справедливост и законност. 

Ще имате склонност да проя-
вявате вежливост, мило отно-
шение към околните и духови-
тост. Ще общувате като по
мед и масло. Всички пречки и
недоразумения в семейството
или с близките могат да бъдат
преодолени напълно успешно.

Периодът е 
благоприятен за:

�Бракосъчетания, общуване с

приятели и за посещение на
културни и шоу мероприятия.
�Дните са подходящи за по-
купко-продажба на предмети
на изкуството, музикална апа-
ратура и мебели. Както също
и за украса на дома и за шопинг
на аксесоари и козметични
принадлежности. �Добро на-
чало за членство в клуб или в
обществена организация, как-
то и за стартирането на ле-
чебни процедури. �Дните са
благоприятни за лекуване на
ушите и зъбите, за козметич-
ни и пластични операции.
�През този период за жените
е препоръчително да се погри-
жат за външния си вид, купу-
вайки си елегантна дреха, посе-
щавайки фризьорски или козме-
тичен салон. 

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.



CMYK-143

Бела, брой 7 (113), 2007
143

Периодът е 
неблагоприятен за:
�Дните не се благоприятни за
работа с огън и желязо, с ост-
ри инструменти, киселини, пе-
рилни препарати, бои и лакове.
�Да не се правят манипулации
на кожата. �Да не се премах-
ват циреи и брадавици. �Пери-
одът е неудачен за търговия с
движимо имущество. �Необ-
ходимо е повишено внимание
при шофиране. �През този пе-
риод е уязвима ендокринната
система, особено панкреасът.
�Диабетиците трябва да
спазват строга диета.

ААККОО  

РРООЖЖДДЕЕННААТТАА

ВВИИ  ЛЛУУННАА  ЕЕ

ВВЪЪВВ  ВВЕЕЗЗННИИ

�� Независимо колко сте
скромни по сърце, смятате се-
бе си за елегантна, грациозна и
изтънчена личност. Тази предс-
тава е толкова силна, че в по-
вечето случаи успявате да я
реализирате и в действител-
ност. ��Вие сте наистина при-
ятни и мили хора, притежава-
те чар. Говорите увлекателно.
Съумявате да увлечете след
себе си хората. ��Проявявате
благост, любезност и привет-
ливост към всекиго. ��Винаги
се стремите към най-хубаво-
то, което искате да ви се слу-
чи. Не допускайте трудности-
те в живота или инерцията да
разрушат инстинктите ви за
„точни“ човешки взаимоотно-
шения – в тази сфера вие наис-
тина имате големи способнос-
ти. ��Взимате си поука даже
от задочния опит, проявявате
голяма човечност и разбиране

към другите. �� Изпитвате
дълбока нужда да се харесвате
и притежавате вродена вежли-
вост, чар и много дипломатич-
ност. �� Настроението ви и
емоционалният ви комфорт
винаги зависят от одобрение-
то на околните, затова се ста-
раете да им се харесате. ��С
Луна във Везни вие сте друже-
любни, сговорчиви и достъпни,
но ако сте решили да използва-
те тази енергия неразумно, мо-
же да проявявате капризност,
непостоянство и критикар-
ство. ��Лесно се поддавате на
ласкателства. Добре е да раз-
вивате съзнателно самочув-
ствието и самоувереността
си и да се научите да казвате
„не“, когато нещо не ви харесва
или не го желаете. ��Нужно е
да потискате склонността си
към мързел и безразборни флир-
тове. ��Възприятията ви са
силни. Имате вроден усет към
красивото и изпитвате необ-
ходимост да му се подчинява-
те. Имате влечение към музи-
ката, поезията и изкуствата.
��Бизнес партньорите са мно-
го важни са вас, защото обича-
те да работите и да се изявя-
вате в съдружие и в колектив.

Ако общувате 
с човек с Луна 

във Везни
��Това са хората, които никога
не казват лоша дума за околни-
те. Не се възмущават, не злос-
ловят. Ако случайно попаднат в
напрегната ситуация, успяват
много деликатно да решат
проблема, без да има наранени и
обидени. Истински дипломати
са. Никога не налагат мнението
си насила и до последно се опит-
ват да разберат настроението

и нагласите на събеседника си,
за да могат да съгласуват свое-
то поведение с неговото. ��Е,
разбира се, ще усетите и една
чаровна колебливост, която е
характерна за Везните, но това
няма да ви подразни. Дори ще ви
поощри да бъдете и вие мили и
толерантни като тях, да им
помагате да направят своя из-
бор. Те наистина се нуждаят
от вашето партньорско мне-
ние. Не е нужно да се дразните
от тяхната нерешителност,
защото те всъщност много
добре знаят как да постъпят в
дадена ситуация и имат своята
преценка, само че я изразяват
малко по-неуверено и неубеди-
телно.

Ако сте мъж 
с Луна във Везни

Вие притежавате толкова
чар и галантност, че привлича-
те жените като магнит. Окол-
ните не бива да прибързват да
ви се присмиват за по-нежните
ви жестове и за по-женствено-
то ви поведение. Вие сте много
дълбок характер, силен и мъже-
ствен, но просто не обичате да
демонстрирате силата си. По-
скоро не изпитвате потреб-
ност от това. Вашата
партньорка трябва да бъде
изискана, общителна и обичаща
развлеченията. Харесвате же-
ните да са добре поддържани и
атрактивни. Когато си  тър-
сите съпруга, държите на пър-
во място да сте приятел с та-
зи жена. И задължително да
сте равноправни.

Ако сте жена 
с Луна във Везни

Вие сте хармонични и изразя-
вате елегантно женственост-

та си. Умеете да създавате
прекрасна атмосфера около се-
бе си. Със силно изразения си
усет към дизайн, мода и изкуст-
во успявате да направите чуде-
са с действителността около
вас. Вие сте търсена и желана
партньорка. Жената с Луна във
Везни веднага се познава по еле-
гантното си облекло. И по изис-
каното си поведение.

Здраве и начин 
на хранене 

Обичате въглехидратните
храни. И правилно – те ви за-
реждат с енергия. От голямо
значение е сутрин да закусвате,
защото лесно излизате от
„ритъма“ на ежедневието и
сте разконцентрирани, ако ви
липсва енергия. Нужно е да се
храните в атмосфера на спо-
койствие, хармония и любов.
Препоръчителни за хората с
Луна във Везни са течните хра-
ни (супи например). Въобще
храната ви не бива да е тежка и
трудно смилаема. Стремете се
да си набавяте всеки ден дос-
татъчно количесво витамин С
и Е . Добре е да пиете минерал-
на вода. Имате проблеми с ус-
вояването на фосфатите. По-
ради забавената обмяна на ве-
ществата често страдате от
проблеми с отделителната
система – образувате бъбречни
камъни. Добре е да се храните с
нискокалорична храна и белтъ-
чините и въглехидратите да
бъдат перфектно балансирани
в менюто ви. Яжте повече кру-
ши, смокини и пъпеши. Ако се
научите да спазвате принципи-
те на разделното хранене, ни-
кога няма да имате проблем с
храносмилането, както и с над-
норменото тегло. 

МИШЕЛ

* Ако не знаете в кой знак се намира вашата рождена Луна, изпратете на имейла на редакцията – redakciabela@cablebg.net – името,
датата и часа си на раждане (по възможност да е точен до минути). Добре би било да посочите и града, в който сте родени, точния
си имейл (или стационарния си телефон). Или пък напишете всичко това в писмо до БЕЛА (1124 София, ул. „Загоре“ 4, ет. 2). Ще ви от-
говоря колкото е възможно по-бързо. Можете да оставите и номера на мобилния си телефон, за да ви пусна есемес. Става по-бързо ☺. 

Ваша МИШЕЛ
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ОТГОВОРИ НА КРЪСТОЛОВИЦАТА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ
ВОДОРАВНО: „Принцесата на цирка“. Елгар (Едуард). Молар. Риел. Ударник. ПАСОК. Ало. АВО. Вал. Фокус. Ен. „Ена“. Ракен. Коцев (Константин).
Зет. Сопа. Адамо (Салваторе). Мелез. „Ирена“. Обол. Феро (Сципион). Спални. Ад. Тик. ОРО. Бах (Йохан Себастиян). „Не“. Яка. „На“. Орех. „Рир“.
Креон. Взрив. Пещера. ООН. Етанол. Тура. Пек. Пузо (Марио). Ирис. Мирис. Мюнхен. Азбест. Ин. Дом. Уловка. Лекота. Ребро. АЕРО. Накат.
ОТВЕСНО: Предание. Показ. Умор. Илава. Лоара. Резюме. Ангро. Зебло. Ритон. Цан (Ернст). Резон. Нива. Хур. Дериват. Лидар. Ниело. „Как“.
„Порно“. Лам. Лес. „Ели“. Ва. Топ. Но. Саке. Калаф. ЕТ. Зар. Насока. Румб. Мароко. „Изабо“. „Ариел“. Куцар. Дарк (Мирей). Арсен. Мир. Седеф. Херо.
Итка. Риа (Крис). „Ванет“. Хеопс. Ок. Скеле. Марин. Оне (Жорж). Ита. Алонсо (Фернандо). Океан. Канат.
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