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ÊÎÐÈÖÀÒÀ
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№ ....... бл. ....... вх. ....... ап. ....... тел. ......................................... години ...............
име, презиме, фамилия .............................................................................................
какво работиш (или учиш) .....................................................................................

Талон № 07

�

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

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

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

ÇÀ ÆÅÍÈÒÅ, ÊÎÈÒÎ ÇÍÀßÒ

È ÍÅ ÇÍÀßÒ ÊÀÊÂÎ ÈÑÊÀÒ

цитат на броя

Някои неща са по-добри 
от секса, други са по-лоши, 
но нито едно не е като него. 

Oскар Уайлд

БЕЛА ПРИЗ ЗА 2007 г.
ГОЛЯМАТА НАГРАДА

ЗА ТАЛОН № 7

ГОЛЯМАТА НАГРАДА ОТ ТАЛОН №06 - летен комплект Daylong-Hydro, швейцарско каче-
ство за вашата кожа от Spirig Pharma, печели Илияна Лозанова от София. Награди пече-
лят още Рута Зорова от Русе, Надя Палийска от Пазарджик, Рени Димитрова от Чипров-
ци, Ирина Стаева от Пазарджик, Мария Георгиева от София, Емилия Кирилова от Добрич,
Катя Данчева от Бургас, Кристина Тунчева от Пазарджик, Теодора Христова от Габрово
и Катя Стефанова от Гоце Делчев.

БЕЛА ПРИЗ ЗА 2007 г.
чАНТА И СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН

КОМПЛЕКТ ЗА КОСА И ТЯЛО

ОТ VITALITY’S
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Да се откажеш от
сладкишите и бонбони-
те, не е чак толкова
сложно. Компенсирай
дефицита от глюкоза
с мед и плодове. Впро-
чем ако имаш воля цял
месец да не сложиш
грам сладко в уста, ще
отслабнеш най-малко с
3 килограма. „Редакци-
онно“ проверено ☺. Ед-
ната колежка даже
отслабна с 5! Но тя се
беше отказала и от
баничките!

...сладко

Е, 31 май е Све-
товният ден без
цигарен дим. Но
ти можеш да въ-
ведеш всеки ме-
сец по един „све-
товен“ ден без
пушене. За теб
наистина ще е
световно трудно
да съкратиш ци-
гарите от днев-
ния си режим, ако
си заклета пушач-
ка. Но опитай.
Или поне ги нама-
ли – до 5 на ден!

...цигари

...козметика...козметика

През

АВГУСТБЕЛА календар

Остави го поне веднъж в ръцете на баща му. А ти спо-
койно излез с приятелка по магазините. Но да не ти
става навик все пак. Ако искаш да запазиш съпруга си...

...детето

И без това задръстванията по софийските улици са
чудовищни. С градския транспорт понякога се пътува
много по-спокойно. Но ние ти препоръчваме да се ка-
чиш на колелото. През парка, през парка – и право на
работа. Но избери денят да е петък, за да може да се
облечеш малко по-спортно. За сведение редовните
велопробези ще ти помогнат за 1 месец да стопиш 3
килограма. От онези, излишните.

...автомобил

Един ден без...
Един ден без...

Когато през уикенда
отидеш на вилата, не
ти трябва мобилен
телефон. Съвсем съз-
нателно го забрави
вкъщи. После ще ви-
диш кой те е търсил
и за какво. Нали зато-
ва е опцията „пропус-
нати обаждания“.

...мобилен телефон...мобилен телефон

Случайно си станала
свидетелка на похот-
лива сцена между
твоя колежка и шефа
ти? Преглътни и
замълчи. Завинаги!
Сплетните хабят
енергия, която ще ти
потрябва за други, по-
благородни дела.

...сплетни

Вземи пример от аме-
риканките. Те по-чес-
то излизат от вкъщи
негримирани, откол-
кото гримирани. Но
ти не се занемарявай
толкова. Един ден без
мейк ъп в седмицата е
достатъчен, за да по-
чине кожата. Освен
така ще тренираш и
самочувствието си –
„И без червило и сен-
ки за очи изглеждам
великолепно!“

...сладко

CMYK-5

Бела, брой 8 (114), 2007
5



CMYK-6



CMYK-7

Бела, брой 8 (114), 2007
7

ХАЯХАЯ

Мирослава ИВАНОВА

Слави Трифонов се разболя, не знаем дали оздравя, но
оцеля и се върна. С тъмни очила. Зрителите няма
да могат да го гледат в очите. Има хора, които

наистина не бива да го гледат в очите след всичко, ко-
ето се опитаха да измислят по повод отсъствието му. 
Мнозина разгледаха болестта му като някакъв могъщ
балансьор на успеха му и възкликнаха злорадо: трябва
да има хармония, не може само да му върви, да откри-
ва, да успява. 
Някои решиха, че очите навреме са му отказали. Тоест
решиха, че с 1300 предавания той е на 1300 години и е
време да си ходи. А това е толкова вярно, колкото и
онова, че Лили Иванова е съученичка на хан Кубрат. 
За същите (и други), без Слави, шоуто беше по-добро.
Екипът на шоуто наистина показа как може да се оце-
лява във враждебна среда. Замяната на Слави с Росен
Петров се превърна в най-обсъжданата телевизионна
трансакция. Макар и да постигна забележителен нап-
редък, като водещ на шоуто Росен Петров само
потвърди истината, че всичко е в сянката на нещо по-
голямо. 
Остана въпросът, в чия сянка е Слави. В сянката на бо-
лестта, в сянката на зрителите или в сянката на не-
що друго? 
След завръщането му стана ясно едно. Слави Трифонов
може да бъде само в собствената си сянка. А неговата
сянка е неговото шоу. Защото няма по-голямо шоу от
неговото в родния телевизионен шоу ефир. Спомням си
думите на един от участниците в друг формат, по
друга телевизия. Когато дъщеря му се появи в предава-
нето, той є каза: „Тук, тате, можеш да чупиш какво-
то си искаш.“ 
В „Шоуто на Слави“ не можеш да правиш каквото си
искаш. В „Шоуто на Слави“ дори Слави не може да прави
каквото си иска.
Шоуто ни го даде, после ни го взе, промени го малко и
ни го върна. Всъщност как се е променил той за (...)
предавания отсъствие. Не е умрял. Както (жълто)сиг-
нално очакваха някои. Не се е оженил също така. Защо-
то за много жени това би могло да бъде най-лошото.
Не е започнал да заеква и не е погрознял. Не е оглупял.
Не се е счупил. Не се е дал. 
А какво да прави зрителят? Нужно ли е някой да му
обяснява как да гледа шоуто сега? Ще ви кажа за мен.
Първо си зададох въпроса, протоколно ли е да се явяваш
в ефир и да гледаш зрителя през тъмни очила. После ре-
ших, че няма такъв въпрос. Все едно единственото
списание, което чета, да започне да излиза върху черни
страници с бели букви. 
Пак ще го гледам.

ЧЕРНИ СТРАНИЦИ С 
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...

„ШОУТО НА СЛАВИ“ СЛОЖИ ТЪМНИ ОЧИЛА
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А
вгуст е. Слънце свети.
Ние гледаме на света
през присвити очи.
Представяме си се на

брега на морето. За това съби-
тие се готвихме цяла година.
Мечтаем да станем като шоко-
ладчета, да се почувстваме безг-
рижни и свободни. Да излекуваме
и телата, и душите си с морски
въздух и слънчево настроение.

СЪБЛАЗНИТЕЛНО
Такива трябва да са и тялото

ни, и лицето ни, и дрехите ни по
време на почивка. Надяваме се, че
отдавна си купила БАНСКИЯ
КОСТЮМ. И ако се чудиш как-
во още да сложиш в куфара освен
джапанки и хавлиена кърпа, въз-
ползвай се от нашия „списък“.

По точка първа – плажно облек-
ло, не забравяй за ПАРЕОТО. То е
изящно допълнение към плажния
ансамбъл. А и прикрива някои не-
достатъци. Не забравяй, че за-
гатнатото е винаги по-еротично
от онова, което е на показ.

КЪСАТА ПЛАЖНА ПА-
МУЧНА РОКЛЯ е задължител-
на! Ако памукът не е любимата
ти материя, вземи ленена, ма-
кар че пък тя се мачка повече.

СПОМНИ СИ 
ЗА БЯЛОТО

БЕЛИТЕ ОДЕЖДИ (РОК-
ЛЯ, ПАНТАЛОН И РИЗА) ще
защитят перфектно кожата
ти от палещите слънчеви лъчи
през деня. Освен това бялото е

божествен цвят – символ на не-
винността, чистотата и ис-
тината. Той се откроява много
добре и при евентуалното му
съчетаване с други цветове
усилва тяхната яркост. А и

колко добре ще стои на загоря-
лата ти кожа! БЕЛИТЕ ШИ-
РОКИ ПАНТАЛОНИ С БРО-
ДЕРИЯ са разновидност за да-
мите, които не обичат чисто
бялото.
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МОДАМОДА



ВЕЧЕРНИ 
ТОАЛЕТИ

Не забравяй да сложиш в куфа-
ра и дрехи за дискотека и бар.
Но и те не бива да са много
тежки, а по-скоро небрежно
елегантни. ПОТНИЧЕ С
ПАЙЕТИ В ЯРЪК ЦВЯТ И
ЛЕТНИ ДЪНКИ В МОДЕРНА
КРОЙКА ще свършат добра
работа. Ако искаш да си по же-
на, сложи в багажа една МАЛ-
КА ЧЕРНА ТРИКОТАЖНА
РОКЛЯ И ЧИФТ ЗЛАТИСТИ
(ИЛИ СРЕБРИСТИ) САНДА-
ЛИ ИЛИ РАВНИ УДОБНИ
ОБУВКИ. Не забравяй и лека
бяла жилетка (може и с къс ръ-
кав) за по-хладните нощи. 

КЪСА 
И НЕ ТОЛКОВА 
КЪСА РОКЛЯ

Ако имаш хубави крака, сега е
моментът да ги покажеш. Под

МОДЕРНИТЕ РОКЛИЧКИ
НА ЦВЕТЯ те ще се подават
много съблазнително. Сложи в
куфара 2–3 къси (или дълги до
коляното) рокли от нежни,
еферни материи. Въобще на по-
чивка е по-добре да преоблада-
ват роклите, а не панталоните.
В рокля всяка жена изглежда по-
загадъчно и по-романтично.
Най-актуални и най-секси са
тези С ПРЕЗРАМКА ПРЕЗ
ВРАТА И С ВИСОКА ТАЛИЯ.
Колкото по-цветни, толкова
по-добре.

ПАНТАЛОН, НО ЛЕК
Препоръчваме ти да го обуваш

само в краен случай. За предпо-
читане е да вземеш със себе си
ШИРОК ПАНТАЛОН ОТ
ПРОМАЗАН ПЛАТ или пък
БЕРМУДИ В САФАРИ СТИЛ,
които да откриват красивите
ти глезени. И двата панталона
спокойно могат да се носят с

джапанки, чехли и леки летни
сандали. Но за всеки случай сло-
жи в багажа и чифт летни мара-
тонки. Може да завали. 

АКСЕСОАРИТЕ
БЕЛИТЕ ЧАНТИ ОТ ПЛАТ

НА ЦВЕТЯ, както и РАВНИТЕ
ОБУВКИ ОТ ПЛАТ НА ЦВЕ-
ТЯ са хит на сезона. Гривните и
колиетата е по-добре да са ма-
сивни, изработени от естест-
вени материали (керамика, дър-
во). СЕДЕФЕНИТЕ ЕДРИ КО-
ЛИЕТА биха подхождали най-
добре на „морските“ тоалети.
Не носи обувки с високи токче-
та. Все пак отиваш на почивка.
И краката ти имат нужда от
спокойствие. Вземи повече
ЦВЕТНИ ШАЛЧЕТА, за да раз-
нообразяваш белите тоалети.

За всичко, което изброихме
по-горе, един малък куфар със
сигурност ще ти стигне. Попъ-
тен бриз! 
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Œ
свен портмоне и ключове ние пъха-
ме в чантата какви ли не други
щуротии – бележник, пудриера,
козметичен несесер, миниатюрна

„аптечка“, резервен чифт чорапогащи и, ес-
тествено, мобилен телефон. Но плюс тези
животоспасяващи практични предмети в
дамската чанта ние често съхраняваме и
вещи с емоционално значение, които ни за-
реждат с чувство на увереност и защите-
ност – например малък албум със снимки
или пък амулет. 

Голяма или не, на дълъг ремък или с къси
дръжки, чантата е нашият подвижен дом. 

И малки
При все че най-актуални за сезона си оста-

ват огромните чанти, все пак модата е по-
мислила и за дамите, на които те не се нра-
вят особено. Дизайнерите се придържат

към абсолютните конт-
расти – правят или
„торби“, или портмо-
нета. Marc Jacobs,
Prada и Chloe напри-
мер ни предлагат свое-
образен хибрид между пътна
и градска чанта, в която без
проблем можеш да поместиш
огромен козметичен несесер,
папка с документи, порта-
тивен компютър, чадър и
даже екипа си за фитнес.
Може да ти се струва, че
такава чанта е истинско
бреме, но всъщност тя е ангел хранител на
комфорта и дребните удоволствия. В нея
се намира място даже и за книгата, която
може да ти се прииска да почетеш през
обедната почивка. Тази чанта стимулира

внезапните решения – например да се отп-
равиш тутакси на пътешествие до близкия
град. 

Armani, Gucci, Chanel или Burberry обаче
не забравят да издигнат на пиедестал
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АКСЕС
ОАРИ

твоят живот
““‚‚ÓÓˇ̌ÚÚ‡‡ ˜̃‡‡ÌÌÚÚ‡‡““‚‚ÓÓˇ̌ÚÚ‡‡ ˜̃‡‡ÌÌÚÚ‡‡

Нищо не изглежда по-старомодно от жена, преметнала 
през рамо малка дамска чантичка. Модерните обемни 

„торби“ събират в себе си органичната смет 
от личен живот и работа.

На жените много им се иска чантата, която носят,
да привлича вниманието, да не прилича въобще на оне-
зи, които се продават на всеки ъгъл, да бъде стилна и
уникална. 
�Летният сезон 2007 не ни поднася особени изненади – ак-
туални си остават огромните златни и сребърни чанти. 
�Кошниците и чантите тип торба, с които можеш да
се появиш на плажа или да отидеш до супермаркета, също
не са нещо специфично. 
�По-различни са чанти, изработени от лен, дънков
плат, канава или памук с щамповани цветя. Те много
отиват на модерните за сезона рокли на цветя. 
�С чанта портмоне можеш да се появиш не само на ве-
черно парти, но и да излезеш на разходка. Особено сега, ко-
гато освен телефон и едно червило нищо друго не бива да
„тежи“ на лятното ти безгрижие.

Интересът към чантите не е привилегия само на жените. Днес все
повече мъже държат на този аксесоар, без да се ограничават до из-
бор на стандартен модел. Независимо дали е малка, побираща само
парите, мобилния телефон и ключовете за дома, или е обемна биз-

нес папка, за мъжа чантата стана предмет от първа необходимост.
Слава богу, защото представителите на силния пол престанаха
силно да издуват джобовете си с глупости – монети, бележки,
портфейл и прочее. И джобовете им са си цели целенички, а не
разпрани.

И МЪЖЕТЕ ГИ ОБИчАТ

ПО МОДАТА
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женствеността с помощта на малки и аб-
солютно непрактични дамски портмонета,
изработени от кожа, плат и сатен, декори-
рани с камъни, бродерии и рисунки. Те вну-
шават безгрижие. В тях е въплътена детс-
ката мечта на всяка жена да се превърне в
принцеса. Поне за малко. 

Функционални 
и декоративни

�
„Чантата е най-важният аксесоар за
мен. Тя е водеща в избора ми на обувки,

бижута и грим. Трябва да е не просто удоб-
на, а необикновена. Вместимостта є не иг-
рае роля за мен. Всичко, което ми е нужно,
мога да сложа в жабката на колата“ – споде-
ля Петя Светозарова (32-годишна, ме-
ниджър). Тя държи на красотата на чанта-
та, а следователно и на детайлите – ремъ-
ци, ципове, камъчета, метални катарами.
„Със златна (или имитираща злато) верига
вместо дръжка дори и най-обикновената
чанта изглежда разкошна“ – убедена е Петя.

�
„Аз избирам чантите си, изхождайки
изключително от критерия функцио-

налност – разказва Ирина, преводач, на 35
години. – Обожавам моделите в етностил
и раничките от плат. Те са удобни за пъту-
ванията ми. Обичам и чантата торба, ма-

кар че понякога е истинско мъчение да отк-
рия ключовете си на дъното є.“ 

За тази цел Соня Рикел е измислила чанта
с верижка за ключове. Хелмут Ланг пък
пуска първата чанта торба с джобче за мо-
билния телефон. Според философията на
Жил Сандер всяка вещ трябва да си има
място. Затова неговите чанти са с 12 и по-
вече малки джобчета. 

Лични отношения
„Когато веднъж на улицата ми открадна-

ха чантата, се почувствах като гола – раз-
каза ни 25-годишната журналистка Вале-
рия К. – Най-трудно понесох мисълта, че
някой ще се рови в моите лични вещи.“ 

„Когато ми откраднаха чантата, ми до-
жаля, но не за нея, а за козметичното порт-
моне, което носех в нея. В нея нямаше нищо
по-ценно от него – сподели 24-годишната
художничка Вера. – За мен купуването на
нова козметика е като започването на жи-
вота на чисто, отново.“ 

Съдържанието на чантата е нещо много
лично за всеки един от нас. Затова и на мал-
ко хора даваме привилегията да бъркат
вътре. Позволявайки им да го направят, ние
им разрешаваме да хвърлят един поглед на
нашия свят. 



Н
икой не остава равно-
душен, когато се за-
говори за пари. Пого-
ворката, че щастие-

то не е в парите, а в тяхното
количество, набира все по-голя-
ма популярност. Дори и в случа-
ите, когато не става въпрос за
обективно отсъствие на фи-
нансови средства. За доста хо-
ра днес парите вече на са сред-
ство за оцеляване, а за постига-
не на лукс. „Преди десет години
мечтаех и не вярвах, че някога
ще мога да си купя ново кожено

палто – припомня си 40-годиш-
ната Петя. – Сега обаче, кога-
то се издигнах в работата, а за-
едно с мен се „издигна“ и запла-
тата ми, отново имам
чувството, че парите пак за ни-
що не ми стигат. Страхувам
се, че утре може да се случи не-
що и да загубя работата си...
Ох, ужас!“

Въпреки разума

От гледна точка на логиката
нашето отношение към толко-
ва уталитарен предмет на раз-

говор като парите трябва да
бъде чисто рационално: избираш
работата си така, че каквото и
да правиш, това да ти носи мак-
симални доходи. Но в реалния
живот тази ситуация е ряд-
кост. Ние печелим пари и пра-
вим разходи, правим (или не пра-
вим) спестявания, взимаме зае-
ми и харчим за подаръци... Пове-
чето психологически изследва-
ния показват, че отношението
ни към парите противоречи на
всички икономически аксиоми.

30-годишният Димо мечтае за
собствен апартамент. Затова
ежемесечно пропилява почти
половината си заплата в казино
с надеждата, че ще му провърви. 

43-годишната Вероника си ку-
пува дрехи само на разпродажба,
защото финансовите є възмож-
ности не є позволяват друго. Но
от време на време се изкушава
да остави цялата си заплата в

парфюмерията заради страст-
та си към новите аромати.

28-годишната Таня винаги
внимателно следи за изпълнени-
ето на ритуалите, свързани с
парите – не ги взима от ръка и
никога не оставя дамската си
чанта на пода, защото било на
бедност. 

По принцип поведението ни
спрямо парите се определя не
толкова от рационалната гри-
жа за собствената ни изгода,
колкото от нашите тайни
страхове, спомени, стереоти-
пи и предразсъдъци. И ако иска-
ме да управляваме парите си, а
не те нас, трябва най-напред
да си отговорим на въпроса, за-
що те играят толкова важна
роля в живота ни. И още: как
нашето отношение към тях
влияе на отношението ни към
хората. 

Въпреки че заемат важно мяс-
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БОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМА

ЩАСТИЕ 

ПАРИ

==
ЩАСТИЕ 

ПАРИ
ТОГАВА ЗАЩО ФИНИКИЙСКИТЕ ЗНАЦИ 

СА ТОЛКОВА ВАЖНИ ЗА НАС? 
Парите концентрират в себе си 
нашите фантазии, емоции и желания.
Често ни се струва, че те движат
живота ни. Грешка! Сами по себе си
те не са управляващ фактор. 
Сдобиват се с тази власт само тога-
ва, когато им я дадем. Доброволно.



то в живата ни, парите сами по
себе си си остават абстракция.
Монетите и банкнотите имат
смисъл дотолкова, доколкото
символизират стойността на
вещите, които купуваме с тях.
За всеки от нас парите са това,
което искаме да видим или
подсъзнателно се надяваме да
получим с тяхна помощ. Безо-
пасност, власт, уважение, лю-
бовта на околните, свобода...
От психологическа гледна точка
парите са идеална проекция на

мечтите ни. Ние им приписваме
смисъла, който е значим за нас. 

В търсене 

на сигурност

34-годишната Ирена работи
буквално до изнемогване. За нея
е важно да е сигурна и спокойна,
че малкият є син ще има прили-
чен стандарт на живот, в бъ-
деще ще получи добро образова-
ние и порядъчна медицинска
осигуровка... 

Родителите на Иван загиват в

автомобилна катастрофа, кога-
то той е на 12 години. Сега Иван
е на 37. Работи като мениджър в
строителна компания. Според
мнението на всичките си колеги
е „работохолик с голямо бъде-
ще“. „Като мъж съм длъжен да
изкарвам колкото е възможно
повече – убеден е Иван. – Пари-
те ми дават увереност, че с мен
и моите близки никога нищо ло-

шо няма да се случи.“
Хората, които виждат в пари-

те сигурност, имат нужда пос-
тоянно да увеличават богат-
ството си. Те стават зависими
от увеличението на „дозата“
финикийски знаци. Като нарко-
маните от дрогата. Това пове-
дение може да ги отчужди от
останалите. Защото, фокусира-
ни върху ролята на парите, те
престават да разчитат на близ-
ките си за помощ и подкрепа. 

Стремеж към власт

44-годишният строителен
предприемач Сергей е убеден, че
в този живот с пари всичко мо-
же да се купи – да откупи нару-
шението си на пътя с рушвет;
да се сдобие с билет за между-
народен полет, за който всички
билети са продадени; едва ли не
да си поръча музикален поздрав
лично от Мадона за рождения
си ден... Парите му дават осо-
бено усещане за власт и превъз-
ходство. Усещайки собствена-
та си значимост, той подсъзна-
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Мангизите и фекалиите
Зигмунд Фройд първи обръща внимание на това, че отношението на възрастния чо-

век към парите се определя от особеностите на неговите детски желания. Съгласно теорията
на психоанализата всички деца изпитват удоволствие при дефекация (ходене по голяма нужда).
Научавайки детето да се изхожда на гърне, родителите изразяват ентусиазъм и одобрение, кога-
то то постъпва „правилно“, или го ругаят и наказват, ако то се съпротивлява. Времето за при-
учване към гърнето съвпада със стадия на развитие на детето, когато то се бори за независи-
мост и автономия. Затова често пъти тази процедура се оказва източник на конфликт. Конф-
ликтът може да се усили от непоследователното поведение на родителите, които, от една
страна, гледат на фекалиите като на „подарък“ от детето, а от друга, ги считат за мръсни и
гнусни, не се докосват до тях и бързат да ги изхвърлят. Психоанализата свързва пряко травма-
тичното приучаване на детето към ходене по голяма нужда на гърне с последващите типове
компенсаторно поведение. Това, как скъперникът къта парите, се разглежда като отражение на
детския отказ от дефекация в гърнето по заповед на родителите. Прахосникът, точно обрат-
ното, прилича на детето, което се стреми към родителското одобрение на своя „подарък“.

Любопитно
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телно се опитва да си върне
чувството за всемогъщество,
което по мнение на психоанали-
тиците всеки от нас носи от
детството си. Такива хора де-
монстрират пълна независи-
мост от обкръжението си. И
даже се опитват да поставят
другите в зависимост от себе
си. Защото само по този начин
могат да изпитат увереност в
собствените си сили. 

Мечта за свобода 

Най-често отъждествяваме
парите със свобода. „Ако бях
милионер, щях да си купя хотел
на тропически остров. И в него
щях да настаня всичките си
приятели, при това съвсем
безплатно“ – мечтае 40-годиш-
ният преуспяващ издател
Петър. Наистина, парите ни
освобождават от правилата,
задълженията и рутината на
ежедневието. Но тези, които
благодарение на парите се надя-
ват да получат свобода в най-
широкия смисъл на тази дума,
всъщност се стремят да по-
тиснат страховете, отговор-
ностите и зависимостите в

живота си. С други думи, те се
опитват да се „откупят“ от
задълженията си. 

Желание за любов

56-годишната Лина буквално
отрупва роднините и познатите
си с безполезни подаръци. Про-
тестите им не помагат. Тя ся-
каш не чува нито дума и не се
чувства неловко, задето „облаго-
детелства“ насила близките си.
Лина се опитва да „купи“ уваже-
нието и привързаността на окол-
ните с пари. По принцип това е
реакция на хора, които в
детството си не са били обграж-
дани от родителско внимание и
грижи. Те никога не са се чувства-
ли истински любими и затова, ве-
че възрастни, по всякакъв начин
се стараят да не се окажат от-
ново в ролята на отхвърленото
дете. Трудно им е да приемат, че
любов се получава и дава безвъз-
мездно. Без да разбират, че мо-
гат да обичат безкористно, те
са принудени да купуват, прода-
ват или даже да крадат любов.
Единственият лек за тях е пос-
тигане на истинска емоционална
близост. Безплатно. 

МАЛКО ПРИТЕСНИТЕЛНО

ЕТО И ТИПИЧНИТЕ СЛУЧАИ НА НЕАДЕКВАТНО 
ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПАРИТЕ СПОРЕД ПСИХОЛОЗИТЕ  

„Не обичам да харча: не каня приятели на гости, 

не подарявам подаръци, не давам пари на заем...“

Стиснатост, граничеща със скъперничество, може да се проя-

ви във всяка ситуация, предполагаща обмен – имуществен,

емоционален, творчески. Нежеланието да губиш и да подаря-

ваш може да се прояви като компенсация на чувството за без-

помощност, която сме изпитвали в детството си. Подсъзна-

телното желание да пестим, да трупаме пари дава усещане за

безопасност. Притежаването и приятната възможност да се

разпореждаш с това, което притежаваш, те въоръжават със

спокойствие. Фалшиво обаче. Подобно спокойствие си има

своята цена – от позицията на собственик е много трудно да

се изградят близки и доверителни отношения с околните. 

„Постоянно давам пари на заем, жал  ми е за другите 

и затова винаги съм в тяхна услуга, правя подаръци 

и на почти непознати хора.“

Разточителството говори за несъзнателна и неудовлетворе-

на потребност от любов, топлина и приемане. Не бива обаче

да се смята, че онзи, който се втурва да облагодетелства

другите, е решил да си купи любовта им. Напротив. В повече-

то случаи той приема някаква социално утвърдена идея (по-

мощ но ближния, грижа за по-слабия...), която подкрепя такова

поведение и би му помогнала да разбере себе си и другите. С

други думи, такъв човек се поддава на подобни „уловки“ само

защото не иска да си признае, че на него просто не му достига

човешка топлота. 

„Мисълта да поискам увеличение на заплатата 

си ме хвърля в ужас. Просто не мога да говоря 

за това с началника си.“

Ако детето получава в детството си достатъчно нежност,

разбиране и любов, то няма да е принудено да се съмнява в

собствената си ценност, когато порасне. Ако обаче родите-

лите му се държат непоследователно – ту приемат, ту

отхвърлят детето си, то не е способно на положителна са-

мооценка и не може да изгради реална представа за собствена-

та си значимост. В света на възрастните такъв човек не мо-

же да отдели представата за ценността на собственото си

„аз“ от стойността на парите. В резултат на това не може

и да разграничи личностната си значимост от професионална-

та си роля. Затова неуспехът в материално отношение за не-

го се явява психологическа травма. Ако не получи парично въз-

награждение/увеличение на заплатата, ще смята, че са го

отхвърлили и недооценили не толкова професионално, а като

човек. И е съвсем естествено той да избягва ситуации, кои-

то могат да го подложат на подобно болезнено преживяване.

„По-добре да я карам на хляб и вода – ще мета 

улиците или ще мия чинии, но и стотинка няма 

да взема от родителите си.“

Такава категоричност говори за проблеми със сепарацията

(отделянето) от родителите. Ако простата житейска ситу-

ация по установяване на материална независимост при отде-

ляне от бащиното гнездо стане повод за куп емоционални за-

явления, значи проблемът не е решен. На такъв човек му е

трудно да се почувства самостоятелен заради силната емоци-

онална обвързаност с родителите си, граничеща понякога с

болезнена зависимост от тях. Отчаяният опит да установи

свобода е неосъзнат избор. Понякога той може да доведе до

връщане в изходна позиция или до пълно скъсване на отноше-

нията с родителите. В други случаи самите родителите, съз-

нателно или не, изискват от детето си да изпълни „дълга си“.

Тоест детето им да компенсира финансово усилията, които

те са вложили по неговото възпитание. Което е много

тежък товар за самото дете. Дори и то вече да е пораснало.

U

U

U

U
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ЗЗАА  ППРРООФФИИЛЛААККТТИИККАА  ННАА

ППРРЕЕЖЖДДЕЕВВРРЕЕММЕЕННННООТТОО

ССТТААРРЕЕЕЕННЕЕ

1. UV филтри
Враг номер едно на кожата е слънцето. До

80% от сухите линии и бръчки се пишат на
неговата сметка. Слънцезащитен крем?
Дълго време това не означаваше нищо пове-
че от защита от слънчево изгаряне, причи-
нявано от UVB лъчи. Дългите вълни UVA,
които съставляват 90% от UV светлина-
та, която достига Земята, дълго време бя-
ха смятани за безобидни. Но не са. Защото
проникват надълбоко в кожната съедини-
телна тъкан и са отговорни за образуване-
то на злосторните свободни радикали, кои-
то са разрушители на колагена и на мембра-
ните на кожните клетки. Те увреждат и ге-
нотипа, което води до нарушения в баланса
на клетъчните функции. Неовладяното им
нашествие води до отпусната кожа, осеяна
с бръчки. 

За сведение UVA лъчите действат през
цялата година, а не само през лятото, и
проникват през стъклата на прозорците.
Да се предпазиш от тях, можеш единстве-
но чрез дневни кремове с UVA защита
(филтри). И запомни, че SPF факторът се
отнася към UVB филтрите. Той няма нищо
общо с UVA защитата. Дори и покривният
фон дьо тен на базата на пигментите е ед-
на добра защита.

РИСКОВЕТЕ? Някои химични филтри
могат да провокират алергични реакции.

ЕФЕКТИВНОСТТА? Благотворното
въздействие на UVA и UVB филтрите е дока-
зано чрез контролирани научни изследвания. 

НОВАТОРСКИЯТ

UVINUL
® A PLUS

e разработка на BASF. Той абсорбира ради-
ацията и я превръща в безобидна топли-
на. Веществото е много устойчиво на
светлина, което осигулява дълготрайна
защита. Този филтър значително намаля-
ва образуването на свободни радикали в
кожата и чудесно се комбинира с други
козметични съставки. Концепцията на
BASF за цялостна UV защита включва не
само химически UV филтри като Uvinul® A
Plus, но също и физически филтри, които
отразяват слънчевите лъчи – както дъл-
говълновите UVA, така и късовълновите
UVB. Миниатюрни частици титаниев ди-
оксид и цинков диоксид служат като ми-
ниогледала. Те са с размер не повече от
една петхилядна част от милиметъра и
затова са невидими. Около 400 от тези
частици, поставени плътно една до друга,

биха формирали дебелината на човешки
косъм. Въпреки че са толкова малки обаче,
те не се абсорбират от здравата кожа
от слънцезащитните продукти.

2. Съставки, които 
задържат водата

Тънката и суха кожа реагира на нередовни-
те доставки на „козметична“ влага отвън с
образуването на дребни надлъжни и напреч-
ни бръчици. Съюзници в борбата с тях са
кремовете, които съдържат глицерин,

урея или хиалуронова киселина. Тези със-
тавки могат да попиват в себе си вода с
тегло, многократно по-голямо от тяхното
собствено. Благоприятната последица от
това тяхно свойство е, че дребните бръч-
ки изчезват, сякаш са изтрити с гума. 

РИСКОВЕТЕ? Някои жени са алергични
към глицерина.

ЕФЕКТИВНОСТТА? Овлажняващите и
изглаждащите свойства на хиалуроновата
киселина и уреята са доказани чрез тесто-
ве върху хора.
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КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

КОНТРОЛИРАНО 
ОСТАРЯВАНЕ

КОНТРОЛИРАНО 
ОСТАРЯВАНЕ

ЧЕТИ ЕТИКЕТИТЕ НА КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ!
Всяка жена се вълнува от въпроса, как да запази кожата си по-дълго
време стегната, гладка и сияйна. Напълно изпълнима задача. Стига 

да може да се ориентира в джунглата от anti-age козметика. 
За улеснение предлагаме списък с настолните подмладяващи съставки.



CMYK-17

Бела, брой 8 (114), 2007
17

3. Витамин В3 
(ниацинамид)

Той е дяволски добър като средство за за-
бавяне на стареенето на кожата, защото е
най-ловкият „прихващач“ на свободни ради-
кали. Ниацинамидът е един от най-мощ-
ните антиоксиданти. Освен това той
поддържа във форма естествената бариер-
на функция на кожата и по този начин от-
далечава във времето образуването на су-
хите линии по нея.

РИСКОВЕТЕ? Няма. Перфектна поноси-
мост с кожата.

ЕФЕКТИВНОСТТА? Антиоксидантни-
те и защитните за кожната бариера свой-
ства на тази съставка са доказани чрез
многобройни контролирани изследвания.

4. Витамин Е
Още една козметична съставка с разно-

странни таланти. Витамин Е също пред-
пазва дермалните клетки от набезите на
свободните радикали, възпрепятства раз-
рушаването на колагеновите и еластинови-
те влакна, изграждащи съединителната
тъкан, и изглажда, задържайки водата по-
дълго в кожата. Комбинацията от вита-
мин Е и витамин С в козметичните про-
дукти е желателна и уместна, тъй като
витамин С предпазва витамин Е от окисля-
ване (чрез който процес самият той може
да се превърне в свободен радикал). Кремо-
вете, съдържащи витамин Е, е препоръчи-
телно да се нанасят редовно върху тялото
6–8 седмици преди началото на морската
почивка, защото тази съставка се натруп-
ва в кожата и въздейства по-продължител-
но. Особено ефективен е витамин Е като
защитник от UV радиацията. 

РИСКОВЕТЕ? Няма.
ЕФЕКТИВНОСТТА? Anti-age свойства-

та на витамин Е са доказани чрез многоб-
ройни опити върху хора.

5. Коензим Q10
Той играе важна роля в производството

на енергия от клетките и подобно на вита-
мин С предпазва витамин Е от окисляване.
Q10 прониква в дълбоките слоеве на кожа-
та и е способен да изглажда не толкова дъл-
боки бръчки. Трайно.

РИСКОВЕТЕ? Няма.
ЕФЕКТИВНОСТТА? Многобройни изс-

ледвания са установили, че след третиране
на кожата с крем, съдържащ Q10, броят на
бръчките значително намалява. Доказано е
също, че Q10 поддържа здравината на кола-
геновите и еластиновите влакна, които
много лесно се разрушават под въздействи-
ето на UVA радиацията.

6. Още антиоксиданти
Японките имат изключително гладка и

стегната кожа. Сигурно защото вместо
кафе пият зелен чай. В листата му се
съдържат много флавоноиди – съставки,
които отговарят за оцветяването на лис-
тата и плодовете на растенията, но съ-
щевременно притежават и незаменими ан-
тиоксидантни свойства. В козметиката
като антиоксиданти освен екстракт от
зелен чай се използват също екстракти от
гинко билоба и от бял чай. В лаборатори-
ите се добива по изкуствен път и един нов
„прихващач“ на свободни радикали, наречен
Eukarion 134. 

РИСКОВЕТЕ? Няма.
ЕФЕКТИВНОСТТА? Антиоксидантни-

те свойства на флавоноидите са доказани
чрез лабораторни изследвания. Опити върху
хора обаче все още няма. Ефективността на
другите цитирани по-горе антиоксиданти е
установена чрез тестване на доброволци.

7. Субстанциите, които
отпускат мускулите

Ботоксът е най-известното средство за
изглаждане на бръчки. Любим е на почти
всички холивудски звезди. Много жени обаче
нямат никакво желание да инжектират
тази парализираща нервите отрова в кожа-
та си. Затова се наложи козметичната ин-
дустрия да предложи на пазара алтернати-
ва – кремове, съдържащи ботокс. Дали оба-
че те не са само маркетингов трик, или на-
истина са новите чудотворни anti-age
средства? Едно е сигурно – влаганото в те-
зи кремове вещество аргирелин, по-изве-
стно като безопасна нетоксична алтер-
натива на ботокса, наистина може да бло-
кира предаването на нервни импулси и по
този начин да успокоява мускулите и да
предотвратява образуването на мимичес-
ки бръчки. Но все пак експертите смятат
за силно преувеличено аргирелинът да се ме-
ри по въздействие с ботокса. 

РИСКОВЕТЕ? Няма.
ЕФЕКТИВНОСТТА? Блокиращото

действие на аргирелина върху предаването
на нервни импулси е доказано чрез тестове
върху хора. За другите съставки, които
действат по същия начин – като джинджи-
фил или цинк, няма такива данни.

ЗЗАА  РРЕЕГГЕЕННЕЕРРИИРРААННЕЕ

1. Витамин А (ретинол) 
и подобните му вещества

(витамин А киселина 
и ретиналдехид)

Това е най-често използваната и най-проу-
чена група от anti-age съставки. Бръчките,
провокирани от слънчевата радиация, от-
пуснатата кожа и пигментните петна се
редуцират видимо след редовната употре-
ба на козметичен продукт, който съдържа
едно от горепосочените вещества. Те също
така успешно заздравяват еластиновите и
колагеновите влакна. В САЩ витамин А
киселината се използва официално за тре-
тиране на петна по кожата, в Германия тя
се изписва с рецепта като медикамент за
лечение на акне. Свободно се продават в ап-
теките кремовете с ретиналдехид и ре-
тинол – съставки, които в кожата се пре-
образуват във витамин А киселина. 

РИСКОВЕТЕ? Витамин А киселината
води до силни раздразнения по кожата. Не
се препоръчва на бременни. Ретинолът, кой-
то също може да раздразни чувствителна-
та кожа, обаче не е противопоказан за бре-
менни. 

ЕФЕКТИВНОСТТА? Позитивните
ефекти на тези съставки са доказвани в
продължение на много години чрез контро-
лирани опити с хора.

2. Витамин С 
(аскорбинова киселина)

Витамин С стимулира не само защитни-
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Max Factor за ценители

Max Factor предлага за ценители-
те на красотата и неотразимия
поглед уникална златна колекция
за 5 пъти по-обемни и по-изрази-
телни мигли. Само сега можете
да получите спиралите
Masterpiece и Masterpiece MAX на
изключителна цена и в златна
опаковка. Количествата са неог-

раничени.

Българката не познава
ползите от съвременни-
те контрацептиви
Това стана ясно на специална прес-

конференция в БТА. Председате-
лят на Българско дружество по
акушерство и гинекология доц. д-р

Елиан Рачев и д-р Георги Коларов
от Медицински център „Майчин
дом“ представиха резултатите
от национално представително
проучване за оралната контрацеп-
ция, обхващащо жени на възраст
от 18- до 40-годишна възраст от
цяла България.
Докато 50% от жените в Запад-
на Европа взимат контрацепти-
ви, национално проучване за орал-
ната контрацепция и отношение-
то на жените към нея установи,
че едва 4% от българките пият
хапчета против нежелана бремен-
ност. Според специалистите то-
зи факт е притеснителен, тъй
като показва незряло отношение
към планирането на бременност-
та. Като пренебрегват контра-

цептивите, българските жени се
лишават и от положителните
ефекти, които те оказват върху
здравето. След едногодишна
употреба на противозачатъчни
хапчета рискът от рак на маточ-
ната лигавица намалява с 20%, а
след четиригодишен редовен при-
ем – с цели 60%. 
Според проучването „Ясмин“ е
най-предпочитаното хапче за
контрацепция както от лекарите,
така и от жените в България. То
съдържа нов прогестаген, който
противодейства на водната
задръжка, повлиява благоприятно
предменструалния синдром, подоб-
рява състоянието на кожата и се
справя с емоционалната нестабил-
ност и напълняването.

те сили на организма, но е и незаменим по-
мощник в борбата със свободните радика-
ли и бръчките. Това и децата го знаят. Дос-
коро беше много трудно това капризно ве-
щество да бъде влагано в козметичните
кремове. Но междувременно учените
измъдриха „рецептата“. Козметиката с
витамин С подпомага естествените бари-
ерни функции на кожата, стимулира произ-
водство на колаген и възпрепятства прид-
вижването на меланина (веществото, кое-
то оцветява кожата и е виновно за образу-
ването на пигментни петна) към горните
кожни слоеве. Кожата остава стегната, а
тенът – бистър, без пигментации.

РИСКОВЕТЕ? В редки случаи кремовете,
които съдържат по-концентриран вита-
мин С, могат да доведат до зачервяване на
кожата.

ЕФЕКТИВНОСТТА? Ефектът, който
витамин С оказва върху съединителната
тъкан, бариерната кожна функция и пиг-
ментациите, е доказан чрез контролирани
изследвания.

3. Полипептиди
На XX конгрес на дерматолозите през юли

2002 г. гръмна като бомба новината, че по-
липептидите (дълговерижни белтъци)
дават по-добър отпор на бръчките от
„класиците“ в тази дисциплина витамин С
и ретинола. От тогава насетне те се смя-
тат за новите чудодейни anti-age състав-
ки. Основателно, защото определени вериги
белтъци могат да влияят успешно на изг-
раждането и разграждането на влакната в
структурата на съединителната тъкан.
От което бръчките се редуцират, а дебе-
лината на кожата и нейната влажност се
подобряват.

РИСКОВЕТЕ? Няма. Кожата ги понася
отлично.

ЕФЕКТИВНОСТТА? Ефективността
на полипептидите е доказана чрез контро-
лирани изследвания и опити върху хора.

4. Растителни 
хормони

Тези вещества са безобидни, макар че ду-
мата „хормони“ звучи заплашително. Точно
като пептидите тези хормони са вещест-
ва са растителен произход. Най-често се
извличат от соята. Въпреки че, детайлно
погледнато, те не са съвсем хормони, като
съставка в кремовете за лице те развиват
хормоноподобно въздействие и ефективно
се противопоставят на остаряването на
кожата, провокирано от спада на нивото
на естрогени в женския организъм по време

на менопаузата.
РИСКОВЕТЕ? Действието им е само ло-

кално и за разлика от истинските хормони
не оказват странични нежелани ефекти
върху организма.

ЕФЕКТИВНОСТТА? Тя е доказана чрез
многобройни опити с хора. Растителните
соеви хормони например успешно „попра-
вят“ щетите, причинени от UV радиация-
та, заздравяват съединителната тъкан и
изглаждат кожата.

5. Други важни 
anti-age съставки

С напредването на възрастта нашите
клетки започват да се възстановяват все
по-бавно, кожата изтънява, естествена-
та є защитна бариера отслабва и тя не
може да задържа дълго вода. Затова става
суха и чувствителна. Съвременната коз-
метика разчита днес и на калция, фосфо-
ра, фолиевата киселина и креатина, за да
забави тези процеси. Калцият стимулира
кожната регенерация и подпомага задър-
жането на влагата. Благодарение на тази
съставка кожата се уплътнява и става
по-гладка. Фосфорът притежава подобно
въздействие. Фолиевата киселина, доскоро
позната като „витамина на бременните“,
защитава клетъчните ядра от увреди. Ка-
то хранителна добавка креатинът благоп-
риятства натрупването на мускулна ма-
са. В козметиката той се слави като със-
тавка, която заздравява съединителната
тъкан, ускорявайки възстановителните
процеси в нея. 

РИСКОВЕТЕ? Няма.
ЕФЕКТИВНОСТТА? Тя е доказана чрез

многобройни изследвания на тези съставки
в лабораторни условия. 
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Повод за размисъл
С течение на времето тялото ни се про-

меня, а с него, естествено, и кожата ни.
Онова, което те е притеснявало, когато си
била на 15 години, е абсолютно неактуално
на 20-годишна възраст. Но пък възникват
други, досега непознати ти проблеми. На
състоянието на кожата оказват огромно
влияние и условията на живот, стресът,
екологията, а също и начинът, по който си
я обгрижвала до този момент.

Когато блясъкът 
е в повече

В хода на деня задължи-
телно използвай по-
пивателни сал-
фетки или пуд-
ра. А може и
двете. Сутрин,
след измиване
на лицето – ма-
тиращ крем.
Но не се опитвай
да скриеш лъска-
вината под дебел
слой тонално козме-
тично средство!

Освободи порите!
Ние не забелязваме запушените пори, а

последиците от това –
възпаления, пъпки,
черни точки. И чак
тогава бием
тревога. А е
д о с т а т ъч н о
всяка вечер да
п о ч и с т в а ш
грима преди ля-
гане и да не зло-
употребяваш с
декоративната
козметика, за да ги
избегнеш. Винаги носи
влажни салфетки за лице в чан-
тата, а в банята подреди на лавицата бур-
канче тоалетни трици за почистване на ли-
це. И не търкай много силно кожата с тях!

Отпусната кожа
„Натовари“ я повече

в банята с контра-
стни обливания
например. Във
водата можеш
да добавиш
лайка или цве-
тове от роза.
Процедурата
се прави на доб-
ре почистена ко-
жа. Налей вода в

два съда – в единия студена, а в другия при-
ятно топла. Мий лицето с вода ту от еди-
ния, ту от другия съд.

Бръчки около очите
Ако изключим някои вътрешни болести,

обяснението за появата им може да бъде
само едно – не овлажняваш достатъчно
кожата в околоочния контур. Пий повече
вода, но не точно преди ляга-
не, за да не се оплакваш
от отоци около
очите на сутрин-
та. Не е зле съ-
що да инста-
лираш в офи-
са, където
п р е к а р в а ш
доста време,
овлажнител
за въздух. Хид-
ратиращ крем
за околоочен кон-
тур нанасяй и сут-
рин, и вечер! 
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ðð àà ññ èè ââ èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   
Phyto Bronz Intense –
ЗАЩИТЕНА КОЖА 

С ИНТЕНЗИВЕН ТЕН
Arkopharma Laboratories представи
на българския пазар капсулите
Phyto Bronz Intenze – изключителна
формула, която подготвя кожата
за излагане на слънце и солариум,
като улеснява добиването на тен
и го запазва за по-дълъг период от
време. Резултати от клинично

изследване сочат, че капсулите
Phyto Bronze Intense подобряват
значително блясъка на кожата и
предотвратяват нейното бързо
изсушаване. Така придобитият
тен остава по-дълго върху нея.
Капсулите съдържат витамини,
минерали и други субстанции, кои-
то предпазват от нашествието
на свободните радикали – цинк, се-
лен, витамин Е и витамин С. Ос-
вен тези елементи Phyto Bronze

Intense осигурява бета-каротин и
куркума, които също упражняват
контрол над свободните радикали.

Бета-каротинът допринася за це-
лостта и растежа на клетките,
има фотозащитна функция и бла-
гоприятства увеличаването на
слънчевата защита. В допълнение
стимулира добиването на тен.
Куркумата пък спира липидната
пероксидация и неутрализира супе-
рокиса и хидроксилните радикали,
като по този начин контролира
оксидативния стрес, пораждан от
UV лъчите. 

САМ
А

НА С
ЕБ

Е 
СИ

КОЗМ
ЕТ

ИЧКА

За да 
НЕ ТЕ РАЗОЧАРОВА

огледалото

За да 
НЕ ТЕ РАЗОЧАРОВА

огледалото
Да изглеждаш великолепно през целия ден, е напълно възможно. 

Стига постоянно и грамотно да ухажваш лицето.
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Много жени страдат от този проблем. Но не знаят колко ефективни
могат да бъдат запарките от невен, хмел, градински чай и цветове на див

кестен в борбата с излишъците от себум. Растенията се прилагат изсу-
шени и счукани на прах. 

МАГИчЕСКАТА ОТВАРА

Избери една от гореизброените билки.

Сложи 3 ч. л. в 1 ч. ч. вряла вода. Похлупи

чашата и изчакай, докато течността се

охлади. Прецеди я и направи компрес на

лицето (с престой 15 мин). Внимание! Па-

зи очите! След махане на компреса кожа-

та се оставя да изсъхне. Не се мие с вода

и сапун. Със същата запарка могат да се

правят и натривки (2–3 пъти дневно) с

помощта на памучен тампон. И двете

процедури се прилагат на добре измита

кожа.

Парна баня с червена роза 
Разстели венчелистчета от роза на дъно-

то на малък гевгир (неметален). Закрепи
гевгира върху тенджера, в която ври вода.
Затвори очи и доближи лицето към гевгира.
Подръж го над парата 15 мин. След тази
процедура кожата изглежда много свежа,
като розов цвят.

Лосион от магданоз 
20–30 г свежи магданозени листа се зали-

ват с 0,5 л вряла вода и киснат 1 час. Пре-
цедена и охладена, запарената течност се

използва за  напояване на марлени компреси
или за неколкократни намазвания на лицето
с памучен тампон. След процедурата кожа-
та се оставя да изсъхне и не се измива.
Компресите е добре да престоят върху нея
до пълното изсъхване на марлята.

Билково-плодови маски

�
БАНАНОВА 1 по-зелен банан се нама-
чква добре с вилица. Кашата се смесва

с 1 ч. л. прясно изцеден лимонов сок. Смес-
та се нанася върху лицето и престоява 20
мин. Маската се отмива с хладка вода.

�
ЯБЪЛКОВА Настържи на дребно рен-
де 1–2 по-кисели ябълки. Смеси ги с 1

разбит на пяна яйчен белтък. Намажи с та-
зи смес лицето и шията и изчакай 20 мин,
без да правиш никакви мимики. Маската се
отмива с хладка вода
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Билки и плодове
против

ÏÏ‡‡ÁÁÌÌ‡‡ ÍÍÓÓÊÊ‡‡

Билки и плодове
против

ПРИ МАЗНА, ПО-ГРУБА, ЗАСТАРЯВАЩА 
И ЛЪЩЯЩА КОЖА С РАЗШИРЕНИ ПОРИ

1Билкова парна баня Добре е да се прави 1 път дневно. Смеси
равни части липов цвят,

лайка, розмарин, градински чай,
дъбови кори, листа от мента,
листа от върба и от бреза и
настърган див кестен. 1 с. л.
от сместа сложи в широк ме-
тален съд с вряла вода. Надве-
си глава над парата (лицето да
е на 20 см от съда) за 15 мин.
След парната баня остави ли-

цето да изсъхне. Не го мий с вода. Ако обаче усетиш сърбеж или
зачервяване, го изплакни със студена.

2Лосион с мащерка 2 с. л. свежа наситнена билка се накисват
в 200 мл вода за 1 час. Прецедена и изстинала, течността се

използва за натриване на кожата на лицето 1 път дневно.

3Сутрешно измиване Ако
имаш мазна кожа на лицето,

изплаквай я сутрин с гореща во-
да, в която предварително си
разтворила малко прясно изцеден
лимонов сок или оцет. Добре
действат също и изплакванията
с чай от липа, лакай или корени
от репей. Но най-лесно е да го из-
миеш с гореща вода и сапун.

С най-голям ефект

Мащерка

Д-р Неделка МИТРЕВА
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Високомерно, но с мярка
Страстна, провокационна прическа, напомняща
епатажния стил от втората половина на 80-те
години. Ако косата ти е естествено къдрава,
оформянето на този кок ще е като детска игра за
теб. Ако обаче е права, ще се наложи да използваш
машата.
Нанеси на влажна, чиста коса пяна за средно силна
фиксация. Изсуши я с помощта на сешоара с дифу-
зер, за да не изгориш или пресушиш косъма.
Разтрий между дланите си малко стили-
зиращ восък и прекарай нежно пръсти
през косата. С помощта на гребен
с едри зъбци издърпай странични-
те партии силно нагоре и ги зак-
репи с невидими клипосове за
темето. Тупирай леко бретона
и го пръсни с малко лак за коса,
за да стои щръкнал.

НА КОНТРАСТАНА КОНТРАСТА
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Монката

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.
Ф
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B

Нора

Мърфи(шефът ☺☺)

24
Бела, брой 8 (114), 2007

Кали

Цеци

Вече познавате Мърфи, Мони, Нора, Цеци и Кали. Можете да им задавате своите въпроси,
свързани с косата, в писма до редакцията (1124 София, ул. „Загоре“ 4, ет. 2) или на e-mail:
redakciabela@cablebg.net. Моля, отбелязвайте на пощенския 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, направете го на телефон 02/953-11-82, GSM: 089/664-53-
26 и 088/841-97-75. Екипът на салон „Мърфи“ ще ви приеме и преобрази с удоволствие.

По законите 

Безупречна класика или откровен епатаж? Решението е твое. Избери, 
каквото искаш, защото съвременните тенденции в косите допускат всичко!

Н
естандартният подход
към прическата за дълга
коса е признак за добър
вкус. Смелите експери-

менти с формите продължа-
ват: от гладки, строги вариан-
ти до разнообразни въздушни,
обемни и високи сресвания и
изобилие от букли...

Иска ти се да боядисаш коса-
та си в нов, ярък цвят? Моля!
Цветовата палитра за летния
сезон е много богата. В нея има
безброй нови оттенъци – тъм-

норусо със златисто перлени
отблясъци, тъмнорусо с медно
перлени отблясъци, много
светлорусо с пепелно златис-
ти отблясъци, светлокесте-
няво със златисти махагонови
отблясъци... Специфичното
при тези цветове е смелото
съчетаване на топли и студени
нюанси.

Много са модерни цветните
преливки върху косата и отб-
лясъците върху краищата. 

Всъщност и макиажът се

подчинява на същите тенден-
ции. Едното цветово направле-
ние е „френско“ синьо, сребрис-
ти и бледорозови тонове, а
другото – летни буйства на
жълтото, зеленото и виолето-
вото. Дерзай!

Колкото до стилизиращите
продукти, те съветвам да при-
бавиш на козметичната си ета-
жерка еластичен восък за коса,
съдържащ блестящи частици и
златисти кремообразни сенки
за клепачите.



Светъл образ
За да оформиш тази
семпла, но изискана при-
ческа, е нужно единстве-
но да можеш да решиш
косата правилно и да
използваш маша за изг-
лаждане. Цялата пре-
лест на тази визия е в
дългите, прави и изгла-
дени перфектно коси!
„Височината“ на теме-
то се фиксира с невиди-
ми клипсове отзад. 
Изтегли част от стра-
ничните партии и бре-
тона нагоре и силно ту-
пирай този кичур в осно-
вата, след което внима-
телно го приглади с гре-
бена назад и го закрепи с

клипс под темето. Напръс-
кай импровизираното
„кокче“ с лак за средно
силна фиксация.
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Londa Color Naturals
ПРИРОДАТА ОЦВЕТЯВА 
ВАШИЯ ЖИВОТ!

Нар, лайка или кора от дъб? Неза-
висимо от избраната съставка,
наситените цветове на природата
ще засияят във вашата коса. За-
щото Londa представи Londa
Color Naturals – нова линия бои за
коса с 8 натурални съставки, спе-
циално подбрани, за да отговорят
на вашите желания. Екстракт от
лайка за блондинки, екстракт от
канела за брюнетки и наров извлек
за червенокоси. 20 нюанса – толко-
ва наситени, колкото цветовете
на природата. Londa Color Naturals
ви дава цвета, който очаквате, и
100% покритие на белите коси.

Слънчевата колекция
Sole & Co на Deborah

включва 10 лимитира-
ни продукта с нежни
текстури в актуални
за лятото нюанси.
Опаковките са изк-
лючително стилни,
изрисувани с цветни
летни декорации.
Бронзиращите пуд-
ри Sweet Sunrise и
Sweet Sunset прида-
ват нежен загар,
предпазват кожа-

та от преждевременно стареене и
от вредното влияние на UV лъчите.
Бронзиращият спрей за лице Touch
of Air ще ви помогне да придобиете
бърз загар без слънце. Триото сенки-
те за очи Light Pop и Chic Sun ще
направи погледа ви хипнотизиращ.
Придайте на очите си бляскав
завършек с водоустойчивите очни
линии Chocolate и Golden Bronze с
металически отблясъци. Възхити-
телните блясъци за устни Мediter-
ranean Energy и Granadine Power са
с аромат на праскова и кайсия. Ко-

лекцията не би била завършена без
тониращия спрей за крака, който
придава мигновен загар, и без брон-
зиращата пудра Bronzing Powder със
SPF 4, която през целия ден пред-
пазва кожата от вредното влияние
на UV лъчите и от преждевременно
стареене. С водоустойчива очна ли-
ния Ultra Waterproof Eyeliner се пос-
тига бърз и точен дълготраен кон-
тур, без риск от размазване или
разтичане в жегите.

Стартира 
вторият сезон 
на „Пламък за секс“ 
Телевизионната водеща Диана Лю-
бенова и сексологът д-р Околийски
стартираха втория сезон на кам-
панията на Българска асоциация по
сексуална медицина „Пламък за
секс“, насочена към сексуалните
проблеми. Фолкпевицата Камелия
откри първия по рода си брояч на
сексуално задоволените. Уникално-
то съоръжение е инсталирано пред
паметника на Патриарх Евтимий
в София. До края на годината бро-
ячът ще отчита посещенията на

обновения сайт www.erekcia.com
със закачливия надпис „0001.. чук-
наха тук“, а цифрите ще бъдат
подменяни на специално събитие
на всеки две седмици от атрак-
тивни дами. Една от тях ще бъде
избрана и обявена през декември
2007 г. за Мис Ерекция. Обновени-
ят сайт съдържа богата информа-
ция за проблемите, съпътстващи
сексуалния живот, както и съве-
ти за тяхното преодоляване. Во-
дещ принцип на кампанията е, че
активният и пълноценен сексуален
живот е условие за добро качест-
во на живот въобще. 

Диана Любенова и Камелия

анонсират първия по рода си

брояч на сексуално задоволените

„Здравейте! Бихте ли могли да ми предложите процедури

за измиване на косата, защото имам себореен дерматит.

И когато я мия с нормален шампоан и използвам балсам

след това, тя пада („капе“) много интензивно. По същата

причина много рядко си правя и маски. И те усилват косо-

пада ми. Ще ви бъда много благодарна, ако ми препоръча-

те нещо полезно и ефективно. 

Мая Нонова“

Здравей, Мая! 

Това, което описваш, е специфичен проблем и щом си сигурна,

че диагнозата е себореен дерматит, предполагам, че си се кон-

султирала вече със специалист. Според мен докторите ще бъ-

дат по-вещи и информирани от мен какви продукти са най-под-

ходящи за проблема ти. Това, което знам със сигурност, е, че

има специална лечебна медицинска козметика, с която трябва

да се третира косата. Себорейният дерматит обаче не се ле-

кува напълно. Той само може да се облекчи с тези продукти.

Симеон Ведев 

Вие питате, Мони отговаря

� ÙËÁ¸ÓÒÚ‚Ó � Ï‡ÌËÍ˛

� ÍÓÏÔ˛Ú˙Ì‡ ÏÓ‰ÛÎ‡ˆËˇ

� ÍÓÁÏÂÚËÍ‡ Á‡ ÍÓÒ‡ 

� Ó·Û˜ÂÌËÂ ÔÓ ÙËÁ¸ÓÒÚ‚Ó
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ÂÚ. 2, ÚÂÎ. 0631/ 6 08 36
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Европа до началото на XX век за-
гарът е бил участ на бедните, кои-
то са били принудени да се трудят

с пот на чело под палещото слънце. Благо-
родните дами с всички сили отбранявали
своята нежна белоснежна кожа от слънчеви-
те лъчи. Летни ръкавици, чадърчета, шапки
с огромни периферии – тогавашната мода
недвусмислено е предвиждала максимална
слънцезащита. Ако по някаква причина ня-
коя дама получела само лекичък загар, на ход
идвали домашните избелващи средства. 

Началото на еманципацията слага край на
епохата на бялата като сняг кожа. Актив-
ната, независима и свободна жена не може-
ла (пък и не искала) вече да се обременява с
носенето на противослънчеви аксесоари. А
за продължителни и отегчителни избелва-
щи козметични процедури време не є оста-
вало. На мода дошъл загарът.

ÕÕ‡‡‰‰ÂÂÊÊ‰‰ÂÂÌÌ  ÁÁ‡‡ÒÒÎÎÓÓÌÌ  

ÓÓÚÚ  ÛÛÎÎÚÚ‡‡‚‚ËËÓÓÎÎÂÂÚÚ‡‡

“воята кожа се оцветява в златисто-
кафяво благодарение на активното

отделяне на пигмента меланин. Верните
фенки на слънчевите бани всъщност заста-
вят организма да включи собствените си
защитни механизми срещу пагубното въз-
действие на ултравиолетовите лъчи. Ме-
ланинът поглъща по-голямата част от

излъчване и по този начин не позволява
клетките, разположени в по-дълбоките
слоеве на кожата, да бъдат увредени от
слънцето. За определено количество време
организмът е способен сам да предпазва ко-
жата от изгаряне (и от лошите последици
от изгарянето), но невинаги. Прекалената
доза слънце изкарва от строя естествения
защитен механизъм. Лекарите неслучайно
препоръчват дозирано излагане на слънчеви-
те лъчи – на тялото му трябва време, за да
изработи защитния си пигментен слой. 

’’ÛÛ··‡‡‚‚ÓÓ,,  ÌÌÓÓ  ÒÒ  ÏÏˇ̌ÍÍ‡‡

Ãедицината отдавна е установила, че
дефицитът от ултравиолетово

излъчване (синдромът „светлинен глад“)
понижава самочувствието и работоспо-
собността, причинява детски рахит и ряз-
ко намалява активността на защитните
системи в човешкия организъм. Умерено-
то въздействие на слънчевите лъчи по-
вишава съпротивляемостта на организ-
ма към различни недъзи, подобрява кръ-
вообращението в кожата, забързва об-
мяната на веществата и помага за лече-
нието на много кожни болести (псориа-
зис, себорея и невродермит например).
Но екстремното печене на слънце крие сво-
ите „подводни камъни“.

Благотворното влияние на слънцето се
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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

EНЯ лифт гел 
за седалището 
и ханша
С липоредуцираща сис-

тема Lipomoist, кофеин и

морски водорасли, пред-

назначен за отслабване и

оформяне на седалището

и бедрата. Стимулира

разграждането на мазнините и задълго

предотвратява повторното им натруп-

ване. В рамките на един месец допринася

за намаляване на мерките с до един раз-

мер. Добре е да бъде нанасян два пъти

на ден с кръгови движения за минимум

един месец. 

EНЯ отслабващ гел 
за коремната 
област
С кофеин, есцин и специ-

ални полизахариди, които

стимулират разпадането

на мазнините в клетките

и препятстват повтор-

ното им складиране. Подобрява кръвооб-

ращението в проблемните области и

минимизира задържането на вода в

клетките. В рамките на  един месец

допринася за намаляване на мерките с до

един размер, като се нанася два пъти на

ден за най-малко един месец.
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превръща в пагубно само след 15 минути
престой под палещите лъчи на плажа. Из-
лишната доза слънчево облъчване може да
повреди кожата, да провокира преждевре-
менното є стареене и да причини кожни за-
болявания. Можеш да избегнеш всички тези
неприятности, ако се довериш на слънцеза-
щитните средства – кремове, масла, гелове,
лосиони (често тях ги наричат и средства
за загар). Те съдържат защитни филтри, ко-
ито поглъщат голяма част от ултравиоле-
товите лъчи и по този начин предотвратя-
ват слънчевото изгаряне. Слънцезащитната
козметика трябва да се използва от всички
– дори и от смуглите по природа жени. За
светли кожи препоръчваме препарати със
слънцезащитен фактор 45, а за по-тъмните
кожи SPF 15 ще свърши прекрасна работа.

œœ‡‡‚‚ËËÎÎ‡‡  ÁÁ‡‡  ììÒÒÎÎ˙̇ÌÌ˜̃ÂÂ‚‚‡‡  
··ÂÂÁÁÓÓÔÔ‡‡ÒÒÌÌÓÓÒÒÚÚîî

�
Нанасяй слънцезащитния крем 20 мину-
ти преди тържествено да се покажеш

на плажа. Кожата има нужда от време, за
да попие оптимално слънцезащитните
филтри. Някои участъци от кожата изга-
рят по-бързо от други – като носът, чело-
то, гърдите, раменете, „гърбичките“ на хо-
дилата и коленете. Тези нежни участъци е
добре да намажеш с по-силен слънцезащи-
тен крем.

�
Слънцезащитното средство трябва да
бъде водоустойчиво. Ултравиолетови-

те лъчи проникват даже и през вода с дъл-
бочина 0,5 м и там продължават да вършат
грозните си дела.

�
Ако след къпането в морето или басей-
на подсушиш тялото си с хавлиена кър-

па, ще се наложи отново да се намажеш, за
да възстановиш спасителната бариера.

�
Не се самозалъгвай! Дори и да си нанес-
ла крема повторно, това не означава, че

си увеличила с 20–30 пъти времето за безо-
пасно пребиваване на слънце. Ти просто си
възстановила защитния слой, а времето
продължава да си тече – от момента, в
който си се намазала с крема за първи път. 

�
И на децата, и на възрастните се
препоръчва да стоят на слънце, бли-

зо до вода само в часовия интервал от
10.00 до 14.00 ч. Носи слънчеви очила, кои-
то са снабдени със 100% ултравиолетова
защита. Кожа на устните не образува спа-
сителния меланин, затова е и съвсем безза-
щитна пред ултравиолета. Защити устни-
те със специален щифт за устни или с хид-
ратиращ крем със SPF.

�
Не бива да миеш тялото със сапун пре-
ди плаж. Сапунът разрушава защитно-

то покритие на кожата и я обезоръжава.
Не използвай също така парфюм или дезодо-
рант. Въглеводородите в състава на тези
козметични средства при взаимодействие
със слънцето могат да провокират алергич-
на реакция, зачервявания и респективно из-
гаряния. Помни, че водата и пясъкът отра-
зяват около 20% от ултравиолетовите лъ-
чи. Затова можеш да изгориш даже и кога-
то си на сянка под чадъра.

œœÂÂÍÍ‡‡ÎÎÂÂÌÌÓÓ  
ÊÊ‡‡ÍÍ‡‡  ˆ̂ÂÂÎÎÛÛ‚‚ÍÍ‡‡

А какво да правиш, ако въпреки всички
предупреждения не си успяла да се предпа-
зиш от слънцето и то е целунало кожата
ти прекалено... силно и страстно?

Слънчевите изгаряния не се отличават
от обикновените други изгаряния и се леку-
ват подобно на тях.

�
Наложи поразения участък със студен
компрес или вземи хладен душ или вана.

Това ще облекчи болката и паренето, защо-
то възпалената кожа ще отдаде на водата
част от своята топлина.

�
Нанеси омекотяващ или овлажняващ
крем. Той ще намали сухостта и усеща-

нето за опънатост на кожата.

�
Охлаждащите спрейове и кремове ще
облекчат паренето и сърбежите.

�
За намаляване на болката и възпаление-
то можеш да използваш обикновени бол-

коуспокояващи средства. Например аспирин. 

�
Внимателно нанеси върху поразени-
те участъци крем, съдържащ кала-

мин. Каламинът е особено ценна съставка
за борба със сърбежите по кожата след
слънчево изгаряне.

�
Пий повече вода, за да предотвратиш
обезводняването на организма.

�
Избягвай да се излагаш на слънце, дока-
то изгарянето не мине напълно.

�
Не бели изгорялата кожа и в никакъв
случай не пукай образувалите се приш-

ки. Тези самосиндикални действия могат да
провокират кръвотечение, развитие на ин-
фекция и трайно обезцветяване на кожата
в този участък. За какво са ти тези услож-
нения?

�
Ако си получила тежко изгаряне, задъл-
жително посети лекар. 
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Р
аботя с хора, откакто се помня.
И до ден днешен се шашкам от не-
очаквани хорски реакции. Предс-
тавете си, че сте инструктор по

танци и както си преподавате, ваш ученик
се разплаква и с бързи стъпки излиза от
залата. Когато това ми се случи, се при-
нудих да анализирам начина си на препода-
ване и да разбера къде бъркам. Не успях.
Какво казах на жената, преди да излезе,
ли? Само едно: „Изправи гърба.“ Нищо осо-
бено на пръв поглед. Но само на пръв.  

Много хора се записват на танци, за да
подобрят настроението си, да поотслаб-
нат, да поизправят стойката си, да се за-
познаят с други хора, които обичат да
танцуват... И евентуално покрай всичко
останало да се понаучат да танцуват. Те
получават онова, което желаят, и са
щастливи. Малцина осъзнават обаче
каква промяна в психическата нагла-
са се изисква, за да се научи човек
да танцува. Защо? Защото
танцът борави с езика на тяло-
то. На този език танцуващи-
ят би трябвало да говори:
„Аз танцувам готино,
защото харесвам се-
бе си, умея да се дви-
жа хармонично, да
контролирам движенията си,
партньора си.“ Или пък: „Гъвкав/а съм, мъ-
жествен съм/женствена съм, красив/а
съм.“  А как се говорят такива неща, кога-
то не се мислят?!

Да харесвам себе си?! 
Да, бе!

Усещането, че се харесваш, е основен ком-
понент на истинското щастие. То е свърза-
но с миналото – както са се отнасяли с нас
в детството, така се отнасяме и ние към
себе си. Човекът, който не харесва себе си
напълно и безрезервно, не се и уважава. И
несъзнателно се самонаранява. Както се
отнасяме към себе си, така се държим и с
околните. Това е порочен кръг, от който
много хора усещат, че трябва да излязат,
но не успяват, а само го превръщат в... по-
рочен квадрат например. 

Хората не харесват или външността си,

или поведението си, или и двете. 
ПРОБЛЕМЪТ Наскоро с учудване отк-

рих, че дори и при малките деца този проб-
лем може да е силно изразен. Едно 9-годиш-
но момченце отказа да се гледа в огледало-
то, докато танцуваше. А при танците ог-
ледалото е незаменим помощник за изграж-
дането на движенията. Когато го попитах
какво точно не харесва у себе си, то каза:
„Това, че правя грешки.“ Оказа се, че други-
ят му треньор, онзи отвътре, се ядосва и
крещи много силно, когато момчето сбър-
ка. Детето беше убедено, че ще започне да
се оглежда в огледалото чак когато стане
добър танцьор. При създалата се ситуация
ми бе доста трудно да го убедя, че ако не
започне да се харесва, няма да стане добър
танцьор. 

РЕШЕНИЕТО Използвайте огледалото в

залата по танци или у дома като свой при-
ятел. Опитвайте се да произведете таки-
ва движения с тялото си, които вие лично

да харесате. Искат се търпение и сме-
лост да си внушите: „Аз мога, аз съм

красив/а!“ Между другото Бог гроз-
ни хора не създава!

Добрият танцов педагог би
могъл да тушира нерешител-
ността ви да започнете да се
харесвате. Но го избирайте
внимателно, защото за жалост
много треньори, вместо да по-

могнат за повишаване на само-
оценката ви, по-скоро пречат. И запом-

нете нещо много важно: човекът, кой-
то харесва и уважава себе си, ходи изп-
равен и след като излезе от танцова-

та зала. 

Кой кого и защо?
Латиноамериканските и балните

танци се танцуват по двойки.
Мъж и жена. Един срещу друг. Те си
говорят не с устни, а с ръце. Лю-

бопитно ли ви е какво си
казват? Много неща,

разбира се, но най-
често: „Тук аз кома-

ндвам!“ Смешно ли ви
е? Понякога публиката не мо-

же да чуе езика на техните тела. Дори мо-
же да се заблуди, че танцовото им общува-
не е хармонично. Разногласията помежду им
се долавят от околните като едва доловим
шепот. Но помежду си на моменти те нап-
раво си викат, и то с усмивка.

ПРОБЛЕМЪТ Понякога при нас, в танцо-
во студио Sangre Caliente, идват двойки,
който искат да ги научим да изтанцуват
един танц на сватбата си – например тан-
го, валс или румба. Винаги очаквам с инте-
рес първата среща с поредните „влюбени“,
които и представа си нямат с какво се зах-
ващат. Накратко, ще кажа само, че за ня-
кои от тях имам чувството, че ако не си
издерат очите в нашето студио, може би
все пак ще успеят да създадат стабилен
брак. В такива моменти често се
чувствам като брачен консултант, а не ка-
то инструктор по танци.

ДУШ
А

И Т
ЯЛО

ТТааннццоовваа  ттееррааппиияяТТааннццоовваа  ттееррааппиияя
ОЩЕ ЕДИН НАЧИН ДА НАМЕРИМ СЕБЕ СИ

Цвети и Любо от танцово
студио Sangre Caliente
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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

Не искам да кажа нищо лошо за хората.
Сигурна съм, че след като са взели решение
да се бракосъчетаят, се обичат. Но
танцът изкарва на повърхността много
неща от нас, които иначе крием дълбоко в
себе си. Нагласи, които, без да искаме, се
конфронтират, защото в танца всичко се
вижда, а там не си сам. Или, както се каз-
ва на чист български език, it takes two. 

РЕШЕНИЕТО Хората са го измислили.
И аз няма какво толкова да добавя. В
танца мъжът води, а дамата следва. Аз
лично го предпочитам така и в живота.
Но колко е трудно мъжът да бъде толко-
ва уверен, че да води не само себе си, но и
дамата! Иска се чалъм – хем воденето му
да е ясно и категорично, хем нежно и кра-
сиво. Лесно ли му е, а? А на нея? Колко
много Еви се борят всеки ден с живота и
са принудени да менажират както на ра-
ботното място, така и вкъщи. Е, как да
оставят те някакъв си мъж (при това
некадърен) да ги води? Абсурд! И ако у до-
ма мъжът има статут на трето дете,
как може жена му да го остави да конт-
ролира танца?!

Приятели, няма да ви лъжа. Каквото е у
дома, това е и на дансинга. Има надежда
обаче. Ако двама души се разберат в зала-
та (много е насърчаващо да наблюдаваш
техните успехи), вероятността да им се
получи и в живота е много голяма. 

Но някои двойки направо ме изумяват.
Дамата води, а мъжът я следва. Какво да
прави, горкият – само мир да има... И ка-
то ги питам „Сега кой води?“, отго-
ворът е: „Той.“ Този проблем обикновено
приключва с научаването на основната
стъпка на всеки танц. Защото след това
се учат нови стъпки, които кавалерът
трябва да сменя в хода на танца, без да
предупреждава вербално дамата. И тога-
ва много ясно се вижда кой кого води. От
десетте танца, които се изучават в на-
шата зала, за които правилото мъжът да
води е много важно, мога да посоча по-
конкретно два – танго и салса. Хореогра-
фията на нашето социално танго е
конструирана така, че кавалерът върви с
лице по линията на танца, а дамата – с
гръб назад. Това означава, че ако мъжът
не я води добре, а дамата не му се доверя-
ва и своеволничи, ще има катастрофа на
дансинга. А ако тези роли не се спазват,
когато се танцува салса (танц, пълен с
неочаквани обрати и въртения), някой
може да си тръгне... контузен.

Какво би било, ако съм...
В ежедневието си ние сменяме много роли

– на подчинен, на шеф, на съпруга, на дома-
киня, на майка, на приятелка. Веднъж се на-

лага да сме смирени и непретенциозни, друг
път – капризни принцеси. Веднъж да мъл-
чим, друг път да говорим. Вкъщи не бива да
се държим като на работа и обратно, въп-
реки че понякога смесваме нещата. Според
мен е хубаво да умеем да бъдем гъвкави и
различни в различните ситуации, които ни
поднася разнообразието на живота. Но във
всички случаи да бъдем 100% себе си. Пред-
лагам ви да обогатите ролите в живота си
с още няколко. Заповядайте да експеримен-
тирате в нашето студио. 

Какво би било ако съм...
...принцеса, дама на ниво, жена, по която

всички въздишат. Грациозна, с въздържани
движения. Звездата на бала. Аристокра-
тична, сдържана, романтична. А защо да не
облека най-красивата си вечерна рокля, да
не си направя красива прическа и да потан-
цувам ВАЛС.

...секси. Хвърлям широките дрехи, които
нося, за да прикрия несъвършенствата си.
Танцувам САЛСА, РУМБА, ЧА-ЧА-ЧА,
САМБА, МАМБО. Стопроцентова жена
съм. Себе си съм.

...жена с характер. Знам какво искам от
себе си, от партньора си и от живота. Не
искам да се нося по теченето, не искам да
бъда мачкана и незабележима. Искам и аз да
командвам парада. Е, поне от време на вре-
ме. Но не като мъж – директно, а по женс-
ки – деликатно и красиво. Танцувам ПАСО
ДОБЛЕ и ТАНГО.

...ритмична, бърза, точна, закачлива, ве-
села, различна. Край на скуката, самотата
и монотонния ритъм на живот. Да вдигнем
малко шум и да се позабавляваме с РОКЕ-
НДРОЛ.

Цвети БЛАГОЕВА

Кой кого води, а?
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Б
орба между доброто и злото, раз-
каз за нещата от живота, за тъга-
та и радостта, за прелъстявания
и отблъсквания – това епично

платно, пресъздадено в музика и движение,
носи името келтски танц. Именно тази
мистерия накарала шотландеца Шон Гевин
да посвети живота си на ирландския танц.
Ритъм, който изпълва цялото му същест-
во, диктува житейските му движения...
Открил в ирландските танци смисъла и лю-
бовта на живота си, сам Шон като епи-
център на тази положителна енергия я
разпространява в широк диапазон. Прите-
жател е на няколко школи за ирландски тан-
ци в Германия и в Холандия, където понас-
тоящем живее. 

Наскоро Шон бе в България и времето, ко-
ето прекара у нас, изцяло посвети на фенове-
те и на прохождащи танцьори. Концерт в
НДК, 6 последователни уъркшопа – и всичко
това в рамките на един уикенд. Макар и за

кратко, той успя да разкрие тайните на
бързите келтски стъпки на няколко форма-
ции, упражняващи изкусните танци у нас. 

В една от паузите между две тренировки
той беше така любезен да отговори на въп-
росите ми. Уточни шеговито, че разго-
ворът трябва да проведем на английски
език, като призна, че поради краткия си
престой в София още не бил успял да научи
и дума български. За да поправи пропуска си,
веднага ме попита как е „работа“ на бълга-
рски, а след като си записа думата, се опи-
та да я произнесе няколко пъти с як холан-
дско-шотландски (или може би шотлан-
дско-ирландски, не знам) акцент. 
–  Как се чувстваш между две трениров-
ка? Напрегнат?
– По-скоро съм малко уморен.
– През цялото време си усмихнат. Това
истинската ти усмивка ли е?
– В момента, да. (Смее се.) Обожавам това,
с което се занимавам, затова се усмихвам.

– Но ти до известна степен си актьор...
– Да. Понякога трябва да бъда и актьор. То-
гава ми се налага да се усмихвам насила, ко-
гато съм уморен. (Смее се.) Налагам си го,
защото трябва да предавам само добра
енергия и настроение на танцуващите. Та-
ка те се чувстват по-спокойни и затова са
и по-възприемчиви. 
– Как би представил себе си с няколко ду-
ми?
– Казвам се Шон Гевин. Роден съм в Шот-
ландия преди много години. От 10-годишна
възраст танцувам ирландски танци и вече
30 години се занимавам само с тях. Пъту-
вал съм в много страни и обожавам работа-
та си.
– Кое е любимото ти място на планета-
та?
– Нова Зеландия. Изключително красиво е
там. Природата е девствена, непокътната и
няма много хора. Има простор, простран-
ства, запазени в първоначалния си вид, недо-
коснати от човека... Гледките са невероятни.
– Защо си в България?
– Тук съм по покана на клуб „Келтски рит-
ми“ и на неговия създател Владислав Пет-
ров. Нашата обща цел е да развием и попу-
ляризираме ирландските танци в България.
– Разбрах, че си на турне и маршрутът
ти минава и през други държави.
– Да, започнах турне със същата цел. Мно-
го хора, запалени по танците, се свързват с
мен и ме молят да им помогна да поставят
келтските ритми. Опитвам се да не от-
казвам на никого. Миналата седмица бях в
Русия, преди това – в Украйна, а другата
седмица ще съм в Беларус. 
– Какво е впечатлението ти от българс-
ките танцьори? 
– В България хората, които танцуват ир-
ландски танци, нямат високо самочув-
ствие, а всъщност са много добри. Особено
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Шон Гевин: 
Как е „работа“ 

на български?

Шон Гевин: 
Как е „работа“ 

на български?
Последна съм на опашката от чакащи за автограф фенове 
на Шон Гевин. Пред почитателите  на келтските ритми той няма 
нужда от представяне. Ако името му ти се стори познато, 
а не се сещаш откъде – Шон е хореограф и танцьор от школата 
на Майкъл Флетли и Lord of the dance.  

Шон в компанията на българския 
Lord of the Dance Владислав Петров
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като се има предвид, че не са наемали по-
мощници досега. Свършили са невероятна
работа. Усещат музиката, танцуват игри-
во и увлекателно. Най-много съм впечатлен
от ентусиазма им. Те са просто невероят-
ни! През тези два дни те танцуваха 9 часа
без почивка! Този техен ентусиазъм е и ед-
на от причините да се радвам, че съм тук.
За съжаление времето, през което сме заед-
но, е ограничено, но съм сигурен, че това ня-
ма да е последната ни среща. 
– Научи ли се да танцуваш български
танци? Някое хоро например.
– Не още. Какво е хоро? Тук съм само за уи-
кенда и от ирландски танци време за хоро
не ми е останало. (Смее се.) За съжаление
от залата за танци почти не съм си подал
носа навън. За първи път съм в България, но
се надявам, че ако дойда отново, ще имам
време да науча много нови неща за страна-
та ви.  
– Успя ли да опиташ българската нацио-
нална кухня? 
– Да. Българското червено вино много ми
хареса. Дори съм си взел няколко бутилки за
вкъщи.
– За много хора танците са начин за ре-
лакс, но за теб те са работа. Как си по-
чиваш?
– Пускам си джаз, наливам си чаша вино и
чета хубава книга.   
– Коя е случката – на сцената или зад ку-
лисите, – която няма да забравиш?
– Беше отдавна, когато още танцувах пред
публика. Паднах на сцената. Беше много
неприятно. Бях облечен с ирландска полич-
ка. Паднах по гръб и поличката ми се озова
върху лицето. Искаше ми се да потъна в зе-
мята от срам. 
– Как се чувстваш сега преди изпълнение
на твои ученици на сцената?
– Страшно съм изнервен. Не мога да ги гле-
дам, докато танцуват. Обръщам се с гръб

и моля някого другиго да ми казва какво
става на сцената.
– Суеверен ли си?
– Не.
– Имаш ли си девиз, мото?
– Често се хващам да казвам на учениците
си, че имат само един живот, затова тряб-
ва да го живеят пълноценно, на максимум.
И да не се страхуват от нищо.
– Какъв човек си?
– Опитвам се да бъда дружелюбен, добър и
отзивчив. Но и аз като повечето хора съм
различен вкъщи и на работа. У дома си позво-
лявам да съм нервен, уморен и колеблив. До-
като, когато около мен има танцьори, съм
по-всеотдаен, отзивчив и уверен в себе си.
– Ако можеше да промениш нещо в харак-
тера си, какво щеше да е то?
– Може би щях да съм по-организиран. Сега
наемам хора, които да правят организация-
та вместо мен. 
– Какво ти дава хъс за работа?
– Моята страст, моята любов. Много хо-
ра започват да танцуват ирландски танци
с невероятно въодушевление, което посте-
пенно изчезва. Аз от 15 години работя едно
и също и продължавам да се чувствам
страхотно. Харесваше ми, когато започ-
нах, харесва ми и сега. И съм щастлив, че
работата не ме е изхабила. Напротив – пос-
тоянно ме зарежда. 
– Казват, че зад всеки успял мъж стои
една умна жена...
– Не и в моя случай. За да успееш в танци-
те, трябва да си много самостоятелен и да
не разчиташ на никого. Така е и при атле-
тите. Ако не можеш сам, няма кой да ти
помогне. Ако искаш да си добър танцьор,
трябва да се справяш с всичко сам, без по-
мощ отвън.
– Имаш ли планове за бъдещето?
– Да, и те са свързани само с танците. За
съжаление не мога да танцувам цял живот.

По обясними причини. Физиката ще ме пре-
даде с напредването на възрастта. И няма
да мога да изпълнявам всички движения в
танца с лекота. Ще бъда учител, докато
мога, но и след това искам да правя нещо,
свързано с ирландските танци. Може да се
заема с административната страна на
маркетинга, както в момента, но ще наема
хора, които да танцуват вместо мен.

Интервю на Теодора СТАНКОВА

Фенки, фенки! Усмивки и снимки за спомен...



УПРАЖНЕНИЕ 2
ИЗХОДНА ПОЗИЦИЯ Тилен лег. Ръцете са прибрани до тялото, краката са изпънати в ко-
ленете и повдигнати на 15 см от пода.
ИЗПЪЛНЕНИЕ Отлепи раменете от пода и повдигни трупа, като изнесеш ръцете напред.
Кръстът е плътно прилепнал за пода. Задръж напрежението 5–10 сек, след което върни тяло-
то в изходна позиция. Упражнението се изпълнява 10 пъти.
ЕФЕКТИ Стяга и оформя цялата коремна мускулатура.
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КУРС

ПО Й
ОГА

Реализацията на рубриката

„Курс по йога“ щеше да е не-

мислима без компетентната

помощ на Борислав Николов.

Нашият симпатичен йога

инструктор вече е двукратен

републикански шампион по йо-

га. Наскоро Боби за втори път

демонстрира, че е ненадминат

във владеенето на най-сложни-

те и най-трудни за изпълнение

асани. Макар че по образование

е математик, призванието на

Боби е йогата. „Интегралните

и диференциалните уравнения

ми помагат да я практикувам,

тъй като те развиват конце-

нтрацията и контрола на ума.

А идеята на йога е именно та-

зи“ – твърди двойникът на

Сергей Станишев. Ако Боби

ти се струва вглъбен на сним-

ките, то е само заради упраж-

ненията, които изискват сери-

озно отношение. Иначе е ус-

михнат и лъчезарен. Убеди се

сама, като посетиш някое от

йога заниманията, които той

води в хотел „Кемпински-Зог-

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

вече информация можеш да се

обадиш на тел.: 02/962-09-99,

969-22-50 или да провериш в

сайта: yogabn.com.

УПРАЖНЕНИЕ 1
ИЗХОДНА ПОЗИЦИЯ Тилен лег. Ръцете са плътно до тялото. 
ИЗПЪЛНЕНИЕ Бавно отлепи рамене от пода и повдигни трупа, като изнесеш ръ-
цете напред. Задръж напрежението 5–10 сек, след което върни тялото в изходна по-

зиция. Упражнението се изпълнява 10 пъти.
Внимание! При изпълнението кръстът остава плътно за-

лепен за пода. Напрежението трябва да се усеща само в
коремната мускулатура. 
ЕФЕКТИ Оформя и стяга

надлъжната коремна муску-
латура.

УПРАЖНЕНИЕ 3
ИЗХОДНА ПОЗИЦИЯ
Тилен лег. Ръцете са
плътно до тялото, а кра-
ката са повдигнати на 15

см от пода.
ИЗПЪЛНЕНИЕ Бавно изне-

си ръце напред и „отлепи“ ра-
мене от пода и повдигни трупа,
като едновременно с това дви-
жиш краката нагоре надолу (в
смяна) с малка амплитуда (виж
снимките). Упражнението се
изпълнява 10 пъти.

ЕФЕКТИ Стяга и
оформя надлъжната и
напречната коремна
мускулатура.

Асани за ПО-СТЕГНАТ
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Асани за ПО-СТЕГНАТ
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УПРАЖНЕНИЕ 4
ИЗХОДНА ПОЗИЦИЯ Тилен лег. Ръцете са при-
лепнали до тялото. Краката – свити в коленете,
като подбедриците са успоредни на пода.
ИЗПЪЛНЕНИЕ С изнесени напред ръце бавно „от-
лепи“ рамене от пода и повдигни трупа. Внимавай
кръстът да е плътно на земята. Задръж напреже-
нието 5–10 секунди, след което върни тялото в
изходна позиция. Упражнението се изпълнява 10 пъ-
ти.
ЕФЕКТИ Стяга и оформя цялата коремна мускула-
тура.

УПРАЖНЕНИЕ 5
ИЗХОДНА ПОЗИЦИЯ Тилен лег.
Ръцете са до тялото. Краката са
свити в коленете, стъпалата са на
пода и изтеглени максимално близо
към седалището.
ИЗПЪЛНЕНИЕ Повдигни рамене и
отлепи трупа от пода, като еднов-
ременно с това изнесеш ръцете нап-
ред. Задръж напрежението 5–10 сек,
след което върни тялото в изходна
позиция. Упражнението се изпълнява
10 пъти.
ЕФЕКТИ Стяга и оформя цялата
коремна мускулатура.

КОРЕМ

Теодора СТАНКОВА

КОРЕМ



Какво да ядеш – реши сама
Не е нужно 
да броиш
калориите 
по време 
на почивката,
но все пак
трябва да имаш
представа 
от някои
„хранителни
уравнения“, 
за да можеш
интуитивно 
да избираш
какво да ядеш,
за да не
напълнееш.
Даваме 
няколко 
примера.

Канелони 
(380 кал)

Салата 
(120 кал)

Кафе лате 
(272 кал)

Банан 
(86 кал)

Ябълков щрудел
(180 кал)

Шоколадов кейк
(538 кал)

Пилешки гърди 
(162 кал)

Бяло сухо вино 
(66 кал)

Пица 
(348 кал)

Лимонов сорбет
(64 кал)

Задушени
зеленчуци (154 кал)

Лазаня 
(589 кал)

+

+

+

+

+

+

=

=

=

Т
ази идилична картина мо-
же да бъде помрачена са-
мо от едно – повечето
от нас започват усилено

да наблягат на яденето, когато
са на почивка, и в резултат ос-
вен загорели и поосвежени се
връщат от отпуска и с няколко
килограма по-тежки. 

За да не ти се случи това, въз-
ползвай се от нашите съвети,
които ще ти помогнат 

да съхраниш 
предотпускарската

си форма

1Настани се на място, отда-
лечено от плажа поне на по-

ловин час път пеша. До кафене-
то и до магазина ходи също пе-
ша, а не с кола.

2Не е нужно да се отказваш
от десерта (особено ако е

сладолед, трудно ще устоиш).

Просто винаги изяждай по поло-
вин порция.

3Не прекалявай с алкохола и
с кафето (алкохолът и ко-

феинът благоприятстват
бързото обезводняване на ор-
ганизма, особено когато навън
е горещо).
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ХРА
НЕН

Е

Не брой 
КАЛОРИИ

сега

Не брой 
КАЛОРИИ

сега
Отпуската все пак е времето 

на дългоочакваното нищонеправене, 
на безкрайните развлечения и на чревоугодни

разточителства. Невъзможно е 
да пазиш диета. НО...



Ћ ¤тото ни принуждава да прекарваме повече време сред природата ≠
в басейна, на морски¤ бр¤г или в планината. «а дамите е важно да се

чувстват уверени и спокойни за сво¤та интимна хигиена. «атова и претен-
циите на съвременната жена към специализираните продукти за интимна
хигиена са по-големи. —ред морето от марки те трудно прав¤т правилни¤
избор. ѕървото условие за него е да сме на¤сно със спецификата и нуж-
дите на женските интимни зони. Ќормално 

¬ј√»ЌјЋЌј“ј —–≈ƒј 
е с кисела реакци¤ със стойности на рЌ от 3,5 до 4,5. “ази киселинност е
естествена защита, ко¤то пази целостта на лигавиците и стопира външните
инфекции. Ќивото на рЌ на почистващите продукти тр¤бва да е същото
като това на интимните части, а формулите им да поддържат естествени¤
защитен механизъм на вагинални¤ епител и на лигавиците. »звестната
италианска марка Lycia тази година представи уникална сери¤ продукти за
интимна хигиена. —ъздадени от водещи италиански дизайнери, луксозни-
те опаковки на 

»Ќ“»ћЌ»“≈ √≈Ћќ¬≈ 
от сери¤та впечатл¤ват потребител¤. “е
паз¤т продукта от замърс¤ване и кон-
такт с околната среда посредством но-
ва специална мембрана. ќсвежаваща-
та формула с Bio-Lactic Acid (нормално
съществува в т¤лото) е идеална за под-
държане на ежедневната хигиена. ¬пе-
чатл¤ващи са балансиращите свойства
на интимни¤ гел и на интимните кърпи
У‘изио дермоФ. «а дамите с най-
чувствителната кожа, за момичетата
в пубертета, за бременните, за жените
в менопауза и за тези, претърпели хи-
рургични интервенции, са разработе-
ни интимни¤т гел и интимните кърпи
Lycia Physio Lenitivo. »нтимните кърпи
на известната марка са произведени от
100% памук, което ги прави изключи-
телно деликатни и подход¤щи за под-
държане на интимна хигиена извън
дома. 
—ъвременни¤т начин на живот, излагащ ни на повече инфекции при посе-
щението на фитнес, плувен басейн или при други активности извън дома,
пък предполага употребата на интимни¤ гел У‘изио ативоФ с антибакте-
риални свойства. »нтимната хигиена е от особено значение 

ѕќ ¬–≈ћ≈ Ќј ћ≈—≈◊Ќ»я ÷» ЏЋ 
ƒамските превръзки на Lycia са с 62%
по-гол¤ма абсорбционна способност от
познатите до този момент на пазара. “о-
ва се постига със суперабсорбиращ по-
лимер, разпределен равномерно по ц¤-
лата превръзка и чрез специален повъ-
рхностен слой, гарантиращ при¤тно
усещане за сухота и чистота. ’ипоалер-
гични, тънки, с анатомична форма, те са
удобни и сигурни, без да ограничават
динамиката на движени¤та. 
¬зискателната към себе си модерна же-
на н¤ма как да не оцени качеството на
Lycia и да не го предпочете!

ћќƒ≈–Ќј“ј 

»Ќ“»ћЌј ’»√»≈Ќј

ќфициален представител: √ћ— ≠ “ошева и сие
тел. 02/ 943 44 70
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4 Плувай повече! На всеки 20

минути е добре да влизаш

във водата. Не е нужно да плуваш

като спортист. Просто плувай.

И не забравяй и за упражненията

от аквааеробиката. Сега ти е

паднало да си до голямата вода.

5На плажа от време на време

ставай от шезлонга, за да

поиграеш плажен волейбол. По-

не за 10 минути. 

6 Яж повече плодове и зелен-

чуци. Почини си от мазни-

те меса и от яхниите.

ДВИЖЕНИЕ, ПОВЕчЕ ДВИЖЕНИЕ

Установено е, че
преди 50 години хо-
рата са се ползвали
от услугите на
транспорта значи-
телно по-рядко, от-
колкото ние. После-
диците от начина на
живот, който изк-
лючва движението,
са налице. Съвремен-
ниците ни са очевид-
но физически по-не-
издръжливи от пред-
ците ни. Научно е
доказано, че извървя-
ването на 1,5 км на

ден съкращава с 20% риска от влошаване на умственото и пси-
хичното здраве. Така че ходенето пеша не е полезно само за фи-
гурата, а и за ума.

Предложения за обяд и вечеря:
Нарежи на ивици 2 моркова и четвърт средно голяма зелка. За-

души ги за 10–15 минути в 1–2 чаени лъжички зехтин и малко во-
да или в зеленчуков бульон (разтворен от кубче). Прибави 1–2
щипки къри и малко изсушен босилек. Приготвените зеленчуци
поръси с 50–60 г настъргано сирене или кашкавал.

Задуши 2–3 шепи спанак в 1 супена лъжица зехтин и малко вода.
Пасирай го и го подправи с чаша кисело мляко, в което предвари-
телно си разбъркала скилидка счукан чесън и малко нарязан на
ситно копър. Вместо кисело мляко можеш да използваш 2 твър-
до сварени белтъка, нарязани на ивици (или на кубчета), смесени
с малко соев сос.

Към 2 чаши леко сварен или задушен зелен боб (за предпочита-
не е замразен, а не консервиран) добави 1 супена лъжица домате-
но пюре и малко изсушен копър (или магданоз). Това е идеална
гарнитура към 100 г печена или варена риба (или 100 г бяло пи-
лешко месо).
Предложение за сутрешна 
или междинна закуска

Разбъркай до кремообразна консистенция 4 супени лъжици изва-
ра, 1/2 чаена чаша кисело мляко, 1 чаена лъжичка мед и малко ка-
нела (или кардамон). Гарнирай този крем с по-кисели плодове –
грейпфрут, боровинки или киви например.
Алтернативи на шоколада:

1–2 сушени смокини + 2–3 бадемови ядки (сурови, а не осолени
и печени).

2–3 сушени сливи + 3 орехови ядки (сурови).
2 фурми + 6–7 фъстъка.

И един добър съвет 
Ще решиш проблема с подуването на корема и газовете с топла
вода, която се прилага както вътрешно, така и външно. На ден
изпивай по  2–3 чаши топла вода. Първата – сутрин, веднага
след ставане от сън. За да усилиш ефекта, взимай и топъл душ
след обяд.

Дарин НИКОЛОВ

МАНДЖИ, КОИТО ЗАСИЩАТ И... ВТАЛЯВАТ



ѕ
овтарящати се рек-
ламни клипове ни
призовават да забра-
вим за скучните дие-

ти, представяйки ни „облекчени“
продукти – не по-малко вкусни
от „обременените“. Бавно и пос-
тепенно в мозъка ни се прокрадва
парадоксалната идея, че можем
да ядем колкото си искаме храни
с надпис light на етикета, без да
качим ни едно кило. Даже вярва-
ме, че с тях се свалят килограми!
Ситуацията се доближава до аб-

сурда („Вече половин година ям
само лека майонеза, но защо не
отслабвам...“). Леките продукти
„работят“ на принципа на вну-
шението. Изяждайки ги, ние
подсъзнателно им приписваме
отслабващи свойства и очакваме
да станем по-стройни тутакси.
Без спортуване. И точно защото
са „леки“, ние оценяваме изяжда-
нето им като незначително и бе-
зопасно и увеличаваме обема на
поглъщаната храна. Най-фатал-
ната ни грешка е, че след продъл-

жителна консумация на light хра-
ни ние с чиста съвест посягаме
към парче шоколадова торта с
убеждението: „Щом на обяд съм
хапнала нискокалорична храна,
значи ми се полага малко шокола-
дово удоволствие.“

Как да избегнеш тези капани?
Преди всичко като проучиш
фактите, свързани с „леките“
храни и най-вече с начина, по
който се произвеждат.

Обезмаслено масло
Словосъчетанията „леко мас-

ло“ и „лека майонеза“ означават,
че част от животинските ком-
поненти в тези продукти е за-
менена с растителни. Това дава
картбланш на потребителите
да мислят, че въпросният про-
дукт съдържа по-малко холесте-
рол, а на производителите – да
намалят съществено себестой-
ността му. Делът на мазнините

в „лекото“ масло е 20–40% вмес-
то обичайните 80%. Намалява-
нето на процента на масленост-
та променя консистенцията на
маслото и то става по-меко.
Следователно се маже по-лесно
и на по-тънък слой върху филия-
та. Но, от друга страна, пони-
жението на процента на масле-
ността е в ущърб на вкуса на
продукта. Ние не получаваме
очакваното удовлетворение при
консумацията му.

Вторият прочит
променя нещата 

Такъв показател като процен-
та на масленост може да се
окаже подвеждащ, защото
„масленост“ не е абсолютно, а
относително понятие. Напри-
мер на опаковката на сиренето
маскарпоне е отбелязана стряс-
кащата цифра „80% масле-
ност“ и това сирене автома-
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илюзията за
вкуса и ползите

LLiigghhttLLiigghhtt

С по-малко захар, бедни на мазнини, но
с повече полезни свойства – имат ли
място нискокалоричните храни и про-
дукти в хранителния ни режим по вре-
ме на диета?
1. ЩО Е НИСКОКАЛОРИЧНА ХРАНА?
На теория това е храна, която съдържа ми-
нимум 25% по-малко мазнини, захари или сол в
сравнение със същия висококалоричен про-
дукт. 
2. НАИСТИНА ЛИ СА НИСКОКАЛОРИЧНИ?
Трябва да внимаваш за съдържанието на заха-
ри и мазнини в продукта, дори и да е рекла-
миран като light. Намаляването на едното
или другото не означава непременно по-мал-
ко калории. Намаляването на захарта с 25%
може да е компенсирано с увеличаване на
стойността на мазнините и обратно. Пак
ще дадем примера с киселите млека с ниска
масленост, които съдържат като добавки
сладки сушени плодове. Заради тези добавки
уж нискокалоричният вариант е също тол-

кова калоричен, колкото и основният. Зато-
ва те съветваме внимателно и аналитично
да четеш етикетите на храните, които ку-
пуваш.
3. И ТАКА, „ДА ЖИВЕЯТ!“ ЛИ ВСИЧКИ
НИСКОКАЛОРИЧНИ ХРАНИ?
При храните, които носят наслада за душа-
та (като шоколада), е за предпочитане да се
консумира калоричният им вариант, но с мяр-
ка. Но внимание – лесно е да попаднеш в ка-
пана на количеството. Това, че лекото мас-
ло съдържа 2 пъти по-малко мазнини от
обикновеното, не означава, че можеш да сло-
жиш 3 пъти повече от него в яденето. Ако
направиш тази грешка, вместо да свалиш ки-
лограми, със сигурност ще качиш.
4. НАИСТИНА ЛИ ВОДЯТ 
ДО ОТСЛАБВАНЕ?
Нискокалоричните храни сами по себе си не
се считат за диетични, а само средство, ко-
ето подпомага „диетичните“ ни усилия. За-
помни. Отслабва се със спорт и с намаляване
на порциите. За чипса пред телевизора въоб-
ще не си и помисляй, ако искаш да стопиш
килограми. Предимството на нискокалорич-
ните храни е, че ни дават възможност пре-

цизно да изчисляваме калориите, което зна-
чително улеснява живота ни по време на ди-
ета. Диетолозите обаче отбелязват, че ни-
коя храна (било то и нискокалорична) не мо-
же да доведе до отслабване или напълняване.
Всичко опира да баланс, поведение и количе-
ство.
5. СТАВАТ ЛИ ЗА ДЕЦА?
Мазнините благоприятстват интелектуал-
ното развитие на децата и тийнейджърите.
В този смисъл те не бива да се изключват
от менюто им. За да се избегне рискът от
свръхтегло, трябва да се намалят количест-
вата на приеманите бързи захари (в газирани-
те напитки, бонбоните, конфитюрите и
фабричните плодови сокове), както и на на-
ситените животински мазнини (в топените
сирена и пържените храни).
6. КАК СЕ КОНСУМИРАТ?
С мярка. Да, те наистина помагат на хората,
които уважават тялото си полагат грижи
да го поддържат във форма. Но имат един
сериозен недостатък – повечето продукти
и храни от групата на нискокалоричните са
безвкусни. 

Анастасия ЯНКОВА

НИСКОКАЛОРИчНИТЕ ХРАНИ

В 6 ВЪПРОСА
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тично попада в списъка с прека-
лено мазните продукти. Но ако
прочетеш по-внимателно ин-
формацията на етикета, ще за-
бележиш и пояснението „по от-
ношение на сухото вещество“.
А там, където се уточнява
процентното съдържание на
мазнините, белтъчините и въг-
лехидратите в 100 г продукт,
фигурира цифрата „40 г мазни-
ни“. Фактически се оказва, че
сиренето маскарпоне е с 40%
масленост и не е по-мазно от
кое да е друго твърдо сирене. 

По-аналитично трябва да се
отнасяш и към показателя ка-
лорийност. Например 100 г сме-
тана с 15% масленост съдър-
жат около 170 кал. Класическа-
та майонеза – 650 кал, а ниско-
калоричната – 480 кал. Прецени
сама. Не е ли по-диетично да из-
береш сметаната?

Магическо 
кисело мляко

То се асоциира със здраве и
стройно тяло. Може да бъде на-
турално, плодово и дори шоко-
ладово. Всички видове кисело
мляко съществуват и в „облек-
чена“ версия, в която маслено-
стта е намалена до 1,5% или да-
же до 0,5%. Но колкото повече
допълнителни съставки (плодо-
ве или овесени ядки) влизат в
състава на млякото, толкова
повече се увеличава неговата
енергийна стойност. Да кажем,
че лекото натурално кисело
мляко (с 1% масленост, без до-
бавки) съдържа 40 калории. Ако
то стане плодово, калорийно-
стта му се увеличава до 60 ка-
лории. Точно колкото е и на
обикновеното натурално кисе-
ло мляко с 3,5% масленост.

Вторият подводен камък е раз-
мерът на кофичките. Нали се се-
щаш за рекламата „Сега +25%
безплатно количество!“. А не си
ли задаваш въпроса: „Нужни ли са
ми тези 25%?“ Днес в секцията
„Млечни продукти“ на всеки ма-
газин можеш да намериш разфа-
совки от 70 до 180 г. Но 180 г пло-
дово кисело мляко, даже и да е
light, по количеството на калори-
ите си е равностойно на 70 г пъл-
ноценен шоколадов десерт. В

такъв случай не е ли по-добре да
предпочетеш това, което би ти
донесло повече удоволствие?

Привикване към
сладкото

Произвежданите на основата
на синтетични подсладители за-
харин и аспартам (които са
200–300 пъти по-сладки от за-
харта) light газирани напитки съ-
що крият подвеждащи обещания.
Кутийка кока-кола light съдържа
1 калория (или както пишат про-
изводителите, „приблизително 0
калории“), а кутийка обикновена
– 148 кал. Парадоксът е в това,
че ако пиеш напитки с маркиров-
ка light рядко, разликата в кало-
рийността няма да окаже съще-
ствено влияние на фигурата ти.
Но при редовна консумация те
могат да те водят до привиква-
не към сладкото.  

А що се отнася до бонбоните,
на чийто етикет пише „без за-
хар“, те съдържат толкова ка-
лории, колкото и нормалните
бонбони. Достойнството им не
е в тяхната „лекота“, а в това,
че намаляват вероятността
от появата на кариеси.

Объркване на ума
Термините „диетични“, „нис-

кокалорични“ и „здравословни“
създават объркване в нашето
съзнание. Диетичните продукти
се произвеждат основно за хора-
та, които имат проблеми с об-
мяната на веществата – напри-
мер за диабетиците захарта се
подменя с ксилитол. „Здравос-
ловните“ продукти – онези, кои-
то са обогатени с влакнини, ви-
тамини и минерали – не се впис-
ват в графата „нискокалорични“.
Например „обогатеният“ със
слънчогледови семки, ленено семе
и орехи пълнозърнест хляб е мно-
го по-калоричен от обикновения.
Същото може да се каже и за
мюслито – ядките и сушените
плодове в състава му го правят
суперенергиен продукт. Мини-
мално количество мюсли гаран-
тира на организма максимално
количество енергия за дълго вре-
ме – именно такава е и целта на
създаването му. А тя няма нищо
общо със стройното тяло. 



Нова апаратура за мезотерапия.
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1 Създай си остров на щастието Френс-
ки учени открили, че душата също е от-

говорна за огладняването. Когато са в деп-
ресия или под стрес, жените са по-подвла-
стни на вълчия глад. В такъв момент нап-
рави нещо добро за себе си – например ма-
саж на дланите. А защо не постоиш 5–10
минути, облегната на отворения прозорец?
Далеч от хладилника обаче. Гладът за слад-
ко се провокира от недостиг на хормона на
щастието серотонин. Чрез слънчевата
светлина и спорта тялото може да произ-
вежда само това вещества. От теб се иска
да се разхождаш всеки ден по 20 минути
(бърз ход) на чист въздух. Лесно.

2 Поддавай се на изкушенията Не си заб-
ранявай генерално продукти, които

много обичаш. Хапвай по малко. Или ако не
можеш да се контролираш, избирай техни-
те нискокалорични алтернативи. Обичаш
колбаси?! Добре. Не купувай обаче солени и
мазни салами, а шунка. Доял ти се е шоко-
ладов бонбон? Не слизай веднага до магази-
на. Изяж първо една лъжичка мед. Гладът за
сладко може да ти мине.

3 Пий билков чай Правилото е да пиеш
много течности. Постоянно. Още пре-

ди вълчият глад да се е обадил. Диетолози-
те съветват да се пият по 2 л билков чай
дневно. Той притъпява апетита. Ако не
обичаш билкови запарки, тогава яж повече
топли супи. Те пълнят стомаха и създават
приятно усещане за ситост.

4 Поддържай константно нивото на
кръвната захар Нередовното хранене

води до екстремни спадове в нивото на
кръвната захар, което пък води до атаки на
вълчи глад. Най-добре е да хапваш 5 пъти
през деня и да пълниш стомаха си с храни,
които създават чувство за ситост за по-
дълго време (например пълнозърнест хляб).
Картофите са също много засищаща храна.
Но ги предпочитай варени, а не пържени. И
не ги соли прекалено.

5 Измий си зъбите Измиването на зъби-
те или изплакването на устната кухина

с вода за уста ще отклонят вниманието
ти от хладилника. Впрочем тези операции
стопират глада най-вече за сладко. Вълчият
глад се събужда, когато си представим вку-
са на някоя храна в устата си. Чрез измива-
нето на зъбите ние „изчистваме“ и вкусо-
вите си рецептори.

6 Натисни апетита Китайската медици-
на ни предлага първа помощ при внезапен

глад – акупресура. Натисни силно с показа-
леца върху вдлъбнатинката, разположена
между горната устна и носа. Задръж на-
тиска 10–20 секунди. 

7 Наспивай се хубаво Използвай нощите
единствено и само за сън. Според едно

изследване на група американски учени не-
достигът на сън води до отделяне на сти-
мулиращи апетита хормони в организма.
Именно те те подтикват да отвориш хла-
дилника в 2.00 през нощта. 7 часа сън е здра-
вословната доза.

Да опустошиш хладилника, е все едно да вкараш отрова в тялото си. 
Има начини да стопираш лакомията си.

7капана
за вълчи
глад

7капана
за вълчи
глад
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Кой живее в пясъка?
Градските плажове „преливат“ от бирени

бутилки и консервни кутии. Положението
по крайградските също не е розово – към
стъклото и метала могат да се прибавят и
чепати дънери, довлечени от водата, как-
то и срещи с недружелюбни представители
на фауната – змии, паяци, бълхи и прочее га-
дини. Така че желаещите да релаксират бла-
жено все пак предпочитат да почиват на
морето – все едно на турското, на гръцко-
то или на нашето родно Черно море. Но и
този отдих не е толкова безопасен, колко-
то ти се струва. 

На морския плаж (ако той е собственост
на някой хотел и за него се грижи хотелски-
ят персонал) няма опасност да срещнеш
змия. Но виж, срещата ти с такова „чудо-
вище“ като пясъчната бълха не е изключе-
на. Тя  е извечен жител на всяко крайбре-
жие, особено в тропическите и субтропи-
ческите зони. И при все че пясъчните бълхи
не хапят като змиите и не са така опасни
като тях, могат да се впиват в кожата и
да провокират много болезнени абсцеси. Ле-
чението на тези „циреи“ става само по хи-
рургичен път. Така че е 

най-добре да лежиш на шезлонг, 
а не директно върху пясъка.

Но не само ухапванията от насекоми са
опасни. Понякога в пясъка се крият... игли.
Да, уви, но използвани спринцовки и игли са
много чести находки в плажния пясък напос-
ледък. И това да се убодеш на тях, е най-
малката беда. По-голямата е, че има веро-
ятност да си навлечеш сериозна инфекция.
Затова 

винаги когато решиш да се 
разхождаш по плажа, обувай чехли. 

Естествено, вероятността от подобни
инциденти на охраняваните плажове е по-
малка. Но ще ти е от полза да гледаш къде
стъпваш все пак.

Засади в морето и басейна 
Можеш да избягаш от пясъчните бълхи в

морето. Но и там те грозят опасности.
Например медузите. Далеч не всички видо-
ве медузи „умеят“ да жарят, но ако си изб-

рала тропически вариант за почивка, веро-
ятността да бъдеш опарена жестоко е
много по-голяма. Най-опасна е медузата ау-
релия, която обитава Средиземно море.
При контакта с нея човек чувства силна,
непоносима болка и парене. 

В такива случаи специалистите 
съветват незабавно да промиеш
засегнатото място с оцет или 
с лимонов сок и ако болката 
не престане до няколко минути,
да повикаш лекар. 

С крайно неприятни последици завършва и
срещата с морския таралеж, ако си имала
нещастието да го настъпиш случайно. И в
този случай ще ти се наложи да потърсиш
помощта на чичо доктор. След тези две
предупреждения се налага естественото
заключение, че е 

най-безопасно да се къпеш 
в басейна на хотела. 

Макар че и там те дебне „засада“ – напри-

ОПАСНО 

ЗА
 З

ДРА
ВЕТ
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¬¬ннииммааннииее,,

ппллаажж!!ппллаажж!!
¬¬ннииммааннииее,,

Родните и чуждоземските
плажни ивици отдавна 
се пукат по шевовете 
от отпускари. Но въпреки че 
си се приготвила 
да почиваш, 
не губи 
бдителността си!

Даже и най-красивият на външен

вид пясък, собственост на прес-

тижен хотел, крие опасности

За да не помрачи нищо твоята

отпуска, съблюдавай правилата

за „плажна безопасност“
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мер да прихванеш някоя зараза от плуващия
до теб. Уви, в този случай не можеш да се
уповаваш единствено на безупречността
на хотела и неговия персонал, който се гри-
жи водата да е постоянно хлорирана и е
монтирал специални филтри в басейна. 

Семки и царевица, моля!
Този, който се полакоми да хапне „плажна“

храна, също рискува. Даже и ако това не са
ястия, приготвени незнайно къде, незнайно
от кого и при незнайно какви условия, а
просто зле измити плодове и зеленчуци.

Лятото е най-любимият сезон на сто-
машно-чревните инфекции. Не минава го-
рещ сезон, без някой летовник да не плати
тези страдания със собствените си пари
(тоест с парите, с които си е купил „от-
ровната“ храна, и после с парите, които да-
ва за лекарства). 

Ако си забелязала, че апетитът ти се пови-
шава на плажа, не е зле да се погрижиш за
утоляването му предварително. Вземи сут-

ринта със себе си добре измити плодове, но и
бутилка вода, за да изплакнеш плодовете от-
ново преди консумация. А от кулинарни изку-
шения на разносвачите по плажа е по-добре
да се откажеш. Колкото и да си лакома.

Волейболът – 
враг на бюста

Плажни опасности носи и... плажният во-
лейбол! По данни на пластичните хирурзи
любителките на плажния волейбол все по-
често се обръщат към специалистите с оп-
лакването, че гърдите им са загубили пре-
дишната си форма и стегнатост... И това е
напълно обяснимо. Женските гърди, даже и
малките, не са разчетени да се движат ин-
тензивно нагоре-надолу по сто пъти в рам-
ките на кратък отрязък от време. За да съх-
раниш красотата им, ограничи участието
си в състезанията по плажен волейбол или
сложи специален повдигащ спортен сутиен
за случая. Пардон, горнище на бански.

Ухапването от кърлеж всъщност е безобидно и не се забелязва веднага. Но кърлежите пренасят
опасни болести (като лаймска болест и марсилска треска), причиняват възпаление на мозъчната
кора и на ставите и могат да увредят сериозно сърдечния мускул. 
- Когато си в парка или на туризъм в планината, носи по-затворени обувки. За препоръчва-
не е да вкараш крачолите на панталона си в чорапите. Облечи се в светли цветове. Върху
тях кърлежите се забелязват по-лесно. Ако си на почивка на море, тези съвети са невъз-
можни за спазване.
- Втривай в кожата препарати против кърлежи на всеки 2 часа.
Препоръчително е да използваш широките и утъпкани пътеки.
- Когато се прибереш вкъщи, изтупай добре дрехите си и претърси тялото си за впили се
кърлежи. Разгледай по-внимателно окосмената част на главата, подмишниците, слабините
и гънките зад коленете – точно там предпочитат да се забиват тези гадинки.
- Ако намериш кърлеж, веднага напръскай мястото със спрей против кърлежи (продава се
в аптеките), за да улесниш изваждането му. За целта използвай пинцети. Но в никакъв
случай не се опитвай да го вадиш с алкохол или с олио. Това са бабини деветини. И не се
паникьосвай! Не всеки кърлеж е инфектиран! В случай че все пак е, той може да пренесе
причинителите на някоя страшна болест чак след като 12 часа е смукал кръвта ти. А до-
тогава, надяваме се, вече ще си намерила време да посетиш лекарския кабинет.
- След ухапване от кърлеж следи внимателно за неприятни симптоми. При борелиозата,
или т. нар. лаймска болест, в рамките на 1 до 8 седмици след ухапването на мястото (или
другаде) може да се появи червено петно. Веднага трябва да отидеш на лекар, ако след
ухапването започнат да те измъчват симптоми, подобни на грипните (треска, болки в
крайниците и обилно потене), или ако констатираш нарушения в сърдечния ритъм и силни
болки в ставите.

Дарин НИКОЛОВ

Срещата ти 

с медузите ауре-

лии, обитаващи

Средиземно море,

е по-добре да не

се състои

Обичаш ли 
игрите с топ-

ка на плажа?

Слагай специа-

лен спортен
стягащ сутиен

тогава

ИЗВАДИ КЪРЛЕЖА!
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Лятото е приключение. 
Всеки ден ни носи слънце 
и изненади. Но понякога 
и неприятни. Активната 
почивка на открито създава
условия за убождания, слънче-
ви изгаряния, рани, ужилвания
от насекоми, натъртвания,
охлузвания и порязвания. 

Н
е е излишно да знаем повече и да
спазваме някои прости правила за
профилактика, ако искаме отпуска-
та ни да протече без инциденти. 

Съюзници 
от природата при...

...натъртвания и контузии (без отк-

рити рани) Засегнатото място се налага
със студен компрес и се остава за няколко
часа в покой.

...рани Те се промиват с билкови проти-
вовъзпалителни кръвоспиращи запарки от
равнец, черен оман или жълт кантарион.
Ако нямаш нито една от тези билки подръ-
ка, промий раната с ракия или даже с урина.
Помага. След като кървенето спре, налагай
раната с компреси от жиловлек, жълт кан-
тарион, лавандула или невен, които ще улес-
нят заздравяването. Можеш да използваш
за същата цел разредени етерични масла от
роза, лавандула, евкалипт и чаено дърво. Ра-
ната може да се намаже и с пчелен мед.

...изгаряне Поразената част се налага със
студен компрес, докато болката утихне.
После се намазва с мехлеми, съдържащи изв-
леци от невен, жълт кантарион, жиловлек,
алое вера или лавандула. При липса на такъв
подръка можеш да наложиш участъка със
смес от яйчен белтък и чист пчелен мед, с
кисело мляко, сок от моркови или със сок
от краставици. В никакъв случай не пукай
образувалите се мехури. 

...кръвотечение от носа Ако е силно,
незабавно потърси лекарска помощ. Но ако
не е чак толкова сериозно (често се случва
в жегите), седни на стол, отпусни глава на-
зад, стисни носа между палеца и показалеца

си и задръж така няколко минути. Студе-
ните компреси или тампоните, напоени със
солена вода или с отвара от дъбови кори,
също помагат. Намали активността си
през следващите ден-два и не издухвай носа
си през следващите 10–12 часа след спиране
на кървенето. За профилактика консумирай
повече богати на витамин К храни – копри-
ва, магданоз и някои зеленчуци с тъмнозеле-
ни листа. Витамин К подпомага процеса на
кръвосъсирване. Не прекалявай с алкохола.
Той разрежда кръвта. А също и с аспирина.
Избягвай храни като кайсии, бадеми, ябъл-
ки, краставици, касис, грозде, чушки, прас-
кови, сливи и напитки като кафе и черен
чай. Те благоприятстват задълбочаването
на този проблем.

...топлинен и слънчев удар Първият
симптом е прилошаване. Щом усетиш, че
се чувстваш необичайно зле, веднага се пре-
мести на сянка и легни. Първа помощ при
топлинен или слънчев удар са студените
компреси (може и директно напръскване
със студена вода). За да не се стига до то-
зи неприятен инцидент, винаги ходи с шап-
ка, когато си на плажа. 

...сърдечносъдови проблеми Болките в
сърдечната област, сърцебиенето и хипер-
тоничните кризи са изключително непри-
ятни и плашещи. Веднага щом усетиш ня-
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кои от изброените симптоми, легни и за-
почни да дишаш дълбоко (диафрагмено). За
успокоение можеш да изпиеш чай от глог,
маточина или мента. Ако страдаш от ви-
соко кръвно налягане, сдъвквай от време на
време профилактично по 1–2 пресни лис-
тенца от здравец (или от индрише). Соко-
вете от моркови, краставици, червено
цвекло или копър благоприятстват пони-
жаването на кръвното. При пристъп на
силно сърцебиене помагат студените
компреси и силното натискане на очните
ябълки. 

Ако страдаш от напреднала атеросклероза
или доказана аритмия, е препоръчително да
избереш почивка в планината, а не на море. 

...транспортна болест Симптомите
са силно главоболие и световъртеж, гадене
и повръщане, бледност, изпотяване, тре-
вожност и отпадналост. Медикаментите,
които лекуват тези оплаквания, водят до
нежелани странични ефекти, които неряд-
ко допълват списъка от изброените по-горе
страдания с нови. Джинджифилът е при-
родното средство, което е изключително
полезно в подобни случаи и има много добър
профилактичен и лечебен ефект при прояви
на гадене и стомашен дискомфорт. 1/4 чае-
на лъжичка джинджифил на прах се сварява
като чай. Добре е да изпиеш 3 чаши непос-
редствено преди пътуване. Чаят от мента
пък успокоява нервния стомах. Избягвай да
консумираш мазни и тежки храни (особено
пържени) преди предстоящото пътуване. 

Ако те ухапе куче
Дори и ухапването да е безобидно, непре-

менно трябва да вземеш мерки, които ще ти

помогнат да избегнеш риска от инфекция.
Случва се по-често, отколкото си мис-

лиш, но само една малка част от случаите
влиза в лекарските регистри. На практика
всеки от нас би могъл да пострада, но при
децата се случва по-често. Статистиката
сочи, че половината от ухапаните хора са
под 18-годишна възраст. Странно, но куче-
тата хапят по-често мъже и по-рядко же-

ни. Ако детето е малко, кучето много по-
лесно може да го ухапе по лицето, което
може да доведе до много неприятни после-
дици.

КАКВО ДА НАПРАВИШ ВЕДНАГА
�Измий раната с вода и сапун и я обработи
с антисептик (риванол, йодасепт, кисло-

родна вода, калиев перманганат или пиок-
танин) и антибиотична маз (гентамицин,
тетрациклин). �Медицинският преглед е
задължителен. Специалист трябва да пре-
цени дали раната има нужда от незабавно
зашиване. Понякога то не се налага. �Вак-
синациите за тетанус и бяс също са задъл-
жителни, особено ако кучето е бездомно.
�По възможност събери информация за ку-
чето. Върни се на мястото на инцидента и
го наблюдавай. Ако забележиш прояви на не-
обичайна агресивност, обилно отделяне на
слюнка до 10-ия ден от ухапването, пак
потърси лекар и му обясни какво си видяла.
�Ако кучето е домашно, събери информа-
ция дали са му правени всички видове необ-
ходими ваксини.

ПРЕВЕНЦИЯ �Не се приближавай много
близо до муцуната на кучето. Това важи
най-вече за малките деца, които възторже-
но се нахвърлят върху животните. �Не га-
ли кучето, ако не го познаваш. �Не оставяй
детето си без наблюдение при кучето. �Не
гледай кучето в очите. �Не го буди с резки
движения, ако е заспало. �Не се намесвай,
когато две кучета се бият. �Не го смуща-
вай, ако яде. �Не се приближавай до куче,
което има малки кученца. 

Спортни травми
През лятото ние се движим повече – ка-

раме колело, ролери, играем тенис или прос-
то се разхождаме в гората. Освен приятно
движението може да бъде и опасно. Всеки
може например да стъпи накриво и да си на-
вехне крака или да падне и да се удари. Ако
съумееш да реагираш бързо и правилно след
инцидента, ще избегнеш дълготрайните ув-
реждания. 

Синини Веднага ги изстуди – с мокри кър-
пи, напоени със студена вода. Ако имаш въз-
можност, напълни найлоново пликче с леде-
ни кубчета, натрошени предварително на
дребно, и наложи синината. След 20 минути
престой махни торбичката и направи сту-
ден компрес от вода и тинктура от арника
(1 с. л. на 1 л вода). Навлажни една кърпа с
течността и я разстели върху синината.
Извлекът от арника ще облекчи болката и
ще свие кръвоносните съдове.

Изкълчване на крака Вдигни крайника
нависоко. Най-добре е да легнеш. След 20-
минутен престой го накисни в съд със сту-
дена вода. Наложи един зелев лист върху
кърпа. С помощта на бутилка (с валцоващи
движения) притисни силно листа към кър-
пата. Направи превръзка върху засегнато-
то място. Отгоре можеш да вържеш още
една кърпа, за да е по-стегнат компресът.
Остани с този компрес една нощ. 

Натоварване на ръката при игра на
тенис Изварата успокоява възпаленията.
Намажи пласт върху засегнатото място и
го покрий с кърпа. Кога-
то изварата се
стопли, махни
превръзката.

Скъсвания на мускулни влакна или су-
хожилия Веднага приведи засегнатата
част от тялото в пълен покой за 24 часа!
Например сложи крайника си в шина, не хва-
щай и не носи нищо с нея. Когато се хра-
ниш, използвай само здравата ръка. Ако
скъсването е на крака, използвай патерица,
за да се придвижваш. Превържи засегнато-
то място с влажна кърпа. Увий кърпата с
фолио. Остави компреса да престои през
цялата нощ. И, естествено, отиди на ле-
кар. Можеш да възстановиш тренировките
едва когато разкъсването мине съвсем.

Рана на коляното (при падане) Про-
мий внимателно мястото със студена во-
да, след което намажи раната с дезинфек-
тант. Превържи я едва когато малко по-
засъхне и кръвта спре да тече. Ако се появи
гной, задължително посети лекар! Това е
знак, че бактерии са инфектирали раната. 

Охлузна рана Внимателно почисти
камъчетата и пръстта с чиста влажна
кърпа. Остави мястото да заздравее само.
Не прави превръзка. 

Материала подготвиха
Дарин НИКОЛОВ и Анастасия ЯНКОВА



ОТКРИВАТЕЛ, ИЛИ ДОН КИХОТ

ИНТУИТИВЕН, ЛОГИЧЕН, 
ИРАЦИОНАЛЕН, ЕКСТРОВЕРТ

КАЧЕСТВА Стремеж към уникалност,
творческо отношение към логическите
задачи. Може да систематизира и най-
отвлечената теория. Далновиден и

перспективен е, винаги намира неочаквано ре-
шение на проблема. Не обича сервилното от-
ношение. Може да бъде и напорист, но не

задълго. 
ПРОБЛЕМИ Не е способен да живее по
предварително набелязан план, не понася
рутината. Неорганизиран, непоследовате-
лен, неспособен да поддържа ред. Бързо се

разконцентрира и не завършва работата/проектите си докрай.
Затваря се в себе си, не е склонен към споделяне.
ДЕЙНОСТ Там, където може да действа самостоятелно: изслед-
вания, творческа дейност, работа, свързана с новаторство и съзи-
дание. За да подхранва оригиналната си мисъл, има нужда да събира
нови и нови впечатления – например от командировки. 

ИНСПЕКТОР, ИЛИ МАКСИМ ГОРКИ

ЛОГИЧЕН, ЧУВСТВИТЕЛЕН, РАЦОИНАЛЕН, ИНТРОВЕРТ
КАЧЕСТВА Добър организатор и точен изпълнител. Перфекцио-
нист е, изпипва работата си докрай, като вниква във всички де-
тайли. Винаги завършва проектите си докрай. Нетърпим е към бе-
зотговорните. Обича конкретиката, доверява се само на провере-
ни източници. Акуратно води документации, винаги проверява фак-
тите, знае своите права и задължения, не обича
резките промени в предварително набеляза-
ния от него план. 
ПРОБЛЕМИ Неадаптивен е в ситуация на
неопределеност. Всичко, което не е прес-
метнато и планирано предварително, може
да го парализира. Безкомпромисен е. Проявя-
ва нетърпимост към чуждото мнение. Нес-
пособен е на гъвкавост в отношенията си.
Не понася някой да навлиза в територия-
та му – да му се меси в работата, да
ползва и да докосва вещите му. 
ДЕЙНОСТ Може да бъде безупречен
ръководител, военен, администратор,
аналитик, контрольор, следовател, данъ-
чен инспектор, инструктор.

АНАЛИТИК, ИЛИ РОБЕСПИЕР

ЛОГИЧЕН, ИНТУИТИВЕН, 
РАЦИОНАЛЕН, ИНТРОВЕРТ
КАЧЕСТВА Аналитично, логично и комплекс-

но мислене. Умее да отсява зърното от пля-

вата, да обобщава фактите, да се ориенти-

ра в схеми и таблични класификации. Обича

реда. Пунктуален и дисциплиниран е. Винаги

поставя работата над личните си инте-

реси. Човек на словото и добър ора-

тор е. Има правилна преценка кое е

добро и кое – зло. Интуитивно пре-

дугажда опасностите. Параноята му

често е основателна. 

ПРОБЛЕМИ Повърхностен в отношения-

та си, нетърпелив за болките на другите,

обсебва събеседника със собствените си

проблеми. Не може да върши няколко неща едновременно. Не тър-

пи да бъде командван. Води се от емоциите си. 

ДЕЙНОСТ Там, където дисциплината е на почит. С лекота съз-

дава сложни схеми, разписания, класификации, графики, таблици.

ПОСРЕДНИК, ИЛИ ДЮМА

ЧУВСТВИТЕЛЕН, ЕТИЧЕН, ИРАЦИОНАЛЕН, 
ИНТРОВЕРТ
КАЧЕСТВА Добър вкус, чувство за мярка, воля и издръжливост.

Дипломатичен, внимателен, способен е да влезе под кожата на съ-

беседника и да спечели доверието му. Умее да почива, стреми се

към висок стандарт на живот. Ако работата

му харесва и е добре платена, той я

върши качествено и с любов. 

ПРОБЛЕМИ Не е ориентиран в обла-

стта на икономиката, технологията,

счетоводството. Несигурен е в ситуации

на неопределеност. Не може бързо да

усвоява голямо количество информа-

ция. Не е гъвкав и му е трудно да ръ-

ководи колектив. Ако работата му

се стори доста сложна, може да я

зареже. 

ДЕЙНОСТ Може да се реализира

добре в социалната сфера, в обла-

стта на изкуството, медицината

и в сферата на услугите. Там, къде-

то има повече комуникация.

ЕНТУСИАСТ, ИЛИ ЮГО

ЕТИЧЕН, ЧУВСТВИТЕЛЕН, РАЦИОНАЛЕН, ЕКСТРОВЕРТ
КАЧЕСТВА Активен, оптимистичен, доброжелателен, стреми се да помага на всички. Лесно завързва
нови познанства, „усеща“ събеседника си, винаги може да разведри обстановката с чувството си за ху-
мор. Не обича да бездейства, винаги си намира работа. И обикновено я върши бързо. Държи колегите
да го уважават. Възприемчив, перспективен и отворен за нови идеи е. Лесно взима решения и ги след-
ва неотклонно. Стреми се към висок жизнен стандарт. 
ПРОБЛЕМИ Натрупва в себе си отрицателни емоции. Често това го „изкарва от равновесие“. Не-
винаги правилно оценява полезността на това, което върши. Невинаги правилно разчита времето
си, както и няма правилна оценка за собствените си способности.  
ДЕЙНОСТ Мястото му е там, където може да изрази себе си. В „свои води“ ще се чувства в сфера-
та на обслужването, рекламата, медицината, дизайна и кулинарията.
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ЛЮБОПИТНОЛЮБОПИТНО

По линиите на портретаПо линиите на портрета
Вгледай се внимателно в тези лица. Ако сред тях откриеш черти от своята физиономия и елементи 

от своето излъчване, можеш да разбереш как да контролираш характера си. 



ЛИРИК, ИЛИ ЕСЕНИН

ИНТУИТИВЕН, 
ЕТИЧЕН, 
ИРАЦИОНАЛЕН, 
ИНТРОВЕРТ
КАЧЕСТВА Обаятелен и

тактичен, романтик опти-

мист и изкусен в умението

да се харесва, той има под-

ход към всекиго. Може да

„потуши“ чуждата агресия. Го-

тов е на компромиси. Уважава

мнението на другите. Има разви-

то чувство за време. Интуицията

му и усещането му за ритъм и стил

са завидни, а маниерите му – изискани.

ПРОБЛЕМИ Разсеян, непоследователен, забравя за поети анга-

жименти, не предава работата си в срок. Не обича реда, неуверен

е в себе си. Лесно ранима и противоречива личност е. Тежко пона-

ся критиката.  

ДЕЙНОСТ Там, където очарованието му може да блесне с пълна

сила – в сферата на обслужването, в психологията и в сферата на

изкуствата. Отлично може да се реализира като мениджър рекла-

ма, секретар, преводач или психолог.

ПРЕДПРИЕМАч, ИЛИ ДЖЕК ЛОНДОН

ЛОГИЧЕН, ИНТУИТИВЕН, РАЦИОНАЛЕН, ЕКСТРОВЕРТ
КАЧЕСТВА Действен и динамичен, обича високите скорости, ви-

наги отмерва пулса на времето. Отличен стратег. Бизнес плано-

вете му са смели и реалистични. Стреми се към яснота, не обича

уловките и не действа на сляпо. Подробен в детайлите, обича

всичко да бъде обсъдено и уговорено предварително. Принципен и

неотстъпчив е. Активен, оптимист, вярва в

доброто начало, никога не се оплак-

ва. 

ПРОБЛЕМИ Работохолик, преумо-

рява с работа както себе си, така и

другите. Нетърпелив и небрежен е

и в работата, и в личните си де-

ла. Не понася забележките на

другите, дразни се, когато

обръщат внимание на

външността му. Не оби-

ча да ходи на лекар. 

ДЕЙНОСТ Там, където

се нужни креативност и

изобретателност. Предпри-

емчив, първопроходец, рацио-

нализатор. 

ПОЛИТИК, 
ИЛИ НАПОЛЕОН

ЧУВСТВИТЕЛЕН,
ЕТИЧЕН, 
ИРАЦИОНАЛЕН,
ЕКСТРОВЕРТ
КАЧЕСТВА Силна
воля и дипломатич-
ност. Търговски спо-
собности, умение да се
ориентира в екстрем-

на ситуация. Уверен е в себе си, знае какво иска, смел и решителен
е. Стреми се да бъде в „епицентъра“ на събитията. Обича да е
център на внимание. Вежлив, обаятелен, печели доверие. Естет,
цени скъпите и качествените вещи, както и комфорта. Смята се
отговорен за всичко, стреми се да бъде лидер. 
ПРОБЛЕМИ Неорганизиран, неуравновесен, дребнав. Не може
задълго да концентрира вниманието си, колебае се при взимане на
решения. Подозрителен, агресивен, предава своето настроение на
околните. Консервативно преценява работата на другите по
външни белези. 
ДЕЙНОСТ Там, където се изискват управленски качества – в биз-
неса, в политиката, в търговията, в сферата на обслужването, в
шоубизнеса.

МАРШАЛ, ИЛИ ЖУКОВ

СЕНЗОРЕН, ЛОГИЧЕН, ИРАЦИОНАЛЕН, ЕКСТРОВЕРТ
КАЧЕСТВА Лидер – волеви, целеустремен и енергичен, поема отговорност и умее да взима жиз-
неноважни решения. Земен и прагматичен, винаги устремен към обозрими и реални цели. За него ра-
достите от живота се купуват с пари. Би се захванал с нещо само ако има изгода. Презира нереши-
телността. Действа със замах и мащабно. Осланя се изцяло на разума си. 

ПРОБЛЕМИ Променливо настроение, спадове и подеми в работоспособността. Трудно му е да
бъде толерантен. Не приема чуждата гледна точка. Не понася да бъде поучаван, съветван или

командван. 
ДЕЙНОСТ Ще блесне там, където трябва да се въдворяват ред и дисциплина. Той е готов

управленски кадър в полицията или армията. Може да достигне върхове в сферата на науката и
техниката. 
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ПАЗАч, ИЛИ ДРАЙЗЕР

ЕТИЧЕН, ЧУВСТВИТЕЛЕН, РАЦИОНАЛЕН, ИНТРОВЕРТ
КАЧЕСТВА Нравствен, принципен,

изискващ, справедлив. Отстоява

правдата, заема страната на по-

слабия и на онеправдания. Работата

си върши прецизно и отговорно. Не

обича да задлъжнява, последователен

е в принципите си. 

ПРОБЛЕМИ Наблюдателен

е, болезнено приема

несправедливостта, не

прощава

предателството. Дели

хората на „свои“ и на

„чужди“. Дава крайни

оценки. Мнителен,

нерешителен и

злопаметен.

ДЕЙНОСТ Работа,

свързана с хора и предаване

на опит. Би бил търпелив педагог, помощник-ръководител,

писател или актьор.



ХУМАНИСТ, ИЛИ ДОСТОЕВСКИ

ЕТИЧЕН, ИНТУИТИВЕН, 
РАЦИОНАЛЕН, ИНТРОВЕРТ
КАЧЕСТВА Стремеж към само-
усъвършенстване. Сговорчив, може
да намери подход към всеки. Проявя-
ва разбиране, склонен е на компроми-
си, последователен и верен приятел
е. В работата си е изпълнителен,
добросъвестен и пунктуален. Води
здравословен начин на живот. 
ПРОБЛЕМИ Тежко преживява конф-
ликтите, чувствителен е. А също и
добросъвестен. Не обича да се обре-
менява с проблемите на другите.
Тежко преживява самотата. Доверчив
и искрен е до степен да злоупотребя-
ват с добрината му. Инертен, рядко
вниква в това, което не засяга неговите
интереси. 
ДЕЙНОСТ Там, където е нужен тънък
подход – психология, работа с деца, възпи-
тание и обучение.
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КРИТИК, ИЛИ БАЛЗАК

ИНТУИТИВЕН, ЛОГИЧЕН, ИРАЦИОНАЛЕН, ИНТРОВЕРТ
КАЧЕСТВА Силно развита интуиция, ерудиция, памет. Логически тип. Може да оцени степента на риска, внимате-
лен е и за детайлите. Бързо оценява ресурса и намира оптимални решения. Добросъвестен и изпълнителен. Скромен в
бита и обличането, но цени уюта и комфорта. Вежлив, пунктуален, притежава ведро чувство за хумор. 
ПРОБЛЕМИ Заклет скептик. Не умее да управлява настроението си, трудно сдържа обидите и им отвръща с
бурни емоционални изблици. Не обича да бърза, недоверчив е към новите познати. Инат е и е несговорчив. Не
обича да прави комплименти, защото смята, че е по-честно да говори с хората за техните недостатъци.
Иронизира околните за нецелесъобразните им действия.
ДЕЙНОСТ Там, където е нужно да се анализира, да се мисли комбинативно и да се взимат бързи решения – в
сферата на икономиката, финансите и програмирането.

УПРАВИТЕЛ, ИЛИ ЩИРЛИЦ

ЛОГИЧЕН, ЧУВСТВИТЕЛЕН, РАЦИОНАЛЕН, 
ЕКСТРОВЕРТ
КАЧЕСТВА Деен и напорист. Цени традициите, консервативен и
прагматичен е. Умее трезво да оценява ситуацията и да намира
ефективно практично решение. Както и да преценява правилно
къде да вложи усилията си. Може да овладее работния процес. Це-
ни времето си, има грижливо отношение към парите.
ПРОБЛЕМИ Рязък и нетърпелив. Не обича критиките и не си
признава грешките, не е склонен към компромис. От приятелите

и семейството си изисква невъзможното, но пред
непознати се владее и се отнася с

тях коректно.
ДЕЙНОСТ Най-полезен ще бъ-

де, ако се реализира като упра-
вител, икономист, финансист,

технолог, стоматолог,
актьор, администра-

тор или преподава-
тел.

ОБЩИТЕЛЕН, ИЛИ ХЪКСЛИ

ИНТУИТИВEН, 
ЕТИЧЕН, 
ИРАЦИОНАЛЕН,

ЕКСТРОВЕРТ
КАЧЕСТВА Комуникати-

вен, емоционален, обаяте-
лен, дипломатичен. Умее да

печели доверие, щедър е на
комплименти и отзивчив. Впе-

чатлява се от всичко ново и нео-
бичайно. Постоянно има нужда от

нови емоции.
ПРОБЛЕМИ Претоварва се с излиш-

ни контакти. Обича да дава съвети.
Самооценката му е завишена. Говори мно-

го и излишно. Силно е зависим от настроението
си. Неорганизиран и непрактичен, не успява да свърши набелязано-
то в срок, а даже може и да не довърши започнатото докрай. За
сериозните неща често разсъждава повърхностно.
ДЕЙНОСТ В сферата на контактите – мениджмънт, хуманита-
ристика, журналистика, PR, педагогика, дипломация, изкуство, пси-
хология, семейно консултиране.

МЪДРЕЦ, ИЛИ ГАБЕН

ЧУВСТВИТЕЛЕН, ЛОГИЧЕН, ИРАЦИОНАЛЕН, 
ИНТРОВЕРТ
КАЧЕСТВА Ескперт по въпроса за съотношението цена–качест-
во. Адаптира новаторските си идеи на практика, изобретателен е
и в бита, и в работата си. Не се суети напразно, доверява се на
вкуса си, чувствителен е към новото. Предвидлив и пунктуален е.
В опасни ситуации се държи хладнокръвно. Лесно усвоява занаяти.
ПРОБЛЕМИ Често пропуска перспективни възможности. Много
е зависим от настроението си, склонен е към меланхолия, обича да
анализира, злопаметен е. Живее
по-скоро с миналото си. Ре-
зервиран е, не обича
фамилиарниченето и
мазния тон.
ДЕЙНОСТ Там, къ-
дето има конкретно
измерими резултати –
началник (но не от ви-
сок ранг), обслужване
на техника, малък биз-
нес.
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И
ма някаква символика, защото
преди три години почти по едно
и също време излязоха „Бандата
на Оушън - 2“ и „Превъзходство-

то на Борн“ – филми, които затвърдиха
звездния статут на Деймън. Той е от хора-
та, които никога не се отказват да прес-
ледват мечтите си. Още от малък е адски
амбициозен пълен отличник. 

Приятелят му Бен
Какво ли щеше да се случи с него, ако на

10-годишна възраст не беше срещнал живе-
ещия на две преки от тях Бен Афлек? При-
ятелството между двамата е често
обект на различни коментари, особено от
страна на жълтата преса, за която това е
повече от приятелство. Всъщност Бен и
Мат просто израстват заедно. Играят
баскетбол, електронни игри и... ходят на
кино. Гледането на филми в долнокачестве-
ни киносалони е голямата им страст. Роди-
телите на Бен все пак са част от шоубиз-
неса и той от дете се снима с малки роли в
киното. Той насърчава своето приятелче да
си опита късмета и даже го запознава със
своя агент. И Мат се запалва дотолкова, че
напуска престижния университет в Хар-
вард малко преди дипломирането си. В нача-
лото обаче никой не го забелязва. Дори кога-
то отслабва с 20 килограма за ролята на
пристрастен към наркотиците бивш вое-
нен във филма „Кураж под огъня“ (затова
дълги години не може да възстанови мета-

болизма си в нормалните граници). Въпреки
суперлативите от страна на Дензъл Уо-
шингтън големите имена в бранша така и
не научават името на Деймън. И той реша-
ва да напише роля за самия себе си. Заедно с
Афлек двамата от години работят по сце-
нарий, който е завършен през 1992 г., но пос-
тоянно правят нови и нови промени. 

Добрият Мат 
Пет години по-късно, след дълги преговори с

филмовите студиа, „Добрият Уил Хънтинг“
има своята премиера и получава девет номи-
нации за „Оскар“. Деймън и Афлек са новите
любимци на Америка и за да подчертаят то-
ва, двамата пристигат на лъскавата цере-
мония в компанията на... своите майки. И,
естествено, триумфират със статуетки за
най-добър оригинален сценарий. Освен че му
отваря вратите на Холивуд и възможност-
та да работи с режисьори като Франсис
Форд Копола и Стивън Спилбърг, „Добрият
Уил Хънтинг“ поставя началото и на любов-
ните неволи на Деймън. Самият той не-
веднъж е признавал, че не може да преодолее 

страха от обвързване 
и затова през леглото му са минали толкова
много жени. Първата му по-сериозна връзка
е с Мини Драйвър, негова партньорка във
филма. Тя научава, че са скъсали, по време на
гостуването на Мат в шоуто на Опра
Уинфри, където актьорът промотира „Уил
Хънтинг“. На следващия ден всички вестни-
ци публикуват новината за сензационната

раздяла, която съвсем не е в стила на младия
актьор. Даже се говори, че всичко е направе-
но с цел по-добра реклама на филма. Щасти-
ето се усмихва и на Бен – той приема да
утешава изоставената от Брад Пит Гуи-
нет Полтроу. Именно Бен и Гуинет са ос-
новните виновници за запознанството на
Мат с Уинона Райдър. Двамата излизат за-
едно две години, но точно когато разговори-
те започват да се въртят около брака, се
разделят. Деймън отрича, че виновна за то-
ва е горещата Пенелопе Крус, с която току-
що е снимал филма „Тези прекрасни коне“.
Според друга версия актьорът не можел да
понася колегата си Марк Уолбърг и постоян-
но търсел повод да се скара с него. Райдър не
одобрявала това и влязла в ролята на поми-
рител, но май се поддала на чара на Уолбърг.
Като научил за изневярата є, Мат откачил
и се впуснал в безразборни връзки с различни
жени, сред които асистентката на Афлек
Одеса Уитмайър и колежката му Ева Мен-
дес. Подробности за връзката му с Мендес
не са ясни, но след края є той се зарича:

Никога повече с актриси!
И спазва обещанието си. През 2004 г.

Деймън се запознава с интериорната дизай-
нерка Лусиана Барозо. И твърди, че в нейно
лице намира любовта на живота си. Дори за
него не е проблем това, че Лусиана вече има
дъщеря от предишен брак. Двамата се же-
нят година по-късно, а след това на бял
свят се появява и малката Изабела. 

Освен че намира щастие в личен план, Мат
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Как да не му завиди човек? Напоследък той се снима 
при колоси като Мартин Скорсезе и Робърт де Ниро.

Освен това е щастлив съпруг и още по-щастлив татко,
който всяка вечер лично приспива дъщеря си Изабела 
с любимата є песничка. А след като го видяхме редом 

до Джордж Клуни и Брад Пит в „Бандата 
на Оушън – 3“, предстои премиерата на още 
една „тройка“ – „Ултиматумът на Борн“. 

Джейсън Борн в акция
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Деймън се готви за нов скок в професионално
отношение. Той вече пише нов сценарий, кой-
то лично ще продуцира със своята продуце-
нтска компания. И не може да се нарадва на
късмета си. „Последната година бе много ус-
пешна за мен – споделя той. – Просто неща-
та не можеха да се развият по по-добър на-
чин. Чаках да ми дойде шансът повече от де-
сет години, а вече всичко става все по-добро.
Искам всичко да продължи по този начин.“
Повод за това признание е и 

участието му 
в „Ултиматумът на Борн“ 
В третия филм от поредицата за агент

Джейсън Борн са налице познатите дози
съспенс и екшън, бесни преследвания и жес-
токи противници. Борн продължава да из-
дирва всичко, свързано с неговото минало.
Без паметта си и единствения човек, кой-
то го обичаше, нито стените от куршуми,
нито новото поколение обучени убийци мо-
гат да го отклонят от целта му: да разбе-
ре кой е той.

Ивайло ТОДОРОВ

– Харесва ли ти да се снимаш във филмите за агент Джейсън Борн?
– Да, защото ни бе позволено да ги направим така, както искаме. Получихме повече пари,

отколкото нормално се получават, за да стане филмът „голям“. Не мисля, че често се
удава такъв шанс. 

– Първият филм те преоткри като комерсиална звезда... 
– Всъщност искате да кажете, че ми спаси задника, което си е наистина така. (Смее се.)

През уикенда, в който филмът излезе по екраните, аз играех в пиеса на „Уест Енд“. Не бях
получавал предложение за филм от шест месеца след няколко поредни провала. Според
слуховете този филм щеше да продължи черната серия, защото бе отлаган прекалено
дълго и на няколко пъти бяха преснимани някои сцени. Просто „Самоличността на Борн“
имаше всичките белези за потенциален провал. Но когато в понеделник сутрин се завърнах
в Ню Йорк, имах между 20 и 30 предложения за работа...

– Какъв опит придоби самият ти от снимките на екшън сцените?
– Мисля, че е много трудно да играеш в екшън сцени, защото изведнъж може да се

почувстваш изключително глупаво. Всъщност моето единствено преживяване в екшън
жанра е трилогията за Борн и мисля, че станах по-добър в този род филми. Подходът ми
беше да разбера какво се изисква от мен за съответната сцена и след това да тренирам
много, за да направя нещата физически така, че да изглеждат истински. В крайна сметка
това, което се иска от един актьор, е да играе истински, а не хората да не разбират какво
по дяволите прави на екрана. Защото публиката е достатъчно умна, за да разбере кога
прехвърляш топката на каскадьора. С режисьора Дъг Ланг искахме да бъдем сигурни, че ще
мога да правя колкото може повече от сцените и зрителят накрая ще си каже: „О, ама,
чакай, това всъщност го върши точно той!“ 

– Работил си и с боксьор като част от подготовката си за ролята. Защо точно с
боксьор?

– Дъг имаше теория, която ми звучеше интересно, и в крайна сметка се оказа прав. Той
искаше героят да ходи като боксьор, защото смяташе, че боксьорите се движат с
пестеливи движения и жестовете им издават сигурност и стабилност. Имах шест месеца
за подготовка. Никога преди това не се бях боксирал. Започнах тренировки и наистина те
промениха и тялото ми, и походката ми. 

– На два пъти уцели в десетката с първите два филма. Те имаха невероятен
комерсиален успех и бяха приети удивително добре от критиката. Дали това

увеличи напрежението ти при работата по третата част?
– Хората, които са гледали първите две части, имат определени очаквания. Целта ни е да
не се повтаряме, защото ще си кажат, че им пробутваме същите номера. И това е много
трудно, защото трябва да открием нови начини да ги забавляваме в рамките на стила, в
който сме ги забавлявали и преди. Мисля обаче, че имаме страхотна история в третата
част и няколко страхотни обрата в сюжета... 

– Сега си вече баща. С теб ли бе семейството ти, докато снима новия филма за
Борн?  

– Да. Ние започнахме снимките в Танжер, където те не успяха да дойдат. Но през
останалото време Лусиана и децата бяха плътно до мен. 

– Радваш ли се, че си баща?
– Страхотно е и наистина успокоява съзнанието. Бях толкова време сам, преди да се

появят децата. Да сме заедно и да знам, че те се забавляват, докато аз работя, е наистина
страхотно. 

Интервюто е предоставено от „Прооптики“

С Джулия Стайлс в бъдещия хит

БЛИЦИНТЕРВЮ
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ДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМ

1.Ти си 
зряла личност

Да грешиш, е полезно дори само защото
грешките доказват, че си самостоятелна
жена с мозък в главата, която може сама да
взема решения и да отговаря за последици-
те от избора си. Ако това не беше така,
ти би била просто изпълнител, който може
единствено сляпо да следва указанията на
родителите или на началниците си и да ре-
ализира техните правилни или неправилни
възгледи и идеи. Понякога може и да ти се
стори, че изпълнителите си живеят прек-
расно на белия свят. Защото са застрахова-
ни от грешки, не са изпитвали никога теж-
кото бреме на отговорността и пробле-
мите на избора. Но точно затова те
никога не правят и кариера. За научни
открития – да не говорим. 

2.Не се боиш 
от експерименти

Когато вървиш по утъпкания
от предишните поколения
маршрут, е невъзможно да нап-
равиш грешка. Но ако
само за малко крив-
неш встрани от пра-
вилната пътека, за
да потърсиш своя
житейски път,
ти започваш да
рискуваш. Все-
ки нов опит е
риск. Но това е
единствената
възможност

да счупиш стереотипите. Естествено, не
всички експерименти завършват успешно.
Но всяка теория е добре да бъде проверя-
вана на практика. Това се отнася не само
за работата, но и за личния живот. Упова-
вайки се на опита на приятелката или на
майка си, следвайки техните съвети, ти
всъщност живееш чужд живот. Не си ли
направила своите грешки, значи просто си
повторила чуждите. Затова е по-добре да
рискуваш и да играеш. Или да направиш
грешка. А по-скоро – и едното, и другото.
Това люлеене нагоре-надолу калява духа.
Но главното е, спускайки се от небето на
земята, да не забравяш да си правиш изво-
ди. За да можеш следващия път да изле-
тиш още по-нависоко. Изводите, които
правим след най-стремителните си пада-
ния, са много по-полезни, отколкото
шумът и фойерверките, които съпът-
стват нашите победи. На това му се каз-
ва да се учиш от грешките си. И за съжа-
ление материалът на живота се усвоява
много по-успешно, ако тези грешки са
твои, а не задочни. 

И не се плаши. Защото неща, които тук и
сега ти се струват чудовищно непоп-

равими грешки, след година-две ще
ти изглеждат по съвършено разли-

чен начин! Били ли са те наши
малки лични поражения, или
просто преврати на съдбата,
времето ще покаже.

3.Приятелка си 
със себе си

Умението да си приз-
наваш грешките е
полезно да бъде ус-
воено. Но е трудно
усвоимо, защото
на всеки човек му
се иска да е пер-
фектен във

всичко. Тоест
безгрешен. Което

по принцип е
невъзможно .

Право на грешкаПраво на грешка
Глупак е онзи, който мисли, 
че светът е жесток и е пълен
или с победители, или с губещи. 
И че победителите никога 
не правят грешки. Психолозите 
не са на това мнение. Според тях
точно грешките правят живота 
по-интересен и ни дават шанс да се
опознаем по-добре. Ето и цели 
пет доказателства за това.

КОЙ Е ВИНОВЕН?
Грешката по своята същност е неправилно
направен избор. Затова, още преди да взе-
меш трудното решение, си задай три въп-
роса:

�
КАК БИ ПОСТЪПИЛА МАЙКА
МИ В ТАЗИ СИТУАЦИЯ?

�
КАКВО БИ НАПРАВИЛ ЕДИН
РАЗУМЕН ЧОВЕК?

�
КАКВО ВСЪЩНОСТ МИ СЕ
ИСКА ДА НАПРАВЯ?

След това сравни отговорите. Това ще ти
даде възможност да погледнеш на ситуаци-
ята от няколко зрителни ъгъла и да решиш
кого да обявиш за виновен в случая – майка
си с нейните мъдри постановки, разума си
или своята интуиция. 
По принцип си струва да анализираш ситуа-
цията дори и да си взела вярно решение.
Най-малкото за да разбереш кого да награ-
диш за него. Анализирайки няколко ситуа-
ции, можеш да стигнеш до извода, на кое е
по-добре да се уповаваш: на разума или на
чувствата си. Най-добре е да изключиш
майка си от този „съвет на акционерите“.
Или є дай възможност да се изкаже, но без
право да взима решение. В края на краища-
та това е твоят живот, а не нейният.

КАКВО ДА ПРАВИШ?
От време на време всички ние бъркаме, но
не всички се отнасяме еднакво към тези
моменти. Едни ги преживяват, правят си
съответните изводи и повече не постъп-
ват така. Други постоянно не правят не-
щата, както трябва, чувстват се виновни,
обвиняват се във всички смъртни грехове.
Те се носят в безкрайния валс на изпуснати-
те възможности. За тях страданието е
стил на живот. Те подсъзнателно зависят
от отрицателните емоции. И правят едни
и същи грешки много пъти поред. И още
нещо обичайно:

�
ВМЕСТО СЪЖАЛЕНИЕ 
ТЕЗИ ХОРА ИЗПИТВАТ 
РАЗОЧАРОВАНИЕ.

�
ГОВОРЯТ НА СЕБЕ СИ: 
„НАЛИ МЕ ПРЕДУПРЕДИХА, 
ЧЕ ТАКА ЩЕ СТАНЕ.“

�
МИСЛЯТ ЗА СЕБЕ СИ: „ТОВА
ТИ Е НАКАЗАНИЕТО ЗА 
ЕДИ-КАКВО СИ.“

�
ИЗМЪЧВАТ СЕ ОТ ЧУВСТВО
НА ВИНА.

Надяваме се ти да не правиш така. Ако ня-
кой от познатите ти обаче прави, посъ-
ветвай го да се обърне за помощ към пси-
хотерапевт. Той е единственият, който
може да помогне качествено в този случай.

АНАЛИЗИРАЙ
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Днес, за да осигурите на детето си 

тези чудеса, е необходимо то да посещава 

ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА „РАЙ“

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

Частна детска градина

„Рай“ работи през цялата

година, без ваканции!

При нужда може да 

оставите детето си 

до по-късно при нас, 

а когато се налага, 

може дори да пренощува 

в детската градина.

НИЕ СЕ ГРИЖИМ 
ВАШЕТО ДЕТЕ ДА БЪДЕ ЩАСТЛИВО!

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

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

13-годишна традиция в образованието!

¬¬  ÔÔËËÍÍ‡‡ÁÁÌÌÓÓÚÚÓÓ  ÏÏËËÌÌ‡‡ÎÎÓÓ  ÌÌ‡‡‰‰  ÎÎ˛̨ÎÎÍÍ‡‡ÚÚ‡‡  

ÌÌ‡‡  ÌÌÓÓ‚‚ÓÓÓÓ‰‰ÂÂÌÌ‡‡ÚÚ‡‡  œœ––»»ÕÕ÷÷≈≈——¿¿  ÒÒ‡‡  ··‰‰ÂÂÎÎËË  

——≈≈ƒƒ≈≈ÃÃ  ‘‘≈≈»»,,  ÁÁ‡‡  ‰‰‡‡  ∫∫  ÓÓÚÚÂÂ‰‰ˇ̌ÚÚ  ˘̆‡‡ÒÒÚÚËËÂÂ,,  

‰‰‡‡  ˇ̌  ÓÓËËÒÒ‡‡ÚÚ  ÒÒ  ÚÚ‡‡ÎÎ‡‡ÌÌÚÚËË,,  ÓÓ··ÌÌÓÓÒÒÍÍËË  ËË  ÁÁÌÌ‡‡ÌÌËËˇ̌..  

Частно начално училище „Рай“ е естествено

продължение на ЧДГ „Рай“. Приоритет на екипа ни

е да работи върху изграждането на личността

на детето – да бъде самостоятелно, знаещо и

свободно.

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

същественото от съдържанието 
на фундаменталните науки

... развие логичното си мислене

... изгради математически знания и умения

За свободното време на детето ви ние му пре-

доставяме възможности за участие в любими

спортове и дейности, развиващи го емоционално

и физически.

Частно начално училище „Рай“ е в нова сграда

със самостоятелни учебни стаи, физкултурен

салон, столова и обширен двор за игри и спорт.

При желание от ваша страна детето ви може да

посещава занятия и през летните месеци.
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Затова не се съди твърде строго, когато
сбъркаш. Още повече че правенето на греш-
ки ни помага да си изработим имунитет
срещу преживяването им. А ако навреме си
се имунизирала, няма да се разболееш или в
краен случай ще преживееш много по-леко
тежките болести. А най-добре е да ги пребо-
ледуваш още в детството, защото да боле-
дуваш от шарка на стари години, е много по-
тежко и опасно. Прави своите грешки на
всяка възраст. И като погледнеш назад, ще
видиш, че с годините те са започнали да ста-
ват по-малко. 

4.Не преувеличаваш 
неуспехите си

Ужасно безинтересно е да седиш и да пи-
шеш на лист думите, които често бъркаш.
За щастие и на психолозите този метод
хич не им харесва. Ако ситуацията е слож-
на и нееднозначна, за разбора можеш да из-
ползваш помощта на „експерт“ – на колега-
та или началника си, когато иде реч за ра-
ботни проблеми, или на приятелката си,
когато си направила куп глупости в личния
си живот. Но да превърташ постоянно лен-
тата в главата си и да се самоанализираш,
е вредно. Защото по този начин зацикляш
върху собствените си неуспехи. 

Да, ти не си уцелила. Или си постъпила
неправилно. „Бях пияна, моето поведение е
недостойно за шеф на такава голяма фир-
ма.“ Я, стига! Ти никога нямаше да получиш
безценен нов опит, ако не беше решила да
рискуваш. Не би могла да си направиш изво-
ди за ситуациите, хората, живота и дори за
самата себе си, ако не беше постъпила неп-
равилно. Похвали се за смелостта си и
обърни внимание на това, колко много се е
разширил кръгозорът ти и с какви ценни ка-
чества си се сдобила в резултат на грешки-
те, които си направила. 

5.От теб могат 
да се учат

Хората, които не правят грешки, нищо не
могат да дадат на другите. Те не са жадни,
на тях просто няма какво да им се разкаже.
Те нямат свой жизнен опит, а само набор
от безсмислени теории и чужди постанов-
ки. И най-голямата им грешка е, че се боят
да правят грешки.

ЗЗввееззддии,,  

нноо  ппааддннааллии

Обичаш да четеш биографиите на звезди-
те? Сигурно си мислиш, че те никога не
правят грешки. След внимателната шли-
фовка от страна на пиарите и журналисти-
те в списанията животът на знаменитос-

тите не оставя у нас даже намек за съмне-
ние, че те бъркат някъде. Пробвай да набе-
реш в мрежата „фаталните грешки на звез-
дите“ и ще разбереш, че най-страшната им
грешка е била да отидат с неподходяща
рокля на някое парти. Но ако четеш по-вни-
мателно биографиите им, ще разбереш, че и
те бъркат като всички нас. Даже не-
веднъж. Но какво от това! Отупват се и
продължават. 

МАДОНА
Винаги е мечтала да се снима в киното. И

едва сдобила се с успех на музикалното поп-
рище, се отправя към снимачната площад-
ка. Ролите є са по-малко или повече успеш-
ни, но гениални – никога. Тя дори има реко-
рдните девет награди за най-лоша актриса
на годината в колекцията си. А мъжът є
Гай Ричи в своя последен филм изряза всички
сцени, в които тя се появява.

Поуката 

От госпожа Мадона можеш да се научиш
на умение за подреждане на приоритети-
те. Тя изисква от себе си невъзможното,
когато става дума за нейната музикална
кариера. От сутрин до вечер се занимава с
шлайфане на гласа си, с йога, с хореография
и бог знае още с какво. На това поприще
тя май наистина не допуска грешки:
имиджът є е продаваем, а албумите є –
продадени. Така че є е разрешено да се сни-
ма в още десетки нелепи роли и при това
да си остане самата себе си. Великата Ма-
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Бойко Борисов 
бракосъчета 
Нина и Крика

Кой в България може да вдигне
толкова тежка звездна сватба?
Само един мускулест мъж, какъв-
то е Митьо Крика, и една светска

дама, каквато е сценаристката на
телевизионното шоу „Елит“ Нина
Никол. Оказа се, че в деня на съби-
тието столичният градоначалник
бил в САЩ и така, противно на
традициите, богът изпревари кме-
та в сватбената церемония.
Комплекс „Макси“ приюти църков-
ния ритуал, воден от отец Хрис-
тофор Събев, и сватбения купон,
уважен от родния елит. 
Кумове на младото семейство бяха
президентът на волейболната лига
Георги Георгиев и съпругата му Та-
ня. От тях дойде и най-големият
сватбен подарък – ключове за апар-
тамент край морето. Влюбените

могат да свият семейно гнездо и на
самия плаж между Несебър и Равда.
Моделите от агенция „Евромо-
делс“ сюрпризираха шефката си
Нина с огромна плазма. 
Роклята на Нина, изработена от
модна къща „Романтика“, бе реше-
на в златно, декорирана с камъни

Сваровски и с огромна пеперуда. С
костюма си от „Агресия“ Митко
много напомняше на Дон Корлеоне.
Уникалните сватбени пръстени
бяха изработени по специална тех-
нология с пръстовите отпечатъци
на младоженците.
Седмица след големия купон
кметът Бойко Борисов връчи офи-
циалните документи на семей-
ството на кратък ритуал в сгра-
дата на ул. „Московска“. Той
побърза да даде брачния документ
на Нина, която ще бъде пазителка
на семейното гнездо. А за общата
снимка предпочете да застане до
булката. 

дона. Тя е умна и знае, че е много трудно
човек да бъде идеален във всичко. Нейните
опити в киното могат да се преценят или
като огромни грешки, или като мили увле-
чения или капризи. Много е важно да позво-
лиш на себе си да бъдеш слаб все някъде,
все в някоя област. И да бъркаш. Дори и
само заради това, че тези грешки много се
харесват на мъжете.

НИКОЛ КИДМАН
Остава ни само да гадаем за това, защо

тя се разведе с Том Круз. Може би грешка-
та є бе тази, че се съгласи да играе заедно с
него във филма на Кубрик „Широко затво-
рени очи“? А може би е била суперлоша гот-
вачка? Не е изключено целият є брак с то-
зи странен човек да е бил една фатална
грешка.

Поуката 

Грешката може да се възприема или като
лично поражение, или като шанс да проме-
ниш живота си и самата себе си. Ако Ни-
кол Кидман беше продължила да живее с
Том Круз, сигурно едва ли бихме я видели
да блести във филми като „Мулен Руж“
или „Догвил“. Такъв полет на кариерата е
възможен само ако е бил предшестван от
падение. Психолозите твърдят, че след
развода човек определя границите на
собственото си его наново. Казано на
прост български език, вместо „ние“ в жи-
вота му отново започва да играе роля „аз“.
Точно това „аз“ на Никол Кидман, на коя-
то очевидно є се удаде да си върне след раз-
дялата с Том Круз, ние сме видели във
всичките нейни великолепно изиграни роли.
А след това, когато тя се омъжи отново,
„ние“ отново се появи. Но се надяваме, че
този път бракът є е щастлив.

АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ
Всички гаджета на Анджелина Джоли са

били идиоти. Тя се е развличала с това да
се омъжва за тях, облечена в мръсни
джинси и раздърпан потник, правила си е
татуировки и в знак на скрепяване на съю-
за си е разменяла амулети, пълни с кръв
(нейната и на втория є съпруг Били Боб
Торнтън). За спомен. 

Поуката 

От Анджелина Джоли можеш да се нау-

чиш на умението да спреш навреме, осъзна-
вайки, че вършиш глупости и че повтаряш
грешките на собствената си майка. В един
прекрасен момент Джоли каза: „Стига!“ И
реши, че е много по-добре да си осинови ис-
тинско дете, вместо да живее с инфантил-
ни мъже. А след това срещна Брад Пит и си
роди и собствено.
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Х
ората, чиято тенджера (в смисъла на
понятието, въведено от Сатир) е
добре напълнена, излъчват самочув-
ствие, отговорност, последовател-

ност, честност, любов. Тези хора
чувстват, че са значими, че светът е по-
добър, защото те са добри и са част от не-
го. Убедени са в своята компетентност и
могат да взимат самостоятелни решения.
В същото време са способни да търсят и
помощта на другите. Тези хора си дават
сметка за своята собствена ценност, но са
готови също така да откриват доброто и
у другите. И да го уважават. 

Другите, чиято самооценка е занижена,
могат да бъдат сравнени според психолож-
ката с празни тенджери. Те се чувстват не-
достатъчно значими. Лесно се съгласяват
да бъдат мамени, унизявани и дори презира-
ни от околните. Като очакват най-лошо-
то, те го предизвикват и обикновено го по-
лучават. Крият се зад стена от недоверие,
за да се защитят, и потъват в ужасното
чувство на изолация и самота. Разделени от
другите, те стават апатични, безразлични
към себе си и към тези, които ги заобика-
лят. Трудно им е да разбират нещата и да
мислят ясно, поради което са склонни да се
държат презрително към околните.

Механизми на изпразване
Празната семейна тенджера може да „лъс-

не“ при някой от членовете на семейство-
то. Ето няколко признака, по които жената
може да познае, че нейният съд на семейно
щастие се е поизпразнил. Например ако има
чувството, че енергията, усещането є за
добър психически комфорт в семейното
гнездо и самочувствието є започват да из-

тичат като от чаша с дупка на дъното. Тя
все налива, а то – нищо. Един ден, когато
детето ядосано є тръшне вратата – изти-
ча малко. Следващия ден, когато съпругът є
забрави да я целуне сутрин – изтича още
малко. Трети ден – и съпругът, и детето са
пропуснали да є помогнат в неделното чис-
тене. Изтича още малко... И така до онази
сутрин, когато жената се събужда, от-
варя очи и усеща, че и тя самата вече е
съвсем, ама съвсем малка. Без грам само-
чувствие или може би само с онзи грам
от декоративната козметика. Без сти-
хия за живот, без воля за успяване.

Съвсем естествено, психолозите се втур-
ват да търсят причините, породили проб-
лемите в такива бракове, както и да тър-
сят начини да повдигнат нивото на съдър-
жимото в семейния съд. 

Липса на план
Една от цитираните причини е, че съпру-

зите не успяват да планират времето си по
начин, който да им осигурява достатъчно
дълго време един за друг. Преди брака
партньорите организират своя живот та-
ка, че да разполагат с време, през което да
бъдат заедно. Те знаят, че когато се сре-
щат, си посвещават един на друг специални
часове, което създава впечатление у всеки,
че е ценен за партньора си. След брака оба-
че чувството за ценност е подложено на
въздействието на бързи и неочаквани
промени. Работата, семейството, прия-
телите и специфичните интереси на
всеки от партньорите стават толкова
важни, колкото и необходимостта на
двамата да бъдат заедно. Ето как много
бързо всеки от съпрузите започва да смя-

та, че неговата значимост в очите на дру-
гия е намаляла. Докато са били сгодени или
просто са излизали заедно, за младите е би-
ло лесно за забравят, че обичаното от тях
същество има семейство, приятели, тру-
дови задължения, хобита и лични отговор-
ности. Всичко това изведнъж излиза на
повърхността тъкмо след брака и започва
истински да пречи на отношенията. 

Не като родителите
Втора причина за изпразването на семей-

ната тенджера е, че хората организират
брачния си живот по модел, подобен на то-
зи на техните родители. В много случаи
следването на родителския модел семей-
ство не означава нищо друго освен готов-
ност за прекарване на целия брачен жи-
вот с празна семейна тенджера. Надеж-
дите, които жените лелеят преди брака,
могат да бъдат обобщени по следния начин:
�да имат мъж, който да ги обича много; 
�да ги уважава;
�да им говори по начин, който ги кара да
се чувстват щастливи, че са жени;
�в трудни моменти да бъде до тях, да ги
подкрепя и да ги утешава.

Мъжете пък споделят, че желаят:
�да имат жена, която бди над техните
потребности;
�да обича силата на тяхното тяло и да
владее изкуството на любовта;
�да ги възприема като изпълнени с мъд-
рост ръководители на семейството;
�да е готова да ги замести в мъжките
им задължения винаги когато те пожелаят
това.

Чистка на 
загорелите
чувства

Чистка на 
загорелите
чувства

ИЗЛИЗА ЛИ АПЕТИТНА ПАРА 

ОТ ВАШАТА СЕМЕЙНА ТЕНДЖЕРА?

В книгата си „Да преоткрием
семейната хармония“
американската психоложка
Вирджиния Сатир въвежда
понятието „тенджера“ като
синоним на чувството за
собствена ценност и
самоуважение. Може ли семейното
гнездо да се превърне в място,
където „нахраненият“ да успокои
душата  си и да продължава да
пълни не само своята, но и общата
семейна тенджера?
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Сайт номер едно с...
фибри

За трета поредна година екипът
на „БЕЛЛА България“ е с награда
от медийния фестивал в Албена, с
което затвърди имиджа си на ино-
вативна компания с модерно мис-
лене. Статуетката бе връчена за
новия и изключително атракти-
вен сайт www.flora-fibri.com. „Flora

с фибри“ бе една от най-успешни-
те марки на фирмата, която се
разви най-активно през последната

една година и има много фенове
сред потребителите. Визията на
сайта представя градската среда,
където животът е динамичен и
всеки от нас има нужда от балан-
сиран режим за преодоляване на
стреса. Сайтът е насочен към хо-
ра, които търсят начин да рацио-
нализират своето хранене със
здравословни продукти. Освен ин-
формация за маргарин Flora с фиб-

ри може да намерите ценни съве-
ти как да поддържате добрия си
външен вид, без да се подлагате на
диети, както и полезни факти за
балансирания ви режим на хранене.
В сайта можете да проверите да-
ли теглото ви е в норма чрез ин-
декс на телесната маса. Имате на
разположение и калориен калкула-
тор, с който да разберете колко
калории дневно приемате.

През по-голямата част от живота си
обаче нито мъжете, нито жените са
констатирали тези черти у собствените
си родители. Ето защо формулираните
желания на мъжете и жените са просто
надежди и мечти. Но тъй като навикът
има огромна притегателна сила, по-голяма
част от хората е готова да избере познато-
то. Предпочитат го дори когато то е свър-
зано с неудобства. Изобщо не искат да зна-
ят, че непознатото често предлага много
по-благоприятна перспектива. Фактът, че
хората организират живота си така, че да
имат брак, подобен на този на техните ро-
дители, не е наследствено обусловен. Двой-
ките просто следват своя семеен модел, т.е.
семейния модел на родителите си.

Куклен дом 
Трета причина за понижаването на ниво-

то в семейния съд психолозите съзират в
т.нар. модел на „куклен дом“. В него обикно-
вено партньорите са възприели стереотип-
ните, съответно мъжка и женска роля. Той
се изявява като големия силен мъж, зрял
и бащински настроен. Тя е клетата, без-
защитна женичка, ранима и зависима,
понякога дори инфантилна. Жената е
учена, че момиченцата са сладки, милички и
хубавички. На нея є е „разрешено“ да бъде
предана. „Позволява“ є се също така да бъде
чувствителна и да плаче. Учили са я, че не
трябва да бъде настойчива и агресивна. Ос-
вен това жената не трябва да показва
превъзходство пред мъжа, защото иначе
създава у него усещането, че е непълноценен. 

Ако единият от партньорите в този мо-
дел престане да изпитва удоволствие от ро-
лята си в „кукления дом“, той може да
предприеме опит да наруши статуквото.
Ужасно трудно е обаче единият от съпрузи-
те сам да разбие модела. В такава ситуация
другият веднага оказва яростна съпротива и
прави опит да възстанови равновесието с
помощта на истинска война. При модела
„куклен дом“ всеки от партньорите съхра-
нява вярата, че техният „общ дявол“ е реак-
ция на „дявола“ у другия. Тоест че единият

от съпрузите не притежава никакви негати-
ви и че такива притежава само половинката
му. В подобни заблуди може да попаднат и
нежната, и силната половинка в един брак.
Единствената полза от този тип бракове се
свежда до казаното от писателя Карлайл:
„Понеже са били женени един за друг, поне не
са направили други двама души нещастни.“ 

Пълненето продължава
цял живот

Нашата собствена тенджера е формира-
на почти изцяло от нашето собствено се-
мейство още когато сме били деца. След
това в ролята на „пълначи“ на собствената
тенджера се редят училището, службата,
новото ни семейство. Радостната новина
е, че е възможно човек да продължава да
пълни своята тенджера, независимо от то-
ва, на каква възраст е. Такава възможност
съществува пред него от раждането до
смъртта. Всеки от нас, без значение от
какво семейство произхожда, притежава
свой собствен свят, който не принадлежи
на другите. Взаимното споделяне на тези
светове с цялото тяхно разнообразие съз-
дава нови интереси и разширява границите
на нашата индивидуалност. В този смисъл
бракът също може да бъде изключителна
възможност за пълнене на собствената ни
семейна тенджера. Защото нито един
мъж според Сатир не знае какво значи да
носиш дете в корема си и никоя жена не

знае какво е да имаш пенис.
Истината е, че рядко двама души могат

да стигнат до една и съща точка в един и
същ момент. Това важи както за секса, та-
ка и за яденето, така и за останалите наши
желания и потребности. Въпреки това съ-
ществуват и добри бракове. Тези семей-
ства не се обезкуражават от констатаци-
ята, че не могат да се случват едновремен-
но едни и същи хубави за партньорите неща.
Тъкмо обратното – те преговарят помеж-
ду си и често постигат споразумения, кои-
то удовлетворяват и двете страни.

Отличници
Любопитно е, че психолозите, увлечени в

търсене как да отстранят подводните се-
мейни рифове, почти не проявяват интерес
към успешните бракове. Ако все пак се пра-
вят проучвания – то най-честата поста-
новка в тях гласи, че съпрузите от хубави-
те бракове приемат промяната много лес-
но. Всеки от тях има и дава възможност на
детето в него да порасне. Иначе казано,
всеки от съпрузите използва възможност-
та да изпробва много начини, чрез които да
се осъществи като личност, независима от
другия и в хармония с него. 

Обикновено съпрузите от добрите бракове
са интересни хора и изпитват голямо удово-
лствие от общуването помежду си. На прак-
тика двамата взаимно си помагат при разк-
риването на чувствата си, а това не е нищо
друго освен пълнене на семейната тенджера. 

А какво по-хубаво от това да отвориш
вратата на дома, да събуеш обувките, да
обуеш чехлите и отвътре силно да те лъх-
не от апетитна, по-апетитна пара на топ-
ло, сготвено с любов ястие. Как може да се
случи това ли? Ето една препоръка. Почис-
тете загорелите чувства и изхвърлете
увехналите спомени. Следвайте повелите
на сърцето си. Трябва ви нова голяма и
пъстра тенджера. Започнете да я пълните
с красиви чувства, с лично достойнство, с
уважение към другия и семейно щастие. И
не чакайте утре, започнете още от днес!

Венета МЛАДЕНОВА, психолог



Ï úëíîòî îáåçêîñìÿâàíå ñ ïîìîùòà íà òîçè ìåòîä èìà
òðàéíîñò 3 ãîäèíè. Äîñòà ïðèìàìëèâà îôåðòà! Ôîòîåïè-

ëàöèÿòà å ìíîãî ïî-åôåêòèâíà ïðîöåäóðà îò ëàçåðíàòà åïèëà-
öèÿ, òâúðäÿò äåðìàòîëîçèòå. Ïî íÿêîëêî ïðè÷èíè. �Èíòåíçèâ-
íàòà ïóëñîâà ñâåòëèíà àòàêóâà ñàìî êîñúìà è ïèãìåíòíèòå èëè
÷åðâåíèòå ïåòíà (àêî èìà òàêèâà). Òÿ íå óâðåæäà êîæàòà îêîëî
êîñúìà, òúé êàòî äúëæèíàòà íà âúëíàòà, ñ êîÿòî ñå ðàáîòè, ñå
êîíöåíòðèðà òî÷íî âúðõó ïèãìåíòà. �Òîçè âèä îáåçêîñìÿâàíå
íå ïðåäèçâèêâà õàðàêòåðíîòî çà ëàçåðíàòà åïèëàöèÿ èçãàðÿíå.
Ôîòîåïèëàöèÿòà å èçêëþ÷èòåëíî ùàäÿùà. Êîñìèòå ïî êîæàòà
ìîãàò äà áúäàò îòñòðàíåíè ÷ðåç èçïîëçâàíå íà

IPL-INTENSE PULSED LIGHT 

ñ øèðîê ñâåòëèíåí ñïåêòúð. Ñâåòëèíàòà ñå àáñîðáèðà ñåëåêòèâ-
íî îò êîñúìà è íå óâðåæäà êîæàòà îêîëî íåãî. IPL äåéñòâà, ïðè-
÷èíÿâàéêè òåðìàëíî ðàçðóøàâàíå íà êîñìåíèÿ ôîëèêóë è ñòî-
ïèðàéêè âúçìîæíîñòòà ìó çà ðåãåíåðàöèÿ. Çà ðàçëèêà îò äðóãè-
òå ìåòîäè ÷ðåç IPL ñå âúçäåéñòâà âúðõó ñòîòèöè ôîëèêóëè ïî
åäíî è ñúùî âðåìå. Êîñúìúò çàïî÷âà äà ñå îòäåëÿ îò ôîëèêóëà
è ïàäà â ðàìêèòå íà ñëåäâàùàòà åäíà ñåäìèöà çàåäíî ñ ïàäàíå-
òî íà ðîãîâèÿ ñëîé. Ñëåä ïðîöåäóðàòà îáðàáîòåíèÿò ó÷àñòúê
òðÿáâà äà ñå ìàæå ñ ôîòîçàùèòåí êðåì (ñúñ SPF íàä 20). 

ÅÔÅÊÒÚÒ ÎÒ ÔÎÒÎÅÏÈËÀÖÈßÒÀ 
å ìíîãî ïî-äîáúð îò òîçè ñëåä ïðèëàãàíå íà ëàçåðíà åïèëàöèÿ.
Ñëåä 3–4 ïðîöåäóðè ïðåç èíòåðâàë 3–4 ñåäìèöè îêîñìÿâàíåòî
ìîæå äà ñå ïîÿâè ÷àê ñëåä 3–5 ãîäèíè. Ïðè ëàçåðíàòà åïèëà-

öèÿ êîñúìúò ïðåãàðÿ è èç÷åçâà íà ìîìåíòà, êîåòî çàáëóæäàâà,
÷å åôåêòúò å ïî-ñèëåí. Ïðè ôîòîåïèëàöèÿòà ïåðèîäúò íà
îïàäàíå íà êîñìèòå å ïî-äúëúã, íî ïðåäèìñòâàòà ñà, ÷å çàåäíî
ñ åëèìèíèðàíå íà êîñìèòå ñå åëèìèíèðàò è ïèãìåíòíèòå ïåò-
íà ïî êîæàòà.
Íàé-ðåíîìèðàíèòå öåíòðîâå çà êðàñîòà ïðåäïî÷èòàò ôîòîåïè-
ëàöèÿòà ïðåä âñè÷êè äðóãè âèäîâå åïèëaöèÿ, òúé êàòî òÿ íå âî-
äè äî ñòðàíè÷íè åôåêòè è å ùàäÿùà. Äåðìàòîëîçèòå ñà óáåäåíè,
÷å ñêîðî òàçè ïðîöåäóðà ùå ñòàíå ïîïóëÿðíà è ïðåäïî÷èòàíà è
ó íàñ. Çàùîòî íàé-âàæíî å êà÷åñòâîòî!
Äà íå ïðîïóñêàìå è äðóãà èçêëþ÷èòåëíà âúçìîæíîñò, êîÿòî IPL
ïðåäëàãà – 

PHOTOREJUVENATION 
(ôîòîïîäìëàäÿâàíå íà êîæàòà)

Ñ òîçè ìåòîä ñå ïðåìàõâàò òúìíèòå ïåòíà è ôèíèòå áðú÷êè.
Òðåòèðàò ñå ñúùî òàêà ðàçøèðåíèòå ïîðè è êîæàòà, êîÿòî å çà-
ãóáèëà åëàñòè÷íîñòòà ñè. Ïðîöåäóðàòà íå íàðóøàâà êîæíàòà
ïîâúðõíîñò. Íåîáõîäèìè ñà 3–4 ñåäìèöè çà ïîñòèãàíå íà æåëà-
íèÿ åôåêò.

Ëÿòíà ïðîìîöèÿ îò

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

30% ÎÒÑÒÚÏÊÀ ÎÒ ÖÅÍÀÒÀ ÍÀ ÔÎÒÎÅÏÈËÀÖÈßÒÀ Ñ ÄÚËÃÎÒÐÀÅÍ ÅÔÅÊÒ
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К
ак можеш да лежиш в поза „лъжица“ с
Ники Кънчев, или да спиш със Слави
Трифонов? Да се снимаш с президента
или да пиеш водка с журналиста Тома

Томов? 
Насън.
Откъде жените научават разни неща за
живота, мъжете и себе си? От самия жи-
вот? От самите мъже? Случките? Разго-
ворите? Филмите? Книгите и списанията?
Не. Не. Не. Не. Не и не!
От сънищата.
Сънувах, че се събуждам в една прекрасна
слънчева утрин в моята стая. А на другия
ъглов диван все още сладко спи Слави Три-
фонов. Затиснат от огромен юрган, заве-
щан от бабите ми. Други подробности
подсъзнанието ми не нарисува. Иначе за це-
лите на текста щях да ги споделя. 

Сънувала съм 
и президента 

Първанов. Бях на прием, даван от него. До-
ри си направих снимка с него и съпругата му
Зорка Първанова. 
Била съм и на хижа с Микеле Плачидо в една
странна компания заедно с участници в
„Биг брадър – 2“.
Какво още да извадя от голямото деколте
на сънищата ми? 
Последно бях направо в едно легло с Ники Кън-
чев в поза „лъжица“. Нали я знаете? Като в
онзи филм с Ал Пачино, в който героят му из-
лиза от затвора и плаща на една проститут-
ка просто за да си лежат в поза „лъжица“.
В нощта преди да завърша този текст, То-
ма Томов ме черпи с малка водка и кока-ко-
ла. Бяхме на някакво доста странно място,
уредено като бивак на някое от племената
в „Сървайвър“.
Сънищата са голяма провокация. 
Карат те да чувстваш тези известни мъ-
же особено близки. След такива сънища
малко се чудиш и много се кефиш. Общо
взето, не възразявам на това, че съм съну-
вала тези известни мъже. 
Но защо не сънувам водопроводчика, домо-
управителя или бармана от виенския салон,
в който най-често пия бира? 

Когато разказах 
на една гледачка 

съня със Слави, тя ми каза, че това сигурно

означава, че ще работя в Би Ти Ви. По вре-
ме на конкурса за сценаристи на шоуто ня-
мах вдъхновение. Но пък много любезно Би
Ти Ви откри специален линк в сайта си, от
който редовно да разбирам, че няма свобод-
ни работни позиции, за които да отгова-
рям. Тоест няма условие да си сънувал Сла-
ви Трифонов. 
Като разказах на същата гледачка съня с
президента, тя предположи, че ще работя в
президентството. След президентските из-
бори започнах да се надявам. Може би пък
приближава моят звезден миг и не телевизи-
ята, а президентството е моят шанс?! Във
всеки случай ми се отвори цял нов мандат
време да утъпча своя славен път. Но, уви, за-
сега не виждам как ще стане това. Вероят-
но и това не е било писано! И тук сънищата
не се сбъдват засега. Тоест тълкуванията. 
Съня с Ники Кънчев изобщо не є го разказах,
защото знам какво щеше да ми каже. Че ще
участвам в „Биг брадър – 4“. Така ме обър-
ка тази жена. Така ме обърка. Мина доста
време, докато осъзная, че от години рабо-
тя в района на Японското посолство. И ня-
ма изгледи за промяна. Тогава реших, че вер-
сиите на гледачката нещо издишат. 
Така плавно се появи 

моята версия 
Много просто. Иска ми се да имам за гадже из-
вестен мъж. И хубав. Известен, хубав и свес-
тен! Наяве всъщност го отричам. Но насън… 
Не съм от жените, за които това, че някой
мъж е известен, е абсолютно достатъчна
характеристика. Имам други претенции
към мъжа и към себе си. И не смятам, че

ако имам връзка с известен мъж, ще съм
постигнала всичко. 
Но сънищата ми говорят друго. Защо някои
връзки са посипани със звезден прах, а други – с
проста пепел? С един известен мъж за нула
време мога да постигна известността, коя-
то не съм постигнала сама. Имат ли късмет
момичетата на известните? И защо аз не съм
едно от тях? Един от възможните отговори
е, че чисто и просто не съм предприела 

някои много 
необходими промени 

Например да си сменя гардероба. Да започна
да се гримирам. Да си сменя мобилния теле-
фон с пъти по-добър модел. Да започна да хо-
дя на фитнес. Да бъда от някъде. (Когато
преди време за пръв път започнах да предла-
гам текстовете си на различни списания, бе-
ше трудно да се добера до главните редак-
торки. Повтаряше се всеки път почти едно
и също. Обаждам се в редакцията и със сви-
то сърце казвам: „Добър ден, обажда се Ми-
рослава Иванова, може ли да говоря с… (име-
то на главната редакторка)?“ От другата
страна някоя неглавна редакторка или секре-
тарка ме пита: „Откъде я търсите?“ или
„Откъде се обаждате?“ Е, аз какво трябва-
ше да казвам? „От у нас се обаждам.“ Тогава
разбрах, че не е достатъчно да бъда Миросла-
ва Иванова. Трябва да бъда Мирослава Ивано-
ва от някъде.) Да, това е много важно. 
Изобщо трябва да си създам нов имидж,
който да превърне Мирослава Иванова „от
у нас“ в Мирослава Иванова „от нещо“, в
което има реклама. Защото в Галя и Миро
от „Каризма“ има реклама. Но в Миро от
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ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ

за сънза сънГадже

ЗАЩО Е ПО-ДОБРЕ 
ДА СЪНУВАШ ИЗВЕСТНИ

МЪЖЕ, ОТКОЛКОТО 
ДА ГИ ИМАШ НАЯВЕ
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Нека да е русо!

С новите нюанси
на Palette Permanent
Natural Colors се
постига естестве-
но рус цвят на ко-
сата, без никакъв
оранжев или жъл-
теникав оттенък.
Съвременната же-
на търси боя, коя-
то да не уврежда
косата.
Благодарение на

иновативната Anti-Orange Tone
технология Palette PNC Pure
Blonds нежно неутрализира неже-
ланите оранжеви оттенъци при
боядисването за постигане на
100% естествено изглеждащи руси
нюанси. Освен това Palette PNC
Pure Blonds са обогатени с алое ве-
ра, което предпазва косата от не-
желано изсушаване. 
Интересни факти за алое вера
�Aloe vera не е кактус. Въпреки че
изглежда така, растението е от
семейството на лилиите. Другото
му име е „пустинна лилия“. �Aloe
vera идва от арабската дума
Aloeh, която в превод означава

„блестяща, горчива субстанция“.
Наричат алое вера растение на
живота, растение на безсмъртие-
то и кръвта на боговете заради
лечебните му свойства. �Първи-
те писмени доказателства за из-
ползването му датират от 1500 г.
пр. н. е. Използвано е в древна Гър-
ция, Египет, Рим, както и в Ки-
тай и Индия.

България на длан 
с GLOBUL
В присъствието на кмета Бори-
сов през юни бе открита залата на
експозицията „България на длан“,
която с макети представи значи-
ми исторически и културни забе-
лежителности. Залата в културен
център „Красно село“ е предоста-
вена за целите на проекта „Бълга-
рия на длан“ от Столична община
и ремонтирана със съдействието
на GLOBUL – главен партньор на
проекта. Експозицията ще бъде
отворена за посетители всеки ден
от 10.00 до 19.00 ч.. Входът е 3
лв., а за деца и ученици – 2 лв. 
Друга част от сътрудничеството
между GLOBUL и „България на
длан“ е Мобилният екскурзовод,

съдържащ информация за около 50
от най-известните сгради, памет-
ници и местности на България.
Предстои да бъде разпространен
указател с пълния списък на забеле-
жителностите, включени в Мо-
билния екскурзовод. Телефоните са
достъпни от територията на ця-
лата страна за всички абонати на
GLOBUL, а цената на едно обажда-
не е 1,20 лв. с ДДС. Вече работи и
сайтът www.bulgariaphonetour.com.
GLOBUL предоставя приходите
от обажданията към Мобилния
екскурзовод за развитието на про-
екта „България на длан“ и на ту-
ризма в отделните общини. 

Димитър Бербатов 
със звезда в Алеята 
на славата
Под аплодисментите на фенове и
журналисти златната деветка
сложи автограф върху дванадесе-
тата звезда във Famous алея на
славата. Въпреки обедния час пред
кино „Арена“ – „Младост“, се бяха
събрали множество зрители и по-
читатели на капитана на нацио-
налния отбор по футбол и звезда
на „Тотнъм“. „Чувствам се малко

притеснен – призна Бербатов. –
Благодаря на журито. Ще се ста-
рая да прославям България и да по-
казвам, че съм заслужил мястото
си в Алеята.“
Огромната слава и престижът,
който 26-годишният талант до-
несе на страната ни като лидер на
„Тотнъм“, „Хотспър“ и „Байер“
(Леверкузен) и като капитан на
националния отбор по футбол, го
направиха вторият футболист
след Христо Стоичков, на когото
деветчленното жури присъди звез-
да в Алеята на известните бълга-
ри. Да припомним, че в основата
на идеята стои любимото уиски
на Шотландия The Famouse Grouse
Scotch Whisky.

„Каризма“ и Мира „от у нас“ няма никаква
реклама. 
Друг възможен отговор е, че 

там, където участвам аз,
известните не участват 

Скоро в интервю половинката от популяр-
на звездна двойка обясни как са се запозна-
ли: „Засичали сме се на общи участия и та-
ка веднъж се запознахме официално.“
Какви участия бе, братче? Аз съм в отбо-
ра на водопроводчика, домоуправителя и
бармана от любимия ми виенски салон. А
от тях само водопроводчикът ми е казвал:
„Много си сладка!“ 
Задължително е да сменя мястото, където
пия бира. И да се увеличат местата, на ко-
ито „се появявам“. Или направо да спра да
пия бира и да започна да гладувам. Така ще
увелича шансовете си да ме водят в скъпи
ресторанти.

Може и да ми предстоят всички тези мета-
морфози. Може и да не ми предстоят. Но
държа да подчертая, че съм с едни гърди
(разбирай сънища) пред мацките, които дори
не сънуват, че са с известни и готини мъже. 
Всъщност продължавам да се питам искам
ли го всъщност това. Гадже – известен
мъж. Силно се надявам и моите тълкувания
да ударят на камък. В противен случай към
всички проблеми, които съм имала досега с
неизвестните мъже, трябва да прибавя и
това, как да го съхраня този мъж известен.
Всъщност, като започнеш връзка с извес-
тен мъж 

той престава да бъде 
известен мъж 

Достатъчно е веднъж да го видя по долни
гащи или без гащи да тича към банята. Из-
вестността изчезва заедно с дрехите, те-
лефона и това, че не е Някъде. Където има
значение, че е „от Някъде“. А е в банята.
Да, да, в банята никой не е известен. Проб-
лем си е това. Усложнява нещата. А кой
казва, че жените обичат усложненията?
Най-добре е да продължа да прониквам в
темата само насън. А и като си помисля
колко са малко неизвестните свестни мъ-
же, за известните свестни въобще не смея
да помисля. Те по телевизията изглеждат
свестни, но знаеш ли ги...
Чувала съм, че 

човек сънува живота си 
И че сънува, за да види нещата от живота
си по-добре. Но, по дяволите! Нито съм в Би
Ти Ви, нито в президентството, нито бих
се съгласила да влизам в „онази“ къща. А съм
чувала и че гладна кокошка сънува просо. 
Какво тогава означават тези сънища? Прос-
то гледам много телевизия. Телевизията е
„ръката, която ми люлее люлката“, докато
аз сладко сънувам известни мъже. Ако спра
да си плащам кабелната, всичко ще се норма-
лизира. И ще сънувам водопроводчика, домо-
управителя и бармана. На фона на района на
Японското посолство. Но пък ме кефи да ги
сънувам тези мъже. Така ми се струва, че ги
познавам малко повече, и нямам нищо про-
тив да се разпространяват и в сънищата ми.
Един от тях „ме спохожда“ толкова често
нощем, че направо ми е като гадже за сън.
Е, сега, когато всичко ми е навън, мога да ви
кажа защо беше целият зор да ви разказвам
тези работи. Просто барманът от виенския
салон много искаше да пиша за него. Вальо,
това е за теб, братче. Не е изцяло за теб, но
съм те споменала повече от един път. Вече
можеш да почерпиш. Няма гаранции, че ще
станеш известен. Но ти откривам възмож-
ност. Ако те сънувам – ще ти кажа. И ще на-
пиша „Гадже за сън ІІ“. Дотогава и двамата с
теб ще се фръцкаме само пред камерите на
Японското посолство. 

Мирослава ИВАНОВА
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Всички тръгваме към новата си връз-
ка с преливащи от радост сърца, ча-
каме най-сетне да намерим бленува-
ното романтично щастие. Но чес-

то след първите сладостни духовни и физи-
чески спазми следва катастрофален спад. Ид-
ва моментът, в който ТОЙ престава да ти
разказва приказки собствено производство
преди сън и започва да си чете компютърни
списания, а общите ви посещения в ресто-
ранти често са съпроводени или с обсъждане
на битовизми, или с тягостна тишина. И
това е по-добрият вариант. Спомни си за
филма „Войната на семейство Роуз“! Не са
редки и случаите на превръщане на брачното
гнездо в арена на най-яростни стълкновения.
Но как да ги избегнем?  

Виновник за много от любовните ни проб-
леми се оказва 

навикът ни да идеализираме 
При раждането си човек е като една празна

библиотека. С течение на времето нейните
рафтове започват да се пълнят с най-различ-
ни папки – „аз“, „родителите“, „любовта“,
„живота“. Мама и татко започват да слагат
печати по меката като восък детска психи-

ка. След това се намесват медиите, учили-
щето, книгите. Да не споменаваме онова, ко-
ето всеки си носи подсъзнателно от минали
животи, защото не всички вярват в тези не-
ща. И така, човек израства с някаква предва-
рителна концепция за това, как трябва да
стоят нещата. Още преди да му се е случило
нещо, без дори понякога да подозира, вече е на-
писал сценария. ТОЙ знае точно как трябва
да изглежда и да се държи ТЯ, какви качества
да притежава, как да постъпва. ТЯ пък още
от тринадесетгодишна е режисирала репли-
ките и жестовете на ЛЮБИМИЯ. Минава
известно време

ТЯ и ТОЙ се срещат 
Тя притежава някое от качествата, кои-

то ТОЙ търси, или просто го привлича по
неясна причина... И искрата пламва помежду
им. Целият натрупван досега барут от
представи и желания изригва в буен пламък.
В разгара на страстта някои детайли се гу-
бят. А и всяка една от страните се стреми
да оправдае въжделенията на любимото съ-
щество. Което никак, никак не е лошо. Но
всичко зависи от силата на очакванията.
Ако те са нереални, става все по-трудно да

им се откликва. Докато най-накрая се полу-
чава точно обратният ефект – колкото по-
вече очакват нещо от тебе, толкова повече
не ти се иска да го правиш. И тук започват
опитите за коригиране на партньора. В за-
висимост от културата и интелекта на чо-
века, те могат да варират от ледено мълча-
ние до постоянно овикване и даже до ръко-
пашни схватки. Всеки се смята за единстве-
но прав и упълномощен от съдбата да ре-
монтира и вкара другия в коловоза. Но
обектът на ремонта просто не може да раз-
бере що за нелепи претенции има любимото
(любимо ли?) същество. Досега е бил обичан
и приеман такъв, какъвто е. А изведнъж!

Без развалени 
домати, ако може

Всъщност това е камъчето, което обръща
голямата каруца. Спомням си преди години,
когато имах сериозни разногласия с един лю-
бим мъж, в главата ми безспир бучеше фра-
зата We play the different games („Играем раз-
лични игри“) – неизвестно защо на английски,
при това със странен член в средата.

Според авторите на съвременната духов-
ност онова, което не приемаш – получаваш.
Не получаваш онова, без което смяташ, че
не можеш да живееш. Тъжничко е, знам,
ама, не съм го аз измисляла. Така че не ти-
чай към щайгата с развалени домати!

Например ако яростно и интензивно
осъждаш грубите мъже, то много вероят-
но е любимият ти или да е грубиян, или чес-
то да те нервира с пиперливи забележки.
„Е, хубава работа! – ще възкликнеш. – Нима
от мен се очаква да понасям грубости, че и
да съм благодарна на всичкото отгоре?“ 

Не, в никакъв случай една дама като теб не
трябва да търпи подобно поведение. Но не
трябва и да отвръща със зло, да прекарва
живота си в непрекъснати скандали и прере-
кания с „гадняра“. Всичко е въпрос на мярка.

ЗЗаащщоо  ее  ««ЋЋјј ллююббооввттаа??ЗЗаащщоо  ее  ««ЋЋјј ллююббооввттаа??
„„ААккоо  ллююббооввттаа  ббеешшее  
ддооббррооввооллеенн  ииззббоорр,,  ккоойй  
ббии  ссее  ссппрряялл  ннаа  ппооддооббннаа
ииззттъъннччееннаа  ббооллккаа??““  ––  ппииттаа
ккррааллссккааттаа  ннааллоожжннииццаа  
ТТууппттиимм  оотт  ффииллммаа  „„ААннаа  
ии  ккрраалляятт““..  ССааммааттаа  ТТуупп--
ттиимм  ппллаащщаа  сс  жжииввооттаа  ссии
ззаа  ссввоояяттаа  ииззввъъннббррааччннаа
ссттрраасстт..  ССллаавваа  ббооггуу,,  
ддннеесс  ввееччее  ннее  ууббиивваатт  
ззаа  ппооддооббннии  ууввллееччеенниияя..

Доста често и най-хармоничните
връзки завършват с война. 
Като във филма „Войната 
на семейство Роуз“
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Ние имаме пълно право на свободен избор –
всеки може да посегне към какъвто пожелае
плод от необятната градина на живота. 

Идеал, а не идеализация
Не е лошо да си имаш идеал – красива,

чувствена и романтична връзка. Проблеми-
те настъпват, когато идеалът се превърне
в идеализация. Къде е разликата? В интен-
зивността и продължителността на прежи-
вяванията. Когато някоя идея се разрасне
прекалено много, когато стане чудовищно
важна за теб, когато дребните любовни
проблеми ти причиняват дългосрочни ду-
шевни гърчове, а всичко друго губи смисъл,
когато ТОЙ не следва твоя план, значи неща-
та са започнали да стават злокачествени. 

И тук е най-добре сама да си дръпнеш юзди-
те, преди да ти ги е дръпнал животът. Защо-
то всяка идеализация в крайна сметка води
до агресия – към себе си, към любимия, към
целия свят. Може и на никого нищичко да не
причиняваш, а само да се ядеш вътрешно
(брои се пак за негатив, уви). Разбира се, има
естествени човешки чувства, които трябва
да се изживяват. Нищо лошо няма в това.
Неприятностите настъпват, когато някак-
ва негативна представа стане лайтмотив на
живота ти. Когато намразиш мъжете въоб-
ще. Всичките мъже. Когато започнеш да на-
мираш особена наслада в това да се събираш
с наранени като теб приятелки и да обсъж-
даш саркастично „по-низшия“ пол.

Възгледи последен модел
Откъде впрочем идва навикът ни да идеа-

лизираме? Вероятно от любовта към
собствените ни убеждения. Някога сме при-
ели определен светоглед за свой и край – то-
ва е! От там насетне сме готови да отс-
тояваме тези идеи на живот и смърт, да се
борим за тях до последна капка кръв. Всичко
друго отива на заден план. Но аз смятам, че
е наложително – така, както почистваме

всяка пролет дома си – да преглеждаме и
възгледите си. Кои ни вършат работа и кои
– не? Защото много от тях може да се ока-
жат непригодни, натрапени отвън или пък
атавистични инстинкти, от които отдав-
на нямаме нужда. Винаги търсим последен
модел дреха, телефон или кола, а убеждения-
та ни са отпреди Христа! Не трябва ли
именно тях най-напред да осъвременим?
Ако някой модел на поведение наистина ти
харесва – моля, остави си го, това е твое
право. Но ако виждаш, че ти причинява бол-
ка и напрежение, смело го хвърли на боклука!
С благодарност за онова, което ти е давал
досега. И когато си подредиш картината с
новия светоглед, бодро следвай мечтите си,
но без да мачкаш другите с външна или вът-
решна агресия. И без да се оставяш те да те
мачкат. Това не е утопия, има начини да се
постигне подобна хармония. 

В този смисъл любовта, разбира се, не е
зла сама по себе си. В зло я превръщат наше-
то неумение да приемаме живота в цялото
му многообразие и желанието ни да натра-
пим на всяка цена светогледа си на другите.

Не дар божи, а 
възпитателно средство

И какво сега? Излиза, че любовните връз-
ки не са дар божи, а възпитателно сред-
ство. Всъщност май че са и двете. Вярно е,
чрез тях се възпитаваме взаимно. Затова
животът често събира подредения с
разхвърляната, независимата с ревнивеца,
свястната работохоличка с негодника лени-
вец. Явно целта на упражнението не е еди-
ният да се наложи над другия, а чрез любов
и търпение да се постигнат разбирател-
ство и ново светоусещане. Интересното е,
че в момента, в който единият успее да се
промени в дълбочина, другият или изгубва
интерес към досегашните игрички да „вбе-
си другарчето си“, или пък изчезва от живо-
та ти завинаги. Книгите за позитивно мис-
лене преливат от подобни примери за изця-
ло променени съдби. Аз самата реших да
сменя някои от старите си убеждения. Не
стана мигновено чудо. Но следвайки синусо-
идата на живота (да ти напомня – правата
линия означава смърт), започваш да виждаш
все по-нови цветове и измерения. Научаваш
се да бъдеш щастлива както с мъж до себе
си, така и сама. Опитваш се да следваш
своя план, но приемаш много по-спокойно
случаите, в които става нещо друго. Награ-
дата за подобно усилие е, че след като успе-
еш да се поосвободиш от омагьосания кръг
на взаимното възпитаване, можеш да се
насладиш и на любовта. 
Забележка. Материалът е мой свободен
прочит на идеите на руския психолог А.
Свияш, отразени в книгата му „Всичко за
брака“.

Ваня СТОЙЧЕВА

„ВСИчКО ЗА БРАКА“
Защо годините те-
кат, а ти си сама,
защо попадаш на ед-
ни и същи типове в
живота си, защо в
семейството ти
има толкова конф-
ликти, кое е правил-
ното отношение
към секса... 
Може ли да има нещо
ново, което досега
не знаем за любовта
и брака? Макар и основани върху извечни
вселенски закони, идеите, изложени във
„Всичко за брака“ на Александър и Юлия
Свияш, със сигурност ще ви изненадат с
оригиналност. Тогава може би любовните
и брачните конфликти ще спрат да създа-
ват проблеми, болка и хаос.

Невероятната финландска козметика

улавя уникалната сила на северната

природа и пресъздава светлината є

в кристалната чистота на продуктите

си. Натуралните съставки, като чистата

термална вода и растенията, силно енер-

гизирани от късото северно лято, пред-

пазват кожата от вредното въздействие

на замърсяването, стреса и хроничната

умора. А при повечето жени умората се

отпечатва първо върху лицето, след кое-

то и върху настроението. Мечтата да се

спечели битката с огледалото им помага

да преразгледат своето отношение към

козметичните средства за кожата на ли-

цето и да разберат, че не бива да правят

компромис с поддържането на своята

външност. Разбира се, времето не може

да се спре, но да забавим процесите на

стареене, е по силите ни.

Това е възможно с интензивния крем

Radiant C-Energy. Природата е събрала

най-ценните съставки в този уникален

продукт – масло от семената на дива ма-

лина, което притежава свойството да

заглажда бръчките и да подхранва кожа-

та; липозомно-защитени 3 разновидности

на витамин С, които подпомагат синтеза

на колаген, хидратират и подобряват

еластичността на кожата; антиокси-

дантът Tocopherol, както и мастните ки-

селини омега – 3 и 6, които забавят преж-

девременното стареене.

Маслото от семена на дива малина

действа като едно силно кафе – благода-

рение на него следите от недоспиването

и стреса се неутрализират веднага. 

Витамин С притежава висока степен на

съвместимост с кожата и действа в хар-

мония с нея. Именно затова чистият ви-

тамин С е станал основен елемент, вли-

защ в състава на интензивния крем про-

тив стареене Radiant C-Energy.

Какво повече можем да поискаме за кожа-

та си?

Искате ли да изглеждате с 
ГОДИНИ ПО-МЛАДИ?ГОДИНИ ПО-МЛАДИ?1010
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ние, глупачките,
продължаваме да
го чакаме ли, ча-
каме на балкона.

Жалко, защото принцовете,
подобно на динозаврите, са
измрели много отдавна. И няма
начин да бъдат съживени, освен
ако някой учен не направи рево-
люционно откритие. Но този
образ прототип ни се насажда
като възможен още от ранна
детска възраст. Което няма
нищо общо с правилното въз-
питание, защото в зряла въз-
раст той пречи на жената да
преценява мъжете правилно.
Съгласи се, че никой реален мъж
не би издържал 

Ò‡‚ÌÂÌËÂÚÓ 
Ò ÍÓÌÍÛÂÌÚË 

ÓÚ ÔËÍ‡ÁÍËÚÂ 
и легендите. Когато към тази
царствена компания присъеди-
ним още и героите на Алек-
сандър Дюма, Хосе Игнасио Анд-
реас Мучачос от сапунката в
11.00 ч., музикалния бог от сце-
ната, бизнесмена мистър Прес-
тиж, дарил всичките си печалби
от миналата година на сиропи-
талищата,за когото четем в
съботния вестник, положение-
то става още по-заплетено.
Почти всяка втора жена си мис-
ли: „Ето, такъв мъж искам да си
намеря! Заслужавам го все пак.
Само дето нямам късмет.“ И
през това време пропуска хиляди
възможности да бъде щастлива
с някой нечак дотам идеален и
митичен човек. За щастие обаче
от тези вредни образи има спа-

сение и то се съдържа именно в
очарователните недостатъци
на реалността.

≈Ú‡ÔËÚÂ 
Ì‡ ‡ÁÏ˙Ú‚‡ÌÂÚÓ 

Ì‡ ÏÓÁ˙Í‡ 
са много и както казах по-горе,
„лошите“ книги започват да ни
„обработват“ още от най-ран-
но детство. Някои по-здраво-
мислещи момичета подобна
принцова болест не ги лови и те
спокойно си се прехласват по
всеки нормален мъж на улицата,
когато пораснат („Този е много
сладък! Ауу, а онзи...!“). 

Други обаче твърдо решават,
че щом някъде по света има мъ-
же, които се държат като
принцове и изглеждат като
древногръцки статуи, те неп-
ременно трябва да бъдат наме-
рени. Точно те. 

Можеш и сама да се досетиш,
че освен до изпускането на
страхотни шансове това убеж-
дение води и до нерешими проб-
леми с интимния партньор (в
случай на реално осъществена
връзка). Представи си, че тако-
ва едно момиче в крайна сметка
„се жертва“ и реши да опита с
някой по-обикновен мъж. В на-
чалото то ще се примирява с
видимите му недостатъци (ко-
ито вече са сериозно отклоне-
ние по скалата на идеала), а след
време, съвсем естествено, ще
открие и други дефекти, които
не са изписани на челото на не-
говия избраник. И тогава 

ÔÂÒÓÎˇ‚‡ÌÂÚÓ 
Ì‡ Î˛·Ó‚Ì‡Ú‡ ÒÛÔ‡

става неизбежно. 
Ивелина (30 години) ми сподели:

„Беше ми страшно трудно да му
простя, че пуши, и да се привър-
жа към него толкова, че да започ-
на да го харесвам физически (тя-
лото му бе суперхилаво). Но ко-
гато открих, че обича да събира
мръсни чинии в мивката си, това
ми дойде прекалено.“

Изкушавам се да попитам Иве-
лина дали смята, че тя самата е
съвършена и дали заслужава също
тъй съвършен мъж. Аз мисля, че
не е, а и тя си го знае. Убедена
съм, че ако която и да е жена, не-
зависимо колко е хубава, умна,
колко добър играч на фондовата
борса е, намери г-н Идеален (но
нали се разбрахме, че той не съ-
ществува), ще се чувства нелов-
ко в неговата компания. Посто-
янно ще се пита дали е на ниво-
то му, дали самият той не прави
компромис, като излиза с нея, и
прочие глупости. 

На тази жена аз є давам мак-
симум шест месеца, преди да
отиде при някой психиатър със
сериозно нервно разстройство,

породено от непрекъснато нап-
режение. Гледала ли си онзи епи-
зод на „Сексът и градът“, в кой-
то Миранда имаше среща с ня-
какъв страхотен детектив и
първо го накара да чака в кори-
дора є половин час, докато ре-
ши какво да облече, защото ня-
мала „дрехи за такъв мъж“, а
после в ресторанта, виждайки
как го зяпат всички жени, така
се напи, за да вдигне самочув-
ствието си, че на сутринта
той є остави визитка на сдру-
жението на анонимните алкохо-
лици. Не пожелавам на никоя
своя приятелка такава първа (и
последна) среща. Слава богу, че 

Ë‰Â‡ÎÌË Ï˙ÊÂ 
ÌÂ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú

Вярно, трудно е да се прими-
рим с недостатъците на други-
те, а още по-трудно е с нашите
собствени. Идеалният образ е
крайно привлекателен, защото
въплъщава съвършенството. Но
ако се замислиш, дали? Един ге-
рой на Дюма като нищо ще те
зареже, за да умре в името на
някаква висша цел. Рицарите са
се къпели веднъж в годината и
дори белият им кон е ухаел по-
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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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„Каменица“ – изкуство-
то да се налива бира

За осма поредна година Шампио-
натът на „Каменица“ по наливане и
сервиране на бира запозна бармани и
биромани със стандартите за нали-
ване и поднасяне на кехлибарената
напитка. Тази година турнирът се
състоя в общо шест града в стра-
ната – София, Пловдив, Хасково,
Плевен, Велико Търново и Варна. 
Първият кръг от надпреварата бе
в София, където 20 бармани от
столицата, сред които и три же-
ни, премериха сили. Пръв сред пър-
вите се оказа Георги Христов от

бирария „Бохеми“, който доказа, че
е най-добрият майстор по наливане
и сервиране на бира в столицата. 
Целта на инициативата е да доп-
ринесе за създаване на култура по
наливане и консумиране на бира. По-
бедителите във всички регионални
шампионати ще се срещнат през
септември, където ще премерят
сили на националния шампионат. 

Electrolux и Brita
предлагат хладилник 
С ВГРАДЕН ФИЛТЪР 
ЗА ЧИСТА И И ПЕРФЕКТНО
ИЗСТУДЕНА ВОДА
Electrolux, водещ про-
изводител и инова-
тор в сферата на до-
макинските уреди, и
Brita, лидер в сфера-
та на системи за
филтриране на вода,
представиха комби-
ниран хладилник, кой-
то предлага филтри-
рана вода през вгра-

ден резервоар във вратата си. 
Наличието на филтрирана вода в
дома прави складирането на голе-
ми количества бутилирана вода
ненужно. 
Свободно стоящият хладилник е
част от визията Global Design на
Electrolux, чиято философия е да
предложи на своите потребители
технологични иновации, които да
задоволят специфичните им нужди.

NIVEA Fresh Kick
Shampoo – само за мъже
Новият шампоан Fresh
Kick на NIVEA предлага
оптимален баланс от
фини естествени със-
тавки и модерни тех-
нологии в грижата за
косата. Обогатен с
екстракти от гуарана
и зелен лимон, той по-
чиства ефективно и
осигурява на косата не-
забавна и дълготрайна
свежест. Шампоанът е

предназначен за млади мъже с дина-
мичен начин на живот, с нормални
към мазни коси. 

„Зеленчуци за здраве“
E НАЙ-НОВОТО ИЗДАНИЕ 
НА „РИЙДЪРС ДАЙДЖЕСТ“
Книгата съдър-
жа 240 кулинар-
ни рецепти с
доказана полза
за организма и
разглежда забе-
лежителните
здравословни
предимства на
всеки зеленчук.
Всъщност кни-
гата е полезно
кулинарно ръководство за здравос-
ловен и природосъобразен начин на
живот. В нея е представена и цен-
на информация за повече от 50 ви-
да от най-често употребяваните
зеленчуци и тяхната роля за пра-
вилното функциониране на орга-
низма. 

добре от тях. За музикантите
да не говорим – повечето велики
рокпесни са „заченати“, когато
създателите им са се намирали
в наркотична нирвана, „реели са
се“, така да се каже. Тези образи
ни изглеждат идеални, защото
винаги са обърнати към нас със
светлата си страна. Подобно на
Меркурий. Наскоро обаче тео-
рията, че най-малката планета
е винаги обърната с едната си
страна към Слънцето, бе разби-
та на пух и прах. Силно се надя-
вам, че точно така ще бъдат
разбити и нашите идоли, стига
да се поизвърнат и да разкрият
„тъмните“ си страни.

ƒÓ ÔËÌˆ‡ ≠ ÔËÌˆÂÒ‡,
ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ

Това, че една жена се стреми
към съвършенството, не е чак
толкова осъдително. Но поради
него и поради женска суета тя
е склонна да търси принцове.
Защото само до принц можеш
да изглеждаш като принцеса.
Това е ключът, който мъжете
могат да използват, за да пра-
тят влиянието на всичките
идоли по дяволите. Ако накара
една жена да се чувства принце-
са, дори обикновеният мъж жа-
ба може да се преобрази в

принц. И да спечели дамата на
сърцето си, правейки я кралица,
пък макар и само с един „пода-
ник“. Но верен.

¿ ÌËÂ Í‡Í‚Ó 
‰‡ ÒÚÓËÏ?

Дотук говорих само за това,
какво трябва да сторят мъже-
те. Ами, ние? Мъжете също са
изложени на влиянието на „зли-
те“ топмодели и киноактриси.
Но като че ли те повече от нас
успяват да устояват на „идеал-
ната“ притегателна сила на
топмоделите (които често са
причина за анорексия у тий-
нейджърките и за размътени
мозъци у тийнейджърите). Мъ-
жете като че ли са по-защите-
ни от заразата идеал. Те по-лес-
но свикват и приемат нашите
недостатъци, отколкото ние –

техните. Това само по себе си
не е ли страхотна черта на ха-
рактера, а? Пък и статисти-
чески е доказано, че въпросът
„Погледни еди-кого си какво
прави, какво е постигнал и как
изглежда. Защо и ти не изглеж-
даш така?“ е три пъти по-чес-
то женска реплика, отколкото
мъжка. Този въпрос е само изли-
шен удар по самочувствието на
половинките ни. Какво би могъл
да отговори нещастният мъж
– да проследи родословното си
дърво и генотипа на предците и
да каже, че ако прапрадядо Ан-
тон не е бил с гърбав нос, и той
е нямало да бъде?

С образите идеали трябва да
се отнасяш предпазливо. Което
не означава, че не бива да имаш
изисквания към избраника си. Но
нека претенциите ти са свърза-

ни с нещо конкретно, реално и
изпълнимо. Не позволявай на
илюзиите да дирижират живо-
та ти. А те, илюзиите, са хит-
ри и дебнат навсякаде. Само
тези, окончаващи на -man са ду-
зина – Спайдърмен, Батман,
Найтмен, Екшънмен... Те в
кошмарна симбиоза разстрой-
ват представите ти за реал-
ност и те оставят с един вечен
вкус на разочарование в устата.
И в ума най-вече. Всяка жена си
знае, че има недостатъци, и
всяка може да си представи как
някой мъж безумно я обича
(убедена съм в това!) въпреки
тях. А защо тогава не си предс-
тавиш и друго – как ти обичаш
някого независимо от недос-
татъците му.

Е, тренировките по перфект-
ност не са забранени. Защото,
ако някой рицар все пак случай-
но обърка епохата и се яви пред
теб, поне ще отговаряш на
стандартите му. В крайна
сметка не може някоя мърла да
плени принца, нали? Но мисъл-
та, че рицарите се разхождат
около нас, но ние не ги забелязва-
ме, заслепени от стремежа по
идеала, звучи много по-успокои-
телно. Поне за мен. 

Ирена РАЙЧЕВА



В историята на Венеция 
от втората половина на XVI век 

тя е останала като най-известна-
та и най-уважаваната куртизанка,

а в историята на литературата 
от този период – като поетеса.

Факт, който заслужава внимание,
защото по онова време жените 

поетеси били рядкост. 

E
мблема на Венеция през ХVІ век, мо-
же би много по-значима от богат-
ството и разкоша на този град-дър-
жава, била Нейно величество курти-

занката. От историческа гледна точка
куртизанките могат да се разглеждат и
като първите птички на еманципацията.
Една от най-славните и уважаваните ве-
нециански куртизанки на ХVІ век била Ве-
роника Франко.

Холивудската интерпретация на живота
на Вероника Франко (във филма „Съдба на
куртизанка“ на режисьора Маршал Херско-
виц) разкри пред зрителите една изпревари-
ла времето си личност, една изключително
умна жена, която не се отказва до края на
живота си от най-важното си оръжие –
женствеността. Навремето професията
куртизанка давала възможност на ренесан-
совата жена да бъде свободна, да бъде лич-
ност. И не само.

Единствените 
образовани жени

Коя е Вероника Франко? Дали е била бун-
тарка, съзнателно разчупила обществени-
те норми, или просто млада девойка, която
се е възползвала разумно от възможности-

те, които времето є предлагало? Може би
и едното, и другото. 

Във Венеция през ХVІ век единствено
професията куртизанка отваряла шанс
пред жената да бъде самостоятелна – как-
то материално, така и интелектуално. То-
гава пред младите девойки имало три ал-
тернативи – да станат съпруги, монахини
или проститутки. Но нито една от тези
позиции не предлагала всичко онова, което
би могла да пожелае една личност – почит и
уважение в обществото, възможност за
образование и материална стабилност.
Статутът на майка и на монахиня носел
почит и сигурност, но не и перспективи за
материално благополучие. Материална са-
мостоятелност можели да си позволят са-
мо куртизанките. Освен това те били ви-
сокообразовани – библиотеките били забра-
нена зона за „почитаемите“ дами на висше-
то общество, но техните врати били ши-
роко отворени за куртизанките. 

За жената бракът означавал отказ от
цялото богатство, което девойката носе-
ла като зестра в полза на нейния съпруг.
След сватбата тя не притежавала вече ни-
що. За разлика от нея една куртизанка мо-
жела да спечели много повече пари от един
търговец. Затова и били уважавани от ве-
нецианското общество. Може би именно
поради този факт професията куртизанка
представлявала примамлива възможност
за онези девойки, които нямали чеиз и за-
това не можели да се омъжат „прилично“.
За такива момичета съществували две
възможности – да станат монахини или
прислужнички в заможни семейства. Веро-

ника Франко избрала третата възмож-
ност. Тя станала куртизанка.

Майката 
сводница

Вероника Франко е родена през 1548 г. във
Венеция като единствена дъщеря от че-
тирите деца на Паола Фракаса и Франчес-
ко Франко. Родителите є били представи-
тели на средната градска класа и като та-
кива успели да съберат достатъчно чеиз,
за да омъжат младата, по-скоро малката
Вероника. Избраникът бил Паоло Паниза,
лекар по професия. Уговореният им брак
обаче бързо се разпаднал. И Вероника се
върнала в родния си дом, където въобще не
„цъфтели рози“. 

Майка є, така поне твърдят хроникьори-
те, преди да се омъжи, също била курти-
занка и самата тя научила дъщеря си на
всички трикове и тайни на този занаят. С
една-единствена цел – да може Вероника да
издържа семейството. Но понеже Паола
знаела, че освен красива дъщеря є е и умна,
тя решила да я обучи да стане „честна
куртизанка“. Честни наричали елитните
куртизанки – онези, които пленявали мъ-
жете не само с телата си, но и с интелек-
та си. Вероника Франко съвсем скоро полу-
чила тази титла. На 18-годишна възраст
тя била вписана в „Регистъра на най-изве-
стните и почитани куртизанки във Вене-
ция“ под номер 204. Този регистър съдър-
жал имената, адресите и цените на всички
(общо 215 вписани) проститутки. В графа-
та „сводник на Вероника Франко“ стояло
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ЕМБЛЕМИЕМБЛЕМИ

„СЪДБА НА КУРТИЗАНКА“ 

е екранизация по романа на Маргарет Розентал „Честната куртизанка Вероника Фран-

ко“. Било планирано и филмът да носи същото заглавие, но проучванията, направени

преди заснемането му, показали, че американците не разбирали думата „куртизанка“.

Голяма част от анкетираните смятали, че тя означава... противоалергичен крем,

съдържащ кортизол.

Вероника
Франко –

честната
куртизанка

Вероника
Франко –

честната
куртизанка
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името на нейната майка.

Ненадмината 
в поетичните дуели

Съвременниците є я описват като ведра,
остроумна, интелигентна, страстна, оча-
рователна, добродушна и благородна млада
жена. Разбира се, те не пропускат да отбе-
лежат и нейната красота. Вероника била
естествено руса и не се налагало да боядис-
ва косата си. Историци твърдят, че кур-
тизанките по онова време в голяма степен

влияели върху или по-скоро диктували мод-
ните тенденции. И поради това не се разли-
чавали на външен вид от порядъчните дами
на венецианското висше общество. Това на-
карало градските сенатори да постановят
закон, според който куртизанките трябва-
ло да се обличат по различен начин, за да мо-
гат лесно да се разпознават. Но на практи-
ка този закон не се спазвал от никого.

Успеха си най-почитаната куртизанка във
Венеция Вероника Франко дължала не тол-
кова на модерното си облекло, а по-скоро на
своето високо образование. Тя свирела чу-
десно на няколко инструмента, още по-ху-
баво пеела и участвала във философски де-
бати. Но онова, с което и до днес е остана-
ла в историята, са участието и многоброй-
ните є победи в поетични дуели, в които
тя се проявявала като истинска майстор-
ка на мерената реч. В тези поетични диало-
зи Вероника играела женска роля, което за
времето си било много странно, тъй като
и двата „гласа“ били отредени за мъже пое-
ти. Но Вероника била ненадминат опонент
в тези дуели, особено в онези с Мафио Вени-
ер, който по-късно ще я обяви за вещица. Тя
използвала тези поетични сблъсъци, за да
защити честта на куртизанките във вене-
цианското общество. Често мъжете пое-
ти, които не успявали да се преборят с ней-
ния интелект, се опитвали да я унижават,
акцентирайки именно върху професията є.
Парадокс. Защото точно професията дава-
ла право на Вероника да влиза в пряк двубой
с опонентите си.

Обожаема 
заради ума си

Вероника успяла да завладее сърцата на мно-
го благородници, богати търговци, худож-
ници и дори на френския крал Анри ІІІ. Един
от нейните верни обожатели и патрони бил
Доменико Вениер, който я въвел в литера-
турните кръгове и є помогнал да публикува
своите стихове и писма (през 1575 г. Веро-
ника публикува своите „Приятелски писма
до различни хора“, съдържащи 50 писма и 2
сонета, посветени на френския крал Анри
ІІI). След тази година за куртизанката не се
споменава почти никъде и не се появява ни-
то една нейна нова публикувана творба. Мо-
же би това се дължи на факта, че през 1582
г. починал Доменико Вениер и Вероника и
много други хора на изкуството, чийто
патрон бил той, останали без средства.

През 1580 г. Вероника била съдена два пъ-
ти с обвинението, че е вещица – т.е. че из-
ползвала магии, за да прелъстява мъжете.
Обвинили я Ванители, възпитател на ней-
ните трима синове (от шестте деца, кои-
то тя имала от различни мъже), и Мафио

Вениер, поет и внук на нейния благодетел
Доменико Вениер. И двамата били влюбени
в нея до полуда. За щастие Вероника била
оправдана и освободена. 

Творец 
на добро

През целия си живот Вероника се грижела
за изоставените деца, бедните жени и осо-
бено за бившите куртизанки. През 1577 г.
тя дори предложила на градския съвет да
основе дом за бедни жени, чийто админист-
ратор искала да бъде самата тя. Тогава
идеята є била отхвърлена, но през 1591 г.,
непосредствено преди смъртта є, такъв
дом наистина бил открит.

Разсъждавайки за живота на тази изклю-
чително интересна жена, много хора са се
питали как самата тя е възприемала своя-
та професия. Нейните писма са много крас-
норечиви по тази тема. В писмото с номер
22, отправено до една майка, която очевид-
но подготвяла своята дъщеря да тръгне по
стъпките на куртизанките, Вероника пи-
ше: „Да ядеш с чужда уста, да спиш с чуж-
ди очи, да се движиш според чуждата воля
– има ли по-голяма мизерия от това? Кое
богатство, кой лукс, кой благодат могат да
я компенсират? Вярвай ми, измежду всички
светски нещастия да си куртизанка, е най-
лошото.“

Фани БЛАГОЕВА

В основата на сюжета на филма „Съдба
на куртизанка“ е невъзможната любов 
на Вероника и благородника Марко, заради
която тя всъщност става проститутка.
Една художествена измислица, която
хроникьорите не потвърждават

Портрет на Вероника Франко, който се
приписва на Джакомо Тинторето. Като
повечето куртизанки, и Вероника наложи-
ла своя стил на обличане като модерен.
Тя носела рокли от фини материи и изк-
лючително скъпи бижута.

Портрет на Вероника Франко. Интелиге-
нтните и добре обучени куртизанки били
уважавани във венецианското общество.
Те били наричани „честни“ – по асоциация
с впечатлението, което създавали, че во-
дят „честен живот“
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БЕЛА В КУХНЯТАБЕЛА В КУХНЯТА

С РЕПИчКИ

ЗА 4 ПОРЦИИ
Готова за 1 час
1. Листата на 1 връзка свежи
репички се запържват на уме-
рен огън в 15 г краве масло за
5 мин. След това се прибавят
2 средно големи картофа, на-
рязани на кубчета, и половина-
та от репичките, нарязани на
тънки колелца. Всичко се зали-

ва с 500 мл вода. Оставя се да
ври 20 мин.
2. Супата се пасира добре. До-
бавят се 3 с. л. заквасена сме-
тана, малко сол и черен пипер
на вкус и се оставя в хладилни-
ка да се изстуди.
3. Сервира се добре охладена,
гарнирана с колелца от пресни
репички.

�

С КРАСТАВИЦА И БОБ

ЗА 6 ПОРЦИИ
Готова за 10 минути
1. Обелват се и се измиват 2
краставици. Пасират се с 300
мл вода, 2 с. л. зехтин, 7–8 лис-
та от пресен босилек, 2 с. л.
стафиди, 2 с. л. дребен боб (от
консерва), сол и черен пипер на
вкус.

2. Добавят се няколко капки

сос „Табаско“ или соев сос. Су-

пата се сервира добре охладе-

на, декорирана с цели бобчета

и стафиди.

Съвет:

Много е подходяща за консума-

ция след активно спортуване.

�

ГРАХОВА КРЕМ СУПА

ЗА 4 ПОРЦИИ
Готова за 1 час
1. Във вряща подсолена вода се
сварява 1 кг пресен грах за 10
мин. След това се изсипва в
студена вода.
2. Два стръка прясна мента се
сваряват за 5 мин в 150 мл
течна сметана, смесена с 500
мл горещ пилешки бульон.

3. Грахът се пасира до глад-
кост с 1/3 от сметановата
смес. Добавя се и останалата
сметанова смес, като ментата
се изважда. Всичко се разбъ-
рква добре и се подправя със
сол и черен пипер на вкус. Ос-
тавя се в хладилника. Сервира
се добре охладена и украсени с
цели грахчета.

�

САМО ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАТОРИ Глътка студена 
СВЕЖЕСТ

Глътка студена 
СВЕЖЕСТСупата е идеалната лятна 

манджа. Ако е студена, е 
перфектният разхладител 
в жегите. И се приготвя бързо.
Ето няколко по-нетрадиционни
предложения.
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ЛЮТА СУПА

ЗА 4 ПОРЦИИ
Готова за 25 минути
1. В голяма купа се объркват 2
обелени, почистени от семки-
те и нарязани на кубчета дома-
та, нарязан на ситно стрък зе-
лен лук, сокът от половин ли-
мон, 2 с. л. наситнени листа
кориандър, половин нарязана на
ситно люта чушка. Сместа се
оставя в хладилника.
2. Пасират се 3 броя авокадо

със сока от 1 зелен лимон
(лайм), 1 скилидка чесън, 500 мл
студено прясно мляко и някол-
ко кубчета лед. Течността се
овкусява със сос „Табаско“, сол
и бял пипер.
3. Сервира се, като в сместа
от авокадо се слага доматена-
та смес. Всяка порция се залива
с тънка струйка зехтин.
Съвет: Тази супа се поднася с
царевичен чипс.

�

ГРЪЦКА СУПА

ЗА 6 ПОРЦИИ
Готова за 15 минути
1. Нарязват се на ситно 3
краставици, 1/2 връзка копър
и няколко стръка пресен лук.
Всичко се разбърква с 2 с. л.
течна сметана, 60 г сирене
„Фета“, 1/2 нарязана на дреб-
но люта чушка. Подправя се

със сол и черен пипер на вкус.
Ако е необходимо, се добавя и
малко вода. 
Супата се оставя в хладил-
ник.
2. Сервира се охладена, гарни-
рана с нарязани на тънко крас-
тавични кръгчета и малки куб-
чета сирене „Фета“.

�
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√˙·Ë ‚ ·ËÂÌÓ ÚÂÒÚÓ

ПРОДУКТИ: 600 г пресни гъби, брашно, малко бяло вино, 1 яйце,
сол, пипер, 100 мл светла бира, някаква универсална подправка.
ПРИГОТВЯНЕ: От бялото вино, брашното, яйцето и бирата се
забърква гладко тесто. Гъбите се поръсват с универсалната подправ-
ка, с малко сол и черен пипер. Потапят се в тестото, така че да се
намажат от всички страни с него, и се пържат в добре загрят фри-
тюрник. Сервират се с доматен сос.

¡ËÂÌË ÍÓÚÎÂÚË

ПРОДУКТИ: 4 свински котлета, 2–3 чушки, черен пипер, свинска
мас, 100 мл светла бира, сол.
ПРИГОТВЯНЕ: Чушките се нарязват на дребно, поръсват се с пипе-
ра и се запържват за кратко в маста. В отделен тиган се запържват
котлетите (пак в мас), като постоянно се пръскат с бира, за да ста-
не месото меко, златисто на цвят и крехко. Накрая котлетите се
посоляват и върху всеки се разстила част от запържените чушки.
Зелевата салата е подходящата към това ястие гарнитура.

œ‡ÌË‡ÌË ÎÛ˜ÂÌË Í˙„˜ÂÚ‡

ПРОДУКТИ: 3 глави лук, 600 мл айран, 1/2 ч. л. черен пипер, 225 г
брашно, 1 ч. л. вегета, 1/4 ч. л. чесън на прах, 1 ч. л. червен пипер, 1 ч.
л. олио.
ПРИГОТВЯНЕ: Обелените глави лук се нарязват на шайби с дебе-
лина 5 мм, които се разделят на кръгчета. Лучените кръгчета се на-
кисват в айрана, смесен с черния пипер. В друг съд се разбъркват
брашното, вегетата, чесънът и червеният пипер. Кръгчетата се
отцеждат, потапят се в получената смес и се пържат в много сго-
рещено олио, докато придобият златист цвят. Сервират се ведна-
га със студена бира.

Рецептите селектира Дарин НИКОЛОВ

œË„ÓÚ‚ÂÌÓ Ò 

¡»–¿
œË„ÓÚ‚ÂÌÓ Ò 

¡»–¿
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– Лесно ли се прави бизнес в България?
– Не бих казал, че е лесно. Но когато една рабо-
та се върши с любов, успехите са неизбежни. А
трудностите в бизнеса ги приемам като част
от работата.
– Защо решихте да се занимавате с това,
какво сте завършили?
– Завършил съм в София – специалност пласт-
маси и каучук. Човек все с нещо трябва да се
занимава! Защо не и с бизнес, когато ти е приз-
вание!
– Как се насочихте към бизнеса с надуваеми
плажни изделия? Има ли конкуренция в
брашна?
– Първо, това го умея най-добре. В България
нямам конкуренция. И независимо от наплива
на вносни китайски стоки успяхме да се нало-
жим на пазара с по-добро качество и дизайн.
Освен това сме много бързи. Изпълняваме
поръчките в срок. Ако тези стоки трябва да

се внесат от чужбина, това би отнело месеци.
– Опишете един ваш делничен ден.
– Започвам деня с кафе, което задължително
пия със съпругата си. Обсъждаме задачите за
деня. Разпределяме задачите заедно със специа-
листите във фирмата. Следват пътувания и
срещи с клиенти. Работният ми ден рядко
приключва преди 22.00 ч.
– Как се запознахте със съпругата си?
– Работехме заедно в едно предприятие. Беше
любов от пръв поглед. 
– Дайте рецепта за успешен брак.
– Много е трудно да се даде такава рецепта.
Но основните съставки са много любов и толе-
рантност. И да умееш да приемаш недостатъ-
ците на другия. А аз мисля, че дори ги харес-
вам...
– Бизнеса или семейството слагате на пър-
во място?
– Естествено, че семейството. Ако нямам
пълна хармония в семейството, не бих могъл да
правя бизнес или каквото и да е друго нещо.
– Имате пет деца. Те помагат ли в бизнеса,
вслушвате ли се в техните съвети и предло-
жения?
– Отгледахме децата си с много любов и ги на-
учихме да бъдат честни  и трудолюбиви. Че-
тири от тях са поели своя път в живота. Все-
ки помага с каквото може в семейния бизнес,
но само едно от децата реши да остане във
фирмата.
– Как се гледат пет деца в днешно време?
– Когато има любов, отглеждането им не би
трябвало да е проблем. Много е трудно
действително. Но радостта, която носят, не
може да се сравни с нищо друго. 
Голямата гордост на Илиян са децата му. Най-
голямата – Боряна, е икономист по образова-
ние, омъжена е от шест години и го е зарадва-
ла с две внучета. По-малката – Венета, рабо-
ти като стилист фризьор и има собствено
фризьорско студио. Големият син Даниел е

завършил информатика, скоро се е завърнал от
САЩ, където нямал желание да остане, и в мо-
мента започва собствен бизнес. Малкият син
Радостин, филолог по образование, продължава
семейния бизнес и в момента отговаря за тър-
говската политика на фирмата. Наскоро той
сключи брак с дългогодишната си приятелка
Ваня. Най-малката дъщеря – Лора, е на 11 годи-
ни и се радва на любовта на големите си братя
и сестри.

Ивайло ТОДОРОВ

„ИКОН“ ЕООД е единственият произоди-
тел в България на цялата гама надуваеми
плажни изделия от меко ПВХ фолио. Освен
надуваеми изделия с габарити до 1500 мм
фирмата произвежда и луксозни търговски
опаковки от кристално ПВХ фолио за коз-
метични продукти, леки завивки, чаршафи,
хартиени изделия. Изработват се също об-
лекла от меко ПВХ фолио за учебници и
тетрадки, калъфи за документи и други
канцеларски материали. Може да се обър-
нете към „ИКОН“ ЕООД и ако имате нуж-
да от тенти, сенници, покривала за басей-
ни и ТИР, сглобяеми басейни, задължител-
ните по това време на годината плажни
чанти и постелки за шезлонги и плаж. Ос-
новател на фирмата е Илиян Коцев, на 52
години, от Борово, женен, с деца!

Доверете се на Илиян Коцев и „ИКОН“ ЕООДДоверете се на Илиян Коцев и „ИКОН“ ЕООД

ИКОН ЕООД: Борово, област Русе, тел.: 08140/2207,e-mail: ikoneood@abv.bg, www.ikonbg.hit.bg 

Подаръци 
от списание
„Бела“, 
изработени от
„ИКОН“ 
ЕООД, получи-
ха победители-
те в Междуна-
родния турнир 
по спортни
танци 
в Албена.

Многолюдното
семейство

Миг от сватбата 
на Радостин Коцев

Тента, изработена 
от фирмата
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о традиция и това лято ку-
рортът Албена стана домакин на най-голе-
мия Международен турнир по спортни
танци за Югоизточна Европа, валиден за
световната ранглиста от най-висок ранг
– International. Участие в надпреварата

взеха елитни състезатели от 18 европейс-
ки страни, членуващи в Световната феде-
рация по спортни танци. Специален гост
на турнира беше президентът на IDSF г-н
Карлос Фрайтаг. 

Състезанията се проведоха в четири по-
редни дни, като първо проследихме втора-
та част на Държавното първенство I
ранг, в което бяха излъчени най-успешните
български двойки в различните категории:
�деца до 9 години, Latin&Standard; �деца
до 11 години, Combination; �младежи,
Latin&Standard. Шампиони на България в
категория състезатели над 19 години –
Combination, станаха Рангел Спиров и Ан-
тоанета Попова. Те грабнаха и приза за
най-атрактивна двойка, присъден им от
телевизия „Диема вижън“. 

В категория „сеньори“ първи станаха
Светла и Красимир Николови. За двойка-
та това е 10-а поредна титла, а признани-
ето съвпадна с годишнината, която два-
мата отбелязват – 30 години успешна
танцова кариера. 

Различното в тазгодишния държавен
шампионат беше излъчване на победители
и в категория професионалисти –
Latin&Standard. 

Четиридневният маратон събра в Албе-
на над 600 състезателни двойки. Над 360
от тях взеха участие в международния
турнир. В оспорваната международна
надпревара най-добро представяне показа-
ха: в IDSF Latin – двойката Зуфар Зарипов
и Ана Чемодурова, състезатели на

Австрия. И, разбира се, любимците на бъл-
гарската публика Салваторе Тодаро и Вио-
лета Янева отново не разочароваха фено-
вете си, като категорично спечелиха пър-
вото място в категорията си IDSF
Standard. 

Танцовите двойки бяха оценявани от 27-
членна международна съдийска комисия,
осем от участниците в която бяха българи.

Теодора СТАНКОВА

Спортни танци

Албена 2007
Салваторе Тодаро и Виолета Янева с почетното

първо място. Наградите връчва президентът 
на IDSF г-н Карлос Фрайтаг

Награждаване в категория IDSF Latin
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Антоанета Попова и Рангел Спиров в
танца на победителите. Двамата за вто-
ра поредна година са шампиони на Бълга-
рия на 10-те танца. Освен високото приз-
нание и нестихващите аплодисменти на
публиката тази година те получиха заслу-
жено и приза за най-атрактивна двойка,
присъден от телевизия „Диема вижън“

Танцът, с който Виолета и Салваторе
категорично спечелиха първо място в
категорията си IDSF Standard

www.sportnitanci.com



За четене

„МЪРТВО СЪРЦЕ“
Според мнозина Дъглас
Кенеди е новият крал
на черния роман. За то-
ва допринася и този
текст, описващ блену-
ваното пътуване из
откритите австра-
лийски простори, кое-
то се превръща в нео-
чакван кошмар. Амери-
канският журналист
Ник Хоторн, чийто жи-
вот е в задънена улица,

се натъква на карта на Австралия в един ан-
тикварен магазин. Впечатлен от невероят-
ните възможности, които тази страна пре-
доставя, той решава да „застопори“ кризата
на средната си възраст и да се отправи към
голямата пустош. Така Хоторн попада в рая
– слънце, сърфинг, секс и удоволствия в не-
ограничени количества. Всичко е чудесно, до-
като в една безлунна нощ той не премазва на
пътя едно кенгуру.

„КОЙ УПРАВЛЯВА СВЕТА?“
Правителствата или
корпорациите власт-
ват над всичко? Чии
интереси защитава
„световният помагач
при кризи“ МВФ? За
кого всъщност рабо-
тят „независимите“
медии? Отговорите
на тези и други прово-
кативни въпроси да-
ват Том Бърнет и
Алеск Геймс. Без
страх, че ще шокират

и скандализират читателската аудитория. В
първата част Том Бърнет прави списък на
„обичайните заподозрени“, известни на тео-
ретиците на конспирацията. Авторът прие-
ма, че който управлява Белия дом, управлява
света. Във втората част Алекс Геймс предс-
тавя поредицата от корпоративни престъп-
ления, покварено политическо влияние и фи-
нансови катастрофи.

„ТЕРОРИСТ“
Ислямският фунда-
ментализъм и
упадъкът на Америка
са под прицела на ве-
ликия Джон Ъпдайк.
Осемнадесетгодиш-
ният Ахмад Ашмауи
Мълой търси в исляма
смисъла на своето съ-
ществуване. Той приз-
нава за единствен ав-
торитет имама от
местната джамия, с
когото изучава Кора-
на. Отвратен от ма-

териалистичния егоизъм на американското
общество, Ахмад неусетно се оказва запле-
тен в опасен заговор. Вярата в аллах го
тласка напред, към съдбата на мъченик. Сед-
нал зад волана на камион бомба, младежът се
насочва към Ню Йорк. Силите за сигурност
са безсилни, единственият, който може да
стори нещо, е старият учител Джак Леви.

„ПЛЯчКА“  
Мечтаната ваканция се
превръща в истински ад
в този трилър за хора
със здрави нерви. Група
туристи пътува с ав-
тобус из Бразилия, но
едва не загива при теж-
ка катастрофа. Оказали
се на откъснат от ци-
вилизацията плаж, те
се впускат в пиене на
бира и танци до зори.

Докато обаче чужденците се забавляват,
местните жители открадват багажа им. То-
гава на помощ им се притичва тий-
нейджърът Кико. Той предлага да им осигури
убежище в отдалечена в джунглата хижа на
чичо си. Въпросният чичо обаче съвсем не е
толкова доброжелателен – той търгува на
черния пазар с човешки органи. Останали
съвсем сами и без никаква помощ, пишман ту-
ристите се превръщат в идеална плячка.

„ВЕТЕРАНЪТ“
Една от най-болезнени-
те за американците те-
ми е в основата на тази
военна драма. Бившият
морски пехотинец Рей
Уотсън се завръща във
Виетнам 30 години след
падането на Сайгон. Ми-
налото му обаче немину-
емо го застига, след ка-
то в хотелската му
стая нахлува нервен

мъж с пистолет. Това е Док, който принуж-
дава ветерана от войната да си припомни как
точно са загинали хората от неговия взвод.
В същото време Рей е следен и от екип аген-
ти на американското правителство. Оказва
се, че Док е бивш военнопленник и не може
да прости на своя командир, че го е изоста-
вил на бойното поле. Рей ще се сблъска и с
други неприятни факти от миналото си, кои-
то отдавна е смятал за погребани.

„МЕчТАТЕЛКИ“ 
Бляскава и вълнуваща –
такава е екранизацията
на известния мюзикъл,
игран от години на Бро-
дуей. Той всъщност
пресъздава донякъде ис-
торията за шеметната
кариера на „Сюприймс“ и
на неговата вокалистка
Даяна Рос. Три приятел-
ки от Детройт изкач-
ват своя музикален връх

през 60-те. С подкрепата на безскрупулния
продуцент Къртис Тейлър-младши (Джейми
Фокс) те постепенно се превръщат в исти-
нска сензация. За да успеят обаче, Къртис ре-
шава да замени вокалистката Ефи (дебюта-
нтката Дженифър Хъдсън получи „Оскар“ за
ролята) с по-слабата и по-фотогенична Дий-
на (Бийонсе Ноулс). Това отприщва верига от
събития, които пресъздават трънливия път
към славата, увенчан с чудесни песни.

„ГЕН“
В типичния си неподражаем стил Майкъл
Крайтън слива в едно факти и художест-
вена измислица, за да пресъздаде един нов
свят, където нищо не е такова, каквото
изглежда. Група туристи в Индонезия се
кълнат, че са били ругани от говореща май-
муна. Генетичният свят вече е извън конт-
рол. Разликата между хората и шимпанзе-
тата е само в 4000 гени. Може би затова
ембрионите на шимпанзетата толкова
приличат на човешките. Живеем във вре-
ме, когато една пета от гените ни е чужда
собственост и когато нищо неподозиращи
хора могат да бъдат преследвани из цялата страна само защото в
хромозомите им се намира един безценен ген...

„ПРИЯТЕЛИ, ЛЮБОВНИЦИ, ШОКОЛАД“
Превъзходно лятно четиво, безумно интересно и ако щете... вкусно.
Такъв е романът на Алегзандър Маккол Смит, носител на Ордена на

Британската империя. Изабел Далхаузи обича
загадките и моралните проблеми. Тя държи
извънредно много на правилата, които управ-
ляват на теория живота є. Но действител-
ността крие много предизвикателства – ду-
ховната близост с красив млад мъж, влюбен в
племенницата є, неудържимото привличане,
което упражнява върху Изабел шоколадът, и
един привлекателен италианец. Той споделя с
нея, че след претърпяна сърдечна трансплан-
тация го измъчват видения и спомени, които
не му принадлежат. Още една интрига за лю-
бопитната Изабела.

За гледане
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Пазете нервната си система. Намалете кафето, силния
чай и възбуждащите напитки, защото могат да поста-
вят организма ви на сериозно изпитание на 2-ри. �Между
3-ти и 5-и се въздържайте от пътувания. Възможно е да се
активират хронични стомашни проблеми. На тези дати бъде-
те внимателни, ако работите с метал или с остри предме-
ти. Хипертониците да съблюдават строга диета. �На 6-и
ще се почувствате отлично физически, но още в началото на
новата седмица мнозина от вас ще се усетят на ръба на жиз-
нените си сили. От това ще пострада самочувствието ви.
Имунната ви система ще отслабне. Яжте повече зелен-
чуци и плодове. �На 10-и не консумирайте нищо пикантно.
�След 12-и ще бъдат ефективни процедурите, свързани
с очистването на кръвта. Периодът е удачен и за начало
на лечение на хормонални разстройства. Раните ще зара-
стват по-бързо. �На 14-и не използвайте непроверена козме-
тика и парфюмерия. Възможни са алергии.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Той ще е изпълнен с тревоги. Ще проявявате странна студенина

към партньора си, която ще скове неговите инициативи за секс и

близост. Има опасност да го накарате да се почувства нежелан и

необичан. �Финансовите, емоционалните и сексуалните въпро-

си ще се заплетат в умопомрачителна амалгама от неблагоп-

риятни взаимодействия през август. �Съпружеските отношения

ще претърпят поредната си криза. И ако преди причината за кризи-

те е била проявата на гордост и самолюбие от ваша страна, сега в

основата на влошените ви отношения ще стоят изцяло парите. Не

са изключени семейни бури по повод на общо имущество или

във връзка с ремонт на жилището. �Очертават се и сериозни

проблеми с децата. Поведението им никак няма да отговаря на очак-

ванията ви, което ще ви вбеси.
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У
спехът и постиженията ще идват при
вас подобно на трофеи. Но след жесто-
ка борба на „бойното поле”, естест-

вено. �Поемането на рискове ще бъде
част от успеха ви през този месец.
�Ще се наложи да работите и да живеете
на по-бързи финансови обороти. Овните, уп-
ражняващи рисковани и опасни професии (зае-
ти в криминалистиката, реанимацията, психи-
атрията, онкологията например), да се подгот-
вят за успешен финансов период. �Всеки ден от
месеца ще е като кръстословица за вас. Сложните ситуа-
ции ще са част от ежедневието ви. Ще ги решите са-
мо ако мислите аналитично и спокойно. �В сферата на
приятелствата се очакват трансформации. Възможно е да
се разочаровате от някои приближени до вас хора. �Очак-

ват се важни промени във вашия светоглед.
Някои Овни ще намерят начина да прило-
жат идеите си по време на едно пъту-
ване в чужбина. Хора отдалеч ще се
превърнат в проводници на вашите вижда-
ния. Тази тенденция ще подготви предстоя-
щия ви скок в кариерата. Полезни ще са и

пътуванията зад граница с цел обучение.    

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�Скъсайте с всичко излишно, отработено, изразходено в
живота си. Полезно за вас ще е да погледнете на света
с нови очи. Това няма да е лесно, но кой е казал, че жи-
вотът е лесен? �Придържайте се към умереност в по-
ведението.

ОВЕН
(21.03 – 20.04)

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Периодът е неблагоприятен за Овните,
които дълго време са събирали средства и
не са оперирали с тях. Има риск от конф-
ликти заради пари и по имуществени
въпроси. Възможно е да се стигне до загуба
на средства, ако не действате разумно.
�Спекулациите са забранени за вас през ав-
густ. �Овните, които боравят с чужди
пари, могат да очакват добри финансови
резултати. Да разчитат на внезапните
озарения и хрумвания на 7-и и на 17-и. То-
ва са добри дни за всички, които работят в
банковия и застрахователния сектор. Дати-
те са подходящи и за взимане на кредит.
�През август е препоръчително всички Овни
да се научат на колективизъм. Използвайте
не толкова своите лични ресурси, но и въз-
можностите на колегите и деловите си
партньори. Така ще си „постелете” за
предстоящия напредък в кариерата.

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�ЩЕ ИЗПАДНЕТЕ В МЕЛАНХО-
ЛИЯ: на 23-ти. 
�НЕБЛАГОПРИЯТНИ ДАТИ ЗА
ЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСИ: 6-и,
12-и и 19-и. Дните не са добри
и за Овните, които работят
в сферата на забавленията,
театъра и киното.
�ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ВЗИ-
МАНЕ НА КРЕДИТ: 7-и и 17-и.
� СЕМЕЙНИ БУРИ: през послед-
ната седмица на август.
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Жената Овен 
Страстната ви природа има потреб-
ност да доминира. Връзките ви са пла-
менни. Обичате да ловувате мъже. Поня-
кога остро осъзнавате своята уязви-
мост и слабост. Тогава търсите неж-
ност и доверие. Изкушават ви бързите
сексуални връзки с непознати, защото
обичате да се чувствате възбудени. Вся-
ка нова победа ви зарежда с енергия. В
секса предпочитате да сте инициатив-
ни, прелъстяващи и преследващи. Иска-
те да имате всичко, и то веднага. Поня-
кога избирате пасивната роля, но рядко
я играете дълго време, защото природа-
та ви предпочита доминиращата. Любовната ви е страте-
гия е първо да прелъстите, а после изведнъж да се подчини-
те. Държите на разнообразието в секса. Понякога искате да
ви възбуждат бавно, с нежни докосвания и целувки. Изведнъж
избухвате и ви се приисква да ви обладаят бързо и диво. Не
очаквате покорно оргазма си, а го катализирате. Дива-
та ви природа може да бъде обуздана само от мъжкар, кой-
то може да понесе доминиращата ви мъжка енергия.

Мъжът Овен 
Основната ви цел са изгарящите сексу-
ални преживявания. Очаквате жената да
отговори веднага на желанието ви. В
началото егоистично се стремите да
удовлетворите своя нагон и чак след
това – този на партньорката си. Оби-
чате грубия, проникващ секс, защото
той ви кара да се чувствате силни.
Подсъзнателно търсите спонтанна сек-
суална партньорка, която да може да
издържи на темпото и на ритъма ви.
Авантюристи по душа, мъжете Овни
обичат да правят секс на рискови мес-
та. Възбуждат се от опасни ситуации

(когато има шанс натрапник да прекъсне секса им напри-
мер). Обожават първичността и пламъка на момента, кое-
то понякога им пречи да разгърнат чувствеността си. Мо-
же да се каже, че са агресивни любовници, но понякога проя-
вяват и кротка нежност. Мисията им в секса е като че ли
да нахранят мъжката си гордост. Затова се уповават на
силата и майсторството на проникването, което обаче
често не се харесва на партньорките им. 

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
С другите Овни се
редувате да
играете водещата
роля в секса. Ако не
се
противопоставяте
на естествените
си пориви,
сексуалното ви
сливане ще е
източник на
невероятно
удоволствие.

Телецът може да ви се
стори първичен и
похотлив в първия
момент. Дайте му
време да прояви
чувствеността си, за
да изпитате истинско
удоволствие с него.
Той търси насладата,
а не толкова оргазма.
Имайте предвид това
и не отказвайте
нежностите му.

Близнаци умеят да
ви прелъстяват с
гласа си и да ви
заразяват със
сексуалната си
възбуда. Те са
майстори на
еротичните
разговори. Не им
харесва желанието
ви да ги
доминирате
агресивно в леглото.

Лесно може да
прелъстите Рака. Но
за него чувствата
са на преден план.
Ако се надявате на
краткотрайна
страстна среща, ще
останете
разочаровани.
Стигне ли се до
леглото, Раците
вече си представят
брак.

Лъвът може да ви
подчини с
огненото си
желание. Но
самият той не
харесва вашия
сексуален стил. Вас
пък ви изнервя
потребността му
да бъде гален,
когато на вас ви се
иска да избухнете
в страст.

Девата перфектно
програмира
оргазмите си. Което
противоречи на
вашата егоистична
страст. Оценявате
нейната
техничност в
леглото, но не
можете да понасяте
липсата на огнен
заряд и необуздана
страст.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
С Везни може да се
оплетете в
изтънчени
сексигри. Привлича
ви тяхната
пасивност, която
обаче те
проявяват само в
началото.
Възможно е
техните нежни и
възбуждащи ласки
много да ви
харесат. Защото
са уникални.

Скорпионът е
сексуалният
партньор, който
може да ви задоволи
напълно, стига да
признаете пред него
своята ранимост. И
двамата обичате да
доминирате, но той
със сигурност ще
победи. Вие самите
трудно можете да
го задоволите, но
вашето удоволствие
ще е и негово.

Стрелецът ви
вдъхновява със
стремежа си да
прави секс на
рискови места.
Може да се
позабавлявате, ако
го предизвикате да
ви обладае на
открито. Не се
учудвайте обаче,
ако след незабравим
секс с него чуете:
„Не ми се обаждай
повече.”

С Козирога
любовната
прелюдия ще е
агресивна и
продължителна. Той
обаче обича да
контролира оргазма
си. Привличат го
страстни сексуални
партньори. Ако
успеете да
узурпирате
властта в леглото,
ще го вдъхновите
неимоверно.

Водолеят обича да е
зрител и за да го
възбудите, трябва да
сте готови за малко
еротичен театър.
Което противоречи на
вашата потребност
за пламенна страст.
Той може да поиска и
необичаен секс, но той
едва ли ще ви хареса.
Възможно е даже да се
почувствате неудобно
от експериментите
му.

В началото може да
ви се прииска да сте
прекалено агресивни
със сложните и
чувствени Риби.
Техните опити да
ви се изплъзнат
обаче ще ви
харесат. Понякога
те наистина го
могат. Но могат
също така да ви
накарат да се
почувствате
обсебени.

ОВ
ЕН
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ВАШАТА СЕКСУАЛНОСТ

СЕКСУАЛНИ ОТНОШЕНИЯ НА ОВЕН С ДРУГИТЕ ЗНАЦИ



ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Внимавайте при употребата на силни лекарства и по възмож-
ност ги избягвайте, особено ако не са предписани от лекар. �Не
претоварвайте нервната си система. �Възможно е през пър-
вата седмица на август някои Телци да изпаднат в мелан-
холия. �Бавно, но упорито ще се засили желанието ви да консу-
мирате сладко. Отговорете на този апетит с плодове и избяг-
вайте бялата захар. Във всекидневното си меню включете по-
вече храна, богата на фосфор. �На 4-ти е абсолютно проти-
вопоказно да се правят хирургически интервенции, особено
в областа на отделителната и половата система. �Поне
два пъти седмично консумирайте морски дарове, които са бога-
ти на йод и подпомагат правилното функциониране на щито-
видната жлеза. �Организмът ви ще се нуждае от повече
енергия в средата на август. Не предприемате изтощителни
действия. До отпадналост може да ви доведе не само преумора-
та в службата, но и активното спортуване.

CMYK-84

З
апочвате месеца активно. Няма да стра-
дате от липса на енергия, а тя ще ви е
нужна, защото ви предстои да преодо-

лявате много препятствия. �Конфликти
в работата и дома ще предизвикат
неприятни ситуации. Някои от вас ще
имат сблъсъци с началниците, а други ще бъ-
дат преследвани от неясни и непрестанни
неуредици. При трети неблагоприятните фак-
тори може да се проявят под формата на загуба
на социални позиции. �До 15-и е наложително
предвидливо да обмисляте всяка своя стъпка в профе-
сионалната област. След тази дата започва благоприятен
период за кариарата ви. Социалният ви статус също се по-
добрява. Въпреки това е възможно стартираните публични
проекти или нови партньорства при някои от представи-
телита на знака да бъдат подложени на изпитание. Пери-

одът е полезен, защото ще ви покаже дали мо-
же да продължите дейностите и партньор-
ствата си и в бъдеще, или трябва да се от-
кажете от тях. �През този месец трябва
да се настроите прагматично и рационално.
Затворете фабриката за илюзии. Обърнете
гръб на всички разколебаващи ви мисли и заб-

луди. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Не бива да губите време и усилия в гонене на имаги-
нерни цели, нито пък да очаквате да се случат чудеса.
�Всяка възможност за прогрес ще бъде пряко свързана с уси-
лия, които трябва да положите, за да докажете способнос-
тите ви. Oпитайте се оптимално да използвате по-
тенциала си.

ТЕЛЕЦ
(21.04 – 21.05)

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Вашата емоционалност е повишена, а това не е типично за Телци-

те. Точно затова ще правите голямо впечатление на околните. Но

енергичността ви ще търси изява предимно в сферата на чувства-

та. �Ненаситният ви апетит за удоволствия няма да ви остави

равнодушни към нищо, което се вмества във вашите разбирания за

пълноценни преживявания. �Личното ви обаяние, подсилено сега

от допълнителен магнетизъм, ще бъде причина околните да

усетят очарованието ви на 3-ти, 4-ти и 30-и. Това са и датите,

на които можете да започнете нова интимна връзка с добра перс-

пектива. �Положете усилия да овладеете афективното си по-

ведение на 1-ви, 2-ри, 28-и и 29-и. На тези дни ще ви обхващат

разрушителни илюзии. Настроението ви в края на месеца е доста

неустойчиво. От еуфория лесно ще изпадате в униние. Причината за

това е прекалената ви натовареност.
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�НЕ ПРЕДПРИЕМАЙТЕ ХИРУР-
ГИЧЕСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ: на 4-
ти.
� БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ ПРИ
ФИНАНСОВИ ОПЕРАЦИИ: на
14-и и 15-и.
� ЕМОЦИОНАЛНОТО ВИ СЪСТО-
ЯНИЕ Е НЕУСТОЙЧИВО: в края
на месеца.
� СТАРАЙТЕ СЕ ДА НЕ ИЗБУХ-
ВАТЕ: на 2-ри, 28 и 29-и. Само
ще загубите от такова по-
ведение.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Предизвикателството пред вас сега е
да изградите такова професионално по-
ведение, което да ви гарантира не неп-
ременно висок, но стабилен и постоянен
резултат. Месецът ще ви покаже дали в
службата гледат на вас като на един от
многото служители, или като на равнос-
тоен партньор. �Август е подходящ
за сключване на споразумения и дъл-
госрочни договори. �Професионалният
успех е гарантиран за юристите, архи-
тектите, дизайнерите, художниците и
моделиерите. �От 13-и започва пери-
од, изискващ повишено внимание към
финанси. Не проявявайте ексцентрич-
ност в харченето на пари, защото има
опасност да задлъжнеете и в близко бъ-
деще това буквално да взриви личния ви
живот. Действайте разумно и по де-
лата, свързани с наследства.
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СЕКСУАЛНИ ОТНОШЕНИЯ НА ТЕЛЕЦ С ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Между вас и Овен
може да пламне
искра, която да се
разгори от
вашата
чувственост и от
неговата страст.
Той трябва да
води, а вие да го
следвате. Не
бъдете властни,
защото това
може да го
отблъсне.

С Телеца е възможно
взаимно да
откриете
недокосвани и тайни
зони на телата си,
когато споделяте
ласките си. С
удоволствие
откликвате на
чувствените
желания на другия,
въпреки че и
двамата имате
нужда от див секс.

Внимавайте с
Близнаци, тези
невероятни
майстори на
увертюрата. Те
могат да ви обсебят.
Ще треперите от
желание, защото те
знаят как да ви
държат в очакване,
довеждайки ви до
ръба на абсолютното
удоволствие.

Ракът може да ви
прелъсти със своята
потайност. Възможно
е да се чувствате
едновременно
притеснени и странно
възбудени. Вие ще му
откриете насладите
на докосването, а той
ще ви научи да се
отпускате в
убежището на
неговата емоционална
пасивност.

Оценете нуждата на
Лъва от внимание. Не
забравяйте, че
сексуалната
интимност за него е
като театрална
постановка, но за вас
това не е
достатъчно. Вие
искате да сте главен
герой, той – също.
Разпределете
правилно ролите.

Девите желаят
да ви доставят
удоволствие. За
вас те са в
състояние да
представят
изкуството на
сексуалната
страст в
пълното є
съвършенство.
Възможно е обаче
всичко това да ви
отегчи.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
С Везни може да
споделите
удоволствията и
красотата на секса.
Здължителните
атрибути за една
прекрасна нощ с
тях са хубаво вино,
голямо легло и
възбуждащи
аромати.

Със Скорпион е
възможна силна
сексуална връзка.
Той може да ви
прелъсти и
преобрази.
Уменията му
могат да ви
накарат да
разберете за първи
път що е страст.

Сексуалните пориви
на Стрелеца търсят
подслон във вашите
прегръдки. Стрелците
са ненадминати
авантюристи. Не ги
обсебвайте, ако
искате да останете
по-дълго зашеметени
от тяхната дива
страст.

С Козирог ще
усетите
пулсиращата
тръпка на
завладяваща
страст.
Неговата сила ви
възбужда. Тялото
му ще отвръща
послушно на
вашия ритъм.

Водолей обича да гледа
как се събличате и се
възбужда, когато се
докосвате пред
погледа му.
Възможността да
стигне до оргазъм се
крие повече в силата
на фантазията и ума
му, отколкото в
тялото му.

С Риби ще се
почувствате
успокоени и
обгърнати от
грижите им.
Възбужда ги вашето
прелъстително и
чувствено излъчване,
а вие се
наслаждавате на
властта си над тях.

ТЕ
ЛЕ

Ц
ТЕ
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Ц
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Жената Телец 
Женствеността ви струи от вас където
и да сте и с каквото и да се занимавате.
Усещате тялото си като храм на красо-
тата и затова сексуалното взаимодей-
ствие за вас е акт за собствено удовол-
ствие и чувствено осъзнаване. Сексът за
вас е дълбоко свързан с чувствата. Сек-
суалното ви желание се предизвиква от
красивото – изтънчени и нежни думи, пос-
теля от кадифе, коприна, сатен и данте-
ли. Изкуството на докосването е онова,
което най-много ви възбужда. В ръцете
на чувствен партньор и след продължи-
телна любовна игра ви обзема дива
страст. Предпочитате мъжа, който не бърза, и сте готова
да използвате всичките си сетива, за да постигнете оргазъм.
Обожавате и красотата на мъжкия оргазъм, неговата освобо-
дена от задръжки, природна сила, която ви връща към вашия
символ за женска същност – плодородието на земята. Върхо-
вен екстаз изпитвате в моменти, когато предлагате себе
си като сексуален пир за своя избраник. Не обичате да прес-
ледвате, предпочитате да привличате и да изчаквате
този, който търси красотата, да дойде при вас.

Мъжът Телец 
Принципно сте напорист любовник. Но
можете и много нежно и търпеливо да
довеждате партньорката си до екстаз.
Когато искате. В сексуалните си взаи-
моотношения държите да сте сигурни в
собственото си удоволствие точно
толкова, колкото и да сте сигурни в то-
ва, че пратньорката ви изпитва същи-
те върховни преживявания. Страстта
ви се предизвиква, когато има някаква
наслада за сетивата ви. Всъщност
изострената ви сензитивност е причи-
на да искате да включите в любовната
игра всичките сетива – възбуждат ви

гледката, ароматът, вкусът и нежното докосване. Ваша-
та цел е първо да очаровате, а после да обладаете –
това е пътят към върховния екстаз. Никога не бързате
и влагате всичко от себе си, за да откриете и удовлетво-
рите партньорката си. Желанието ви е да възбудите
чувствения є апетит и да го задоволите със сексуални „де-
ликатеси”. Трудно обаче ще се отдадете напълно на ня-
коя жена, ако тя пренебрегва собственото ви удовол-
ствие.

ВАШАТА СЕКСУАЛНОСТ



ЗДРЗДР АВЕ И ХРАВЕ И ХР АНЕНЕАНЕНЕ
��На 1-ви, 5-и, 8-и и 27-и има сериозни предпоставки
за депресии и прекалена тревожност. Притесненията
и прекомерната мобилизация да се справите с тях ще ви
доведат до усещане за слабост. Зациклянето върху нега-
тивните мисли за неприятностите могат да прераснат
в самосъжаление и в липса на концентрация. ��Нервната
ви система ще бъде претоварена до 4-ти. ��В начало-
то на месеца много полезни за вас ще бъдат гимнастика-
та за очите и упражненията за гъвкавост на гръбначния
стълб. Астрологичните фактори ви дават благоприятни
възможности да подобрите здравословното си състояние.
Особено на Близнаците с хронични заболявания. Време е
за прочистваща диета. Съветвам ви всяка сутрин на
гладно да изпивате чаша топла вода, в която сте разбър-
кали сок от лимон. ��На 9-и внимавайте какво консу-
мирате. Рискът от отравяния е голям, ако консуми-
рате некачествена храна или алкохол. ��След 11-и то-
нусът ви рязко се подобрява.
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НН
адеждата, признанието и успехът
започват постепено да се връщат
при вас. ��На някои Близнаци им

предстои да вземат важно решение в
личен или професионален план. Възмож-
но е обаче незначителни на пръв поглед
събития да повлекат след себе си редица
проблеми. Неприятностите ще ви задръс-
тят с вътрешни противоречия и мнител-
ност. От друга страна, всички предпоставки
за напредък в професионалната сфера са нали-
це. Ако се появи предложение за смяна на работата – не
се колебайте. Август е подходящ за това. ��По-трудно
ще е за онези от вас, които са студенти, специализанти,
изобщо за учащите се. Те ще имат чувството, че не
възприемат нищо от новите знания. �� За сметка на това

август ще е благоприятен за всички, които
се занимават с преподавателска дейност и
с журналистика. �� Средата на месеца е
подходяща за делови срещи и за възоб-
новяване на контакти с влиятелни
личности. ��На 7-и ще влезете в остър
спор с роднини по повод недвижимо

имущество. Тази конфликтна тенденция
ще се засили пак след 11-и.

Препоръки за овладяване Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти на лошите аспекти 

��Не шофирайте на 19-и и 27-и! Предприемете само не-
отложни пътувания по делови поводи на тези дати. ��Не
позволявайте да ви завладеят съмнения и вътрешни
противоречия.

БЛИЗНАЦИ
(22.05 – 21.06)

ПРИЯТНОСТИ ИПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАНЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИТИ

�� ДЕПРЕСИВНИ НАСТРОЕНИЯ: на
1-ви, 5-и, 8-и и 27-и.
�� ПОДХОДЯЩ ПЕРИОД ЗА КОЗ-
МЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: началото
на август. 
�� ГОРЕЩИ ЛЮБОВНИ СТРАСТИ:
на 3-ти, 4-ти и 11-и.
�� ШАНС ЗА ЗНАЧИТЕЛЕН ФИ-
НАНСОВ УСПЕХ: след 17-и.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

��Любовният ви живот ще бъде интензивен. Ще отделите доста

време за интимни преживявания и това ще ви изпълни с енергия и са-

мочувствие. С лекота ще умножавате любовните си връзки. ��Цели-

ят месец е благоприятен за любовни и интимни преживявания,

но особено датите 3-ти, 4-ти и 11-и. Не е изключено да се влюбите

сериозно и това да се окаже любовта на живота ви. Вашата непредс-

казуемост ще доведе до противоречиви тенденции в личния ви живот

и по-специално в отношенията с любимия човек. Концентрацията ви

върху кариерата катализира тези тенденции. Усещате се харесвани и

това наистина ви въодушевява, защото, колкото и да сте общител-

ни, често се чувствате самотни. ��В периода 21–30 август потреб-

ността да бъдете в центъра на вниманието ще ви застави да

търсите сцена, арена, трибуна. Ще изпитате непреодолима нужда

да се обградите с поклонници, от чието одобрение ще черпите сила. 
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БИЗНЕС ПРОГНОЗБИЗНЕС ПРОГНОЗ АА
��Почтеността ви в службата често ще
бъде подлагана на изпитания. ��На 1 ав-
густ е възможно да се усетите „ разкъ-
сани” между професионалните и лични-
те ангажименти. ��Месецът е благопри-
ятен за търговците на спиртни напитки
и нефтопродукти, както и за всички, чия-
то дейност е свързана с морето. ��Ако
сте сменили работата си, контролът
върху вас от страна на новите ви ко-
леги и партньори ще бъде голям. Ще се
почувствате неспособни да генерирате
достатъчно подкрепа. ��Не бива да се
тревожите, ако ви завладее желание да
излезете в кратка отпуска. Имате нужда.
Изберете подходящото време. ��Бъдете
търпеливи до 17-и, когато може да
имате значим финансов успех. След тази
дата има добри перспективи за успешни
банкови операции и търговски сделки. Ще
изникнат възможности за печалби от биз-
нес с интелектуален труд.
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СЕКСУСЕКСУАЛНИ ОТНОШЕНИЯ НА БЛИЗНАЦИ С ДРУГИТЕ ЗНАЦИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ НА БЛИЗНАЦИ С ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕНОВЕН ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ БЛИЗНАЦИ РР АКАК ЛЪВЛЪВ ДЕВА ДЕВА 
Овенът ви
прелъстява със
силата на характера
си. Той ще ви
вдъхнови със
страстните си
видения. Дори и да
не ви е до секс,
огненият Овен ще
ви предложи
предизвикателен
начин да изявите
своята сексуална
енергия.

Възможно е
мълчаливото
присъствие и
земната
чувственост на
Телеца да ви се
сторят потискащи.
Освен това ласките
му са твърде
продължителни за
вашите представи.
Сексуалното ви
темпо доста се
различава.

С другите Близнаци
ще почувствате,
че сте намерили
своята душа
близнак. Оставате
без дъх, когато сте
заедно, защото
интуитивно и
взаимно долавяте
потребностите си.
Ще се
надпреварвате във
взаимната възбуда.

С Рак може да се
чувствате обичани.
Той ви възприема
като дете, което
импонира на
неговата вродена
грижовност. Ракът
може да ви покаже
как да съчетаете
най-дълбоките си
емоционални
потребности със
своята сексуалност.

И вие, и Лъвът
искате да бъдете
централни фигури в
сексуалната игра. А
това може да
доведе до опасни
срещи и драматични
сценарии. Връзката
ви може да е
артистично, но
краткотрайно
сливане на двама
търсачи на
внимание.

Дева се стреми
повече към
съвършенство,
отколкото към
страст. Тя
предпочита
любовта по
метроном, а на вас
ви се иска дива
непосредственост.
Интелектуално
сте съвместими, но
сексуално – не.

ВЕЗНИ ВЕЗНИ СКОРПИОНСКОРПИОН СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ КОЗИРОГКОЗИРОГ ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ РИБИРИБИ
Везни държат ключа
към еротичните ви
мисли и фантазии.
Те лесно се
възбуждат и са
близки до вашата
интелектуална
сексуалност.
Очароват ги
оригиналните ви
хрумвания. Говорете
за желанията си,
това ще ги сгорещи
много.

Скорпионът
упражнява силно
магнетично
въздействие върху
вас. Тъмните, тлеещи
страсти на този знак
и желанието му да
контролира вашите
реакции може малко
да ви разтревожат.
Той ви очарова с
интензивността на
чувствата си, но
силата му ви плаши.

Стрелецът е знак,
противоположен
на вашия, с който
имате силна
еротична връзка,
смесвате и
задоволявате
сексуалните си
различия. И
двамата обичате
сексуалните
приключения,
когато сте на
път.

Козирогът може да
постигне сексуален
контрол над вас.
Вашите спонтанни
изблици обаче трудно
се вписват в неговия
предначертан свят.
Възможно е
импулсивно да го
прелъстите, но
когато осъзнаете, че
иска да ви
контролира, ще се
опълчите.

Доверете се на
Водолей, независимо
колко ексцентрични
са прищевките му.
Желанието му да е
наблюдател в
началото е прекият
път към
собственото ви
чувствено
осъзнаване и по-
нататъшно
синхронизиране в
сексуален план.

Риби ще изпитат
удоволствие от
вашата променлива
и неспокойна
сексуалност. Те
умеят да реагират
адекватно на всяко
спонтанно ваше
желание. Но по-
важното – могат
да го вербализират.
А за вас това е
много еротично.
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Жената Близнаци Жената Близнаци 
Вашата сексуалност предпочита инте-
лектуалните, еротични връзки пред
простия физически контакт. В същото
време имате нужда от разнообразие,
от различни усещания. Сексуалните ви
потребности изискват от вас да „мис-
лите” за секс. Затова имате нужда да
бъдете стимулирани с думи от партнь-
ора си. Нагласата ви е винаги да блести-
те, да излъчвате грация и красота. Ако
физически сте привлечена от някого,
той трябва да е на вашето интелекту-
ално ниво, за да му се отдадете в легло-
то. Запомнете – не бързайте с емоцио-
налното си обвързване, защото това може да отблъсне
предпочетения от вас партньор. Обичате да играете роля-
та на контролираща. Често обаче ви е трудно да опишете
с думи какво искате от партньора си, а обикновено той не
може да прочете мислите ви. Умът е вашата първосте-
пена ерогенна зона и най-прекият път до достигане на
удоволствие. Еротичните телефонни разговори са необхо-
димо условие за вашето сексуално благоденствие.

Мъжът Близнаци Мъжът Близнаци 
Интересувате се от секса някак невин-
но. Вие сте като едно непораснало дете.
Любопитството и търсенето на ново-
то ви карат да идвате и си отивате,
когато пожелаете. Готов сте импулсив-
но да започвате или да приключвате сек-
суален контакт. Спонтанността ви
конкурира тази на Овена, но интелек-
туалната страна на връзката за вас
е много важна. Както и стимулация-
та с думи. Вие не търсите страстта
сама по себе си, а искате да реализирате
някакво изгубено видение, някакъв идеа-
лен близнак, който постоянно ви се

изплъзва. Можете да бъдете очаровани от лице или прелъс-
тителен жест. Проникващият секс понякога може да е
проблем за вас. Вашето майсторство в оралната стимула-
ция и в прелъстяването е непостижимо, но дългото проник-
ване за удоволствие на партньорката ви е отегчително.
Трудно можете да бъдете притежаван или усмирен в свои-
те сексуални търсения и в момента, в който се усетите
застрашени – отлитате към нови предизвикателства.

ВАШАВАШАТТА СЕКСУА СЕКСУАЛНОСТАЛНОСТ



ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Резките промени в емоционалното ви състояние са причи-
на за неприятности със здравето. �На 1-ви и 2-ри са въз-
можни храносмилателни нарушения. Черният ви дроб е
много уязвим на тези дати. Сведете до минимум консумаци-
ята на алкохол и го заменете с минерална вода и сокове. Не
яжте яйца и пилешко месо. �Месецът е подходящ за посе-
щения при козметик или дерматолог. �На 5-и забравете
за работата и избягвайте физическите натоварвания.
Нужна ви е пълноценна почивка, защото през втората сед-
мица на месеца ще бъдете затрупани от работа. �Бъде-
те внимателни при боравене с електрически уреди на
8-и, защото има опасност от злополуки. �На 15-и емо-
ционалната ви неудовлетвореност ще се задълбочи. То-
ва може да доведе до проява на обриви по кожата на
нервна почва. �Включете в менюто си поне два пъти сед-
мично морски продукти. Те са богати на йод, необходим за
правилното функциониране на щитовидната жлеза.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�В началото на месеца са възможни емоционални проблеми в

семейството. Стар приятел ще ви окаже неочаквана подкрепа. �В

любовта не допускайте емоционални неясноти. Решавайте пробле-

мите в мига на възникването им и не бъдете прекалено взискателни

към интимния си партньор. �На 4-ти необвързаните Раци могат

да се отдадат на флиртове. �Обърнете повече внимание на де-

цата. Подарете им обич и забавления. �Възможно е предложение

за командировка да нагнети напрежение между вас и партньо-

ра ви около 14-и. В средата на месеца изпитвате желание да бъде-

те сами. �Точно обратна е ситуацията в края на август. Следват

чудесни дни в емоционално отношение. Тонусът ви се повишава и

усещането ви, че животът е прекрасен, се усилва.
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З
апочва период на облекчение и свобода
за всички, родени под знака на Рака.
Щастието ви ще зависи от начина, по

който сте решили основни кармични зада-
чи, и от уроците, които сте научили. На-
раства потребността ви от емоцио-
нален и материален комфорт. �При ня-
кои от вас може да се появи желание за про-
мяна на външния вид. �След 11-и ще ви залее
бумащина, затова е хубаво да бъдете по-ор-
ганизирани. �Отидете на море или се разходете в
планината на 13-и. Трябва да отдъхнете добре, защото
след 21-ви единственото ви желание ще бъде да пъту-
вате. Имате усещането, че само пътуванията и команди-
ровките могат да придадат смисъл на живота ви. �Наясно
сте със своите цели. Което ви прави по-уверени във всички

сфери. �На някои Раци ще се наложи да пое-
мат отговорност и да се грижат за свой
брат или сестра. �На 20-и можете да се
отдадете на хазартни игри или други
удоволствия за свободно време. Шансът
да спечелите на този ден е голям! Ако ви
предстоят изпити или конкурси на тази да-

та – бъдете сигурни в успеха си. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Не си позволявайте прекалени рискове и подхождайте се-
риозно към всичко, с което се захващате. �Въпреки че
обичате да давате съвети, не си позволявайте да се
месите грубо в живота на другите.

РАК
(22.06 – 23.07)

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�В началото на месеца проявявате похвална
практичност и държите в пълен ред финансите
си. Не пилеете средства лекомислено, а се стре-
мите да гарантирате бъдещата си финансова
сигурност. �Периодът 1–10 август е подхо-
дящ за влагане на средства в разширяване на
бизнеса или за купуване на недвижим имот.
Допълнителни пари можете да спечелите благо-
дарение на лице от противоположния пол. �Па-
зете се от машинации от страна на партньори-
те и от конфликти с роднини заради наследство.
�След 11-и е възможно да ви бъде изискана
информация за финансовото ви състояние,
както и за платените от вас данъци. �След
23-ти се очертава нова ситуация в делова-
та сфера, която ще ви изведе на по-високи
позиции. Промените ще назреят след служебно
пътуване. Продължавате да инвестирате усилия
в печеленето на пари. Резултатите ще са адек-
ватни на вложената от вас енергия.

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ
�ОПАСНОСТ ОТ БИТОВИ И
ПЪТНИ ЗЛОПОЛУКИ: на 8-и.
�НЕ СЕ ИЗКУШАВАЙТЕ ОТ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СМЯНА НА
РАБОТАТА: на 12-и.
� СПУКАНА ГУМА ИЛИ ДРУГ
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ ЩЕ
ВГОРЧАТ ДЕНЯ ВИ: на 28-и.  
� ЕДИН ЧУДЕСЕН УИКЕНД: на
13-и.
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ВАШАТА СЕКСУАЛНОСТ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Овен обича да
взима, а вие
имате неосъзната
нужда да давате.
Това е в основата
на вашето
привличане. И ако
инстинктивно си
разпределите
ролите, ще се
възхитите на
синхрона, който
постигате.

Тайният ви стремеж
е да се научите да
изразявате
емоциите си чрез
тялото и сексуалния
акт. Телецът може
да ви покаже как
става това. Той
влиза във вашия
ритъм и стигането
до кулминация е
взаимно разтърсващ
процес.

Близнаци ви карат да
се чувствате много
разголени и на показ,
което е твърде
предизвикателно за
вас, особено в
началото на
връзката. Те обаче
често се променят и
това ви пречи да
усещате, че
контролирате
нещата.

С Рак знаете как да
се погрижите един
за друг. С него може
да преустановите
контрола си и да
изживеете свободно
сексуалните си
фантазии. Най-
важното е, че в
присъствието на
друг Рак се
чувствате спокойни
и сигурни.

Лъвът ще подхрани
вашата сексуалност,
стига да му
предложите истинска
лоялност и толкова
удоволствия, колкото
желае. Той също може
да ви научи как да се
отървете от
задръжките си.
Доверете му се  и му
разкрийте своята
чувствена природа.

Сексуалните енергии
между вас и Дева
невинаги съвпадат. Тя
може да ви изненада
със сексуалните си
умения, но да ви
задоволи – едва ли.
Нейното
непостоянство влиза
в противоречие с
потребността ви от
сигурност и
чувственост.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Везни трудно ще
се подчинят на
вашите
емоционални
изисквания. Освен
това те са
идеалисти и
желанието им да
бъдете храм на
удоволствието,
предназначен
само за тях,
може да не ви се
понрави.

Със Скорпион
страстта ви е
споделена, макар че
задоволството от
секса е различно. Той
знае как да ви накара
да се предадете на
неговата
зашеметяваща
страст, обаче търси
огнен секс и не може
дълго да ви чака да се
освободите от
задръжките си.

Намирате
откровеността и
ненаситната
сексуалност на
Стрелеца за твърде
необуздани. За него
сексът е повече
приключение,
отколкото изкуство,
а това може бързо да
ви разочарова. Ако
търсите непознато
удоволствие,
обърнете се към него.

И двамата с
Козирог искате
власт. Вие –
изтънчено и
страстно, а той – с
чиста наслада от
властта над себе
си и над вас. Имате
всички шансове да
съгласувате
темпото в секса
според
потребностите си.

С Водолей не си
подхождате в секса.
Ако неговият
ексцентричен
подход към секса ви
заплени, той може и
да ви разкрепости.
Водолеят обаче
задължително ще ви
нарани, защото
неговата
чувствителност е
твърде различна от
вашата.

Потребността на
Риби от прегръдки и
ласки може да се слее
с вашето желание за
обгрижване. С тях ще
имате време да
пробудите страстта
си, защото умеете
взаимно да се
наслаждавате на
всички детайли,
които ще ви доведат
до върховна наслада.

РА
К

РА
К
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Жената Рак 
Вашата женственост е изпълнена със
загадъчност. За дамите от зодия Рак е
характерен конфликтът между при-
лива на чувства и ограниченията, ко-
ито сами си налагат. Понякога прикри-
вате могъщото си прелъстително
излъчване с воал от контролирана разго-
ворливост. Често пренебрегвате нео-
бузданата жена в себе си, като се
идентифицирате с ролите на майка,
амбициозна работохоличка или
светска дама. Под това лустро се крие
изключително чувствителна и чувстве-
на жена. Плахостта и привидната ви
неувереност в секса са вашите скрити оръжия. Обичате да
дразните, да участвате в акта с двусмислени ласки и бавно
да оплитате партньора си с омагьосваща паяжина от
чувственост. Сексът за вас е изтънчено изкуство. Но поня-
кога консерватизмът ви пречи да получите онова, което
искате в леглото. Само ако партньорът отвръща на ваши-
те емоционални потребности, вие може да проявите сек-
суалните си фантазии и да позволите на тялото си да се
изразява свободно.

Мъжът Рак 
Опитвате се да контролирате сексуал-
ността, която излъчвате. Знаете, че
сте пасивната страна, че партньорка-
та ви трябва да ви вдъхнови, но тайно
искате да доминирате, да контролира-
те. Искате да се чувствате спокойни и
сигурни в чувствата на любимата, кога-
то пристъпите към сексуален акт. Това
е и причината често да бъдете привле-
чени от жени, които са по-възрастни
или проявяват майчинско отношение
към вас. Понякога недоволството от
собствената ви пасивност може да ви
направи егоистични. Вашата болезнена

самозащита може да се срине само когато партньорката
ви откликне непринудено на емоционалните ви пориви и ви
докаже, че няма да бъдете отхвърлени. Вашата сексуал-
ност е ориентирана повече към вас самите, но не от
егоизъм, а от страх да не бъдете отхвърлени. Имате
нужда от жена, която ще разпали вашата чувственост и
сексуални фантазии, а в същото време ще има готовност
да следва вашето темпо и да ви бъде предана не само в
леглото.

СЕКСУАЛНИ ОТНОШЕНИЯ НА РАК С ДРУГИТЕ ЗНАЦИ



БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Въоръжете се с внимание и предпазливост, ако
имате конакти с чужденци. Има опасност да
станете жертва на спекулация или кражба.
�Идеите на част от вас влизат в директно
противоречие с идеите на колегите или шефо-
вете ви. �На 5-и и 6-и обаче ви се предоста-
вя възможност за успешни контакти с дело-
ви партньори и висшестоящи. Денят е бла-
гоприятен за рекламни мероприятия или други
публични изяви, обсъждания. Както и за подписва-
не на документи и за намиране на бизнес подкре-
па. �През периода 13–19 август можете да
стартирате сделка в сферата на недвижи-
мите имоти или услугите. Успехът ви ще е
още по-сигурен, ако при преговорите срещу вас
стои жена. �След 23-ти се усилва волята ви
за победа. Успешно влияете на мнението на
околните и моделирате поведението им. �През
втората половина на месеца ви съветвам да се
вслушвате в съветите на по-опитните от вас.
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A
вгуст ще бъде бурен месец за родените
в знака на Лъв. Очакват ви прекрасни
събития и разнообразни срещи, но

няма да липсват и неприятности. Пог-
леднете на тях като на възможност да
придобиете опит, който да използвате
пълноценно. Вие сте наблюдателни и задъл-
бочени, така че ще намерите начин да мо-
билизирате себе си и да се справите с изпи-
танията. В трудните моменти можете да раз-
читате на подкрепата на роднини и приятели.
�След 11-и ви чакат плодотворни творчески контак-
ти и срещи с интересни хора. Мнозина ще получат приз-
нание за отдавна приключени проекти. Тази закъсняла оцен-
ка може да се окаже повод за професионално израстване.
Възможно е да получите неочаквано предложение за рабо-

та. �На 25-и може да ви нападне чувство-
то, че околните не признават вашите
заслуги, което ще ви направи директни
и нападателни. Докажете на себе си и на
опонентите си, че не се обиждате лесно.
Проявете търпение и смекчете тона, за-
щото и най-дребните недоразумения могат

да доведат до сериозни конфликти.  

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Началото на месеца е неудачен период за разширява-
не на бизнеса или стартиране на нови проекти. Не поз-
волявайте да ви завладее прекалена самоувереност. �Не
давайте необмислени обещания и не поемайте излиш-
ни ангажименти.

ЛЪВ
(24.07 – 23.08)
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

� УСПЕШНИ ЩЕ БЪДАТ СДЕЛКИ-
ТЕ, СКЛЮЧЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА:
13–19 август.
� БЪДЕТЕ МНОГО ВНИМАТЕЛНИ,
АКО СЕ НАЛОЖИ ДА ШОФИРА-
ТЕ: на 24-ти. 
�ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ЗАЧЕ-
ВАНЕ НА ДЕТЕ: 25-и и 28-и.
�ПРИЛИВ НА СЕКСУАЛНА ЕНЕР-
ГИЯ: в средата на месеца.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Страдащите от хронични заболявания могат да предприе-
мат лечение през първите дни на август. 3-ти е подходя-
ща дата за изследвания, както и за набелязване на ета-
пите за лечение. �Началото на август е подходящо и за
посещения при зъболекар. Не забравяйте, че лечението на зъ-
бите е по-лесно и по-евтино, когато проблемите се
отстраняват своевременно. �Тези от вас, които се занима-
ват с физическа дейност или спорт, ще се разтоварят от
натрупаното излишно напрежение чрез тези занимания. За-
редени с енергия по този начин, вие ще станете и по-тру-
доспособни. �На 3-ти, 4-ти и 10-и е препоръчително да
се отдадете на фитнес или разходки сред природата.
�Всяко изтощение може да компенсирате с обилна и пика-
нтна храна. Внимавайте с подправките само в началото на
август, когато могат да се активират стомашни проблеми.
�На 14-и са възможни гинекологични оплаквания.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Ще ви се прииска да хармонизирате интимния с професионалния си

живот. За мнозина това е ще е период, през който скривани досега

факти ще станат явни. Пазете се от интриги. Не хвърляйте неос-

нователни и необмислени обвинения. �На 7-и избягвайте шумни

компании и местата, където можете да срещнете много хора.

Пълната изолация с любимия ще ви подейства по-добре. �На 11-и се

постарайте да бъдете по-внимателни от обикновено с

партньора. Малък подарък и няколко нежни думи ще помогнат

за това. За да имат чувствата ви истинска стойност, насочете ги

към реалния човек до вас, а не към някакъв измислен идеал, който сте

си изградили. �Около средата на месеца ще усетите прилив на

сексуална енергия. При някои от вас това дори ще се превърне във

водещ мотив на поведението. При други ще е началото на период за

стабилизация на брачния съюз. �Много подходящи за зачеване на

дете са 25 и 28 август.
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ВАШАТА СЕКСУАЛНОСТ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Искрата между вас и
Овен може да пламне,
запалена от силата
на неговия характер,
но да се поддържа от
вашите странни
сексуални фантазии.
Той ще иска да
доминира, но пък вие
ще искате да
определяте
темпото.

С Телеца началото
ще е трудно, тъй
като неговата
сексуалност се
задвижва по-бавно
от вашата. Ако
обаче му
предложите пир с
всички земни
наслади, той ще
прояви сексуалната
си чувственост.

Променливостта на
Близнаците ви
възхищава. Стига да
не ви отнемат
ролята на главен
герой в спектакъла.
Техните
прелъстителни игри
са възбуждащи за вас
и резултатът е
бурна и страстна
експлозия.

Лесно ще омаете Рака,
но неговите физически
потребности се
развиват бавно и
често той е
подозрителен към
вашите бурни
експлозии. Спечелите
ли доверието му, ще
ви подари внимание и
нежност, на каквито
само той е способен.

С другите Лъвове
се надпреварвате
кой да дава повече
удоволствия на
другия. Синхронът
между вас може да
бъде впечатляващ
и изпепеляващата
страст да ви носи
незабравими
преживявания.

Макар и трудно, с
Дева можете да
стигнете до взаимно
удовлетворяващ ви
секс. Странно, но
точно вие можете
да накарате
представителите
на този знак да ви
доверят
сексуалните си
фантазии.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Везни ще бъдат
привлечени от
физическата ви
красота.
Възможно е обаче
да изберат
пасивната роля,
а това ще ви
попречи да се
чувствате
запленени и
истински желани.

Между вас и Скорпиона
често има магнетично
привличане, което може
да надхвърли границите
на обичайната сексуална
изразност. И двамата
обичате да доминирате
в леглото. Ще загубите
битката обаче, защото
той владее по-добре от
вас сексуалните
енергии.

Със Стрелеца ще
бъдете свободни
и необуздани.
Неговият
стремеж е да ви
демонстрира
възбудата си
открито, така
че тя да бъде
източник на
постоянно
взаимно
удоволствие.

С желанието си да
контролира
продължително-
стта на
представлението
Козирогът
демонстрира
своята
потребност от
власт.
Кулминацията в
сексуалния акт с
него е несравнима.

Връзката ви с Водолей
е наелектризираща,
защото той е
вашата естествена
противположност.
Предпочита
страстта на ума,
защото това
подхранва неговата
ексцентричност и
жадния му за
експерименти дух.

Рибите ви изглеждат
сложни и неуловими. Ще
ви се наложи да
употребите целия си
чар, за да прелъстите
този двойствен
поклонник на
сетивността. Рибите
обаче са мечтатели и
това може да попречи
да се усетите в
центъра на желанието
им.

ЛЪ
В

ЛЪ
В
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Жената Лъв 
Умеете да придавате блясък на сексуал-
ните си връзки. Вие сте страстна и
горда – дори в леглото. Всъщност точ-
но с тези свои оръжия привличате мъ-
жете. Те усещат, че си имат работа с
огън-жена. За да започнете сексуална
връзка обаче, вие трябва задължи-
телно да се почувствате влюбени.
Достигате върховна наслада само ако
сте центъра на вселената в очите на
вашия любим. Той трябва да ви приема
като единствена и фатална жена и в
никакъв случай да не поглежда друга.
Лоялността на партньора е от първос-
тепено значение за вас. Вашата чувственост изисква и
съответния декор за сцената на върховно изживяване –
луксозна обстановка, сатенени тъкани и чувствени арома-
ти. За вас са важни представлението, играта, вкусът на
момента. Ключови думи за вашата сексуалност са драма-
тизъм, флирт, блясък, страст и покоряване. Такава сте и
вие самата. Това, което трябва да научите, е, че другите
също имат право на собствени желания. Отпуснете конт-
рола и открийте пред света своята по-кротка Лъвска
женственост. 

Мъжът Лъв 
Вие сте изпълнени със страст и стремеж
да докажете своята сила. Също като же-
ната Лъв изпитвате гордост. Често се
боите да вложите чувства в сексуал-
ните си връзки. Привличат ви партньор-
ки, които ви карат да се чувствате като
крал. Вашето его трябва да бъде подхран-
вано редовно, но без прекомерни ласкате-
лства, защото винаги усещате фалша.
Подходи ли някой така към вас, веднага
тръгвате да търсите друга почитателка
на вашата мъжественост. Когато сте в
леглото, демонстрирате целия си сек-
суален опит. Обичате да владеете поло-

жението и изисквате от партньорката си да се нагажда към
вашия сексуален ритъм. Очаквате разпалени реакции и живе-
ете с чувството, че можете да омаете всяка жена. Ако обаче
не срещнете възбудата и страстта у партньорката си в
степента, в която искате, вие сте в състояние да се разоча-
ровате и дистанцирате. Артистичността е важна за пълна-
та ви изява като мъж. Умеете да създадете блестяща обста-
новка и не жалите усилия да го постигнете. Искате да играе-
те не само главната роля, а и да бъдете режисьор. В същото
време имате нужда да бъдете забавляван и тогава либидото
ви е най-голямо.

СЕКСУАЛНИ ОТНОШЕНИЯ НА ЛЪВ С ДРУГИТЕ ЗНАЦИ
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Н
авлизате в успешен за образованието,
служебните пътувания, контрактите и
посредническата дейност период.

�Публичната активност  ще стане
финансово изгодно занимание за някои
от вас след 2-ри. Умножават се връзките
ви с неформални организации и взимате
участие в обществени и културни дейности.
Стремите се към нови знания. Очертават се
успехи в корпоративния бизнес и при отстоява-
нето на вашите интереси при сключване на догово-
ри. �Вече можете да си позволите нова кола, но бъде-
те внимателни, в случай че това е свързано с кон-
такт в чужбина. Наложи ли ви се да давате предварител-

но пари или пък да пътувате, тогава със сигур-
ност ще имате доста проблеми по придоби-
ването є. �При други от вас ще възникнат
противоречия във връзка с обучение в чуж-
бина. Ще се затрудните в избора си и ще ви
се наложи да балансирате между различни-
те възможности, които ви се предлагат. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Опитайте се да не изразявате крайни мнения. �Не
си позволявайте да се държите надменно и безотго-
ворно, особено в отношенията с чужденци, преподава-
тели или представители на органите на реда.

ДEВА
(24.08 – 22.09)

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Възможно е да бъдете въвлечени в съдебни
процеси или да станете участник в юриди-
чески спорове със съдружници. �Явявания на
конкурси, участие в търгове или кандида-
тстване за нова работа насрочете за пе-
риода 4–7 август. Получавате поддръжка от
влиятелни хора, с които сте се запознали на
светски събирания. �В средата на месеца
ще усетите приятно раздвижване в приход-
ната част на вашите финанси. �Между 14-
и и 25-и попадете в неблагоприятен, дори
кризисен период в службата. Каквото и да
направите, ще се чувствате като спънати.
Невъзможността да балансиране между цели
и средства ще бъде много силна. Назряват и
противоречия с по-възрастни от вас хора.
�Онези от вас, които разчитат на кредити
или външно инвестиране, ще трябва да заб-
равят за тези възможности през последната
седмица на месеца. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Времето до 8-и е подходящо за развлечения, светски събира-

ния и купони. �Към средата на август е препоръчително да си поз-

волите разходка до морето, която ще се отрази благоприятно на

връзката ви с интимния партньор. Благоразположението и проявата

на остроумие от ваша страна ще изиграят основна роля за стопява-

не на ледовете с любимия човек. �В средата на месеца стреме-

жите ви за емоционално господство няма да останат незабе-

лязани. При някои от вас е възможно ново запознанство с впечатля-

ващ представител на другия пол. �Интересни и необичайни кон-

такти ще бележат вечерта на 24 август. Едно приятелство мо-

же да прерасне в бурна любовна връзка. Важно е просто да подходи-

те нестандартно.
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�ПАЗЕТЕ РЕПУТАЦИЯТА СИ: на
21-ви и на 22-ри.
� ТРЪГНЕТЕ КЪМ МОРЕТО: в сре-
дата на месеца. 
�НОВИ И ИНТЕРЕСНИ КОНТАКТИ
ВИ НОСИ ВЕЧЕРТА: на 24-ти.     
� КРИЗА В СЛУЖБАТА: през пе-
риода 14–25 август.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�След 15-и ще се разширят възможностите за лечение на
различни заболявания, особено на тези, свързани с опорно-
двигателния апарат. Решения на много от вашите здравос-
ловни проблеми могат да се намерят на 24-ти и 25-и. �Около
12-и са възможни стомашно-чревни смущения. Емоциите ви
се нуждаят от контрол, нервната система – от здравословен
режим, който да съхрани кондицията ви. Това е валидно най-ве-
че за 18-и и 19-и, когато непрактични решения от ваша стра-
на и игнорирането на опита на другите може да ви скъсат
нервите. Обърнете внимание на безопасността при работа с
различни уреди на тези дати и спазвайте правилата при шо-
фиране. �След 28-и се увеличава рискът от травми и прег-
ряване. Бъдете по-внимателни, за да не пострадате от леко-
мислието си. �Консумацията на много течности е важна га-
ранция за здравето ви през последната седмица на август. Пий-
те зелен или градински чай. Те ще подпомогнат по-ефективно-
то изхвърляне на всички вредни вещества от организма ви.
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ВАШАТА СЕКСУАЛНОСТ

СЕКСУАЛНИ ОТНОШЕНИЯ НА ДЕВА С ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Овенът е в
състояние да ви
изкуши. Но
потентността му
може да ви уплаши
в началото. Лесно
ще се
приспособите към
необузданата му
страст, ако той
ви накара да се
чувствате сигурни
в чувствата му.

С Телец може да
имате силна и
дълготрайна
сексуална връзка.
Носи ви сигурност
и ви дарява
чувственост. Той
ще ви научи да
цените тялото си
и да се
наслаждавате на
удоволствието от
секса. 

С Близнаци си играете
на прелъстяване.
Интелектът е
афродизиак и за двама
ви. Проблемът може
да се появи, когато
осъзнаете, че той има
нужда от повече
свобода, за да
задоволи своето
непрекъснато
търсене. А вие искате
да сте единствен/а.

С Рака ще бъдете
внимателни и плахи.
Той ще изисква
много, а вие ще се
чувствате добре,
когато сте му
необходими. Не се
страхувайте от
провал и ще
получите от него
нежност и топлина,
които дори може да
ви дойдат в повече.

Лъвът обича да бъде
обслужван и вие може
да задоволите и най-
високите му
изисквания. Той е
взискателен към
детайла, вие пък
притежавате усета да
го изпипвате. За вас
партньорът трябва да
излъчва съвършенство,
а той умее да го
демонстрира.

С Дева ще се
чувствате
уютно.
Взаимният ви
перфекционизъм
обаче може да ви
попречи да се
отдавате
спонтанно на
повика на
телата си, а
това ще ви
отдалечи.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Везните също като
вас се страхуват
от първичната
страст. Те държат
на чистотата и
естетиката в
секса. И двамата
обаче сте по-скоро
пасивни,
отношенията
могат да бъдат
описани като танц,
в който няма
водещ.

Със Скорпион може да
откриете
удоволствие, каквото
дори не сте
подозирали, че
съществува. Имате
различни сексуални
потребности, но ако
му позволите, той ще
ви покаже как се
навлиза в дълбоките
води на магнетичната
сексуалност.

Идеалите на
Стрелеца може да не
ви допаднат.
Неговата нужда от
свобода и
удоволствие могат
да се окажат твърде
голямо
предизвикателство
за вас. На него му
харесва
импулсивният секс, а
за вас той е порочен
и опасен.

Козирогът ви
завладява със
сексуалното си
желание. Но и той
може да бъде
обсебен от вас.
Двамата заедно ще
откриете
невероятна тръпка
от откриването на
нови измерения в
отдаването и
подчинението.

Необходимо-
стта на Водолея
от чувствено
удоволствие е
слаба в
сравнение с
вашата. Той
обаче може да
ви посвети в
тайните на
източните
сексуални
практики.

Връзката ви с Риби е
еротична и
вълнуваща. Те
отговарят на идеала
ви  за съвършенство, а
вие сте впечатлени
от тяхната
мечтателност и
нежност. Това ще
извади на
повърхността
скритите ви
сексуални стремежи.

ДЕ
ВА

ДЕ
ВА
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Жената Дева 
Притежавате финес и зрялост, които
се проявяват само когато разкриете
душата си. Вашият блясък често се
скриват зад маската на делова жена.
Стремежът ви към съвършенство в
сексуалната изява се явява главната
спирачка за разгръщането на ваша-
та женственост. Трудно се поддава-
те на интимност, защото желанието
ви е да срещнете идеалния мъж. Люби-
мият ви трябва да е достоен за ваше-
то внимание и тогава можете да се
отпуснете и да го посветите в нео-
бятния репертоар на вашето сексуал-
но познание. Предпочитате дискретната интимност
пред бурните плътски удоволствия. Но и с такъв под-
ход сте в състояние да доведете партньора си до неве-
роятни преживявания, стига да му повярвате. За да се
отпуснете обаче, той трябва да вложи искрено чувство,
което разпознавате непогрешимо. Вашата сексуалност
изисква чистота, скромност и нежност. Енергията, с коя-
то завладявате мъжа, е омагьосваща. Готова сте да заре-
дите с нея партньора си.

Мъжът Дева 
За вас са характерни проницателност,
самоувереност и желание да усъвършен-
ствате своите и уменията на партньор-
ката си. Стремите се да стигнете до
най-изчистената форма на секса, като
търпеливо и задълбочено прилагате и
усъвършенствате всякакви сексуални
техники. Очаквате от партньорката си
да се отдаде напълно – с ума, с тялото и
с душата си. Обичате да ви прелъстяват,
но в никакъв случай не напористо и агре-
сивно. Страхувате се от емоционално
обвързване и затова страстните, доми-
ниращи жени за вас изглеждат опасни. С

течение на времето обаче започвате да разбирате, че тряб-
ва да развивате своята чувственост. Предпочитате да во-
дите играта или поне да създавате такова впечатление, но
в действителност вие сте воденият в леглото. Много вярно
налучквате точните желания на партньорката си и сте в
състояние веднага технично да отговорите на тях. Учите се
непрекъснато, като анализирате и преценявате реакциите
на човека до себе си, когото сте приели. Изисквате вярност
и пълна отдаденост, в противен случай охладнявате и стра-
дате, макар че обикновено вие изоставяте.



ЗДРЗДР АВЕ И ХРАВЕ И ХР АНЕНЕАНЕНЕ
��В началото на месеца може да се обострят страдания,
свързани с опорно-двигателния апарат или болки във врата,
причинени от неудобна възглавница. За някои от вас ще се
наложи кратък престой в болница. ��На 3-ти страдащите
от хронични заболявания ще усетят чувтвително по-
добрение. То ще е свързано с прилагането на нов метод за
лечение или използване на по-модерна апаратура. ��На 4-ти
следете кръвното си налягане. На този и следващия ден са
възможни неразположения. Избягвайте да шофирате. ��9-и
също е рисков ден, но в друго отношение. Контролирайте
качеството на храната, която консумирате. Не яжте гъби и
нищо със съмнителен произход. ��До 20-и пазете черния
дроб и бъбреците. Те сега са по-уязвими от всякога. Дие-
та и фитотерапията са най-добрата профилактика в този
случай. ��Добре е поне един ден в седмицата да сте на пло-
дове и да не слагате мазни и калорични храни на масата.
��Предразположени сте към напълняване през август.
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ММ
есецът се очертава като успешен. Ще
го усетите още в началото му. След
забележителния ръст на израстване-

то ви в професията сега е ред да настъпи
равновесие. ��През първата седмица на
август мобилизирайте интелекта си. Не
се притеснявайте да споделяте и да реали-
зирате идеите си, колкото и нетрадиционни
да ви се струват. Очакват ви срещи и разгово-
ри, които ще изискват от вас да демонстрирате
висш пилотаж в дипломацията. Ако съумеете да се
справите, ще си осигурите сериозна подкрепа на хора, които
не са ви забелязвали досега. Комуникациите ви ще се издиг-
нат на друго, по-високо ниво. ��Времето между 11-и и 20-и

е подходящо за пътувания в чужбина, за на-
чало на допълнително образование или на-
учна дейност. Идеите ви ще заразяват дру-
гите и така ще си осигурявате допълнител-
на енергия за осъществяването им. ��4-и и
10-и са изключително подходящи дати за
покупко-продажба на жилище.

Препоръки за овладяване Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти на лошите аспекти 

��Запасете се с търпение. Месецът ви предлага
добра възможност да тренирате дипломатичността си.
Сега е моментът да усвоите по-изящните страни на
изкуството да общувате.

ВEЗНИ
(23.09 – 23.10)

БИЗНЕС ПРОГНОЗБИЗНЕС ПРОГНОЗ АА
��Професионалният живот на мнозина
от вас ще бъде интензивен и продукти-
вен. Установяването на преспективни кон-
такти е сигурно. Част от вас сега живеят
така, сякаш са решили всичките си финансо-
ви проблеми. ��Нарастващото на 8-и
нервно напрежение може да се превърне
в катализатор на процес, който да ви
подскаже, че не сте в състояние да под-
държате стандарта, който демонстри-
рате. Финансите ви ще се стабилизират
след 10-и. Във вашата фирма са в ход сериоз-
ни промени. Ще се уверите, че тези преобра-
зувания, с които не сте били съвсем съгласни,
всъщност са във ваша полза. ��Стилът на
обществените и служебните ви прояви за-
почва да придобива по-елегантен характер.
Външността ви дори става по-привлекател-
на. Постепено намирате равновесието меж-
ду обществена позиция и имидж. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

��Ще излъчвате искреност и ще се стараете с всеки да намерите

подходящия тон за разговор. Семейството ще ви подкрепя в осъще-

ствяването на проектите ви. ��На 2-ри е възможно ново запозна-

нство с личност, с каквато отдавна не ви се е случвало да кон-

тактувате. ��Чувствителни и сантиментални сте, затова поня-

кога силното емоционално разтърсване ще ви вади от равновесие.

Любовта към удоволствията ще ви следва по петите през целия ме-

сец. ��На 7-и е възможно да ви зарадва вест от отдавна забра-

вен приятел. ��Зарадвайте любимия човек с чара и обаятелността

си, защото от известно време той се чувства пренебрегнат. ��Нео-

чаквано влюбване или дори само лек флирт могат да обърнат с

главата надолу деловите ви ангажименти на 17-и. ��Не се опия-

нявайте от похвалите на другите, защото те са неискрени и само

целят да ви дискредитират.
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ПРИЯТНОСТИ ИПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАНЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИТИ

�� ПРИЯТНО ЗАПОЗАНСТВО Е ВЪЗ-
МОЖНО: на 2-ри.
�� НЕ СТЕ В ДОБРА ФОРМА, ЗАТО-
ВА НЕ ПОЕМАЙТЕ РИСКОВЕ: до 8-
и. 
�� БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ ПРИ
ПОДПИСВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ:
на 17-и. 
�� НЕОЧАКВАНО ВЛЮБВАНЕ: на
17-и
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СЕКСУСЕКСУАЛНИ ОТНОШЕНИЯ НА ВЕЗНИ С ДРУГИТЕ ЗНАЦИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ НА ВЕЗНИ С ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕНОВЕН ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ БЛИЗНАЦИ РР АКАК ЛЪВЛЪВ ДЕВА ДЕВА 
Овенът може да
ви запали бързо и
да ви направи
нетърпеливи. Ще
изоставите
обичайните си
изтънчени
жестове и нежни
докосвания. И
двамата искате
да се насладите
на началото,
защото краят не
е ваша цел.

Земната и често
обсебваща
интимност на Телец
може да ви уплаши.
С него обаче
можете да
откриете
истинската
красота на
еротиката, защото
и двамата обичате
тънките наслади –
той с тялото, а вие
с ума.

Сексуалните фантазии
ще играят важна роля
в еротичния ви
репертоар с Близнаци.
Те могат да ви
предложат
невероятно
разнообразие от
стимули за възбуда,
които ще ви
изненадат, противно
на вашето убеждение,
че под слънцето няма
нищо ново за вас.

С Рак сексуалните
преживявания могат
да имат привкус на
екзотично ястие. Ще
ви очарова неговата
чувствителност, но в
същото време той е
способен да ви изкара
от равновесие.
Сближават ви
еднаквите ви
предпочитания за
водене на любовната
игра.

С Лъв сексът ще е
изпълнен с
драматизъм.
Желанието му да
създаде на всяка
цена луксозен декор
на страстта може
да ви се стори
преувеличено в
първия момент. Ако
се отпуснете, ще
откриете, че няма
нищо лошо в лукса.

Ще предизвикате
страстта на Дева с
изненадващ
„коктейл” от
опитност и
невинност. Връзката
ви с нея може да
стигне до сексуална
зрялост. Заедно не
просто
усъвършенствате
уменията си, а и
търсите сексуално
съвършенство.

ВЕЗНИ ВЕЗНИ СКОРПИОНСКОРПИОН СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ КОЗИРОГКОЗИРОГ ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ РИБИРИБИ
Подхождате смело към
сексуалния контакт,
защото мистерията и
илюзиите са в
основата на възбудата
между вас и другите
Везни. Обичате да си
сменяте ролите и да
подправяте с еротични
разговори тайнството
на взаимното
прелъстяване. 

Сексуалните ви
стремежи се
разминават с тези
на Скорпиона.
Възможно е да ви
омагьоса неговата
загадъчна и
обсебваща сексуална
страст. Много скоро
обаче тя ще ви
стъписа и ще ви
накара да си
тръгнете.

Стрелецът е
страстен, но
има нужда от
свобода. Вие
също цените
свободата, но
страстта не
ви е присъща.
Намирате
допирни точки
най-вече в
романтичните
разговори.

И Козирог обича да
контролира нещата
като вас. Вие искате
да създадете хармония
и атмосфера на
нежност, а той да ви
подготви за зрялото и
запомнящо се
преживяване. Ще ви
бъде хубаво само ако
вярно разпределите
ролите си.

Вероятно ще се
окаже трудно да
достигнете
истинска
интимност с
Водолея. Може да
ви подействат
шокиращо
алтернативите
на романтика,
които той ще ви
предложи.

Риби ще ви отведат
в страната на
романтичните
фантазии и мечти.
Желанието им е да
достигнат онова
съвършенство на
сливане на душите и
телата, към което
самите вие
непрекъснато се
стремите.
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Жената Везни Жената Везни 
Основната ви мисия е да намерите
партньор, с когото да постигнете ба-
ланс и равновесие. Понякога преценява-
те мъжете чрез своята сексуалност и
това често ви забърква във връзки, изг-
радени само върху тази основа. Истина-
та е, че за да се отдадете напълно на
секса, ви е потребно да се почувствате
обичана. Интелектуалната стимулация
и общуване са много важни за вас. Физи-
ческият контакт, подправен с краси-
ви думи и жестове, е основа на ваша-
та любовно сексуална естетика. Гру-
бият и спонтанен секс не е сред ваши-
те предпочитания. Според вас всичко трябва да бъде обаг-
рено с приказни нюанси. Не правите първата крачка и има-
те нужда да бъдете докосната, преследвана и пленена. Хар-
мония, естетика и красота – това са ключовите думи, кои-
то трябва да знае за вас всеки мъж, който е покорен от
пленителната ви същност. Сексуалната ви енергия се проя-
вява предпазливо, защото търсите повече началото на
удоволствието, отколкото края му. 

Мъжът Везни Мъжът Везни 
Започвате флирта, но рядко ги довежда-
те докрай (т.е. до леглото), защото
стремежът ви е да търсите невъзможна-
та, идеалната сексуална връзка. Не сме-
ете да се обвържете, защото се страху-
вате да не пропуснете някоя следваща
по-добра възможност. Дълго се колебаете,
не подхождате импулсивно и това ви от-
нема време да решите, че сте готов да
се свържете с някого. Не се интересува-
те толкова от телесната наслада,
колкото от еротичните преживава-
ния на ума. Фантазиите ви са в осно-
вата на сексуалната ви възбуда. Имате

нужда от интелектуален стимул и еротични разговори. Под-
готовката за сексуалния контакт при вас означава повече,
отколкото самият акт. Важно е да почувствате красотата
и естетското ви чувство да бъде задоволено. Притесняват
ви грозотата на действителността и животинската похот
в секса. Вие сте нежен, имате сексуални умения да изкушава-
те жените. Очаровате се от своята избраница и обичате да
си я представяте, когато не е при вас. Във вашите образи я
виждате как се къпе или как се облича и се приготвя за вас.

ВАШАВАШАТТА СЕКСУА СЕКСУАЛНОСТАЛНОСТ



ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Вече знаете, че трябва да направите нещо за здравето
си. Съветвам ви да не пилеете енергията си за глупости, а
да я използвате за самоусъвършенстване – физическо и
умствено. Когато го направите, много от причините,
отключващи едно или друго страдание, ще бъдат преодо-
лени. �Обърнете особено внимание на шията и гърло-
то. Те ще са особено чувствителни през август, и то не
само поради климатичните промени. �Пазете се от пре-
яждане на 7-и. Ако имате проблеми с вегетативната
нервна система, може да почувствате неприятно трепе-
рене на ръцете и тялото на тази дата. На тази дата не
е добре да се снимате на рентген или скенер. Рискът от
травми също е повишен. �На 17-и и 18-и не се натовар-
вайте излишно физически. Високите температури ви
изтощават достатъчно. Внимавайте при работа с маши-
ни, апарати или компютри – има риск от токов удар.
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В
сичко в природата е подчинено на опре-
делена цикличност. Месецът ще про-
тича за вас като потвърждение на

това правило. В едни области ще бъдете
ограничени (кариера и обществено положе-
ние), в други (финансите и обучението)
ще се радвате на възход. �На 2-ри, 3-ти
и 4-ти ситуацията ще е благоприятна
за професионалното ви развитие. Възмож-
но е дори да получите увеличение на заплата-
та. �През периода 15–25 август обаче ви очак-
ват неприятности, свързани с работата. Пазете се от
клевети и злословия в офиса. Моралната ви позиция ще бъ-
де подложена на изпитание, а стремежите и предложения-
та ви ще бъдат стопирани. Идеите ви са много и са ориги-
нални, но не са практични, а това ще блокира възможност-
та за осъществяването им. �На 21-ви ситуацията за

кратко се променя точно в обратна посо-
ка. Идейният поток, който ви залива, става
по-практичен и по-подреден. Всички ваши
срещи, особено с висшестоящите, стават
по-успешни. Възползвайте се от този
добър ден за вашата кариера. �На 28-и
отново навлизате в неприятен профе-

сионален период. Ще ви преследват разоча-
рования и неудачи. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�Не реагирайте отрицателно на съветите на по-въз-
растни хора или на колеги с повече опит. Тяхната доб-
ронамереност не може да бъде подложена на съмнение.
�Бъдете предпазливи и дисциплинирани, за да имате
успехи във всичко.

СКОРПИОН
(24.10 – 22.11)

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�В началото на август ще получите биз-
нес предложение, което отдавна чакате.
Въпреки това проектите в професионалната
сфера ще се реализират колебливо. Не разчи-
тайте на бързи успехи, имате нужда от
почивка и спокойствие. Желанието ви да ус-
корите процесите води единствено до създа-
ването на поредните препятствия. Три сед-
мици ще продължи тази угнетяваща нес-
пособност за позитивно действие и този
очевиден кризисен етап в кариерата ви.
Ето защо е най-добре да ограничите актив-
ността си. �Очаквайте и конфликти с вис-
шестоящите. Възможно е ситуацията за ня-
кои от вас да се развие в успешно премества-
не на нова работа. �Принципно ще ви обхва-
не желание за радикални действия. Не ги
предприемайте. Добрата страна на кризата
е, че ще реши проблемите ви с изчерпани
структури, контакти и взаимоотношения.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Купоните и хубавите компании могат да бъдат доста зареждащи за

вас, макар че напоследък и те не са ви по сърце. Не се ограничавайте,

отпуснете се и се забавлявайте. Магнетизмът ви през август е особе-

но силен и ще привличате околните. �Пригответе се за приятно за-

познанство, което може да се превърне в интимна връзка. Общу-

ването с този нов човек със сигурност ще повлияе благоприятно на

емоционалното ви състояние. �За семейните Скорпиони се очертава

нелесен в емоционално отношение месец. При някои от тях кризата

в брака или в отношенията с дългогодишния партньор ще се

задълбочи. Ако сте оставили любовните си отношения на произвола на

всекидневието и навика, идва моментът да платите за това. �Чуде-

сен ден за любов е 24-ти. Използвайте го пълноценно. И без това ху-

бавите дни през август за вас няма да са много.

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�НЕ ПРЕЯЖДАЙТЕ: на 7-и.
�НЕ СЕ ПОДЛАГАЙТЕ НА ФИЗИЧЕС-
КИ НАТОВАРВАНИЯ: на 17-и и 18-и.
�ИЗПЪЛНЕН С МНОГО ПОЛОЖИТЕЛ-
НИ ЕМОЦИИ ДЕН: 24-ти.
�НЕБЛАГОПРИЯТЕН ДЕН ЗА ЗДРА-
ВЕТО: 7-и.
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ВАШАТА СЕКСУАЛНОСТ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Импулсивното
предизвикателство
на Овена може да
бъде много
стимулиращо за вас.
Това обаче няма да
трае дълго, защото
желанията ви са
твърде различни.
Най-взривоопасна е
нуждата на всеки
от вас да доминира.

Телецът е вашата
противоположност
в зодиака.
Напрежението
помежду ви
действа като
магнит за
сексуални
удоволствия.
Връзката ви е
обсебваща,
собственическа, но
и силно еротична.

Партньорът
Близнаци може да се
окаже изпитание за
вас. Чувствеността
му е много
примамлива.
Неговата ефирност
обаче е заплашена
от вашата тайна и
силна страст, което
за него може да се
окаже просто
задушаващо.

С Рак бързо може да
установите
задоволяващи
отношения. Колкото е
по-загадъчен той,
толкова по-голямо
удоволствие ще ви
достави. Важно е да му
помогнете да
преодолее страха си да
не бъде покорен и
отдаването един на
друг ще е дълбоко и
изпепеляващо.

Може да се
чувствате прекрасно
с Лъва. Неговата
топла страст ще се
съчетае с вашата
потребност да
достигнете
невероятните
дълбочини на екстаза.
Единствено с него ще
искате да сте
отдадени и покорни.

Дева може да
бъде привлечена
от вашата
загадъчност и
силен магнетизъм.
Вие пък се
впечатлявате от
нейната красота,
елегантност и...
технически
умения в секса. Те
обаче бързо ви
омръзват.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
От Везните имате
шанс да получите
голямо сексуално
удоволствие. Те
реагират
адекватно на
съзидателната ви
сексуалност.
Техният фантазен
свят се свързва с
вашата дълбока
потребност от
нови преживявания и
пълна забрава.

Партньорът
Скорпион е
прелъстителен и
страстен като
самите вас.
Връзката ви ще
е игра на сила.
Стремежът на
всеки от
двамата ще
бъде да доведе
другия до
върховно
преживяване.

Стрелецът може да се
окаже най-
изплъзващият ви се
партньор. Това ви
провокира да го
завладеете чрез
авантюристичната
страна на своя
темперамент.
Възможно е да ви се
удаде, но това няма да
трае дълго, защото
той иска да доминира и
да владее положението.

Обречени сте
на
конфликтна
връзка с
Козирог.
Свирепата
битка между
вас е заради
желанието и
на двама ви да
владеете
положението.
По-силният
обаче е той.

У Водолея може да
откриете
сексуална власт,
по-различна от
вашата. С него
имате странно
еротична и
магнетична връзка.
Вие искате пълно
обвързване, а той –
не. Ето причината
за възможни
яростни битки
помежду ви.

Нежността, духовитостта
и мистичността на Рибите
ще ви разпалват и
неочаквано и за вас самите
ще ви покорят. Те не
заплашват, нито се
опитват да проникват във
вашата тъмнина – те я
чувстват интуитивно.
Най-важното е, че ви дават
възможност свободно и
докрай да им разкриете
своята сексуалност.
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Жената Скорпион 
Имате необикновено силно сексуално
излъчване. Вашата сексуалност е пла-
менна, понякога плашеща. Нетърпе-
лива сте да опитате от всичко, да
доставяте удоволствие и да съблаз-
нявате. Умеете да създавате еротична
атмосфера, за която могат да ви завидят
доста жени. Реакциите ви понякога са
крайни. Можете да бъдете невероятно
съблазнителна и страстна изкусителка и
едновременно с това недостижима. Рязка-
та смяна на настроения и пороят от
чувственост, които излъчвате, често
завладяват и обсебват партньорите ви.
Вие сте загадъчна, обладавате скрита магическа сила и често
сте дълбоко неразбрана. Сексът може да се превърне в
мощно оръжие за преодоляване на усещането, че сте
заплашена. Необходимостта от доминиране и контрол са
само начини да прикриете собствената си уязвимост. Добре е
да се научите да признавате своята еротична натура, което
ще ви подейства положително и възстановяващо. Вашата
сексуалност е преобразяваща, но не само за другите. За вас тя
е стремеж към търсене на съвършената женственост. 

Мъжът Скорпион 
Вие имате репутацията на мъж със сил-
ни, дори опасни сексуални желания. Няма-
те никакви спирачки, ако погледът ви се
спре на потенциална партньорка. Поз-
навате чувствеността, драмата и
екстаза на секса по-добре от всеки
друг мъж. Искате да притежавате.
Желанието ви за власт е по-крайно от
това на жената Скорпион – вие искате
всичко или нищо. Склонен сте да под-
тиквате избраницата си към емоцио-
нална и физическа зависимост. Според
вас това е начин да достигнете заедно
екстаза, към който непрекъснато се

стремите. Не щадите сили и енергия, за да стигнете до
фантастични преживявания в леглото, и почти никога не
се разочаровате. Понеже сте настроен много собствени-
чески към обекта на своите желания, ревността играе
важна роля при възбудата ви. В същото време сте способен
с неописуема студенина да унищожите връзка дори при
най-малкото съмнение, че имате конкурент.

СЕКСУАЛНИ ОТНОШЕНИЯ НА СКОРПИОН С ДРУГИТЕ ЗНАЦИ



ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Родените между 18 и 21 декември Стрелци ще са в
страхотна форма, но останалите – не. Към средата на
месеца обаче се налага те да обърнат повече внимание на
здравето си. Всеки симптом е сигнал, че трябва да потър-
сите специализирана помощ. Не очаквайте, че болежките
ви сами ще си отидат. �Ако имате хроничен проблем с
тазобедрените стави, сега е благоприятно време за вся-
какви процедури. Сезонът е подходящ за морски или кални
бани. �Критични дни за здравето на Стрелците през
август са 7-и и 16-и. �Съветвам ви да предприемете ди-
ета за редуциране на телесното тегло. �Най-успешни-
ят ден ще е 1-ви, след пълнолуние. �Датите 9-и, 16-и
и 23-ти крият опасности от всякакви видове травми.
На тези дни с повишено внимание трябва да бъдат Стрел-
ците, които упражняват физически труд или друг вид
двигателна активност на открито.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�В професионално отношение ще ви бъ-
дат възложени нови отговорности. Ще се
наложи да се сработвате с нови партньори,
а това няма да мине без напрегнати ситуа-
ции. За да постигнете целите си, ще се на-
ложи в крайна сметка да свършите всичко
сами. Август е успешен за всички предприе-
ти бизнес дела. �Критичен по отношение
на подписването на дългосрочни договори
е само периодът 8–15 август. �В края на
месеца ще се учудите колко работа сте
свършили, и то без да се чувствате особено
уморени. Това е така, защото по непонятни
за вас причини сте много последователни и
организирани – все нетипични за Стрелеца
черти. Финансово обаче резултатите няма
да съответстват на свършената от вас
работа, но това не бива да ви притеснява.
Възнаграждението няма да закъснее много,
просто ще го получите накуп, но по-късно.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Много вероятно е да се появи нов обект на вашето възхище-

ние или пък да възобновите стара интимна връзка. Във всеки слу-

чай ще се радвате на любовни трепети и на повишено внимание от

страна на противоположния пол. �Обичате да сте център на внима-

ние и ще бъдете. Емоционалният ви тонус е доста приповдигнат

и бъдете сигурни, че ще имате много обожатели и ухажори, ко-

ето ще подобри самочувствието ви. Цялата тази еуфория обаче мо-

же да изиграе лоша шега на онези от вас, които вече имат постоя-

нен партньор. Има сериозна опасност да се получат недоразумения и

сцени на ревност, които са ви особено неприятни. Не се разгневявай-

те, а спокойно се опитайте да поговорите и да изгладите нещата.

�Нежността и разбирането ще бъдат вашите най-силни оръ-

жия в отстраняването на конфликтите с любимия човек.
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С
куката за вас е най-уморителното нещо.
Еднообразието и липсата на интри-
гуващи събития ще станат причина

да се почувствате направо като болни. Бъ-
дете спокойни, защото август ще ви нака-
ра да се усещате непрекъснато във вихъра
на живота. �До 15-и може да реализира-
те отдавна планувано пътуване. Не го
отлагайте обаче, защото по-късно могат да
се появят непредвидени обстоятелства, които
да възпрепятстват плановете ви. �В работата
ще ви е много натоварено. Периодът е подходящ за смя-
на на работата или за реализиране на нови намерения
в настоящата. �След 11-и ще усетите прилив на
творческа енергия. Уменията ви да бъдете добър лидер

ще благоприятстват заниманията ви. Внима-
нието ви ще е приковано изключително вър-
ху материални проблеми. �В дома ви всич-
ко е наред. Успели сте да създадете необ-
ходимите условия, за да се чувствате
уютно, и намирате спокойствие. Непокор-
ният ви дух обаче трудно се задържа за по-

дълго дори и там, където му е добре. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Нуждата ви от голяма свобода във всичко може да ви
навреди. Искате да получите повече власт и администра-
тивни възможности чрез машинации и задкулисни действия.
Постарайте се да се справите с тези съблазни.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 – 22.12)

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

� ЗАПОЧНЕТЕ ДИЕТА: на 1-ви.
�ОПАСНОСТ ОТ ТРАВМИ: на 9-
и, 16-и и 23-ти. 
�НЕ ПОДПИСВАЙТЕ ДЪЛГОС-
РОЧНИ ДОГОВОРИ: през пери-
ода 8–15 август.
�НЕДOРАЗУМЕНИЯ И СЦЕНИ
НА РЕВНОСТ ОТ СТРАНА НА ИН-
ТИМНИЯ ПАРТНЬОР: в края на
месеца.
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ВАШАТА СЕКСУАЛНОСТ

СЕКСУАЛНИ ОТНОШЕНИЯ НА СТРЕЛЕЦ С ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Овенът е като
вас –
експлозивен и
готов да поема
рискове. Заедно
вие ще се
насладите на
спонтанен секс,
освободен от
емоционална
близост, която
и двамата
избягвате.

Може да бъдете
очаровани от
мощната
сексуалност, която
струи от Телеца.
Единственото
нещо, което може
да не ви хареса, е
неговата
склонност към
собственическо
поведение. И в
леглото.

Близнаци са
естествената ви
противоположност.
Това означава, че
сексуалната енергия
протича свободно
между вас. Сближава ви
това, че те не обичат
обвързване, нито много
чувствен секс, и точно
затова ви дават и
свободата, за която
мечтаете.

Изпитвате нужда да
водите Рака. Ще ви
бъде лесно да го
предизвикате и
прелъстите. Проблем
може да се окаже
неговият
собственически
инстинкт. Бързо ще
избягате от
емоционалната
зависимост, към която
той се стреми.

Намирате Лъва за
екзотичен и бляскав.
Той обаче иска да
вземе повече наслада
за себе си. Другото,
което може да ви
накара да се
почувствате като в
капан, е, че той
изисква
изключителна
лоялност от своите
интимни партньори.

Девата може да
превърне всяка
ласка в изящно
еротично
удоволствие. С нея
ви очаква
изтънчена
сексуална игра.
Вашето темпо
обаче може да се
окаже твърде бързо
за нейния доста по-
хладен подход.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Може да се възхитите
на естетическото
удоволствие, което
ще ви доставят
Везни. Те ще бъдат
развълнувани от
вашата пламенна и
силна натура.
Единствено силната
страст, която
излъчвате, ги
притеснява малко.

Загадъчният
Скорпион ще ви
ентусиазира.
Между вас може
да се пламне
неописуема
страст. Много
сте различни, но
това е в полза
на сексуалните
ви контакти.

С другите
Стрелци ви
очаква див секс.
Свободата, че
ще бъдете
разбрани, и
удоволствието,
че всичко е
взаимно, ви
правят
подходящи един
за друг.

Връзката ви с
Козирога е доста
еротична. Вашият
твърде различен
подход към живота
и сексуалният ви
израз могат или да
ви привлекат един
към друг
неудържимо, или да
ви отблъснат още в
първия момент.

С Водолея може да се
насладите на
необичайното и
ексцентричното в секса.
Готови сте да
експериментирате. Той е
перфектният партньор
за необвързващ секс.
Взаимното желание за
спонтанност на
сексуалната изява ще ви
привлича като магнит.

Сексуалните
потребности на
Риби са много
различни от вашите.
Те са мечтатели,
дори и в секса.
Желанието им да ви
омотаят в мрежите
на собствената си
романтична
чувственост няма да
ви допадне. 
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Жената Стрелец 
Вие цените своята сексуалност. Риску-
вате там, където другите биха се
отказали, защото смисълът на живо-
та ви е в разнообразието и неочаква-
ните преживявания, които търсите
непрекъснато. Вярвате, че всяка връзка
трябва да бъде пламенна и дива. Вие
сте дръзка, искате да доставите ра-
дост както на себе си, така и на този,
когото сте избрали да ви партнира. По
принцип обичате да водите, но не се
фиксирате върху това свое желание. По-
скоро не ви интересува особено кой до-
минира във връзката ви. Сексуалната ви
възбуда се провокира много, ако имате в леглото си
партньор, който да участва еднакво и с ума, и с тялото си.
Имате нужда от партньор, който да ви остави свободно
да изразявате женската си същност, но и непрестанно да
ви вълнува. Понякога сте скандална и дръзка, особено пред
мъж, който ви е харесал от пръв поглед. Вие можете да
омагьосате всекиго, когото пожелаете, защото излъчвате
силна сексуална енергия. За вас не е трудно да отделите
секса от любовта, защото свързвате любовта с общуване-
то, а секса – с удоволствието. 

Мъжът Стрелец 
Жаждата ви за сексуални удоволствия е
непрестанна. Живеете и излъчвате же-
лание с всяка фибра на тялото си. Има-
те репутация на човек с безразборни
връзки, но всъщност търсите своя
идеал – партньорка, която ще ви да-
де свобода. Чувствеността невинаги е
типична за вас, тъй като страстта ви
е насочена преди всичко към приключе-
ния и открития. Вълнува ви не толкова
физическата проява на вашата сексуал-
ност, колкото спонтанните пристъпи
на желание при необичайни обстоятел-
ства. Наслаждавате се на своето удово-

лствие, но искате да дадете, колкото и получавате. Търси-
те равностойно партньорство, но искате повече простра-
нство, отколкото самите вие можете да отстъпите на
половинката си. Искате да притежавате, но да не бъдете
притежавани. Често сте обсебени от идеята да изтъква-
те своите сексуални умения като на сцена. Да се пъчите с
тях. Не обичате много-много емоционалния секс. Но есте-
тиката не ви е чужда. Предпочитате до вас да си лягат
жени с хубави тела.



БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Очакват ви разнообразни професионални ан-
гажименти. Ще ви осеняват нови идеи, които
ще внедрявате успешно. �На 3-ти постига-
те добър резултат по дълго отлаган въп-
рос. Възможно е някои от вас да осъществят
полезни професионални контакти с партньори
от противоположния пол. Денят е благоприя-
тен за всички, работещи в сферата на услуги-
те. �Началото на месеца е подходящо
време за реорганизация в офиса и за купу-
ване на офис техника. �На 7-и очаквайте
неприятни предизвикатества в работа-
та. Стремежът ви за пълна свобода понякога
ви кара да пренебрегвате отговорността.
�13-и е крайно неблагоприятен ден за вся-
какви нови начинания. Не предприемайте
финансови операции, защото загубите ви са
сигурни. �В края на месеца сте прекалено
емоционални, с което може да предизвика-
те недоразумения.
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И
злъчвате обаятелност и чар. Това
ще подпомогне бизнеса ви, особено на
онези от вас, които са публични лич-

ности. Като успешен се очертава и пе-
риодът за всички, които се занимават
с музика, танци и медии. Превръщате се
в образец за дипломатичност, добри мани-
ери и вкус. Наслаждавате се на живота и на
отношението на другите към вас. Излъчва-
те благородство, изисканост и сигурност.
�Ще ви хрумват нетрадиционни идеи и решения. В
работата ви се очертава навлизане в нов професионален
цикъл, свързан с помощ от приятели или поддръжката на
хора, които сте убедили в качествата си. Творческият ви
подход и впечатляващата ви активност вече са изиграли
своето. �На 7-и ще получите нов прилив на енергия.

Създавате впечатление, че сте способни да
управлявате дори стихии. Това е свързано с
готовността ви да придвижите най-после
напред замразени проекти и отношения.
�Обстоятелствата след 11-и ще ви
дадат шанс да разширите диапазона
на своето влияние. Вашата инициатив-

ност ще даде реални резултати и вие ще се
гордеете със себе си.

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�Доверявайте се повече на идеите си. Творческият ви
прилив ще е постоянен през целия месец. �Колкото пове-
че енергия вложите, толкова по-добър резултат мо-
жете да очаквате. Във всички сфери на живота.

КОЗИРОГ
(23.12 – 20.01)

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�ПАЗЕТЕ СЕ ОТ КАТАСТРОФИ И
КОНФЛИКТИ С КОЛЕГИТЕ: на 1-
ви, 2-ри и 15-и.
�ФИНАНСОВОТО ВИ СЪСТОЯНИЕ
СЕ ПОДОБРЯВА: след 15-и.
�ИЗГОДНИ СДЕЛКИ С НЕДВИ-
ЖИМОСТИ: на 22-ри.
� БЛАГОПРИЯТЕН ДЕН ЗА ЗДРА-
ВЕТО: 27-и. Той е добър също за
медицински манипулации, меди-
тативни и прочистващи прак-
тики.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�В отлична физическа форма сте. Усещането за сила се
съчетава с бодрост и готовност за действие. �Единстве-
ното ви слабо място ще е нервната система. Особено
на 13-и. �Шофирайте с повишено внимание на 1-ви, 2-
ри и 15-и. На тези дати са възможни и конфликти в отно-
шенията с другите. �На 12-и ще се чувствате бодри и
изпълнени с повече сили. Пазете се обаче от преяждане.
�Около 20-и са възможни колебания в кръвното наляга-
не. Обмислете внимателно дали е наложително да се подло-
жите на хирургическа интервенция (ако има повод за това).
Стари болежки може да напомнят за себе си. Не взимайте
веднага лекарства, защото някои от тях могат да отклю-
чат неочаквани алергични реакции. �Рискови за прием на
лекарства и поставяне на диагнози са 22-ри и 23-ти.
�Откажете се от екзотичните храни и от тежките вина.
Приемайте повече продукти, богати на желязо.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Първата седмица на месеца е емоционално важна за вас. Бъ-

дете търпеливи и сърдечни, за да изгладите напреженията в

семейството или в отношенията с любимия. �6-и е един от

подходящите дни за бракосъчетания или за сериозни пла-

нове с любимия. Чарът ви е неустоим, както никога досега.

Сега се отнасяте по-авантюристично към любовта, което за

вас е голямо изключение. Околните са свикнали да ви виждат в

друга светлина и вашият настойчив любовен стремеж може

да ги стъписа. �Необвързаните могат да очакват ново

запознанство на 8-и или 28-и. �След 11-и ще почувствате

прилив на сексуална енергия и интимната ви връзка ще стане

още по-емоционално наситена.
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ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Овен може да ви изкуши
по-бързо, отколкото
предполагате. Той се
възхищава колко бързо
преминавате от ледено
достойнство към
възбуда и чувственост.
От време на време ще
се подчинявате на
желанието му да
доминира, като
забравяте дори за
собственото си
удоволствие.

Мощната
чувственост на
Телеца ще ви
увлече, без да
усетите. Неговата
похотлива,
животинска
природа може да ви
дойде в повече. В
крайна сметка
сексуалното ви
самочувствие ще
нарасне от
връзката ви с него.

В общуването с
Близнаци може да
откриете, че те
са доста забавни,
игриви и
очарователни в
леглото.
Възможно е обаче
и да ви раздразни
променливата им
природа, а вие да
им се сторите
твърде властни
и силни.

С Рака – вашата
противоположност,
можете да
установите дълбока,
удовлетворяваща
емоционална връзка.
Неговата
стеснителност ще ви
впечатли и отпусне.
Взаимно ще откриете
нежността и
чувствеността, от
която и двамата се
страхувате.

И вие, и Лъвът се
вълнувате от
красотата, успеха и
властта. Вие искате
постоянна връзка, а
той – лоялност,
която вие можете
да му дадете. Всичко
това създава у вас
чувство на
сигурност, което ще
ви помогне да
отприщите
страстите си. 

Може би ще ви
подразни
бързината, с която
Дева ще се помъчи
да усъвършенства
вашия сексуален
стил. Все пак ще є
се подчините
бързо и даже ще
имате нужда от
отдалечаване, за
да овладеете
контрола над себе
си. 

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
С Везни ще ви
допадне смесицата
от лукс, сексуална
естетика и етични
ценности. Те имат
нужда от
изтънченост и
много им допада
вашата хладна
външност, под
която прикривате
страстна сърцевина. 

Със Скорпион можете
напълно да
отключите своята
чувствена сексуална
същност. Трябва
обаче да зачитате
властта му, ако
искате да го
покорите и да
осъществите жела-
нието си за пламенна
и страстна връзка.

В природата на
Стрелеца е да
експериментира, да
търси приключения и
да изчезне в нощта.
Вие искате
уединение,
интимност и бели
чаршафи. Все пак има
шанс да се получи
завладяваща, макар и
необвързваща среща.

С Козирога ще
се чувствате
силни и в
безопасност.
Това обаче
създава
предпоставка
много от
страховете и
задръжките ви
да се
задълбочат.

С Водолея може да
имате успешна
сексуална връзка,
основана на
интелекта и
амбицията. Той може
да ви провокира и да
обогати вашия
сексуален репертоар,
но предварително
трябва да сте
готови за компромиси.

Риби са готови да
паднат в прегръдките
ви, но трябва да сте
в някоя от силните,
чувствени фази на
своята сексуалност.
Съществува обаче
опасност тяхната
изплъзваща се същ-
ност да не задоволи
вашите земни
потребности.
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Жената Козирог 
Вашата сексуалност разцъфтява с годи-
ните. Понякога вие самата несъзнател-
но я потискате и точно това ви пречи
да се „слеете” със своята женска същ-
ност. Докато сте млади, се боите от
телесните наслади и често сте с по-
нижено сексуално самочувствие. От-
насяте се сериозно към живота и сексу-
алните си контакти. Рядко започвате
сексуални отношения, освен ако не ста-
ва дума за сериозна и продължителна
връзка. Интимното удоволствие, което
гарантира обвързване, е много по-важно
за вас от самото сексуално преживява-
не. Вашият сексуален стремеж е да намерите удоволствие
в насладата и да изразите пълноценно женствеността си.
Колкото по-рано го осъзнаете, толкова по-голяма жизнена
сила ще успеете да акумулирате. За вас сексуалната енер-
гия е преди всичко жизнена сила. Необходимо е да се научи-
те да се отпускате и да не се страхувате от собствена-
та си чувственост и потребност от еротика. Съумеете
ли да направите всичко това, ще възвърнете неподозира-
ните от вас инстинкти на страстно желание.

Мъжът Козирог 
Вие си налагате много ограничения. То-
ва е започнало още в младостта, кога-
то сте предпочитали да бягате от
интимността колкото може по-дълго
време. По-късно тази тенденция се
проявява в две крайности – или имате
една партньорка за цял живот, или
непрекъснато търсите опасни връзки.
Вашата сексуалност не блести с
плам, ентусиазъм и агресия. Тя е по-
скоро планирана, отсрочвана и спо-
койна. Не бързате, защото имате
нужда да се чувствате сигурни и да се
контролирате. Когато решите да

задълбочавате уменията си, вие го правите внимателно
и сте готови да станете най-добрият. Всъщност вие
сте дълбоко романтичен и имате нужда от чувствена
жена, която незабележимо да ви поведе по пътя към екс-
таза. Сексът за вас е обвързващ, а не просто средство за
удоволствие. Предпочитате естествената голота и
аромат на възбудено женско тяло пред всякакви сти-
мулиращи ухания и аксесоари.

ВАШАТА СЕКСУАЛНОСТ



ЗДРЗДР АВЕ И ХРАВЕ И ХР АНЕНЕАНЕНЕ
��Нервното пренапрежение вече отмина, но сега се зада-
ват депресивни състояния. Не се предавайте на самосъжале-
нието и на самоиронията. Опитайте да си намирате приятни
занимания, когато ви нападнат лошите настроения. Заминете
за морето или правете дълги разходки сред природата. Исти-
ната е, че най-добре ще ви се отрази някакъв по-необича-
ен и нестрандартен начин за отдих. ��През август са въз-
можни хипертонични кризи, както и повишаване на холес-
терола. Намалете солта до минимум, избягвайте пържените и
мазните храни. ��Ако сте започнали диета за отслабване, неп-
рекъснато ще ви се иска да я прекратите. Не я прекъсвайте,
докато не постигнете желания резултат. Препоръчвам ви ме-
ню, което напълно изключва месо. ��На 4-ти и 5-и се отдайте
на интелектуални занимания и не предприемайте пътува-
ния. ��Пазете се от летни вируси през периода 18–23 август.
След тези дати сте в много по-добра кондиция, но не прекаля-
вайте с тежките и мазни храни, както и с алкохола.

БИЗНЕС ПРОГНОЗБИЗНЕС ПРОГНОЗ АА
��Стремежът ви към стабилност в бизнеса
ще ви накара да сключвате договори само с
партньори, на които имате доверие. ��На 2-
ри може да ви се наложи да предприеме-
те командировка за уреждане на юриди-
чески въпроси. ��На 8-и ще има промени
във финансовото ви състояние. ��На 12-и
умът ви ще е зает с професионален или
делови проект. Възможно е да се сблъскате
с юридически затруднения. ��Високопоста-
вен човек ще ви бъде опора в средата на
месеца, но големите трудности ще оста-
нат. Не се захващайте с нови неща. По-доб-
ре опитайте да натрупате нови познания.
Контролирайте емоцията, прибързаността
и думите си. ��В края на месеца борбата
за надмощие с хора от обкръжението ви
ще се изостри. Ако плановете ви са перс-
пективни и убедите в това колегите си, ще
получите помощта им. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

��Първо работата, после забавленията – така ще се характеризи-

рат двете половини на август. ��До 16-и личният ви живот е на

заден план. Нямате желание за никакви емоционални и любовни пре-

живявания. ��През втората половина на месеца ще си навакса-

те пропуснатото. Ще се чувствате във вихъра на страсти и емо-

ции, които отдавна не са ви навестявали. Не се ограничавайте, за-

щото забавленията са ви много нужни сега. Това е времето да за-

почнете нова връзка, ако сте сами, или да заредите с нова по-

зитивна енергия връзката, която имате. Това ще се хареса мно-

го и на вас, и на партньора ви. Най-подходящо би било да увенчаете

цялата тази приятна еуфория със смяна на обстановката или прос-

то с промени в ежедневните порядки.
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ПП
рез август ще ви се наложи да се
справяте с най-различни дребни
проблеми и това може да ви из-

нерви много. Особено активна е сферата
на взимоотношенията, където се очакват
сериозни недоразумения. Изискванията, ко-
ито хора от вашето обкръжение имат към
вас, ще ви се сторят много големи, и реак-
цията ви вероятно ще е да ги отхвърлите.
��Вие не обичате да бъдете зависими от обс-
тоятелства и хора. В същото време имате пот-
ребност да се обграждате с хора и да присъствате трайно
в живота им. С други думи, обичате да сте обвързани с
другите, но правилата на тези обвързаности искате
да създавате вие. Това е причината, поради която често

изпадате в крайности по отношение на връз-
ките си – интимни, приятелски или пък коле-
гиални. Ще се почувствате неразбрани, а ня-
кои от вас – дори изоставени. Всъщност ис-
тината е, че няма нищо подобно, просто е
дошло време за кратък взаимен отдих. 

Препоръки за овладяване Препоръки за овладяване 
на лошите аспектина лошите аспекти

��Поставяйте се по-често на мястото на
другите и не забравяйте, че всеки от тях има

право на лично пространство. ��Избягвайте крайните
квалификации по отношение на хора, които не позна-
вате добре. Възможно е да попаднете в нечия схема на
интрига.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)
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ПРИЯТНОСТИ ИПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАНЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИТИ

�� НЕ ПРЕДПРИЕМАЙТЕ ПЪТУВА-
НИЯ: на 4-ти и 5-и. Отдайте се
на интелектуални занимания. 
�� ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ЛЕТНИ ВИРУСИ:
през периода 18–23 август.
�� ОТДАЙТЕ СЕ НА ПОЧИВКА И ЗА-
БАВЛЕНИЯ: през втората поло-
вина на месеца.
�� НЕОЧАВАНА КОМАНДИРОВКА
ПО ЮРИДИЧЕСКИ ДЕЛА: на 2-ри.
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ОВЕНОВЕН ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ БЛИЗНАЦИ РР АКАК ЛЪВЛЪВ ДЕВА ДЕВА 
Поради големите ви
различия с Овена
може да изживеете
необичайно пламенна
страст. Неговата
спонтанна,
преследваща и
агресивна натура ще
ви възбуди, но после
той може да ви се
стори твърде
обсебващ и директен
физически.

Ще оцените земните
качества на Телеца.
Той може да ви
предизвика да
разчупите
стереотипите му.
Бързо ще раберете,
че мимоходом той е
станал господар на
тялото ви, и това
може да ви се стори
прекалено
обвързващо за вашия
неспокоен дух.

Към Близнаци може да
изпитате
противоречиви чувства.
В един момент ще ви се
сторят невероятно
интересни и
възбуждащи, а в друг –
дистанцирани и
разочароващи ви.
Докато вие си мислите,
че контролирате
нещата, те са вече на
друго място.

Ракът може да ви
изнерви и да
изгубите търпение
заради
конвенционалния му
и плах подход към
секса. Той не се
страхува от
отхвърляне, а от
провал и това може
да ви превърне по-
скоро в приятели,
отколкото в
сексуална двойка.

Лъвът може да
бъде за вас
огледало, в което
да съзрете
собствената си
страст и
чувственост.
Проблем ще
възникне, когато
осъзнаете, че не
можете да му
бъдете верни –
нещо, на което
той много държи.

Изтънчено-
стта на
Девата веднага
ще ви привлече.
Девите също се
боят от
собствените си
чувства. Това
може да ви
гарантира
необвързаност,
но и сигурност
в миговете на
страст.

ВЕЗНИ ВЕЗНИ СКОРПИОНСКОРПИОН СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ КОЗИРОГКОЗИРОГ ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ РИБИРИБИ
Везни са най-
големите
идеалисти сред
въздушните знаци и
техните сексуални
виждания за свобода
са различни от
вашите. Те са
свързани преди
всичко със
съвършеното
партньорство, а
при вас
индивидуализмът е
на преден план.

Привличането
между вас и
Скорпион е много
силно и носи
мощен заряд.
Възможно е с него
да изгубите
контрол, защото
силният му
магнетизъм може
да стане източник
за дълбоки
сексуални
преживявания за
вас.

Връзката ви със
Стрелец може да
бъде много
успешна. С него
ще намерите
духа на
независимост,
която така
желаете. Взаимно
ще си дадете
свобода, за да се
наслаждавате на
удоволствието,
когато се
съберете.

Козирогът може да
задържи дълго
интереса ви,
защото между вас
е възможна силна
еротична и
интелектуална
хармония. Той има
нужда от
физическия
контакт повече от
вас, но и двамата
искате да
избегнете
зависимостта.

С Водолей може да
споделите успешно и
продължително
сексуално
партньорство. Между
вас има естествено
привличане и в основата
му са еднаквите
потребности както по
отношение на секса,
така и по отношение на
връзката. Принципът за
необвързаност трябва
да е водещ.

Риби също като вас
имат нужда от
свобода и
експерименти, но
тяхната нужда от
обвързване може да
ви се стори
задушаваща. В
момента, в който се
привържат към вас,
инстинктът ви ще
ви посъветва да се
откъснете от
красивата им, но
обсебваща любов.
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Жената Водолей Жената Водолей 
Вие сте странна смесица между сексуал-
но освободена и контролираща своите
еротични пориви жена. Смятате, че
всичко е позволено, стига да е по жела-
ние, а в същото време проявявате дог-
матизъм и консерватизъм към желанията
на другите. Все пак ключовата дума за
вашата сексуалност е чувственост, но
трудно се доверявате на физическите
позиви на женствеността и инстинкти-
те си. Мнението ви за собствения ви
сексапил обикновено е лошо, а всъщ-
ност сте много по-привлекателна,
отколкото съзнавате. Готова сте да
помогнете на всеки да открие насладата от секса, но не в
прекия физически контакт, а на интелектуално ниво. На вас
ви е нужна тълпата, за да се отличите от нея и да блесне-
те с неповторимата си светлина, и това е едно от най-въз-
буждащите ви състояния. Търсите възможност да се освобо-
дите от своите сексуални задръжки и от страха си да пос-
тигате близост. Затова трябва да се научите да установя-
вате контакт и да докосвате с цялата женственост, коя-
то притежавате, а не да задържате нежността си.

Мъжът Водолей Мъжът Водолей 
И при вас, както и при жената Водолей,
сексуалната възбуда е свързана с ума.
Често мисълта за секс ви възбужда пове-
че, отколкото действителното му
практикуване. Постигате голяма част
от удоволствието си, като търсите
различни и независими жени, а после наб-
людавате как се променят и разцъфтя-
ват сексуално в светлината, която вие
сте избрали. Вашето непостоянство е
пословично и често плаши. Умеете да
казвате онова, което жената иска да
чуе, и това е вашето най-силно оръжие.
Така вие привличате партньорки, които

търсят любов и емоционална обвързаност, без да се анга-
жирате лично с това. Първоначалното прелъстяване обик-
новено е взаимно. Впоследствие вие съумявате да се
отстраните и да манипулирате ситуацията благодарение
на мощния си интелект и на своята авантюристична на-
тура. За вас сладостта от секса се ограничава в това да
доставите удоволствие на другия. За да достигнете обаче
върховната наслада, е необходимо да постигнете хармония
с партньорката си, а това често не се получава.

ВАШАВАШАТТА СЕКСУА СЕКСУАЛНОСТАЛНОСТ

СЕКСУСЕКСУАЛНИ ОТНОШЕНИЯ НА ВОДОЛЕЙ С ДРУГИТЕ ЗНАЦИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ НА ВОДОЛЕЙ С ДРУГИТЕ ЗНАЦИ
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С
ъчетанието на самодисциплина и отго-
ворност, на свобода и творчество ще
ви помогне да реализирате нови ориги-

нални идеи. Много е възможно през този
месец някои от вас да патентоват изоб-
ретения или да осъществят други рацио-
нализаторски проекти. Интуицията ще ви
помага да намирате правилните решения
дори при малко количество изходни данни, кое-
то ще ви превърне в незаменим сътрудник. �На
5-и планирате служебно пътуване и не бива да
го отлагате под никакъв предлог. �Между 11-и и 20-и
някои Риби ще се включат сериозно в борба за власт –
в  приятелския кръг, в работата или в политиката. В
тази посока могат да се очакват усложнения, които да до-

ведат до стълкновения с влиятелни хора и
представители на властта. �След 21-ви
от вас ще се очаква да се отнасяте
много сдържано и с търпимост към сла-
бостите на другите. Трябва да се научи-
те внимателно да обмисляте своето пове-
дение и да отчитате интересите и съоб-

раженията на останалите хора. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Постарайте се да уважавате компетентността
и професионализма на другите. Много по-значими ре-
зултати ще постигнете, ако проявите готовност за
компромиси.

РИБИ
(20.02 – 20.03)

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Стремежът ви към нови знания ще бележи
заниманията ви във времето от 1 до 10 ав-
густ. Добър период за всички изобретатели и ком-
пютърни специалисти, както и за онези, които се
занимават с ювелирно изкуство. С ловкостта на ръ-
цете си ще правят чудеса. �Недоразумения в
отношенията с партньорите на 2-ри могат да
се отразят негативно на работата ви. Изпъл-
нени сте с енергия и ентусиазъм, които можете да
използвате, за да очертаете ясно приоритетите
си. Възможно е авторитетът ви забележимо да ук-
репне. �За някои 11-и е свързан с уреждане на
документи за заминаване в чужбина. �Около
20-и, когато краят на летния сезон е вече бли-
зо, се налага да отделите повече време на слу-
жебните задължения. Необходимо е да се дисцип-
линирате, защото за всичко ще се наложи да разчи-
тате предимно на себе си. Възможни са разногласия
с партньорите заради общи финансови средства,
застраховки или данъчни задължения.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Емоциите при вас винаги са определящи, независимо дали ги изра-

зявате външно, или бушуват вътре в душата ви. Този месец ще

имате огромно желание да изразите всичко, което ви мъчи

отдавна в отношенията с любимия човек. Възможно е пак да не

намерите сили да го изкажете на глас. Чувствате се неразбрани,

често пъти отхвърляни и пренабрегнати. Всъщност проблемът е

основно във вас. Не знаете как да разкриете пред любимия/любима-

та тайните страни на своята чувствителност, за които той/тя

дори не подозира. �При Рибите, които нямат постоянен

партньор, нещата са още по-сложни. Възможно е да се впуснете

в бурни, извеждащи ви от депресивното състояние купони. Всичко

това обаче е подвеждащо. По-подходящо е да се отдадете на съзер-

цание, четене на книги, разходки сред природата. Осигурете си по-

вече духовна храна и така ще запазите емоциите в равновесие.
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

� РАДВАТЕ СЕ НА ИЗКЛЮЧИТЕЛ-
НО ДОБРА КОНДИЦИЯ: на 7-и.
�НЕ ШОФИРАЙТЕ: на 18-и.
�НЕ УПОТРЕБЯВАЙТЕ НИКАКЪВ
АЛКОХОЛ: на 2-ри, 9-и, 16-и и
22-ри.
�ЩУ НАТРУПАТЕ МНОГО НОВИ
ЗНАНИЯ: през периода от 1 до
10 август.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Здравословното ви състояние няма да бъде добро в
началото на месеца. Не са изключени също летни грипове
или настинки. �Между 11-и и 20-и трябва да бъдете
много внимателни при работа с огън, остри инстру-
менти, оръжие или строителна техника. Съществува
и опасност от спортни травми. �Началото на месеца
предполага понижаване на съпротивителните сили на орга-
низма и жизнеспособността ви. Периодът е подходящ за
започване на диета. Не сменяйте обаче драстично двига-
телния и хранителния си режим. �През почивните дни на
първата седмица са препоръчителни всякакви очистителни
процедури, особено в съчетание с източни упражнения. Ху-
баво е да избягвате физическата работа, която предпола-
га натоварване в областта на кръста. За себе си ще на-
помнят стари болежки в областта на тазобедрената ста-
ва. �Избягвайте да работите с електрически уреди на
25-и. Денят не е подходящ и за медицински изследвания.
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ВАШАТА СЕКСУАЛНОСТ

СЕКСУАЛНИ ОТНОШЕНИЯ НА РИБИ С ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
С Овен може да
предприемете
пътешествие,
изпълнено със сексуални
приключения и
физическа наслада, за
които само сте си
мечтали. Той не може
да устои на
невероятната ви
чувственост, а вие се
предавате на
страстта му
безрезервно.

Телецът трудно ще
проумее дълбините
на вашата
загадъчност и
уязвимост, но ще
оцени
чувствеността и
покорството ви.
Може да ви
предложи пир от
сексуали наслади, но
чувството за
духовно единение –
не.

Близнаци ще ви
предизвикат с
подобна на вашата
двойствена
природа. Ще ви
допадне тяхната
сексуална игра, но
може да се
притесните,
когато усетите,
че силната ви
чувственост се
разпилява.

Рак ще ви
предложи тайно
място и домашен
уют, което ще
ви отпусне и
предразположи.
Вашата
мистична
чувственост
може да го
вдъхнови да се
отдадете на
всичките си
неясни желания.

Единствено Лъвът
може да ви изведе
от сексуалната
несигурност и да ви
предизвика да
бъдете активна
страна. Странната
смесица от неговата
бликаща сексуалност
и вашата
мистериозна
еротика може да
вдъхнови и двама ви.

Връзката с Дева
може да бъде
стремеж към
красотата и
съвършенството.
Между вас може да
възникне магическо
привличане поради
естествената
противоположност
на
характеристиките
на двата ви типа
сексуалност.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Естетското
отношение на Везни
към секса ще ви
допадне, защото по
никакъв начин няма да
се чувствате
похотливо отдадени на
страстта. Единствено
желанието на всеки
един да се подчинява
може да направи
сексуалните ви срещи
твърде пасивни.

Хипнотичният поглед
на Скорпион няма да ви
остави равнодушни.
Той ви прелъстява без
никакви усилия.
Независимо дали
връзката е
продължителна, или
еднократна – обменът
на сексуалните ви
енергии ще остане
незабравим и за двама
ви.

Връзката ви със
Стрелец ще е
трудна и
напрегната. Той е
спонтанно
сексуален, а вие сте
в плен на
мистериозната
еротика. Срещате
се единствено
поради еднаквата
ви потребност да
реализирате
фантазиите си. 

Козирог е склонен да
се довери на
вашата
чувственост и да
оцени
романтичната ви
еротика. Той обаче
се страхува от
връзките, които
носят прекалено
много емоции и
нежност, и
предпочита да ги
избягва.

Отношенията
ви с Водолей са
едни от най-
трудните. Той
ви въвлича във
възбуждащ
вихър, но вие
имате опасения,
че сте опитно
зайче в
неговите
сексуални
експерименти.

Няма проблем да
осъществите
веднага връзка с
други Риби. Лесно
потъвате в света
на еротичните си
фантазии и рядко
ще го напускате,
защото еднакво се
страхувате от
реалния свят,
който ви
заобикаля.

РИ
БИ

РИ
БИ
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Жената Риби 
Склонни сте да прикривате своята сексу-
алност, макар че това е невъзможно. Вие
сте загадъчна изкусителка. Обичате да
се изплъзвате, но обичате и да се обвъ-
рзвате с романтична любов и нежен секс.
Вашата блестяща женственост ви дава
обикновено добро самочувствие. Лесно
възприемате сексуалните желания на мъ-
жете и понякога дори ги обърквате, защо-
то те решават, че това са ваши посла-
ния. Не търсите секса заради самия секс и
не го използвате, за да властвате чрез
него. За вас удоволствието е във взаимна-
та екзалтация и в надеждата, че ще съу-
меете да се свържете със собствената си съкровена чувстве-
ност. Сексуалният ви стремеж е да бъдете изпълнена с жизне-
на енергия и до забрава да се отдадете на момента. Вие оба-
че имате двойствена природа и колебанието при вас е основ-
ната задръжка. Дълбоката ви потребност е да избягвате бо-
лезнените чувства. Желанието ви е да достигнете съкрове-
ната си женска същност. А единственият начин да го постиг-
нете е да се движите в ритъма на собствените си емоции. 

Мъжът Риби 
Спадате към мечтателите, които
са склонни да осъществяват сексуал-
на връзка, без да мислят за послед-
ствията. Вашето очарование се крие
в това, че живеете в света на фантаз-
ната и романтичната еротика. В със-
тояние сте да запалите женската
чувственост и да преживеете истинс-
ки сексуален екстаз. Много ви привли-
чат партньорки, които играят домини-
раща роля. Понякога правите несполуч-
лив избор на партньорка, без да знаете
дали сте били избрани, или сте ги
прелъстили вие. Страхувате се от

провал и отхвърляне. Често обърквате дълбоко емоцио-
налното обвързване с чисто сексуалната връзка. Не при-
тежавате животинската потентност на мъжкаря и ро-
лята на похитител не ви прилича. Вие обаче сте неверо-
ятно магнетичен за жените, защото сте дълбоко свързан
с отзивчивата женска енергия. Единствената опасност е,
че може да объркате както себе си, така и жената, коя-
то искате да имате.
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ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...
КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО

1–13 и 29–31 
август 
НАМАЛЯВАЩА
ЛУНА

13 август, 
2.04 ч., 
Луната е в Лъв,
НОВОЛУНИЕ

14–28 август
НАРАСТВАЩА
ЛУНА

wСега организмът задържа повече течности. Апетитът е изострен. Природният замисъл цели обновя-

ване на клетките и тъканите. Затова ви се яде повече. wДобре е наистина да не се лишавате от хра-

на, особено ако усетите, че ви се яде нещо определено в даден момент. Вслушайте се в този сигнал,

който може да означава, че имате дефицит от определени хранителни вещества в организма. Но се на-

дявам все пак тялото ви да не иска всеки ден чипс и торти. wАко сте успели да свалите килограми

през периода на намаляваща Луна и по новолуние, сега е нужно да ги задържите, но не с гладуване, а с

движение. Така е най-лесно и здравословно. На 14, 15, 21, 22, 23, 24 и 25 август е добре да преодолеете

инерцията и най-после да посетите фитнес залата. Дните за плуване и хидромасажи са 19, 20 и 28 ав-

густ. Дните за ходене пеша (по възможност на чист въздух) са 16, 17 и 18 август.

28 август, 
13,36 ч., Луната 
е в Риби 
ПЪЛНОЛУНИЕ

ХРАНИ СПОРЕД ЛУНАТА

ВИДОВЕ При нарастваща Луна При намаляваща Луна
(14–28 август) (1–13 и 29–31 август)
ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА... ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА...

Белтъчни храни 21, 22, 23 (до 18.21 ч.) 3, 4, 11 (след 13.43 ч.), 12, 13 (до 21.04 ч.), 30, 31

и плодове
Сол и кореноплодни 14, 15, 23 (след 18.21 ч.), 24, 25 5, 6

Мазни храни 16, 17, 18 (до 19.14 ч.), 26, 27 7, 8

Въглехидрати и 18 (след 19.14 ч.), 19, 20, 28 1, 2, 9, 10, 11 (до 13.43 ч.), 29

листни зеленчуци

wПрез тази лунна фаза спокойно можете да стопите някой и друг килограм, ако се налага. Сега се отс-

лабва най-бързо и най-неусетно, защото Луната предизвиква „отливна вълна“. Процесите на разграждане

се ускоряват. wПрез летния сезон е много подходящо да се прилагат плодови или зеленчукови диети.

Ако имате твърде чувствителен стомах, приготвяйте по-твърдите зеленчуци на пара. Така ще запази-

те ценните витамини и минерали в тях. Подходящи дни за зеленчукова диета са 1, 2, 9, 10, 11 (до 14.00

ч.) и 29 август. Дните на плодовете, както и на месото (но за предпочитене е, ако сте на диета, това

да бъдат пилешко или риба) са 3, 4, 11 (след 14.00 ч.), 12, 13, 30 и 31 август. wНе пренебрегвайте и маз-

нините в храненето ви, нищо че отслабвате. Но си ги набавяйте от зехтина, слънчогледовото олио и

ядките, които можете да използвате като добавки към салатите. На 7 и 8 август мазнините се усвоя-

ват оптимално от организма.

wНоволунието настъпва през нощта на 13-и, но е добре да погладувате още на 12-и, за да се освободи-

те от натрупаните токсини. Ако гладувате 24 часа, ще свалите със сигурност 1 килограм. wЗа някои

гладуването може да се окаже проблем, защото Луната в Лъв ни прави капризни и разпалва желанието

ни да си угаждаме. Но съветвам онези от вас, които страдат от сърдечносъдови проблеми, болки в

гърба или стрес, да минат на 12-и само плодове и да приемат хранителни добавки, съдържащи витамини

от В групата. Това ще ги успокои и релаксира. wДенят е подходящ за равносметка, медитация и обмис-

ляне на бъдещите начинания, които ще стартирате в периода на нарастваща Луна. На този ден „попи-

тайте“ сърцето си, вслушайте се в него – то знае отговорите на въпросите, които задавате. Дайте

воля и изява на творческото начало в себе си.

На датите, посочени в таблицата, ще извличате най-полезните вещества от съответния вид храна. Тогава орга-

низмът 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 иска-

те да отслабнете, наложете си на съответните дати през август да не посягате към упоменатите срещу тях храни.

wТова пълнолуние ще е изпитание за онези, които имат склонност да задържат течности, да правят

отоци или прекалено бързо да пълнеят. Днес категорично забравете за солта, алкохола и месото. По

време на Луна в Риби е подходящо да консумирате храни, съдържащи железен фосфат – маруля, репички,

спанак, бобови растения, сушени плодове, лук, зеле, ягоди, ябълки и орехи. Чрез тях ще направите сери-

озна профилактика на анемията и атеросклерозата. wПоследното хранене трябва да бъде в 18.00 ч.

wПротив безсъние се възползвайте от свойствата на аромата на портокаловия цвят или жасмина (във

ваната, чрез вдишване от ароматна лампа или чрез втриване в кожата).

ЛУНАТА СЪВЕТВАЛУНАТА СЪВЕТВА
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КОСА

КОЖА

ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ ПРЕЗ АВГУСТ

Подстригване

Къдрене

Боядисване

ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ НЕПОДХОДЯЩИ ЗАБЕЛЕЖКА
ДАТИ ДАТИ

НОКТИ

МАСАЖИ

САУНА

– 1, 2, 9, 10, 11 (до 14.00 ч.), Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно и ще се 
28, 29 омазнява по-бързо.

14–18, както и 21–27 – Ако искате косата ви да расте бързо.

3–8, 11 (след 14.00 ч.), 13, 30 и 31 – Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

5, 6 – Ако имате проблем с кожата на главата. Направете си маска в 
корените. Ефектът ще е поразителен.

3, 4, 5, 6, 16, 19, 24, 25, 30 – Според тибетските вярвания, ако се подстрижете на тези дати, 
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)

1–13, както и 29–31 – –

Парна баня – 14–28 Има опасност да ви останат белези.

1–13, както и 29–31 – –

Пилинг маски с плодови 
киселини

3, 4, 11 (след 13.43 ч.), 12, 13 (до 21.04 ч.), – –
21, 22, 23 (до 18.21 ч.), 30, 31

5, 6, 14, 15, 23 (след 18.21 ч.), 24, 25 – –

14–28 – Най-ефективни ще са процедурите на 21, 
22 и 23 август, когато кожата ще има 
нужда от много влага.

14–28 – –

14–28 – –

5, 6, 11, 12, 19, 20, 24, 25, 26, 27 – –

– 14–28 –

1–13, както и 29–31 – –

– 1–13, както и 29–31 –

14–28 – –

1–13, както и 29–31 – Ефектът ще е максимален на 21, 22 и 23-ти

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

– 1, 2, 9, 10, 11 (до 14.00 ч.), –
19, 20, 28, 29

5, 6, както и 14–18 – Къдренето ще е най-безвредно и трайно. Прическата ще ви стои добре.

11 (след 14.00 ч.), 12, 13 – Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни – като гривата на лъвица. 

– 1, 2, 9, 10, 11 (до 14.00 ч.), –
19, 20, 28, 29

7, 8, както и 14–18 – За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.

5, 6, 12, 13, 26, 27 – За интензивно и трайно боядисване на нормални коси.

– 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11 Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е 
(до 14.00 ч.), 28, 29 много болезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

– 1, 2, 9, 10, 11 (до 14.00 ч.), 28, 29 Датите са неподходящи за епилация.

3–6, 11 (след 14.00 ч.), 12, 13 – Тези дати са подходящи за оформяне на вежди.

3–8, както и 11 (след 11.00 ч.), – Датите са подходящи за механична епилация. Отскубнатите косми 
12, 13, 30, 31 ще растат по-бавно.

14–27 – 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

3, 4, 30,31 Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, устна
кухина, зъби

16,17,18

5, 6 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки 19,20

7, 8 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце 21, 22, 23

9, 10, 11 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен
мехур

24, 25

12, 13 Сърце, слезка (далак) 1, 2, 28, 29

14, 15 Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза,
черен дроб, жлъчен мехур; вегетативната нервна система

1, 2, 28, 29

16, 17, 18 Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и на целия
гръбначен стълб

3, 4, 30, 31

19, 20 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали 5, 6

21, 22, 23 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта 7, 8

24, 25 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби 9, 10,11

26, 27 Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система,
органи, свързани с нарушения на кръвното налягане

12, 13

1, 2, 28, 29 Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система 14,15

* Луната е в знак, който управлява частите на тялото, посочени в средната колонка.
** На същите дати можете да лекувате съответния орган с хомеопатия, цветолечение и прочее неагресивни методи.
*** Луната се намира в противоположния зодиакален знак на този, посочен в първата колонка. Тъкмо това е подходящото време за профилактика на
органите, посочени в средната колонка.

ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ 
Древните лекари са се ръководели от лунните принципи, когато са
лекували своите пациенти. За да не се обременявате с тях,
оставете изчисленията на мен. Ето как стоят нещата с
критичните дни за планови операции през август 2007 г. и с

благоприятните дати за лечение при намаляваща Луна.
ВАЖНО! По възможност избягвайте всякакви планови
оперативни интервенции на 28 август (пълнолуние) и на
13 август (новолуние).

Луната ще е пръв ваш помощник, стига да искате се „допитва-
те“ до нея. Почистването на прахта, прането и миенето на
прозорци ще ви се удават много бързо и лесно, ако ги правите в
периода на намаляваща Луна. Вярно е, че през месеца тези дни
са твърде недостатъчни, за да поддържате дома си изряден, но
поне по-голямата част от домакинската работа ви съветвам
да свършите тогава.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА:

Основно почистване: от 1 до 13 и от 29 до 31 август.

Пране, химическо чистене и миене на прозорци: Не про-

пускайте датите 1, 2, 9, 10, 11 (до 14.00 ч.), 18 (след 19.14

ч.), 19, 20, 28 и 29 август. Това са т. нар. дни на водата.

Всички замърсявания и петна ще се отстраняват с лекота. 

Неподходящи дати за миене на прозорци: 7, 8, 16, 17, 18

(до 19.14 ч.), 26 и 27 август. Тогава по стъклата след избър-

сване 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 август.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ 
ЗА КУПУВАНЕ НА:
Модни дрехи, произведения на изку-

ството, парфюмерия и козметика,

музикални инструменти и аудиоза-

писи: 1, 2, 5, 6, 16, 17, 18, 28 и 29 ав-

густ.

Недвижими имоти, мебели: 9, 10, 11

(до 14.00 ч.), 24 и 25 август. 

Автомобил, мотор или колело: 3, 4,

7, 8, 19, 20, 30 и 31 август. 

Текстилни и метални изделия,

предмети за бита: 3, 4, 30 и 31 ав-

густ. 

Канцеларски материали и книги: 7,

8, 14 и 15 август. 

Спортни стоки: 3, 4, 21, 22, 23, 30 и

31 август.

Бяла и черна техника, електрони-

ка, компютри и мобилни апарати:

26 и 27 август. 

Обувки и дрехи: 1, 2, 24, 25, 28 и 29

август. 

Бижута, злато, луксозни вещи: 11

(след 14.00 ч.), 12 и 13 август.

КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ АВГУСТ

СПОЛУЧЛИВО ПАЗАРУВАНЕ
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1-ви лунен ден (ЛД) – 13.08 (от 2.04 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 – 13.08 (от 6.45 ч.) Не се подда-

вайте на гнева, избягвайте конфликтите и

изблиците на емоции. Подходящ е за нови

начинания. 

3-ти ЛД – 14.08 (от 7.54 ч.) Енергетика-

та на този ден изисква да сте активни.

Пасивността е противопоказна и опасна.

4-ти ЛД – 15.08 (от 8.59 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 – 16.08 (от 10.02 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 – 17.08 (от 11.05 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 – 18.08 (от 12.07 ч.) Ден за мо-

литва. Сбъдват се желания.

8-и ЛД – 19.08 (от 13.11 ч.) Сега се ак-

тивират фините и неуловими енергии в

организма. Добре е да се гладува, за да се

прочисти тялото.

9-и ЛД – 20.08 (от 14.16 ч.) Не е успе-

шен. Склонни сте към заблуждения и само-

измами. Добре е да дадете прошка. Прак-

тикувайте йога.

10-и ЛД – 21.08 (от 15.21 ч.) Не плани-

райте нищо важно. Изкъпете се с гореща

вода. Медитирайте.

11-и ЛД – 22.08 (от 16.22 ч.) Много мо-

щен ден. Активира се вселенската жизнена

енергия кундалини. Добре е да прочистите

организма си. Внимавайте с режещи

инструменти.

12-и ЛД – 23.08 (от 17.19 ч.) Дава се ми-

лостиня. Молитвите се чуват. Подходящ

е за взимане на важни решения.

13-и ЛД – 24.08 (от 18.08 ч.) Ден за ак-

тивни контакти, работа с информация и

учене. Сами си пригответе и изпечете хля-

ба. Не преяждайте.

14-и ЛД – 25.08 (от 18.48 ч.) 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 – 26.08 (от 19.21 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 – 27.08 (от 19.49 ч.) Ден за пос-

тигане на вътрешна хармония. Старайте

се да вършите само добри дела.

17-и ЛД – 28.08 (от 20.13 ч.) Подходящ е

за удоволствия, общуване и физически на-

товарвания. И за брак по любов.

18-и ЛД – 29.08 (от 20.35 ч.) Изгонете

лошите мисли. Прочистете стомашно-

чревния тракт – ден за гладуване.

19-и ЛД – 1.08 (от 22.11 ч.), както и
30.08 (от 20.58 ч.) Запалете повече све-

щи у дома, направете анализ на постъпки-

те си. Ще успеете да се отървете от

чуждото влияние.

20-и ЛД – 2.08 (от 22.32 ч.), както и
31.08 (от 21.23 ч.) Получават се духовни

знания и прозрения. Не проявявайте гор-

дост!

21-ви ЛД – 3.08 (от 22.05 ч.) Много ак-

тивен, творчески ден. Отличен е за започ-

ване на нова работа, спортуване и пъте-

шествия.

22-ри ЛД – 4.08 (от 23.19 ч.) Ден на мъд-

ростта. Предайте на другиго своите зна-

ния. Посетете астролог.

23-ти ЛД – 5.08 (от 23.48 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 – 7.08 (от 0.23 ч.) Активен,

творчески ден. Използвайте го за укрепва-

не на духа и тялото. Ден за нов строеж.

25-и ЛД – 8.08 (от 1.08 ч.) Всичко на то-

зи ден става с лекота, с вътрешен порив.

Спонтанно могат да се появят телепатия

и ясновидство. Днес не бързайте!

26-и ЛД – 9.08 (от 2.03 ч.) Въздържайте

се от активна дейност и постете. Песте-

те си енергията и мълчете.

27-и ЛД – 10.08 (от 3.09 ч.) Ден за прек-

ратяване на контакти с лоши хора. Почи-

вайте и медитирайте. Ще имате прозре-

ния. 

28-и ЛД – 11.08 (от 4.21 ч.) Ден за по-

купка на жилище или началото на ремонт.

Сънищата са верни.

29-и ЛД – 12.08 (от 5.34 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 6 август е пропусната
по астрономически причини! Не е грешка!

СПЕЦИАЛНИТЕ ДНИ ПРЕЗ ЛУННИЯ МЕСЕЦ
Лунните дни са с променлива дължина, която е различна
от възприетото денонощие (24 часа). Лунният ден за-
почва с изгрева на Луната. Само първият лунен ден за-
почва от новолуние и завършва с първия изгрев на Луна-

та. Лунният месец може да бъде от 29 или от 30 дни.
Понякога разликата в продължителността на първия и
последния лунен ден варира от по няколко минути до ця-
ло денонощие.

Стайните растения също са много чувствителни към лунните
ритми. Те успяват да усвоят водата най-добре само в определе-
ни дни от месеца, когато Луната минава през водните знаци.
Ако ги полеете в неподходящо време, само ще им навредите. А и
хранителните вещества няма да стигнат до растението.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 1, 2, 9, 10, 11 (до

14.00 ч.), 18 (след 19.14 ч.), 19, 20, 28 и 29 август.

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 7, 8, 16, 17,

18 (до 19.14 ч.), 26 и 27 август. На тези дни с поливането

има опасност да провокирате появата на листни въшки или

други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 1, 2, 9, 10 и 29.

Ваденето на зъби, оперативните интервенции на зъбите и вен-
ците, както и поставянето на коронки и мостове могат да се
окажат много мъчителни, ако не сте улучили подходящия лунен
момент. 
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ: ако случаят ви не е спешен и е

възможно сами да си изберете датата, най-добре посетете

зъболекаря на 1, 2, 29 както и през периода от 7 до 12 ав-

густ.

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: на 3, 4, 5,

6, 24, 25, 30 и 31. И в никакъв случай не ходете на зъболекар

(освен ако случаят не е спешен!) на 28 август (пълнолуние) и

на 13 август (новолуние). Много ще ви боли.

АДЕКВАТНИ ГРИЖИ ЗА СТАЙНИТЕ РАСТЕНИЯ

КОГА ДА ПОСЕТИМ ЗЪБОЛЕКАРЯ

Рубриката „Луната съветва“ подготви МИШЕЛ
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ЕЗОТЕРИЧНО

Л
уната е най-емоционална-
та и чувствителна пла-
нета. Тя действа като
един енергиен канал, кой-

то активира нашето поведение
и нашите възприятия. Тя опре-
деля ежедневието ни, хране-
нето ни, емоциите ни и не на
последно място – силата на
интуицията ни. Луната се
грижи за нашето приспособява-

не към материалния свят. Тя е
образът на майката във фунда-
менталния смисъл на тази дума
(разбирай както рождената
майка, така и майката приро-
да). Затова е от голямо значе-
ние къде точно се намира тран-
зитно преминаващата по небос-
вода Луна в даден момент. За-
щото чрез нея се фокусират и
изявяват актуалните теми и
събития за деня. 

ЛЛУУННААТТАА  

ВВ  ССККООРРППИИООНН

През август 2007 г. Луната се
намира в Скорпион на датите 
18-и (след 19.14 ч.), 19-и и 20-и.
През тези дни страстите и

желанията стават крайни. На-
лага се да сдържате волята и
чувствата си. Трудно ще среща-
те взаимност. Нужно е да сте
внимателни за всичко, което
вършите и казвате. Ще изпит-
вате силна потребност от лю-
бов и ласки, което може да ви
подтикне към неразумни сексу-
ални връзки и до арогантност и
насилие в отношенията с окол-
ните. Постарайте се да не про-
явявате ревност през тези дни,
защото в повечето случаи ще се
окаже, че е неоснователна.
Въздържайте се в преценките си

и не произнасяйте обидни думи,
защото емоционалните ви пора-
жения ще са дълбоки. Отложете
изясняването на отношенията с
другите за друг път. Възможно е
да се стигне до раздори в семей-
ството. Не се съобразявайте
само със своите желания. Ще ви
хрумват ексцентрични идеи –
например да пожертвате нещо
само и само да се наложите. По-
изчакайте да минат Скорпионс-
ките дни – тогава толерантно-
стта ви ще се върне. 

През тези дни ще сте подат-
ливи на мимолетни преживява-
ния и склонни към манипулиране
на близкото обкръжение. Често
ще проявявате отмъстител-
ност и злопаметност. Жела-
телно е да не четете потиска-
щи книги или да не гледате фил-
ми с насилие, наситени с нега-
тивност и жестокост, защото
лесно можете да изпаднете в

депресия. Използвайте Скорпио-
нския заряд на тези дни за задъл-
бочени анализи, научна работа и
всякакви дейности, изискващи
концентрация и задълбочена
мисъл. Тези, които си почиват,
решавайки кръстословици, ще
открият, че досетливостта
им е двойно по-силна.

Периодът е 
благоприятен за:

�Анализи и самооценки. Помис-
лете от какво искате да се ос-
вободите в живота си – вреден
навик или остарял начин на мис-
лене. Сега с лекота можете да
скъсате с миналото. �Времето
е подходящо за правене на плано-
ве, за интензивна научна работа
и за изнасяне на лекции и докла-
ди. �Дните са благоприятни за
покупка на автомобил, техни-
ческо оборудване и предмети за

Лунните зодиакални
ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯ

Лунните зодиакални
ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯКАК НИ ВЛИЯЕ

ЛУНАТА, 
МИНАВАЙКИ 

ПРЕЗ 
РАЗЛИЧНИТЕ 

ЗОДИАКАЛНИ
ЗНАЦИ

НАЙ-ВАЖНОТО,
КОЕТО ТРЯБВА

ДА ЗНАЕТЕ

Независимо от това, какъв е
вашият характер, коя зодия
сте и в кой знак се намира ва-
шата рождена Луна, действи-
ята ви и ежедневието ви ще
се влияят и ще се „оцветя-
ват“ от качествата на мина-
ващата през съответния зо-
диакален знак Луна (в съот-
ветния ден от календара, раз-
бира се). Луната се задър-
жа в един зодиакален знак
средно по 2–2 1/2 дни.
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металорежещата и металооб-
работващата промишленост.
�Сега успешно се лекуват бо-
лести на ендокринната система
(без простатата) и на горните
дихателни пътища. Могат да се
правят операции на сливиците. 

Периодът е 
неблагоприятен за:
�Не е желателно да пътувате
през тези дни. �Не сменяйте
жилището си и не предприемай-
те действия, свързани със заст-
раховане и социално осигурява-
не. �Моментът не е подходящ
за даване на заеми и за правене на
секс. �Операциите на дебелото
черво и на половите органи са
противопоказни (не важи за
спешните случаи!). Водните
процедури – също. �Хората са
податливи на депресии. 

ААККОО  

РРООЖЖДДЕЕННААТТАА

ВВИИ  ЛЛУУННАА  ЕЕ  

ВВ  ССККООРРППИИООНН

��Вие гледате много сериозно на
себе си. Другите ви намират за
задълбочен, мъдър и последова-
телен човек. Но цял живот
трябва да работите върху себе
си, за да бъдете такива, каквито
искате да ви възприемат хора-
та. Имате воля да го направите.
��Сами на себе си сте си дос-
татъчен коректив, страничен
наблюдател и главен обвинител.
Умеете да се наблюдавате
отстрани и да оценявате пра-
вилно своето поведение. ��Вла-
деете мистична сила, но трябва
да я насочвате правилно. Духът
ви е мощен. От вас зависи дали
ще тръгнете в градивна или в
разрушителна посока. Използ-
вайте потенциала си за само-
усъвършенстване. ��Преценя-
вайте реално ситуацията, преди
да се отдадете на саможертва и
отшелничество. ��Изпитвате
силни емоции, които умеете да

подчинявате на волевото си же-
лание. Понякога сте нетърпели-
ви, навъсени и мрачни. ��Изклю-
чително ревниви, завистливи и
отмъстителни сте, но само ко-
гато ви предизвикат. ��Умеете
правилно да преценявате други-
те, но внимавайте, защото по-
някога прибързвате с оценките.
��Искате да доминирате. Добре
че в повечето случаи успявате
майсторски да маскирате това
си желание с благовидни мотиви,
та не дразните чак толкова
околните. ��Много сте изпълни-
телни и изобретателни. Когато
имате цел пред себе си, сте бър-
зи и импулсивни. Самоуверени
сте. Знаете, че ще се справите с
всичко, стига да го поискате.
��Задълбочени и проницателни
сте. Смели сте, но на моменти
(когато се налага) и предпазливи.
��Хиперсексуални и чувствени
сте. Ненаситни сте за секс и
други сладости на живота. Има-
те склонност към сексуални де-
виации и алкохолизъм. Освен то-
ва, ако не се контролирате, ста-
вате безкомпромисни, жестоки
и властни. ��Нека не ви звучи
твърде фатално, но позицията
на Луната в Скорпион не ви обе-
щава лесен и хармоничен брак. Не
че е невъзможно да го реализира-
те, разбира се, но винаги ще се
налага да минавате през кризисни
ситуации, след които вие сами-
те ще сте свежи и преродени, но
вашите партньори хич няма да
се чувстват така!

Ако общувате 
с човек 

с Луна в Скорпион
��Не се чудете, ако в някакъв
момент се почуствате така,
сякаш някой ви вижда като на
рентген и отгатва всичките ви
намерения и мисли. Просто об-
щувате с човек с Луна в Скор-
пион. ��Тези хора са много ин-
телигентни събеседници. Не е
нужно да им обяснявате под-
робно идеите си. Те веднага ги
схващат. �� Ако разговаряте

миролюбиво с тях, общуването
ще е приятно. Но само ако си
позволите да ги уязвите или да
изкажете агресивно противо-
положно мнение, ще се сблъска-
те с тяхната упоритост, не-
отстъпчивост и с желанието
им да се наложат на всяка цена.
В този момент трябва да спре-
те, да премълчите и внимател-
но да обмислите тактиката си.
Сменете подхода – нека да не е
агресивен, а толерантен. ��Чес-
то хората с Луна в Скорпион са
склонни да ви заливат с черног-
ледите си настроения. Опитай-
те се да се дистанцирате, за-
щото в такъв момент те са
много обсебващи. Могат да ви
накарат за пет минути да по-
вярвате в края на света! 

Ако сте мъж 
с Луна в Скорпион

Вие търсите чувствена и
страстна партньорка. Лошото
е, че винаги (или в повечето слу-
чаи) се опитвате да манипули-
рате жената до себе си. Мъже-
те с Луна в Скорпион се нужда-
ят от кротка, толерантна и
най-вече интуитивна съпруга
или приятелка, която да от-
гатва желанията им, за да има
мир и разбирателство. Те проя-
вяват на моменти силна, неос-
нователна ревност. Мъжът с
Луна в Скорпион обикновено е
потаен и мълчалив, но не се заб-
луждавайте, не е чак толкова
труден за съвместен живот!

Ако сте жена 
с Луна в Скорпион

Тази жена е склонна към без-
разборни сексуални връзки. По-
някога не подбира много внима-
телно интимните си партньо-
ри. Често я спохождат и сери-
озни семейни проблеми, но не са-
мо поради горепосочения факт.
Има склонност да си угажда,
което в никакъв случай не е от-
рицателно качество. Трябва да
се научи да обича себе си и да се
старае да тушира себичността

си, която понякога много є пре-
чи в личния живот. Когато
стане майка, тази жена прилага
прекален контрол върху децата
си и ги задушава с любовта си. 

Здраве и начин 
на хранене

Внимателно подбирайте хра-
ната. Обичате екзотичната
кухня с много подправки, но тя
се отразява зле на храносмилане-
то ви. Препоръчвам ви често да
се подлагате на очистващи дие-
ти, защото заради натрупаните
токсини в организма можете да
си навлечете различни заболява-
ния. Клизмите за вас също са
много препоръчителни. С тяхна
помощ ще се избавите от конс-
типацията, която води и до друг
много характерен здравословен
проблем за хората с Луна в Скор-
пион – хемороидите. Повече от
наложително е да се придържате
към здравословен хранителен ре-
жим – не преяждайте и не прека-
лявайте със сухата храна. Този
подход към храненето ще ви до-
веде до наднормено тегло, до
храносмилателни смущения и до
аномалии в обмяната на вещест-
вата. Хранете се разделно. Из-
бягвайте пържените, лютите,
пикантните и мазните храни.
Лукът, празът, чесънът, хрянът
и горчицата са ви противопоказ-
ни. Както и други странни яс-
тия – раци, змиорки, жаби и ох-
люви. Препоръчителни за вас са
храните, богати на баластни ве-
щества. Яжте повече сурови
ябълки, круши, малини и манда-
рини, а от зеленчуците – тик-
вички, броколи, брюкселско зеле,
зеле, моркови, карфиол, спанак и
зрял боб. Пийте поне 8 чаши во-
да дневно! Добре ще ви се отрази
и пиенето на чай от джинджи-
фил. Съгласна съм, че това пре-
поръчително меню звучи прека-
лено „скромно“ за вашия вкус, но
си заслужава да опитате. Ведна-
га ще се почувствате по-жизне-
ни и енергични.

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: „Малък старинен свят“. Маг. Колос. Катана. Легло. Педал. „Данон“. Лоара. Погача. Еск. Лес. СЕМ. Пила. Аси. Хилари (Едмънд).
Астра. Ангина. Туа. Ци. Ети (Уилям). Мливо. Бюро. Об. Нен. Нонев (Богомил). „Фауст“. Лой. ТА. Неев (Нейчо). Аил. Стик. Маане. Икона. Остен.
Йеник. Болеро. Бо. Пакт. Ласел (Уилям). Тонио. Лиани. Бритън (Бенджамин). ДНК. Кад. ИКАО. Тор. Баир. Тост. Три. Канаста.
ОТВЕСНО: Хамелеон. Юноша. Алат. Лагос. Герой. Айкидо. Мъгла. Хитон. „Анета“. Орсини (Феличе). Етиен. Нит. Иск. Аела. Овал. Илик. Топ.
Ма. Ика. Ат. Налеп. Сбор. Родопи. Обер (Франсоа). Дисаги. „Нолит“. Лала. АЛ. Ток. Пек. Част. Офис. „Етъра“. Нада. Тумба. Торон. Уста. „Арал“.
Унисон. Ба. „Ванеса“. Инсект. Идас. Ляноси. Цвете. Ебонит. Танк. Дион (Селин). Вино. Кра.
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АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ

—ексът 
е вс¤какъв

◊есто съм се питала доб-
ра ли съм в секса. Даже по-чес-
то, отколкото добра ли съм въ-
обще. Добре че астрологията е
на моя страна. Като Скорпион
звездите ми отреждат почет-
ното първо място в еротични-
те хороскопи. Но пак не съм
съвсем спокойна по въпроса. За
да разбера дали съм наистина
добра в леглото, прибягвам до
хитрости. Предразполагам при-
ятелките си да ми споделят
по-подробно за сексуалните си
геройства. Защото истината
се познава в сравнението. Оказ-
ва се, че те правят същото,
каквото правя и аз – сменят по-
зите, милват с език, възбуждат
с ръце. По-бавно, по-бързо, по-
задъхано, по-лениво... Движения.
Обикновени движения. Най-
много десет основни. Другото
са нюанси.

Излиза, че те знаят за секса
толкова, колкото зная и аз. Мъ-
жете не ги питам дали съм доб-

ра в леглото. Избирам си ги все
кавалери. И да не съм била доб-
ра, нямам шанс да го науча от
техните уста. Най-много да не
ми се обадят за повторение. Но
и такъв случай няма. Тогава зна-
чи съм добра.

С някои обаче ми се получава
по-добре. Защо? Защото ги оби-
чам повече от другите? Не съв-
сем. Не ви ли се е случвало да
обичате някого толкова много,
че чак да не можете да си легне-
те с него?! Че чак да не искате
да си легнете с него?! А да
изтръпвате от страст с някой
почти непознат, с някого, кой-
то не е вашият любим мъж? И
това ми се е случвало. 

Коя е маята на добрия секс
тогава, щом любовта не е? Или
поне не е винаги. И, по дяволи-
те, толкова ли е важен сексът,
че да ме кара да се измъчвам с
подобни въпроси. Поне мен. За-
щото за някого другиго той мо-
же да бъде и помийна яма, и

безсмислица (по смисъла на чис-
тото удоволствие, а не на
размножаването). Вместо сме-
тана да е барут, вместо въз-
дишка да е торнадо, вместо
топъл фьон – замръзване. 

Леле, колко поетично съм мо-
жела да пиша за секса. А гледам
порно. Там няма поезия. Ако се
налага да се направя на умна (а
то се налага, защото съм главен
редактор все пак), ще кажа, че
за мен сексът е лакмус за само-
чувствието, проверка на спо-
собността ми да се адаптирам
– към непознати (и по-познати)
тела и ситуации. За мен праве-
нето на любов е едно опиянява-
що самоутвърждаване. Но не
съм егоистка. Винаги бих по-
могнала на партньора също да
се самоутвърди. До пълно
втвърдяване. 

Добра ли съм в секса тогава?
Този животрептящ въпрос си-
гурно пак ще си остане без от-
говор. Но поне ни вдъхнови да

направим тази по-секси БЕЛА.
Четете. Може би някъде меж-
ду редовете ще се покаже ис-
тината за вашия секс. Моят за-
сега си остава със статут на
всякакъв. Див, скромен, опърни-
чав, странен, хормонална буря,
дъх, пържола (по-препечена),
препятствие, оргазъм, липса на
оргазъм, обмен на секрети, ос-
вобождаване, заробване, засмук-
ване, докосване...

Мога и още да изреждам. Но си
написах антрефилето. Само ед-
но ще ви кажа. Сексът може да
е всякакъв, но без специфичната
миризма на близост е едно ни-
що. Наличието на тази миризма
се установява само когато две
тела са абсолютно голи и косъм
ги дели. 

Приятно четене, приятно
събличане и дано я доловите! Аз
отивам да си легна до мъжа,
който мирише на мой. Може и
въобще да не правим секс. 

Мариана ЯНЕВА

—ексът 
е вс¤какъв
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“
я не може да
бъде купена и
не може да бъ-
де произведе-

на. Не е синтетична, че да мо-
жем да я разпаднем на състав-
ните є части. Тя е необяснима,
чаровна, прелестна и... може да
избяга. 

Дори когато е тук, няма как
да я арестуваш. В нея има нещо,
което винаги е в движение.
Чувстваме я силно, но не мо-
жем да я уловим. Не можем да
направим така, че да я цитира-
ме или да я подчиним на волята
си. При всеки опит да я прину-
дим мястото є остава празно.
Понякога ни изпълва изцяло, но
си отива, когато си поиска. 

Еротиката е обещание, предс-
тава, красота на момента. Ка-
то самия живот. „Еротиката е
просто тук – съвсем натурал-
на“, казва 25-годишната Лили.
Тя е онова, което сетивата
провокират. За всички нас тя е
дяволски важна. 

От една страна, еротиката
може да бъде осъзната от тя-
лото – кръвта пулсира по-бързо,
дишането става по-дълбоко и
учестено, когато усетим дъха
є. От друга страна, тя е идеал-
на, нематериална, духовна.
Много плаха и деликатна е. Ви-
наги е в движение и в същото
време е някаква установеност
между нас и света. „Еротика е
изведнъж да ти кацне пеперуда
на ръката и да излети“, казва
някой, който се нарича Полин, в
интернет форум. 

Нито порно, 
нито секс

Когато се интересуваме от
еротиката и започнем да я изс-
ледваме, любопитството ни
тласка към най-обичайните из-
точници – секса и порнография-
та. „Желанието ни да доминира-
ме, желанието ни да имаме ак-
тив и да притежаваме превръща
еротиката в порнография“ – каз-
ва един професор по социални на-

уки, който се занимава с взаимо-
действието между душата, тя-
лото и мисълта. „Порното не е
еротично“ – допълва още той. 

Сексът също може да бъде
много нееротичен. Например
когато всъщност двамата
партьори не искат да правят
секс, но мъжът по навик се
обръща към жената: „Ела, сък-
ровище!“ и лежи под чаршафа
„готов“ с хавлиена кърпа на
кръста. Познайте къде ероти-
ката загубва шансовете си.
„Закрилата“ на чаршафите ня-
ма как да бъде еротична, особе-
но пък ако под тях се е настанил
мъж с мокра или мръсна хавлия.   

Тя понякога 
ни води към секса 
Хубавият секс се отличава с

висок еротичен рейтинг. Но хич
не е задължително да вдишваш
еротика и да издишваш секс. 

Сексът може да се чувства
чрез оргазма. Еротиката се е
отказала от такова облагоде-

телстване. Сексът е акт. Еро-
тиката е дъх. Тя е някакво
чувство – толкова вълнуващо,
толкова щастливо, толкова
безметежно и неуловимо... При-
лича на невъзможно желание, ко-
ето сега и веднага иска да
прегърне целия свят. Дефиници-
ята є свършва на входа на еро-
тичния магазин. Всичко, което
можем да купим, престава да
бъде тайна. Една стока не
излъчва еротика сама по себе
си. Зависи в каква ситуация ще
участва и с какви сетива ще бъ-
де възприета. Само тогава по-
добни „технически детайли“
могат да доведат до възбуда. 

Къде и как можем
да я открием

Застани пред красива голяма
работна маса. Погали бавно с
ръка нейната прекрасна гладка
повърхност. Върховете на пръс-
тите ти могат да усетят мно-
го. Да я възприемат като висо-
кокачествено произведение,
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плод на човешката креатив-
ност. Която и да е връзка със
света може да бъде еротична,
защото еротиката е оживле-
ние. Движението на ръката мо-
же също да бъде еротично. Как-
то и удивлението от постиже-
нието на някой, който е създал
някакъв предмет. Други нами-
рат еротика в това да имат
котка, трети – в това, че ха-
ресват Шарл Азнавур. Еротика-
та присъства навсякъде – във
въздуха, в морето, в ревящия
град. Смрачаването при пролет-
на вечер, дългото до пода перде,
падащото листо на рододендро-
на. Еротична може да бъде и ти-
шината. Или енергията на гласа.
Интонацията може да бъде еро-
тична. Паузите. Възможности-
те є понякога са неограничени,
понякога – обратно. 

Да работиш в женско списа-
ние, е еротично. Дълги крака в
прекрасни черни чорапогащи,
могат да създадат еротично
усещане, но ако от малко по-на-
горе чуеш: „Копеле, защо не ми
се обади?“, еротиката ще из-
чезне яко дим. Тя не бива да бъ-
де смущавана.

Не е еротично жена да има
глас на мъж (получава се от
много цигари). Еротиката стои
близо до пола. Когато има отк-
лонения – еротиката не може
да възникне. Но понякога точно
отклоненията са еротични. Тъ-
гата може да бъде еротична.
Например когато камерата на-
мери сълза в очите на Слави
Трифонов. Ами изкуството?
Картините, скулптурите, пое-
зията, операта, балетът, роке-
ндролът – какво биха били те
без еротиката? 

Съществуват ли
общи критерии

Например всички ли намират
супержената Хайди Клум за
еротична? Не, за бога, казват
тук някои, които не смятат
така. А Джордж Клуни? Ами
отдавна известните имена –
Тина Търнър и членовете на гру-
пата „Ролинг стоунс“. Къде е
границата, която прави цялата
красота у някой мъжага инте-
ресна? Любопитството обик-

новено ни кара да се  втурнем и
да търсим отчетливите знаци
на еротиката. Гръб, колене,
мускули. Но често твръде мал-
ко от това, което виждаме,
може да ни отведе до действи-
телно еротичното. „Тялото е
преводач на душата към оче-
видното.“ Не всяко тяло е се-
тивно обаче. Защо красивите
като картина хора не въздей-
стват автоматично еротич-
но? Красотата, когато е сама,
е скучна. Тя не може да прави
кой знае какво сама със себе си.
Освен това сигналите на тяло-
то са различни за различните
хора. Еротиката се случва с
фантазия. Тя дава някакви
инструменти, с които ние да
нарисуваме картината. Тогава
нейното послание стига до нас,
прониква в съзнанието и дълбо-
ко в душата ни, където химия-
та се осъществява. 

Еротика 
не означава 

красота 
И това е прекрасна новина.

Спомняте ли си онова изречение
от приказката на Андерсен:
„Ах, не можеше да забрави кра-
сивите птици, щастливите
птици.“ Еротиката не изисква
от нас непременно да приличаме
на красивите лебеди. В завихря-
нето на еротичната химия
имат шанс всички и всичко. До-
ри кривите крака, разстояние-
то между зъбите, неправилни-
ят нос. Всичко това е човешко.
Зависи как недостатъците ще
бъдат носени – те могат да бъ-
дат и еротични. Понякога само
с един поглед се получава магия.
А погледът може да бъде прив-

лечен от неправилно подредени-
те зъби, да речем. Може дори да
започне любов. Може и да не за-
почне. Това се определя от вре-
мето. Еротиката няма време.
Тя е свободна от крайни цели.
Еротиката е форма на общува-
не между хората. Еротиката е
тук, когато ние є позволим. 

Всеки има свой 
еротичен фактор
Много често хората се чудят

има ли отделният човек своя
еротика и как да я култивира и
отглежда. Добро начало за това
е да заставаме всяка сутрин
пред отворения прозорец и да
поздравяваме деня, да се протя-
гаме хууубаво и да усещаме де-
ня с всичките си сетива. Други
добиват чувството, че светът
е прекрасен чак след банята и
кафето. За по-сигурно, това
чувство, че светът е прекра-
сен, се подкрепя от готини дън-
ки, скъп костюм или любима
рокля. За други денят започва
да вибрира добре чак когато
седнат в бързата си кола. За
тях еротиката е чувството за
движение. Всеки има свой еро-

тичен фактор и неговото опре-
деляне зависи от самите нас. За
да можем да усетим еротика-
та, ние трябва преди всичко да
се заредим с позитивизъм към
света. А тази положителна наг-
ласа ще ни послужи и като оп-
равдание, че сме на този свят.
Еротиката е само и само пози-
тивна. Сексът има и тъмни
страни, а любовта може да бъ-
де драматична и нещастна.
Еротиката – не. Тя е чисто же-
лание и пълно чувство. 

Има ли възраст 
за еротиката

Ами старостта? Може ли ед-
на жена, отдавна прехвърлила
40-те, която не е Марлене Дит-
рих или някоя от актуалните
суперзвезди, да бъде уверена в
своето еротично излъчване?
Децата възприемат майката
или бабата като „горещо“ мяс-
то, когато трябва да си похап-
нат нещо вкусно. Със сигур-
ност обаче една 50- или 60-го-
дишна жена може да има и дру-
ги послания за околните. Кога-
то една такава зряла дама се
приближава към маса, а мъжът,
който я очаква, се надигне при
появата є, това е еротично. 

През годините атрактивно-
стта на тялото се променя.
Трябва да се грижим за еротич-
ното си излъчване във всяка въз-
раст и независимо от това, да-
ли имаме партньор. Имат шан-
сове тези, които съхранят сво-
ето любопитство и не се оста-
вят възрастта да ги повали.
„Без откритост и любопит-
ство няма еротика“, казват ня-
кои. Не трябва да затваряме

CMYK-3

Една по-секси Бела, брой 8 (114), 2007
3



CMYK-4

4
Една по-секси Бела, брой 8 (114), 2007

àà ðð åå íí èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   
„Силата на Дунав е 
в нашите традиции“

Под това мото тази година за
четвърти пореден път премина
кампанията, отбелязваща Между-
народния ден на река Дунав. Целта
на кампанията беше да провокира
и мобилизира местните общнос-
ти, живеещи в държавите по поре-
чието на реката, да опознаят и
оценят културното си богатство.
Обединени заедно, разнообразните
крайдунавски традиции, занаяти и
обичаи изразяват истинската сила
на това богатство. Организатори
на събитието бяха Министер-
ството на околната среда и води-
те, Басейнова дирекция „Дунавски
район – Плевен“ и Международни-
ят комитет за опазването на река

Дунав. Компания Coca-cola беше
основен спонсор на кампанията. 

БиоАктив КЛК 1000 – 
ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА 
НА 2007 ГОДИНА!
През юни в Пловдив се състояха
Български фармацевтични дни, по

време на които бяха раздадени най-
престижните награди в областта
на фармацията. 
Наред с наградите за производи-
тел, дистрибутор, лекарство,
фармацевт на годината, за първи
път фармацевтичното съсловие
присъди награда за хранителна до-
бавка на годината. Това е про-
дуктът за отслабване „БиоАктив
КЛК 1000“ на „Фарма Норд“ – най-
продаваният продукт в Европа с
КЛК. 

„БиоАктив КЛК 1000“ улеснява
редукцията на мастна тъкан и
тегло, като в същото време запаз-
ва мускулната маса. Действието
на КЛК е уникално, тъй като изга-
рянето на мазнините е придруже-
но със запазване и дори с увелича-
ване на мускулната тъкан и зато-
ва йо-йо ефектът е изключен.

4. 3. 2. 1 SLIM – 
НАЙ-НОВИЯТ ПРОДУКТ 
ЗА ОТСЛАБВАНЕ 
Arkopharma Laboratories предста-
ви на българския пазар най-новия
продукт за отслабване в Европа.
4.3.2.1 SLIM е първата напитка,
съдържаща изцяло естествени
активни съставки, която дава
решение за отслабване, адаптира-
но както за нуждите на жените,
така и на мъжете. Клинични изс-
ледвания доказват, че 4.3.2.1
SLIM зарежда с до 40% повече
енергия и по този начин съхраня-
ва повече вътреклетъчна енергия.
Продуктът  усилва отслабващия
ефект в рамките на едно балан-
сирано хранене. 4.3.2.1 SLIM е с
приятен вкус. Дневната доза се
разрежда в 1 л вода, като дозите
се приемат на интервали през це-

лия ден.
Мъжете отслабват по-различно
от жените. Затова Arkopharma
Laboratories предлага и продукта
4.3.2.1. MINCEUR MEN. Той съдър-
жа 4 растения, които изгарят
мазнините (зелен чай, юнан чай,
грейпфрут, гуарана), 3 растения,
които тонизират мускулите (гуа-
рана, женшен, джинджифил), 2 рас-
тения, които пречистват тялото
(цикория, мате), 1 растение за
дрениране (ечемик) +хром, който
контролира нивата на захар в
кръвта. 
Добро решение на проблема с отс-
лабването дава и 4.3.2.1 SLIM
CHRONO дневна и нощна капсула.
Продуктът се предлага в опаковка
от 30 капсули, в блистери с 15
нощни и 15 дневни капсули.

никакви врати, независимо дали
живеем в партньорство, или
сме сами. Така само бихме изгу-
били част от най-сладкото от
живота и бихме спечелили една
причина любовта ни да бъде
силна и хармонична. 

„Животът заедно
не е еротичен“

казват някои повече или по-мал-
ко иронично. Разговорите за пари
и умора отегчават еротиката.
От друга страна, любимият ни
може и след двадесет години съв-
местен живот да ни спре дъха.
Например начинът, по който
мъжът ни донася сутрешното
кафе в градината. Приближава се
бавно с чашата ароматна теч-
ност, заглежда се за кратко в да-
лечината и накрая ни целува неж-
но по устните. Или пък милва
небрежно тила ти и върти с
пръсти косата ти, когато заед-
но гледате телевизия...

Еротиката 
не понася 

друга работа
Работата запушва порите на

еротиката. Може дълго време
да не отговаряме на еротични-
те спомени или копнежи, които
се носят около нас. Например
когато правим докторска ди-
сертация и посвещаваме цяло-
то си същество на една-един-
ствена цел и пазим цялата си
енергия за нея. Еротиката ще
бъде отново около нас веднага
щом намерим време за нея. Тя
не се губи, само е задрямала и
чака отново да освободим се-
тивата си за нея. Може да умре
само заедно с нас. Ето защо е
казано: „Еротиката е аура на
пълния с желание живот.“

Еротиката няма противопо-
ложност. Не може да бъде пре-
ведена или обяснена. Ако не я
усетиш, няма как да се обясни.
От една страна, това е все едно
да се опитвате да обясните кое
държи звездите да не паднат.
От друга, при такъв превод неп-
ременно ще се изгуби нещо от
нея, защото при всеки превод се
губи нещо. Еротиката е свобода
на изразяване и възприемане. Но
никой не може да каже каква е
нейната тайна. Тайната на еро-
тиката е тайна. 



Áúëãàðñêè ôàðìàöåâòè÷-
íè äíè 2007 ñå ïðîâåäî-
õà íà 23 è 24 þíè â ïà-

íàèðíîòî ãðàä÷å â Ïëîâ-
äèâ. Ñúáèòèåòî áå îðãàíè-
çèðàíî îò Áúëãàðñêè ôàð-
ìàöåâòè÷åí ñúþç. Íàé-ãî-
ëåìèÿò ôîðóì íà áúëãàðñ-
êèòå ôàðìàöåâòè âðú÷è
íàãðàäè â íÿêîëêî êàòåãî-
ðèè – ïðîèçâîäèòåë íà ãî-
äèíàòà, ìàãèñòúð-ôàðìàöåâò
íà ãîäèíàòà, ëåêàðñòâåí ïðî-
äóêò, îòïóñêàí ïî ëåêàðñêî
ïðåäïèñàíèå, è äð. 

Â êàòåãîðèÿòà “Õðàíèòåëíà
äîáàâêà” Áúëãàðñêèÿò ôàðìà-
öåâòè÷åí ñúþç îòëè÷è ñ íàã-
ðàäà ïðîáèîòèêà íà Êendy
Pharma “Lactoflor Áèî Ïëþñ”,
êàòî ãî óäîñòîè ñ 

ÄÈÏËÎÌÀ çà çíà÷èì 
ïðèíîñ â êàòåãîðèÿòà 
“Õðàíèòåëíè äîáàâêè”

Âúç îñíîâà íà èçñëåäâàíèÿ
è òåñòîâå, ðåàëèçèðàíè â îá-
ëàñòòà íà ïðîáèîòè÷íèòå êóë-
òóðè, ôàðìàöåâòè÷íîòî îáùå-
ñòâî îòáåëÿçà ãîëÿìàòà ñîöè-
àëíà çíà÷èìîñò íà ïðîáèîòè-
êà “Lactoflor Áèî Ïëþñ” – íà
òàáëåòêè.

Áëàãîäàðåíèå íà ïàòåíòîâà-
íàòà ïðîáèîòè÷íà êîìáèíà-
öèÿ, ñúäúðæàùà ñàìî íàòó-
ðàëíè ñúñòàâêè – 

3 óíèêàëíè ùàìà 
îò ëàêòîáàöèëóñ 

áóëãàðèêóñ 
(Lactobacilus bulgaricus) 

è ôèáðè, 
êîèòî ïîäïîìàãàò îöåëÿâàíå-
òî è ðåïðîäóêöèÿòà íà “äîáðè-
òå” áàêòåðèè (ïðîáèîòèöè),
ïðè ðåàêòèâèðàíåòî èì â ñòî-
ìàøíî-÷ðåâíàòà ñèñòåìà –
“Lactoflor Áèî Ïëþñ” ñòèìóëè-
ðà äîáðîòî çäðàâå, åíåðãè÷íî-
ñòòà è óñòîé÷èâîñòòà íà îðãà-
íèçìà ñðåùó èíôåêöèè. 

Äíåñ, âîäåéêè àêòèâåí íà-
÷èí íà æèâîò, õîðàòà ñà ïî-
çàãðèæåíè çà ñâîÿòà êîíäè-
öèÿ è îáðúùàò ïîâå÷å âíèìà-
íèå íà ñåáå ñè – ñïîðòóâàò,
òúðñÿò ïî-äîáúð ñòàíäàðò è

îò÷èòàò ôàêòà “âúçðàñò”. È
çäðàâåòî, è êðàñîòàòà ñà ñèë-
íî ñâúðçàíè ñ íà÷èíà íà õðà-
íåíå.

Óïîòðåáàòà íà àíòèáèîòèöè
è äðóãè ìåäèêàìåíòè, íåïîä-
õîäÿùèòå äèåòè, èíôåêöèèòå,
çàáîëÿâàíèÿòà, ñòðåñúò, âúç-
ðàñòòà, âàêñèíèòå, áðåìåííî-
ñòòà è äðóãè ôàêòîðè ìîãàò
ñåðèîçíî 

äà íàðóøàò áàëàíñà 
íà íàøàòà ìèêðîôëîðà 
Â îòãîâîð “Lactoflor Áèî

Ïëþñ” óêðåïâà èìóííàòà ñèñ-
òåìà, áëàãîïðèÿòñòâà âúçñòà-
íîâÿâàíåòî íà ÷ðåâíàòà ìèê-
ðîáíà ôëîðà, íàðóøåíà ïðè
÷ðåâíè èíôåêöèè è ëå÷åíèå ñ
àíòèáèîòèöè. Áëàãîäàðåíèå
íà íàëè÷íèòå â íåãî ôèáðè
“Lactoflor Áèî Ïëþñ” ðåãóëè-
ðà ôóíêöèèòå íà ñòîìàøíàòà
ôëîðà, ïðå÷èñòâà îðãàíèçìà
è ïîäîáðÿâà õðàíîñìèëàòåë-
íèòå ïðîöåñè.
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LactoFlor
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LactoFlor
ïðîáèîòèêúò 
ñúñ ñîöèàëíà çíà÷èìîñò 
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П
еперудите в стомаха
излитат за миг и на
мястото, където е
имало огнен секс, за

съжаление остава само спо-
менът за него. Това, че прозата
в леглото настъпва след нeкол-
когодишен съвместен живот, е

нормално. Почти. Всеки десети
българин с дългогодишен брачен
стаж зад гърба си се оплаква от
това с различни думи. Но все
пак не бива да се примиряваме с
това положение...

Предлагаме ти пътешествие
в далечна Азия. Осмели се да

опознаеш, макар и повърхност-
но, най-старите любовни книги.
С Тантра, Кама сутра и Тао ще
успееш да разпалиш отново по-
изтлялата страст... 

Както философията на ки-
тайската Тао, така също и ин-
дийските учения на Тантра и
Кама сутра се базират върху
една и съща магична фомула:
сексът е тържество от сети-
вата за сетивата. Сексът е ри-
туал, който трябва да бъде из-
живян в детайли. Азиатците
си отделят специално време за
секс. Бързият секс между баня-
та и спалнята въобще не е по
вкуса им. Там важи правилото,
че само когато тялото е опоз-
нало до последния сантиметър
тялото на партньора, може да
бъде преживяно абсолютното
сливане. Приготвили сме ти ед-
но еротично меню от Тантра,
Кама сутра и Тао, за да можеш
да се докоснеш до тайните на
далекоизточния секс. Отдели
малко време и се потопи в све-
та на азиатската страст.

ТТААННТТРРАА

СЕКС 
БЕЗ ПРОНИКВАНЕ
Тантра е много повече от

секс. Тантра е да се наслажда-
ваш съвсем съзнателно с всички
сетива на многобройните до-
косвания на партньора. Тук с
главна буква се пишат не само
думи като „търпение“ и „все-
отдайност“. Също толкова
важна е взаимността. Риту-
алът може да се осъществи са-
мо в една спокойна атмосфера.

Така се създава много лично лю-
бовно поле, в което твоите
фантазии стават жизнени и
можеш да се радваш на интим-
ността.

1.Подготовка 
на любовната пещера

�Меки възглавници, покривки
и чаршафи – за това не е нужно
уточнение защо.
�Свещи. Светлината на све-
щите не е само романтична –
тя показва нашето тяло по-ат-
рактивно на сцената и създава
желание за още...
�Ароматът на етерични мас-
ла (например на роза) глези се-
тивата ни и действа като аф-
родизиак.

2.Да се 
сближим

�Първите докосвания са най-
важните, тъй като те постро-
яват вътрешната връзка с
партньора. Разтъркай ръцете
си една в друга, докато станат
топли, и започни с галене на хо-
дилата му. Това създава усеща-
не за доверие. 
�Един важен извор на сексу-
ална енергия е областта на
бъбреците. Натисни това мяс-
то за няколко секунди с длани.
Така ще подариш на своя
партньор сила и ще инжекти-
раш топлина в тялото му.
Междувременно прави често
малки и спокойни паузи. Отпи-
вай по глътка чай или хапвай
екзотичен плод. Дай и на него.
Ако успееш да осъзнаеш, че
времето не оказва натиск вър-
ху теб, означава, че си взел най-
доброто на Тантра. 
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ИЗТ
ОЧЕН

ПИЛОТА
Ж

ИСТИНСКА
ЧУВСТВЕНОСТ
Нежността иска
време. Докосвания-
та играят важна
роля за укрепване
на съзнанието ни за
нашия партньор.
Масажите и интен-
зивните контакти
очи в очи са изклю-
чително важни в
тантра. 

ССттрраасстт
ппоо ааззииааттссккииппоо ааззииааттссккии

ООтт  ххиилляяддии  ггооддииннии  ччууввссттввеенноо  ееррооттииччннааттаа  ллююббоовв  ттъърржжеессттввуувваа  вв  ААззиияя..  
ААккоо  оощщее  ннее  ссии  ссее  ввддъъххннооввииллаа  оотт  ииддееииттее  ннаа  ТТааннттрраа,,  ККааммаа  ссууттрраа  ииллии  ТТааоо,,  

ссееггаа  ее  ммооммееннттъътт  ддаа  ооттккррииеешш  ссъъввссеемм  ннооввии  ппъъттиищщаа  вв  ллююббооввттаа..
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3.Интензивно 
докосване

�Бавната взаимна близост
преминава към интензивен
тантра масаж. Тази техника е
мостът към възбудата. Милва-
щите кръгови движения ни пра-
вят щастливи, освобождават
напрежението и поощряват до-
верието във връзката. Не се
притеснявай от грешни захва-
ти и движения. Всеки, който се
концентрира изцяло в реакци-
ите на партньора си, ще намери
местата на удоволствието му
абсолютно автоматично. Връх-
ната точка на това великолепно
плътско съприкосновение е сти-
мулирането на половите органи
чрез йони и лингам масаж.

САМО ЗА МЪЖЕ

Йони масаж (на ваги-
ната). Започни с интензив-

но галене на вътрешната

страна на бедрата (в горната

им част), но без да докосваш

вагината. Използвай лубри-

кант и масажирай с кръгови

движения външната страна

на срамните устни. След то-

ва разтвори срамните устни

и стимулирай клитора със

среден пръст (с разнообразни

движения). После вкарай пръс-

та си много бавно и бавно го

изкарай. Знаеш къде.

САМО ЗА ЖЕНИ

Лингам масаж (на пе-
ниса) И тук се започва с
обстойно и бавно галене на
горната част на бедрата, без
да докосваш пениса. След то-
ва хвани пениса като свещ и

движи кожата му нагоре и на-
долу. Когато натискът и бър-
зината варират, стимулация-
та е по-ефективна. 

Ако се възползваш от мъдро-
стта на Тантра за секса, ще се
любиш както никога досега и
ще възнаградиш цялото си тяло
със страстни конвулсии. Колко-
то по-интензивно и дълго тър-
жествува Тантра предиграта,
толкова по-пълноценно и стра-
стно ще усетиш следващата
част от менюто – Кама сутра. 

ККААММАА  ССУУТТРРАА

УСЕЩАНЕ 
ВМЕСТО МИСЪЛ

Индийската Кама сутра (от
кама – „любов“, и сутра – „въве-
дение“, „учение“, „ръковод-
ство“) е най-старият учебник
по любовно изкуство. От хиля-
долетия това учение позволява
да задоволяваме сексуалния си
глад, вдъхновявайки се от описа-
ните в него пози. Целта е вина-
ги една и съща – сексът да бъде
пълно отдаване и да ни дари с
висша наслада. Позволено е всич-
ко, което ти харесва. Само онзи,
който се отдава безрезервно на
своето желание и е отворен за
нещо ново, може да стигне със-
тоянието на чист екстаз. Неза-
висимо дали обичаш нещо диво,
предпочиташ по-меките и неж-
ни варианти или приемаш секса
като спорт, остави се на пози-
те на Кама сутра. И понеже те
са много, могат да задоволят
всякакви предпочитания. 

1.Султанът

Султанът е иделната поза за
жените, които с удоволствие
приемат активната роля в лег-
лото. Жената седи с леко разт-
ворени крака пред партньора
си, който лежи по гръб. Крака-
та на мъжа са протегнати от
двете є страни. Като го хваща
за коленете и се притиска към
пениса му, тя определя темпо-
то. На мъжа в този случай му
остава само да притихне и да се
наслаждава. 

2.Отворената 
врата

Един съвет за подготовка:
дълги секси чорапи ще спомог-
нат неимоверно за възбудата на
мъжа при тази поза. Легнала по
гръб, жената изпъва крака и ги
вдига нагоре. Ханшът є е при-
лепнал стабилно към леглото
(или пода). Мъжът прониква в
нея от коленна опора.

3.Спътница 
на Индра

За сведение Индра е върховни-
ят бог на гръмотевиците и
мълниите, както и на войната.
А секспозата е кръстена на ед-
на хиндуистка богиня и симво-

лизира най-висшето сексуално
сливане (обединяване). Тя е, та-
ка да се каже, кралицата на
всички пози. Жената лежи по
гръб с прилепени към гърдите си
колене (краката са свити в ко-
ленете, естествено). По този
начин мъжът, който е на коле-
не, може да проникне много
надълбоко в нея. 

След като възбудихме сетива-
та ти с Тантра масаж и те на-
карахме да достигнеш до любо-
вен екстаз с позите на Кама
сутра, продължаваме с един Тао
курс по ласки и нежност, с кой-
то любовният кръг се затваря. 

ТТААОО  

ДАВАНЕ И ВЗЕМАНЕ
Тао е стара индийска филосо-

фия на живота и любовта. В
Тао (означава „път“) равнопос-
тавеността стои винаги на
първо място. Целта на Тао е
хармонизация на пасивната ин
(приемащия пол) с активната
ян (даващия пол) енергии.
Женската природа съответ-
ства на ин, а мъжката – на ян.
Равнопоставеността на поло-
вете води до равновесие на
двете сили, до абсолютна хар-

ЧИСТ ЕКСТАЗ
Зад секса без гра-
ници и табута,
зад неподправена-
та наслада стои
Кама сутра. Акро-
батичен секс, ис-
тински ухапвания
или диво дращене
– древните индий-
ци ги разбират
тези работи. 

ИН И ЯН СЕКС
Тао равнопоставя
двете енергии.
Страстните
прегръдки и ин-
тензивните це-
лувки са толкова
важни за енергий-
ния баланс, колко-
то и самото сек-
суално сливане.
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мония и пълноценен сексуален
живот. А в основата на Тао са
нежните докосвания. 

1.Милването

За таоистите взаимното до-
косване означава преди всичко, че
енергиите протичат и се обме-
нят. Мъжът започва с милване
на ръцете и ходилата на жената. 

След това обработва с ласки
тялото в посока от главата,
през тялото и по-надолу. Жена-
та започва с галенето  на мъжа
направо от пениса. И чак тога-
ва се посвещава на други части
на тялото му. Защото сексуал-
ната енергия на мъжа се разп-
ространява към другите части
на тялото от пениса! 

2.Целувката

Тя ни прави щастливи, здрави
и управлява вътрешния ни ба-
ланс. Не е чудно, че тази форма
на сливане е любимо занимание
за таоистите. Те я ценят висо-
ко. Може би и ти скоро ще я за-
числиш към своите любими сек-
суални похвати. 

Няма значение коя от дале-
коизточните техники ще изп-
робваш в леглото си. Целта и
на трите философии е една.
Да отделиш повече време на
любовната игра и да се нас-
лаждаваш на секса съвсем съз-
нателно и бавно. Ще видиш, че
страстта ще те завладее по-
бързо, отколкото можеш да
се съблечеш. 

„Въведение в Тантра“ се появи на българс-
кия пазар благодарение на издателство
„Шамбала“. Книгата увенчава с успех усилия-
та на нейния автор Лама Тубтен Йеше да
представи на съвременната цивилизация
тантристкото учение в лесна за възприема-
не форма. 
Най-кратко може да се каже, че Тантра е
обединяване на мъдрост и наслада. Според
Тантра основният човешки проблем е, че
когато изпитваме удоволствие, ние обик-
новено ставаме по-невежи, вътрешно по-
тъмни. Това не означава, че не бива да из-
питваме удоволствие. Просто трябва да се
научим да контролираме удоволствието, да
се пазим да не попаднем под влияние на не-
вежеството и заблудата. Чрез Тантра ние
можем да позволим на приятните изживява-

ния да се случват, без да се нахвърляме вър-
ху тях като върху собствени. По някакъв
начин трябва да преминем отвъд нормалния
навик да притежаваме, да свързваме всичко
с ограниченото усещане за себе си. 
Представи си, че пред теб стои изключи-
телно привлекателен човек (жена или мъж,
няма значение). Само като погледнеш този
човек, в теб се събужда енергия. Може би
искаш да се протегнеш и да го/я сграбчиш.
А сега си представи, че този човек внезапно
се разтваря в светлината на дъгата, лъчис-
та и прозрачна. Веднага всички потискащи
чувства на желание и притежание също се
разтварят и на тяхното място възниква
нещо по-светло, по-жизнерадостно. Успяла
си да отпуснеш вкопчването си и вместо
него изпитваш нещо по-просторно, по-все-
общо. Това е Тантра – светлина, блажен-
ство, но и силно осъзнато преживяване.

ФИЛОСОФИЯ НА ТАНТРА



Е
дна от възможности-
те на киното е да
представи нагледно
отношенията между

хората. Дори тези от най-ин-
тимен характер. А хората са
най-различни и имат най-различ-
ни сексуални предпочитания. И
съответно някои режисьори из-
гарят от желание да ги пресъз-
дадат на екрана по възможно
най-предизвикателния начин. 

ППоо  ррееддаа  

ннаа  ббууккввииттее

Акато 
американски пай

Какво е усещането при загубва-
не на девствеността? Като
при консумация на топъл ябъл-
ков пай. Поне такава е основна-
та теза в комедията „Амери-
кански пай“, изобилстваща от
пиперливи шеги и разгонени
тийнейджъри. Един от тях на-
истина решава да опита топ-
лия пай, но... не на вкус.

Бкато 
близане

Да прави секс с парализиран ве-
теран от войната във Виетнам
(Джон Войт) – пред това пре-
дизвикателство е изправена
сестрата доброволка (Джейн
Фонда) във филма „Завръщане
у дома“. Само че ветеранът не
може да є достави удоволствие
по обичайния начин. И за целта
използва... езика си. 

Вкато 
восък

През 1992 г., след еротичен ал-
бум и книга, Мадона насочва си-
лите си и към киното. Резул-
татът „Тяло на показ“ както
винаги е плачевен. Филмът е
заклеймен от критиците и бой-
котиран от зрителите заради

поразителните прилики със сю-
жета на „Първичен инстинкт“.
Въпреки че Мадона е в стихия-
та си, докато прави секс с Уи-
лям Дефо и размазва по голото
му тяло... горещ восък.

Гкато 
гневни жени

Никога не заставайте на пътя
на две гневни французойки! Осо-
бено ако са като героините във
филма „Целувай ме“. Въпросни-
те гневни дами решават да си
отмъщават и се впускат в па-
лава оргия от откровено порно
и насилие. Една от тях даже си
позволява да вкара дулото на
пистолет в... задника на мъж,
преди да натисне спусъка. 

Дкато 
двойно дилдо

Американската комисия за ка-
тегоризация на филми е възму-
тена от „Реквием за една меч-

та“. Той е заклеймен заради
„прекалено много голота и
възхвала на употребата на нар-
котици“. Но всъщност най-
скандална е сцената, в която
две жени забавляват мъжете в
един клуб с поза дупе в дупе, из-
ползвайки... двойно дилдо.  

Екато 
ексхибиционизъм

„Златно кадифе“ възкресява
времето на глемрока и предста-
вя скандалната връзка между
две от звездите на 70-те – Дей-
вид Бауи и Иги Поп. Освен че е
замесен в различни секссцени с
лица от двата пола, Юън Макг-
регър, който играе Иги Поп,
толкова се вживява в изпълне-
нието си пред публика, че оста-
ва без... дрехи.

Жкато 
жълто

Шведите са известни със своя-

та сексуална освободеност. А
„Аз съм любопитна – жълто“
доказва това. Заради голотата
на актьорите в този филм, си-
мулирания секс и... „целуване на
пенис от женски устни в едър
план“ филмът е обявен за пор-
нографски през далечната 1967
г., но впоследствие е просто
забранен за малолетни и става
най-касовият чуждоезичен
филм в САЩ!

Зкато 
зоофилия

Унгарският филм „Таксидер-
мия“ определено е сред най-на-
туралистичните и отвращава-
щи ленти. Героите в него ядат
и повръщат до изнемога или
се... самопрепарират. Но
върхът е друг образ, който оп-
равя една дебелана. Пардон, ис-
тинска свиня. И когато въпрос-
ната дебелана ражда момче, то
се оказва със... свинска опашка.
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Скандален, порнографски или просто
кино от най-висока класа – май пос-

ледното е най-точното определение
за „Последно танго в Париж“
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Икато империя 
на чувствата

Натуралистичен секс, включ-
ващ мастурбация, гълтане на
сперма, садомазохизъм и...
кастрация. Не, това не е порно.
Просто филмът „Империя на
чувствата“ изпреварва повече-
то хардзаглавия с години и пре-
дизвиква сензация през 1976 г.
Според критиците той е най-
добрият еротичен филм на
всички времена!

Ккато 
канибализъм

В „Готвачът, крадецът, не-
говата жена и нейният лю-
бовник“ има прекалено много
сцени на покъртителен садизъм
и разюздан секс, в който е заме-
сена и тазгодишната носител-
ка на „Оскар“ Хелън Мирън.
Именно тя е невярната жена на
жестокия крадец, който убива
любовника є. Нейната реакция
– кара готвача да сготви жерт-
вата и я... сервира на съпруга си.

Лкато 
ламарина

Може ли смачканата ламарина
да бъде секси? Филмът „Ката-
строфа“ представя група фено-
ве на потрошени коли. По-ло-
шото е, че колите за тази гру-
пичка са... най-силният афроди-
зиак. Та заради това се събират,
гледат катастрофи и раните
си. Това е една от най-перверз-
ните ленти, удостоена на фес-
тивала в Кан с „награда за ори-

гиналност и смелост на създа-
телите си“.

Мкато 
масло

Прекалено много немислими за
времето си крайности си позво-
лява Бернардо Бертолучи в
„Последно танго в Париж“, за-
ради което получава 4-месечна
условна присъда. Все пак няма
как да подминем сцената с мас-
лото, което Марлон Брандо из-
ползва, за да обладае анално сво-
ята любовница. Впоследствие
той я кара да навре два от пръс-
тите си в задника му, за да...
погледне смъртта в лицето.

Нкато 
некрофилия

Не само в сериала „Два метра
под земята“ обичат да си имат
работа с трупове. Младата ге-
роиня във филма „Целуната“
(чудесна роля на не особено по-
пулярната у нас Моли Паркър)
изгаря от една необичайна
страст, заради която постъпва
на работа в погребално бюро. И
там тя наистина прави любов
с... труп. 

Окато 
оргия

Трудно е да се изброят всички
оргии в киното. Някои са супер-
натуралистични, други са исти-
нско произведение на изкуство-
то. Към последните можем да
причислим тази в „Широко зат-
ворени очи“. Лебедовата песен
на Стенли Кубрик изобилстваше

от секс, но не получи очаквания
отзвук и не оправда надеждата,
че американското кино ше ста-
не... по-разкрепостено.

Пкато 
педофилия

Педофилията е една от най-бо-
лезнените теми в киното, кои-
то така и не успяват да развъл-
нуват сърцата на зрителите.
„Опасна невинност“ обаче ус-
пява с начина, по който обръща
нещата. Едно 14-годишно мо-
миче отива на среща с фотог-
раф, който си пада по малки мо-
миченца, и му... разказва игра-
та. Момичето на фотографа.

Ркато 
разгонен свекър

Какво е виновен Джеръми Айрънс,
че случва със снаха с физиката на
Жулиет Бинош във филма „Вре-
да“? Ами нищо, само дето си поз-
волява да прави с нея неща, които
може да прави само неговият син.
А когато последният става сви-
детел на тези сцени, нещата из-
лизат от контрол. 

Скато 
сперма

Педро Алмодовар е известен с
ексцентричните си герои и еро-
тичните експерименти, на кои-
то ги подлага. В „Кика“ млад
затворник изнасилва главната
героиня, но е прекъснат точно
преди да свърши. Все пак
мъжът се изпразва на балкона, а
спермата полита през етажи-
те и... кацва на лицето на скан-

дална тв репортерка.

Ткато 
травестизъм

Уникалният сценарий на „Иг-
рачка-плачка“ отдавна е приз-
нат за класика и дори създате-
лят му Нийл Джордан печели
„Оскар“. Филмът проследява
постепенното влюбване на един
член на ИРА в жената на негова
жертва. Точно когато той за-
почва да прави любов с нея, се
оказва, че тази жена крие, хм...
малка тайна под полата си. 

Укато унгарска
разкрепосте-

ност
За разлика от нас унгарците си
позволяваха доста волности в
киното. Включително да пока-
жат интимните отношения
между... две жени. Филмът „С
поглед една в друга“ бе исти-
нска сензация на фестивала в
Кан през 1982 г. заради смелост-
та на създателите си и спечели
две награди – за женска роля и
тази на критиката.

Фкато 
фетишизъм

Да се влюбиш в силиконова секс-
кукла, но в буквалния смисъл.
Именно това се случва с един
мъж във филма „Любовен
обект“. Обект на неговите
скрити страсти е... кукла, нап-
равена според личните му пред-
почитания. Но хора с такива
сексуални желания рядко имат
добра съдба.

Тримата младежи от „Мечтатели“
рядко се появяват с дрехи на екрана

Перверзен до дупка – това е „Ка-
тастрофа“, заради който публи-
ката в Кан едва не линчува предсе-
дателя на журито Франсис Форд
Копола, който му присъди награда
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Хкато 
хореография

Няма и не може да има друг филм
като „Първичен инстинкт“!
Нито продължения, нито други
жалки имитации могат да му
стъпят на малкия пръст. А на
какво мислите се дължи този не-
гов невероятен успех? Ами... на
добрата хореография. Всяка еро-
тична сцена е предварително ре-
петирана до най-малкия детайл,
почти като танцов спектакъл.

Цкато 
целувка

Възможно ли е една целувка да е
символ на поквара? В далечната
1896 г. точно с това се асоци-
ира филмът „Целувката“, в
който в продължение на мину-
та мъж и жена просто се... це-
луват. Скандалът е неописуем,
а пресата призовава да бъде
спрян този „символ на позора“.  

Чкато 
член

Всъщност без член се оказва във
филма „Последната жена“
Жерар Депардийо. След като се
насища на ласките на Орнела
Мути, той решава, че сексът с
нея не му доставя повече никак-
во удоволствие. И затова взима
радикално решение – да се... са-
мокастрира на финала.

Шкато 
шортбъс

Според показаното на екрана
„Шортбъс“ си е абсолютно
порно. Филмът всъщност прос-
ледява проблемите на няколко
сексуално обременени двойки,

но всичко е заснето съвсем на-
турално, включително сексуал-
ните актове между садомазо-
хисти, гейтройка, оргия. А
спермата... пръска в камерата.

Щкато щастлива
тройка

Бертолучи е режисьор на край-
ностите. Затова в „Мечтате-
ли“ ни представя млад америка-
нец, който се забърква в любов-
ни отношения с брат и сестра
по време на вълненията в Па-
риж през 1968 г. Забавленията
на тримата палавници могат
да засрамят доста опитни пор-
ноактьори.

Юкато 
юмрук

За най-разюздания римски импе-
ратор може да се направи най-
разюзданият филм. Именно
такъв е „Калигула“, в който
сексът и насилието вървят ръка
за ръка по възможно най-натура-
листичния начин. В една от сце-
ните Калигула вкарва юмрука си
в... задника на един мъж.

Якато 
ярост

На какво е способен един разя-
рен мъж, чиято приятелка (Мо-
ника Белучи) е била брутално
изнасилена? Естествено, на
кървава вендета. Всъщност
филмът „Необратимо“ показ-
ва нещата отзад напред: първо
отмъщението, после изнасилва-
нето. И двете са заснети по
толкова натуралистичен на-
чин, че предизвикват припадаци
на премиерата на фестивала в
Кан през 2002 г. 

ССеекксс  ккааттоо

ссккааннддаалл

НО НЕ ПО АЗБУЧЕН РЕД
Добра реклама и съответно по-
вече продадени билети – именно
това гарантира тази комбина-
ция, когато става дума за фил-
ми. Колкото повече провока-
тивни са секссцените на лента,
толкова повече скандалът е по-
голям. Е, в някои случаи това се
отразява пагубно на значими
филми. Например Федерико Фе-
лини бе анатемосан от църква-
та заради някои по-фриволни
сцени в своя „Сладък живот“,
който все пак е сред големите
постижения на седмото изку-
ство. Но има и далеч по-скандал-
ни ленти, превърнали се в исти-
нски кошмар за създателите им.

�
„Портокал с часов-
ников механизъм“

Екранизацията на Стенли Куб-
рик по романа на Антъни
Бърджис предизвика истински
шок през 1971 г. Малко са ре-
жисьорите по това време, кои-
то са си позволявали да изобра-
зяват насилието по толкова на-
туралистичен начин. Обект на
най-много комантари е сцена-
та, в която лидерът на банда
анархисти изнасилва жена, при-
пявайки си познатия рефрен от
филма с Джийн Кели Singin’ in
the Rain. След премиерата на
„Портокала“ много улични бан-
ди имитираха насилието в него,
включително с тананикането
на въпросната песен. Това при-
нуждава Кубрик да оттегли
разпространението на филма си
от Великобритания заради по-

лучени заплахи за живота си. И
въпреки че лентата е призната
за шедьовър и е номинирана за
„Оскар“ в най-престижните ка-
тегории, не е прожектирана на
Острова до смъртта на своя
създател. 

�
„Сламените 
кучета“

Режисьорът Сам Пекинпа е из-
вестен със своя брутално-нату-
ралистичен стил. Той взима връх
и в този филм. Млада жена е из-
насилена от двама мъже, а осви-
репелият є съпруг (Дъстин Хоф-
ман) организира своята вендета.
С подобен сюжет няма как да не
си навлечеш проблеми с цензура-
та. Според нейните тълкувания
филмът величае насилието, за-
щото жената сама подтикнала
изнасилвачите към действие, за
да предизвика своя студен съп-
руг, и затова едва ли не изпитала
удоволствие от първото изна-
силване. Спор предизвика и жес-
токият финал – убийствата, ко-
ито прави съпругът, едва ли не
получават морално одобрение за-
ради причиненото от насилници-
те на жена му. Макар че Пекинпа
премонтира на няколко пъти го-
товия филм, лентата е забране-
на във Великобритания за цели 30
години.

�
„Дълбоко 
гърло“

Млада жена (Линда Лъвлес) не
може да изпита никакво удовол-
ствие от секса и отива на док-
тор (Хари Риймс), който отк-
рива причината – нейният кли-
тор е разположен в... гърлото.
Така че тя трябва да експери-

Сексът в „Империя на чувствата“ преминава в откро-
вено порно, но пък качествата на филма са неоспорими

„Портокал с часовников механизъм“ е един от
примерите за това, как натурализмът в киното
може да изиграе лоша шега на създателите му



ментира с различни пациенти,
докато достигне мечтания ор-
газъм. Това е накратко история-
та в първия порнофилм, предиз-
викал истинска сексреволюция в
началото на 70-те. Той обаче се
превръща в абсолютен културен
феномен, за който е модерно да
се говори, дори и в политически
аспект (например „Дълбокото
гърло на Уотъргейт“). Макар че
е забранен в 23 американски ща-
та, филмът става касов ре-
кордьор и е приветстван от ли-
бералите. Година след премиера-
та му обаче Лъвлес обявява, че
тя е била принудена да се снима
през цялото време с опрян в гла-
вата є пистолет. Следва шумен
съдебен процес срещу Риймс,
допринесъл за още по-голяма по-
пулярност на първото порно за
голям екран. 

�
„Сало, или 
120 дни на Содом“

Пиер Паоло Пазолини е една от
най-противоречивите личнос-
ти в киното. Неприкрит хомо-
сексуалист и комунист, в цяло-
то му творчество има отзвук
от тези две теми. А този филм
е неговата лебедова песен. В ек-
ранизацията по романа на Мар-
киз дьо Сад Пазолини пренася
действието в измислената
италианска република Сало в
края на Втората световна вой-
на, в която четирима фашисти
подлагат на невиждани униже-
ния и мъчения група красиви
момчета и момичета. На екра-
на се случват всевъзможни ужа-
сии и перверзии: изнасилвания,
вадене на очи, рязане на езици,
горене на гръдни зърна, скалпи-

ране. Младежите са принудени
голи да лаят като кучета и да
ядат екскрементите си. Много
страни отказват да покажат
тази скандална лента, а самият
Пазолини заплаща за нея с живо-
та си. Той не доживява премие-
рата, след като е убит при неи-
зяснени обстоятелства.  

�
„ХХ век“

Една фамилна сага в добрите
традиции на италианското ки-
но. Това е филмът на Бернардо
Бертолучи и той би имал наис-
тина голям успех, ако не бяха
многото сцени на насилие и вул-
гарен секс. Бертолучи също иска
да громи фашизма и затова по-
казва гадното му лице чрез ге-
роя на Доналд Съдърланд, който
върши всевъзможни ужасии, до-
ри изнасилва и убива малко мом-
че. Всъщност най-шокираща е
сцената, в която Робърт де Ни-
ро и Жерар Депардийо отиват
на проститутка и докато се
чудят кой да започне пръв, тя...
хваща членовете им и започва
да ги масажира. Много от тези
сцени така и не виждат бял
свят при премиерата на филма
през 1976 г. В Съветския съюз, в
който по правило се привет-
ства всяка антифашистка лен-
та, ситуацията е още по-от-
чайваща. Филмът е показан
пред комисия и след дълго мъл-
чание една съвестна другарка
става и отсича: „Хватит, Бер-
толучи!“

�
„Фатален 
партньор“

Това е един от първите филми,

повдигащи завесата към живо-
та на хомосексуалистите. Ал
Пачино играе нюйоркско ченге,
което се представя за хомо-
сексуалист, за да залови сериен
убиец на мъже с различна сек-
суалност. Филмът е съпът-
стван от множество протес-
ти на различни гей организа-
ции, защото показва „изврате-
ния, опасен, обсебен единстве-
но от секса живот на хомосек-
суалистите“. В една от сцени-
те голият Пачино лежи на лег-
ло със завързани ръце и крака, а
в друга виждаме полуприкрит
фистинг в един гей бар. Въп-
росният бар се намира в Ню
Йорк и наистина в него се съ-
бират хомосексуалисти. Два
месеца след премиерата на
филма в бара влиза въоръжен
мъж и открива безразборна
стрелба, при която са убити
двама души. 

�
„Последното изку-
шение на Христос“

Скандалният роман на Никос
Казандзакис получава своята

още по-скандална киноверсия,
дело на Мартин Скорсезе. Ма-
кар че е номиниран за „Оскар“,
Скорсезе е обвинен във всички
смъртни грехове. Най-вече за-
ради сцената, в която Хрис-
тос си мечтае за нормален жи-
вот, който включва и, о небе-
са, секс с Мария Магдалена!
Няма католическа организация,
която да не е въстанала срещу
тази „преднамерена атака сре-
щу християнството“. По вре-
ме на прожекция в парижко ки-
но фундаменталист от Френс-
ката католическа група замеря
екрана с коктейл „Молотов“, а
при премиерата на фестивала
във Венеция прожекцията е
отложена заради бомбена зап-
лаха. Филмовата компания
Universal, която продуцира
филма, е залята с протестни
писма. В най-абсурдното от
тях религиозна група предлага
да изплати бюджета от седем
милиона долара и да получи ко-
пието на филма, което ритуал-
но да унищожи. 

Ивайло ТОДОРОВ
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„Сало, или 120 дни на Содом“ е един от най-отричани-
те филми в киноисторията, но ако можеше да го ви-
ди, Маркиз дьо Сад наистина би се почувствал горд

В „Шортбъс“ има всякакъв вид секс,
заснет без никакви задръжки. При то-
ва без участието на порно актьори!
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А
ко двама души все още не са правили
анален секс, е добре първо да разгова-
рят за това. Изминаха цели две годи-
ни, откакто аз и моят приятел бяхме

заедно, когато за първи път говорихме за
това, какво ни доставя удоволствие в сек-
са. Обсъдихме и какво още бихме могли да
пробваме. Аз мечтаех за анален секс. Защо,
не мога изобщо да обясня. Нямаше никаква
особена причина.

Първият ми анален секс 
беше ужасен. Всичко се случи много бързо.
Ние просто пробвахме отзад – без дълга пред-
варителна игра и без гелове. Разбира се, беше
болезнено. Истината е, че физическата бол-

ка може да продължи повече от един ден.
След първия провален опит заедно с прия-

теля ми си купихме тубичка лубрикант. Ис-
кахме да бъдем „въоръжени“ за точния мо-
мент. Лично аз не исках да планирам. Това
ме изнервяше. Не ми дойде наум например да
си направя клизма преди това. Днес мога да
кажа, че такова неприятно нещо като това
да си правиш клизма, не е необходимо. 

Приблизително седмица след покупката на
гела пробвахме анален секс отново, но този
път бавно, внимателно и с... допълнително
овлажняване. От самото начало бях много
спокойна. Първо, партньорът ми вкара само
пръстите си, като масажираше ануса ми, и
след това проникна с пениса си. Движения-
та му постепено станаха невероятно ин-
тензивни и това ми донесе огромна наслада.
Чувство, което не може вече да ме напусне. 

След този път аналният секс 

стана важна част 
от моя секс 

Дори се замислих предпочитам ли вече ва-
гиналния секс. Аналният секс беше толкова
интензивен и различен, а и ми достави удо-
волствие, каквото досега не бях изпитвала.
В ануса се намират много нервни оконча-
ния. Областта на ануса у повечето хора е
високочувствителна и се явява важна еро-
генна зона. За мен чувството там беше по-
силно, отколкото във вагината. (Съответ-
но стимулацията на ануса може да доведе до
сексуална възбуда при вагинален секс.) 

До оргазъм, естествено, не мога да дос-
тигна само чрез анален секс. Това може да

се случи с допълнителни симулации. Ор-
газмът, постигнат чрез анален секс, е изк-
лючително интензивен. За него способ-
стват ласките по клитора с пръсти или из-
ползването на вибратор за влагалището. 

Междувременно се разделих с приятеля си
и правих анален секс с други мъже. За рали-
ка от първия път никога повече не изпитах
болка, независимо колко голям бе пенисът
на партньора ми. 

Според мен не е желателно сексът да за-
почва с анално проникване. Необходимо е,
преди да се пристъпи към анален секс,
партньорът 

да ме е възбудил 
максимално 

Ето защо всичко е по-приятно, когато
имам търпелив и по възможност опитен
партньор. Другото необходимо нещо е той
да е сдържан. Напористият, много интензи-
вен ритъм не е нужен, особено в началото.
Нужно е мъжът да вкара само главичката на
пениса си и постепенно да прониква по-дълбо-
ко. По-нататък всичко протича по мед и мас-
ло. Когато вече съм се „открила“ за него,
първоначалното неприятно усещане бързо
минава и получавам само удоволствие.

Понякога е необходима не само силна въз-
буда. Може дори да е минал един оргазъм,
преди аз и партньорът ми да продължим с
анален секс. 

При минаването 

от анален към вагинален 
секс или обратно сменям презерватива на

ОТП
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КОЛКО Е РИСКОВ?
В опита ни да се информираме съще-
ствува ли риск за здравето при прак-
тикуването на анален секс, открихме
доста противоречиви твърдения. 

Има експертни мнения, според които
аналният секс е свързан с повишен риск
от травми и може да доведе до различни
заболявания като рак на ануса и рак на пра-
вото черво. Според други специалисти
пряката връзка между появата на тези
болести и практикуването на аналния
секс далеч невинаги се потвърждава. 

Експертите са категорични в твърде-
нията си, че няма никаква връзка между
образуването на хемороиди и аналния секс.
Напротив. Аналният секс е една добра
профилактика срещу това. Хемороидите
възникват по съвсем други причини – вди-
гане на тежести, интензивна дефекация,
застояване на кръв в малкия таз (когато
тялото е продължително време в седна-
ло положение) и т.н

Лекарите се обединяват и около фак-
та, че микрофлората на правото черво
може да предизвика инфекции. Аналният
секс без презерватив много често е при-
чина за инфекции на пикочопроводните пъ-
тища при мъжа. 
Оказва се, че аналният секс не е пряка или
сериозна опасност за здравето ни, но към
практикуването му трябва да се подхожда с
повишено внимание.

АНАЛизирай
това – 3



Красотата има
ново име –

LIRENE
На българския пазар ве-

че можете да открие-

те висококачествена-

та козметична марка LIRENE.

Производител на продуктите

LIRENE е полската козметична

компания DR. Irena Eris Cosmetic

Laboratories, която впечатлява със

собствен специализиран институт за изс-

ледвания, разработки и открития в областта

на козметиката, работещ в тясно сътрудничество

с водещи френски лаборатории. Тя е сред петте компа-

нии в Европа, които използват in vivo и in vitro тестове при

производството на козметика – сигурна гаранция за максимал-

ната ефикасност на продуктите. Освен това е първата козметич-

на компания в света, която използва фолиева киселина (активна съставка с мощно

регенериращо действие) в производство на козметични продукти (2002). 

DR. Irena Eris Cosmetic Laboratories е основана през 1983 г. от магистър-фарма-

цевт д-р Ирена Ерис. Създадена като следствие на една мечта и страст, подпо-

могната от всеотдайността на хората, работещи в нея, и благодарение на за-

пазените през годините важни принципи – безкомпромисно качество, надеждност

и коректност към потребителите, иновационни и високотехнологични методи на

производство, фирмата се развива изключително динамично. Днес DR. Irena Eris

Cosmetic Laboratories е една от най-големите, известни и признати козметични

компании не само в Полша, но и в световен мащаб. Получава ежегодно междуна-

родни признания и награди и най-важното – разчита на лоялни клиенти в над 25

държави по света. В периода от 1998 до 2002 г. всяка година е печелила награда-

та The Cosmetics Oskar (Kosmetyki magazine, Poland). През 2004 г. е удостоена с

Prix d’Excellence (Marie Claire Мagazine, France), а през 2005 печели две награди:

Gold Glamour (British Glamour Мagazine) и престижната Superbrands ’05 за най-

добра полска козметична марка (единствената полска марка, награждавана до

този момент).

LIRENE с лекота удовлетворява всеки каприз на суетата с изключително богат

и разнообразен асортимент от продукти за лице и тяло с високо качество и на

достъпни цени. Линията за ежедневна грижа за лице е представена от разнооб-

разни серии продукти: Beauty Care (почистващи и тонизиращи), Aqua (интензивно

хидратиращи и подобряващи еластичността на кожата), Anti-aging (срещу фини

линии и бръчки с превантивно действие за жени на възраст 25+/30+), Folacyna

(срещу бръчки с допълнително регенериращо действие – възрастови граници

30+/35+) и Folacyna IntenseTM (с интензивно възстановяващо и реструктуриращо

действие – възрастови граници 40+/45+). Линията за специална грижа за лице

включва следните серии: Dilated Сapillaries Skin (продукти, специално предназначе-

ни за кожа с разширени капиляри), Sensitive Skin (за чувствителна и за кожа, склон-

на към алергии), Oily & Combination Skin (за мазна и смесен тип кожа) и Dry Skin (за

суха кожа). Линията за тяло също е представена в различни серии продукти със

стягащо, отслабващо, антицелулитно и изглаждащо действие. А душ-геловете и

балсамите за тяло с освежаващ, тонизиращ и овлажняващ ефект и екзотични уха-

ния са истинска наслада за сетивата.

Изключителен представител на LIRENE за България е фирма „Бултайм“ ООД, 

утвърден дистрибутор на качествени козметични марки като INSTITUT ARNAUD,

COTTAGE, NATURVITAL, BEAUTY FORMULAS, BABARIA, CATHERINE ARLEY и др.
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Дулсе Понтеш 
разтърси НДК

Почитателите на фадо – музикалн-
ния символ на Португалия, бяха по-
топени в океан от страст, красо-
та и хармония на 11 юли. Тогава в
зала 1 на НДК бе първата изява у
нас на Дулсе Понтеш – една от най-

забележителните съвременни фадо
певици. Отдавна призната за нас-
ледник на неотразимата Амалия
Родригеш, Понтеш доказа своята
класа пред българска публика. Уни-
кален глас и магнетично присъ-
ствие на сцената, допълнени от
опита є в танца и в театъра, пра-
вят португалската певица една от
най-уважаваните в света. Освен от
португалската традиция тя се ин-
тересува и от африканска, арабска
и берберска музика, както от кла-
сическа музика и от нашия фолклор. 
Понтеш има издадени осем самос-
тоятелни албума, които са сред
най-продаваните издания на евро-
пейския пазар в жанра world music.
Признание за таланта є са имена-
та на изпълнителите, с които тя
има записани дуети. Сред тях са
Андреа Бочели, Хосе Карерас и Се-
зария Евора, а след поредица кон-
цертни изяви Понтеш записва ал-
бум с големия Енио Мориконе. 

Иван от „Сблъсък“ 
награди победителките
в конкурса „Как точно му
казах, че съм бременна“
За втора поредна година точният
тест за бременност Surecheck
събра оригинални хрумвания как да
се съобщи новината: „Ще ставаш
татко“. В тазгодишния конкурс
организаторите решиха да вклю-
чат и татковците. Затова три-
те победителки бяха наградени от
младия татко Иван от „Сблъсък“.
Той също разказа за неговите пре-
живявания около новината, съоб-
щена му по телефона: „Вихра ми
се обади и каза, че си е направила
Surecheck и той има две черти.
Малко се разочаровах, защото ре-
ших, че резултатът е отрицате-
лен, но я успокоих, че следващия
път ще стане. След като ми обяс-
ни, че това всъщност е положите-
лен тест, вече бях на седмото не-
бе“, сподели Иван.  Популярният

тв водещ връчи на Габриела Сте-
фанова от Варна, Мария Маврова
от София и Кристина Калпазанова
от Пловдив красиви ръчни часов-
ници с пожелание да бъдат „най-
точните“ майки. Тъй като и на
трите им предстои раждане, те
получиха и бебешки аксесоари за
новородени.

Мария Маврова, финалистка 
в конкурса „Как точно му казах, че
съм бременна“, получи швейцарски
часовник от водещия на „Сблъсък“

Иван с пожелание да бъде 
„най-точната майка“.

партьора от хигиенна гледна точка. Освен
презерватива сменям и позите, както пра-
вя и при нормален секс – на колене, права, в
мисионерска поза... 

Мъжете, които преди познавах, харесваха
аналния секс. Някои имаха вече опит. „Най-
после една жена, която харесва това“ – бе-
ше винаги тяхната първа реакция. 

Аналният секс не функционира, когато
само единият партньор го прави с удовол-
ствие. С борба и под натиск, сексът нико-
га не носи удоволствие. Трябва сам да си го-
тов и да имаш желание за това. Само тога-
ва всичко може да бъде прекрасно. 

Говоря за анален секс само с добри прия-
телки, които отчасти сами са го практи-

кували. В действителност има хора, които
ме мислят за тъпа и досадна, когато разбе-
рат за моите предпочитания. 

За повечето хора аналният секс е табу.
Но това е моето желание и аз държа на не-
го. Искам да преживея това, което ми дос-
тавя удоволствие. А какво мислят други-
те по въпроса, ми е все едно.

И не ме обвинявайте, че съм имала за цел
да ви накарам с тази статия да жертвате
ануса си в служба на секса. Просто исках да
ви кажа, че ако много ви се иска, от такъв
опит няма да ви заболи глава. Най-много да
ви заболи дупето. 

Мирен СЛАВОВА

Тройна коалиция
UХората са развили предубеденост към аналния секс, защото в продължение на много
години на него се е гледало като на грях или перверзия. 
UФакт е обаче, че има случаи, в които аналният секс е наистина необходим. Той може
да се предпочете, когато поради някакви причини проникването във влагалището не е
възможно – по време на менструален цикъл, по време на бременност, при страх от заб-
ременяване и при желание да бъде съхранена девствената ципа например. 
UФакт е и нещо друго – че няма нищо толкова персонално като секса. Ето защо всяка
жена е любопитна как го правят другите жени. На тъмно или на светло. През деня или
през нощта. Бързо или бавно. Орален, вагинален, анален... Какъв? Как? Кога? Сексът
експлоатира различни части от телесната долница и горница. 
UАко влезем в актуалната политическа риторика, много жени гласуват само с вагина-
та си по време на секс. Просто защото с нея усещат възбуда и достигат до оргазъм.
Един пълноценен сексуален акт обаче минава и през орален, и през вагинален, и през ана-
лен секс. Ето защо, правейки такъв секс, всяка жена може да покаже, че разбира от ко-
алиции и има коалиционно мислене. А в секса това означава активност, разнообразие и
невероятно удволствие.
UЕстествено, никоя жена не бива да бъде насилвана да прави анален секс. Много жени
не се съгласяват на това не защото не го искат, а защото подходът на мъжа е доста
агресивен.
UЗа някои мъже не е толкова важно къде точно влизат. Изпитват удоволствие от то-
ва, че актът е съпроводен с по-силните стонове, предизвикани от болка или от ново,
по-силно удоволствие у жената. 
UМного мъже смятат, че чрез аналния секс подчиняват жената. На много жени обаче
това подчиняване страшно им харесва. И не защото се чувстват подчинени, а защото
изпитват удоволствие от удоволствието на мъжа. 



З
а всяко нормално човешко същество
любовта е щедрост и взаимност. В
този смисъл 

всеки, който слага акцент един-
ствено върху задоволяването на
сексуалния си нагон, без да се ин-
тересува от партньора си, е пер-
верзник.

На необятното поле на човешката сексу-

алност се срещат различни полови изврате-
ности – фетишизъм, садизъм, мазохизъм,
бастиалност, ексхибиционизъм и т.н. Ако
ги разглеждаме като психични аномалии,
със сигурност ще открием ралика между
моралната, социалната и юридическата
гледна точка, от една страна, и тази на ме-
дицината и на псиохоанализата - от друга,
при тяхното обяснение.

Според Фройд 
всички човешки същества минават през ед-
на преходна фаза в детството си, която
той нарича полиморфна сексуалност. 

Тогава детето използва всички от-
вори на тялото си, за да си дос-
тавя удоволствие, без да се инте-
ресува от моралните норми. 

Съзрявайки, то напуска тази фаза. В този
смисъл перверзникът е човек, който не е ус-
пял да излезе от нея или на определен етап
от живота си отново се връща към нея.
Например ако едно дете е било поставено в
ситуация на воайорство по отношение на
своите родители, то може да остане фик-
сирано към този свой опит и когато порас-
не, да продължи да получава удоволствие по
този начин – чрез воайорство.

В реалния живот по-често 
срещани са моралните, 
отколкото чистите и уродливи
форми на перверзиите.

Ще се спра на две от тях. Голям брой же-
ни показват 

тенденция към мазохизъм 
Те като че ли са обсебени от желанието

да страдат за някого. 

От друга страна, една влюбена
жена лесно може да стане жертва
на морален садист. 

Защото трудно би могла от първите си
срещи с него да разбере, че той е такъв. 

Садистичният характер може да бъде
маскиран с жестове на щедрост и внимание
и с умение за чаровно съблазняване. Веднъж
усетил, че партньорката е влюбена в него,
садистът започва своята игра – опити да
доминира, да превръща другия в обект на
егоистичното си задоволяване, да го унижа-
ва и експлоатира морално, емоционално и
сексуално. 

Способни ли са 
на любов садистите? 

Да, но не на онази нормалната, щедрата и
нежната. 

За тях любовта е здрава хватка,
в която другият се гърчи и стра-
да, особена форма на интимност,
в която Ерос (любовта) и Танатос
(смъртта) са прегърнати. 

Садистите могат да бъдат съкрушени,
ако партньорката им реши да ги напусне.
Тогава стават невероятно изобретателни
и убедителни в обещанията си за промяна.
Ако жертвата прости, не след дълго отно-
во започват своята игра.

Жените, които продължават да поддър-
жат тази връзка, се страхуват от загуба-
та на чувствата и енергията, която са
вложили в нея. Този тип поведение може да
намери своето обяснение в някоя ранна ис-
тория от детството. Тук психотерапия-
та може да им помогне не само да я откри-
ят, но и да преодолеят нуждата им от за-
висимостта на техните мъчители.

За жалост психотерапията е безпомощна
спрямо садистичните типове.

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“.

�
@

Микрофон за психоМикрофон за психоллогогаа

РРАЙНА АНГЕЛАЙНА АНГЕЛООВВАА �
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Голям брой жени показват тенденция 
към мазохизъм 

Кое е 
перверзно?
Кое е 
перверзно?
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Ф
актически порното има културен
произход. Когато говорим за пор-
но, ние всъщност говорим за пор-
нография. Думата порнография

произхожда от гръцките думи „разврат“ и
„пиша“ (описвам). Означава непосредстве-
но, вулгарно натуралистично изображение
или словесно описание на половите органи и
половия акт, имащи за цел сексуална възбу-
да. Изображението на половите органи и
половия акт в научен аспект не е порногра-
фия, защото тогава не се цели сексуална
възбуда на аудиторията. Целта в случая е
обяснение на анатомията, физиологията и
психологията на човека. 

Порнографията за разлика от еротиката
се концентрира върху физиологичните
особености на половия акт и телесните
форми на човешката сексуалност. Ероти-
ката залага на чувствените аспекти. 

Тя използва половия акт, за да представи
естетиката на човешкото тяло в съчета-
ние с душевните преживявания на действа-
щите лица. Няма рязко определена граница

между порнографията и еротиката. 

Къде е сексът 
в тази културна поредица, не е ясно. И има
ли го в нея изобщо? Сексът се прави. Всич-
ки казват: „Правих секс.“ Никой не казва:
„Снощи правих порно.“ Може обаче някой да
каже: „Беше много хард.“ Но пак няма да си
мисли, че е правил порно. 

Порното се гледа. По телевизията 
или като клипче, изтеглелно от
интeрнет, или като друго някакво 
филмче, взето от някъде. Порното 
е нещо допълнително. Някаква добавка.
Няма я в менюто на секса, 
но можеш да си я поръчаш. 

И задължително трябва да можеш да си я
платиш. Неслучайно порното не се пре-
поръчва за хора под 18-годишна възраст.
Възраст, в която обикновено се ходи на
училище, а не се изкарват пари.   

Постепено в обществото към порното,
както го наричаме за по-удобно, се е натру-
пал негативизъм. 

Думата „порно“ служи за определение 
и квалификация на всичко некадърно,
пошло, грозно и пр. Порнографията се
смята за изобретение на съвременност-
та, за синоним на порочността 
и безотговорността.

Променя ли се картината, когато сложим
порното там, където му е мястото – при
сексуалния живот? Или когато го направим
наш партньор в секса, или заместваме сек-
са с порно? Продължава ли да бъде толкова
лошо нещо порното, или е просто 

сухата кашлица 
на обществената глупост 

Сухата кашлица е. 

Много се драматизира темата. 
И излишно. Ако повече хора гледаха 
порно и от това произхождаше хубав
секс, обществото ни нямаше да буха
кашлицата на всеотричащата немощ.

Всъщност колко хора гледат порно и как

ЕЛ
ЕК

ТР
ОНЕН

ВИБРА
ТО

Р

јз, ти,јз, ти,

Да вярваш в секса, 
не означава да вярваш 
в порното. Перифразирам
една реплика, че да 
вярваш в бога, не 
означава да вярваш 
в папата. Трудно е 
да се каже кой е богът 
и кой – папата, 
в говоренето 
за секс и за порно. 

ОСНОВАТЕЛНИ КРИТИКИ

Порнографията все пак е подложена на основателни
обществени критики, защото покварява семейните
ценности, води до промискуитет (безрозборен избор
на интимни партньори), нимфомания (състояние на по-
вишена полова активност при жената или липса на
удовлетвореност от един партньор), садомазохизъм;
хомосексуализъм, импотентност... Освен това порног-
рафията води и до престъпления на сексуална основа.
Порнографията не се възприема и от феминистките
среди, защото представя жената в пасивна роля, изла-
га я като сексуална играчка.
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Приносителят на този талон 

получава 5% отстъпка

при закупуване на продукт 

в магазините 

�

това променя личността им? 

�
В действителност има такива, които
смятат за пълна скука да гледат порно.

Готови са да пият хубаво вино или да че-
тат, но не и да гледат порно. Те пък не би-
ва да бъдат насилвани. Дълбоко вярвам, че
има начин и те да почувстват живителна-
та му сила. Както се казва, за всичко си има
време, подходящ момент. Както и подхо-
дящ човек, който да ти обясни или покаже
колко хубаво е да гледаш порно.

�
За други порното е страшно важно.
Верни са му като на любим сериал.

Очакват го, приготвят се за него. Това са
хората, които компенсират с порно липса-
та на мъж (жена) до себе си. Знаете, че има
такива моменти в живота на всеки от нас.
Нямаш гадже или имаш, но ви делят разс-
тояния. Когато честотата на правене на
секс е равна на по веднъж през четирите се-
зона, няма как да не гледаш порно. Сексът
не може безкрайно дълго да се заменя с бу-
тилка вино или книга. 

Винаги рискуваш обаче, ако вечеряш с при-
ятелка, която е заклета порно фенка, тя да
ти каже на най-приятното място от
женския ви разговор: „Трябва да тръгвам,
защото ще ми започне порното.“

�
Третите, най-верните порно фенове са
винаги готови да гледат порно. Те са

направо порно зависими. Те търсят в ин-
тернет нещо ново. Не спят по цяла нощ, за
да гледат. Понякога това може да се окаже
проблем. Сексът им се превръща в едно ни-
що, защото порното ги е превърнало в им-
потентни и умпотентни.

�
Четвърти гледат порно тайно. Те се
възползват от него по някои от начи-

ните, по които го правят останалите ви-
дове гледащи, само че не държат никого в
течение на това свое увлечение.  

Едно от положителните
свойства 

на порното е това, че отстранява комплес-
ки, в това число и сексуални. Освен това да-
ва възможност за сексуално разнообразие.
Доказано е също ниското ниво на престъп-
ления на сексуална основа в страните, къде-
то порното не е табу.

Порното означава преди всичко да прие-
маш реалностите. Сексът не се прави по
нощница и не се прави само с очи. Прави
се и с въображение, и с ум. Порното е
нещо много хубаво, ако съумееш да го
сношиш със секса и цялото си останало
поведение по подходящ начин. Който пас-
ва на теб самия, на партньора ти, на
околните...

Само тогава ти и порното ще изглежда-
те алтернативно, дизайнерски и прочее. А
не порно. Не забравяй, че порното не е осно-
вата на секса, а само негово допълнение. Не
позволявай да убие фантазиите ти, а само
да ги разрази. 

Мирен СЛАВОВА

той и порнототой и порното
SOFT PORNO

Порнографските продукции, които се от-

насят към класа „леко порно“, по правило

имат малко или много смислен сюжет, в

който половият акт играе значителна,

но невинаги главна роля. В този смисъл е

трудно да отделим soft порното от еро-

тиката. Към този вид порно спадат т.

нар. сексфилми, при които половият акт

се симулира от актьорите. Там не биха

могли да се видят открити полови орга-

ни – мъжки полов член или вагина. 

ПРОСТО PORNO

Вид порнографска продукция, която

представя половия акт без каквато и да

било цензура от страна на авторите.

Сюжетът на порнофилмите се огранича-

ва само с кратко встъпление пред сексу-

алните сцени или въобще отсъства.

Обектите могат да встъпят във вагина-

лен, орален или анален секс. Задължител-

но се набляга на реалността чрез еякула-

цията, която може да бъде във вагината,

ануса, устата, лицето или върху друга

част от тялото на актрисата. В порно-

то се представя хетеросексуален или хо-

мосексуален секс. 

HARD PORNO

Тежко е онова порно, което представя

следните видове сексуални отношения –

секс, имитиращ изнасилване, секс с еле-

менти на садизъм или мазохизъм, фистинг

(сексуална практика, при която се осъще-

ствява прониквне в ануса или вагината с

цяла длан или друга част от ръката). За

разлика от порното еякулацията тук мо-

же да се извърши върху отворени очи,

върху носа или даже в ушите.

НЕЛЕГАЛНО PORNO

Продукции, съдържащи секс с животни,

секс с деца, недостигнали пълнолетие, и

дори секс с трупове.

ОТКРИЙ РАЗЛИКИТЕ
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Несериозно 
за сериозното 

Наскоро в предаване на Буги
Барабата чух коментар за се-
мейния секс. В присъщия му
фриволно делови стил той съ-
ветваше наред: „Ако алкохолът
ви пречи на секса, спрете сек-
са.“ И „Ако, докато чукаш,
(простете за израза), четеш
вестник, а жената чопли семки,
смени жената.“ Макар че този
неангажиращо профански съвет
беше хвърлен в ефира несериоз-
но, той ме накара да се замисля
сериозно за скуката в леглото.
Най-лесно е да смениш жена-
та/партньора/бройката. Но
сексът не е само креватна гим-
настика. Какво в психо-емоцио-
нален и етико-морален аспект

се случва с двойката след дълго-
годишна връзка? Защо и кога
сексът става предсказуем,
здравословен и планиран и спира
да ни радва и как да не се стиг-
не до ярки и емоционални сексу-
ални разочарования? 

Удобното – враг 
на сексуалното

Заедно сте всеки ден – в бо-
лест и в здраве, в радост и в мъ-
ка... Докато смъртта ви разде-
ли... Колкото повече двама ду-
ши се опознават, толкова по-
малко тайни и вълшебства ос-
тават в отношенията им.

Когато един човек се разкрие
пред другиго, той става раним.
На мъжете им е особено труд-
но да се показват слаби пред же-
ните си, да се разголват, да спо-
делят. Ако го направят, значи
са открили сродната си душа.
Това обаче може да се превърне
в проблем – сексът „не обича“
сродни души и приятелски от-
ношения. Именно затова стра-
стта за някои жени и мъже е
възможна само извън бра-
ка/връзката. 

Какво го възбужда? Не се учуд-

вай, ако ти, законната му съпру-
га и майка на децата му, си може
би последната, която ще узнае
отговора на този въпрос. Сексу-
алните фантазии са тайна, коя-
то повечето мъже пазят стара-
телно. Защо ли? Отново от
страх да не се разкрият прекале-
но. Защото, ако на сексуалните
му фантазии се присмее случай-
на партньорка, това не е фатал-
но – с нея може да пробва всичко,
както може и лесно да се скъса.
Но ако мъжът бъде взет на под-
бив от жената, с която живее,
това може да бъде фатално за
отношенията им. 

Много жени също крият ста-
рателно от мъжете си сексуал-
ните си фантазии. И при това
колкото по-дълго живеят заед-
но, толкова по-сложно се оказва
отлаганото им споделяне.
Страшно е, защото след дълго-
годишен брак/връзка подобно
признание може да преобърне
отношенията в двойката с гла-
вата надолу. И започват едни ра-
зяждащи съмнения: „Защо тол-
кова дълго си мълчал/а?“; „Значи
през цялото това време ти не си
имал/а задоволяващ секс с

мен?!“; „Може би си го правил/а
с някого другиго?“ И други по-
добни. Затова не са много тези,
които ще си развалят семейно-
то спокойствие заради сексуал-
ното удоволствие вкъщи. 

Съпружески 
задължения

Бракът е поредица от спадове
и издигания. Ужасно главоболие,
тежък период в службата, проб-
леми с колата... А когато в се-
мейството дойдат децата,
съпрузите от любовници се
превръщат в родители. Кой ще
пере днес? Кой ще приготви
обяда? Кой ще води малкия на
футбол и кой ще помага за до-
машните на каката? Битовиз-
мите са толкова изхабяващи, че
даже и когато денят преваля, а
децата отдавна спят, на отру-
дените родители съвсем не им
се удава отново да се превърнат
в „мъжът и жената интимно“. 

Във всичко това няма грам ро-
мантика. И се чуваш да казваш:
„Не днес, скъпи! Толкова ми се спи,
труп съм.“ Съпругът ти също не-
веднъж е отбивал твоите набези
в леглото с подобни реплики... 

УФ
Ф

...

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ?

Сексът с дългогодишния
ти партньор е станал
малко еднообразен. 
И ти отдавна не го будиш
посред нощ с горещо 
желание. Или би го 
направила само защото
няма нищо за гледане 
по телевизията.

СКУКА 
В ЛЕГЛОТО
СКУКА 
В ЛЕГЛОТО
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Ако единият често се отказ-
ва от секс, това кара другия да
се чувства отблъснат. Ако вие
току-що сте се върнали от от-
пуска и сте прекарали десет
дни заедно, едно негово или твое
„не“ едва ли ще обиди някого.
Но ако можеш на пръсти да
преброиш колко пъти си прави-
ла семеен секс през последните
шест месеца, един отказ наис-
тина може да се окаже фатален
за брака ти. Ако ти си тази, ко-
ято по-често не е в настроение
за секс, опитай се да се поста-
виш на мястото на съпруга си.
Той иска – ти не. Какво му ос-
тава?! Да мастурбира в компа-
нията на порноканала или може
би да търси изкушения извън
брака? Подобен развой на съби-
тията едва ли би ти харесал. 

Да поддържаш 
огъня

Любовта е безкрайна, но стра-
стта трябва постоянно да се
поддържа. 

Мъжът и жената се срещат,
привличат се неудържимо и се
сближават. Това е закон на при-
родата, без който човешкият
род не би просъществувал. Но в
този закон никъде не е предви-
дено, че след сближаването и
появата на поколение двойката
ще остане заедно завинаги. Ако
по време на брака престанем да
се стараем да правим впечатле-
ние на човека до себе си, резул-
татът е напълно предсказуем.
Страстта, която ни е хвърлила
един другиму в обятията, пос-
тепенно изчезва. Даже магни-
тите с времето губят свой-
ствата си. Да не говорим, че на
някого новият любовник може
да му омръзне само за седмица,
а други и след 20 години твър-
дят, че са влюбени както през
първия ден след сватбата. 

Да живееш цял живот с един
мъж, е много по-сложно, откол-
кото да прекарате една роман-
тична вечер заедно. И ако някой
ти каже, че за да преживеете
отново разтърсващ секс, е необ-
ходимо да се отделите за малко,
ще се съгласиш ли? По-скоро не.
И ще бъдеш права. Тогава тряб-
ва да си съгласна да направиш
всичко – и възможното, и невъз-

можното, за да съхраниш
чувствата свежи. Не допускай
рутината да те победи. Моно-
тонността убива желанието.
За да се събуди страстта, е не-
обходимо постоянно обновле-
ние. И, разбира се, желание да се
изненадвате един друг. У всеки
човек дреме вулкан от страсти,
трябва само да намериш подхо-
дящия начин да накараш този
вулкан да изригне. Теоретично
това е възможно. В практиката
всеки сам намира подхода.

Ненапразни усилия
на любовта

Сексът не трябва да губи
страстта и очарованието си с
времето. Как в леглото ти от-
ново да настъпи оживление?
Ако ви е добре заедно и всеки
ден се радвате един на друг, не
мързелувайте и от време на
време си устройвайте специал-
ни дни, които ще ви върнат ма-
гията на страстта.

Партньорите в дългогодишна-
та двойка вече си имат доверие
и е много по-лесно да се впуснат
в нещо непознато. За да поддър-
жате желанието, се изискват и
малко усилия. Двустранни. По-
мислете как можете да реализи-
рате сексуалните си фантазии.
Помоли партньора си да сподели

своя фантазия, която е премъл-
чавал досега. Това е първата
крачка. Още по-лесно ще бъде за
него, ако ти имаш смелост пър-
ва да си признаеш това, което
на теб ти се иска да опиташ в
леглото. В този случай мъжът
ще бъде много по-откровен. 

Кога пада либидото 
Не забравяй, че сексът започва

много преди леглото. Колкото
повече съпрузите се опознават,
толкова по-малко внимание ин-
вестират в отношенията по-
между си. Приемат другия ка-

то даденост, а магията на же-
ланието неусетно изчезва. За да
не убиеш тръпката в леглото,
се налага да бъдеш жена 24 часа.
Жена, която се чувства секси,
никога не остава незабелязана.  

А за да събудиш апетита му
за секс, можеш просто да поис-
каш да ти помогне де се отър-
сиш от напрежението. Налей
две чаши вино, после го помоли
да ти направи масаж. След това
само се прегърнете и полежете
един до друг. Може би след мал-
ко и двамата ще почувствате,
че нямате нищо против секса. 

Получава се, нали? Тогава и
след двадесет години съвмес-
тен живот любимият може да
спре дъха ти. Дори и с начина,
по който ти поднася сутреш-
ното кафе в градината – приб-
лижава се бавно с чашата аро-
матна течност и те целува
нежно по устните. Или пък ка-
то милва небрежно тила ти и
върти с пръсти косата ти, до-
като заедно гледате телевизия.

Защото в повечето случаи
това, което иска мъжът от
жената и жената – от мъжа, не
е просто полов акт, а доказате-
лство за обич. 

Когато вниманието и загри-
жеността липсват, когато по-
ловинката ти не те забелязва и
едва ли не те приема като те-
левизора вкъщи, когато задава
въпроси, а не изслушва отговора
ти или въобще не задава въпро-
си, тогава либидото пада. 

Теодора СТАНКОВА
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Повярвай си
За да ти вярват и другите. Не

обръщаш внимание на прелъсти-
телния си поглед, на сочните си
устни и на загадъчното в усмив-
ката, а все гледаш към целулита
си. Не си ли даваш сметка, че
така обръщаш и погледа на мъ-
жа до теб в неправилна посока? 

Очевидно е, че освен с хубост,
чар и кокетство природата е на-
дарила жените и с едно странно
„качество“ – хронично ниско са-
мочувствие. Повечето Еви не ха-
ресват външността си и не са
щастливи с това, с което господ
ги е надарил. Осем от десет же-
ни, които познавам, не са във въз-
торг от тялото си и виждат в
огледалото изопачено отражение
на действителността. А предс-
тавяте ли се колко им е трудно

да правят секс на светло?

„Крива“ 
естетическа 

оценка
Перспективата на нашата ес-

тетическа култура е изкустве-
но стеснена. А концепцията за
красиво е принудително лими-
тирана и „разкрасена“. Към кой-
то и билборд да насочиш взор,
която и корица на женско спи-
сание да погледнеш (обърни за
справка и БЕЛА), ще разбереш
причината за изкривяването на
собствената ти естетическа
оценка. Преди обаче да решиш
да си купиш ново лице и тяло в
клиника за пластична хирургия
срещу маса пари, преброй до
100! И през това време прочети
няколко съвета, които ще те

убедят да не го правиш.

Не завиждай на
Снежната царкиня
Повечето жени излъчват секс

въпреки несъвършенствата си.
А от много изкуствени краса-
вици, въпреки перфектната им
хубост, лъха студ. Ако посто-
янно говориш за недостатъци-
те си и прекарваш по-голямата
част от времето си да се само-
убеждаваш колко си несъвърше-
на, вместо да се наслаждаваш
на сексапила си, си обречена на
двойна трагедия. От една
страна, страдаш и се терзаеш
за това, че не си красива и ат-
рактивна, а от друга – и това,
което ти е дадено свише, ти
убиваш с мисълта си и криеш
под дрехите си. Доказано е, че
ако се харесваш и си вярваш,
другите също вярват в твоята
увереност. Затова жените, ко-
ито повтарят, че са секси, на-
истина са. Ако се чувстваш
уникална и желана, а самочув-
ствието и поведението ти са
убедително заразителни, ни-
кой не би подложил на съмне-

ние твоя сексапил. Да вземем
за пример неустоимия за много
поколения Белмондо или съкру-
шителния Адриано Челентано
(простете за примера, но като
жена ориентирам естетиката
си по посока на мъжката ху-
бост). За женските примери се
досетете сами. 

Оглеждай се 
в очите му

Не споделям мнението на
главния редактор на „Бела“,
който беше озаглавил антрефи-
лето в миналия брой „Не се ог-
леждай в очите му“.

Дори да нямаш положителна
оценка за външността си, опи-
тай се да се погледнеш с одоб-
рителните погледи на тези,
които те харесват и чиито
погледи и комплименти те ка-
рат да се изчервяваш. Хората,
които те обичат, не те виж-
дат по начина, по който ти
възприемаш отражението си в
огледалото. Затова, оглеждай
се в техните очи. Ако мислиш,
че бюстът ти е увиснал, а гад-
жето ти твърди, че „имаш най-

СЕК
СИ

ИМ
ИДЖ

—ексапил и самооценка—ексапил и самооценка
Прекалено много се фокусираш върху негативите си?

Ако не харесваш носа, луничките или формата 
на очите си, бъди сигурна, че всички останали 

ще се вторачват именно в тези твои „недостатъци“.
И ще виждат точно това, което и ти виждаш 

в огледалото. Или в леглото...



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. 

Съвременни методи 
за перфектно тяло и лице

Съвременни методи 
за перфектно тяло и лице
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готините цици на света“, по-
вярвай му. И защо е необходимо
да гледаш взискателно и кри-
тично задника си, след като
знаеш, че половинката ти уми-
ра точно за окръглеността му и
за извивките му?! Затова, ос-
тави се да бъдеш манипулирана.

Ниско 
самочувствие

Много женска черта. И със си-
гурност много нездравословна!
Сигурна съм, че и Клаудия
Шифър пази в тайна поне 3
свои недостатъка, а Сидни
Кроуфърд има комплекс заради
нещо, за което само тя си
знае... Може и да не вярваш, но
дори и балерините имат целу-
лит. И ако ти по някаква при-
чина – килограми, възраст, целу-
лит – правиш секс на тъмно, са-
мо можеш да загубиш, защото
ще пропуснеш много диви и на-
жежаващи до червено мигове. 

Сексапилът е 
функция 

на мисълта 
Жените, които хвърлят пари

за силиконови бюстове, не ста-
ват по-сексапилни в поведение-
то и мисленето си. Нито мъже,
подложили се на пластично
удължаване на члена, стават
по-големи любовници след хи-
рургичната намеса.

Преди да се принесеш в жерт-
ва, бъди внимателна какво си
пожелаваш. Ако си критична за
начина, по който изглеждаш
сега, шансът да се харесаш с
това, което в момента ня-
маш, е почти минимален. Ко-
гато бюстът ти стане силико-
нов, ще почнеш да забелязваш,
че си доста месеста около та-
лията или че задникът ти е
увиснал... Вероятно, когато
отстраниш и този неприятен
дефект, ще се вторачиш в тън-
ките си устни, а след тях и
още, и още... Защото в този
случай проблемът не е нито в
бюста, нито в ханша, нито в
краката, а в главата ти. 

Сексапилът е състояние на
мисълта. Живей с тази мисъл.

Скромността 
не краси човека

Спри се на някоя своя прелест

– черта, която винаги най-мно-
го си харесвала у себе си. Сигур-
но често ти казват, че имаш
страхотни крака? Тогава се на-
учи да се перчиш и да парадираш
с това, което притежаваш по
рождение. Недей да пазиш сек-
ретното си оръжие, а го изпо-
лзвай винаги когато искаш да
си секси и желана. Научи се да
ходиш на високи токчета и да
кръстосваш театрално крак
връз крак, обувай тесни джинси,
изхвърли всички дълги и широки
поли от гардероба си... 

Никога не излизай от вкъщи
размъкната, защото, ако искаш
да останеш незабелязана, ти ще
останеш незабелязана. Не отла-
гай новия си имидж. Опитай се да
подобриш себе си и акцентирай
на предимствата си точно сега.

Подари си 
оживление

Малките промени ще те осве-
жат и ще те накарат да се почу-
встваш по-одухотворена, по-ве-
села, по-игрива. Тогава и другите
ще те забелязват. Новата при-
ческа ще ти наложи нов стил,
ще повдигне самочувствието
ти и нищо чудно да те подтик-
не към експериментиране и
приключение. Целта е да изле-
зеш от рутината: ако си спор-
тен тип, купи си мадамска рок-
ля, ако си делова жена – набави
си чифт джинси, тишърт и ма-
ратонки. Промени рязко сфера-
та на си мислене. Стани блестя-
ща и се чувствай такава. 

Сладки лъжи
И ако още не си разбрала, в

света на сладката манипулация
нещата не са, каквито изглеж-
дат. Когато красотата отча-
яно активно и атрактивно се
препоръчва от списания и от
холивудски актриси, в много
от случаите за целта са изпо-
лзвани телата на дубльори,
както и силата на светлината
и на грима.

И вземи пример от Азис, който,
за да не си разваля душевния ком-
форт и звездното самочувствие,
е обзавел жилището си с криви ог-
ледала, които винаги го отразя-
ват слаб, висок и красив! Как да
не правиш секс пред тях, а?

Теодора СТАНКОВА
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Не съм против, 
но съм толкова 

уморена...
На всяка жена є се е случвало да каже то-

ва поне веднъж. Не защото не иска да прави
секс, а защото точно в този момент не мо-
же да си мръдне и кутрето от умора. А
сексът предполага активни движения. С
други думи – уморителна работа. 

Нали знаеш, че апетитът идва с яденето?
В крайна сметка сексът носи удовлетворе-
ние не само на мъжа, но и на теб. Всичко ще
бъде наред, ако успееш да придумаш поло-
винката си да поеме изцяло инициативата.
След това, освен че ще се почувстваш
прекрасно, ще имаш здрав и сладък сън.

Не сега, 
днес нямам 

настроение...
Това нищо чудно да означава и „Не се

чувствам достатъчно привлекателна се-
га“. С течение на времето жената се
превръща в майка, в камериерка, в готвач-
ка, в чистачка... И като към всичко това
прибавим и професионалните є задължения,
изобщо не е странно, че към края на работ-
ния ден є е почти невъзможно да превключи
от многофункционален робот на изкусна

съблазнителка. Ако точно това се случва и
с теб, опитай се да смениш удобната топ-
ла пижама със секскостюм. На камериерка
например (продават ги в сексшоповете).
Помоли мъжа си да отиде до магазина и да
купи нещо за хапване. През това време се
предреши и не забравяй да си сложиш от
любимия парфюм. Бъди сигурна, че когато
го посрещнеш на вратата, настроението
вкъщи коренно ще се промени! 

По-добре 
да погледаме 
телевизия...

Ако прекалено често не ти се прави секс,
това е тревожен симптом. Може би си
тъжна, преживяваш депресивен период, не
си в състояние да се справиш със стреса.
Има съпрузи, които се чувстват прекрасно
и без физическа близост. По-вероятно е
обаче на партньора ти да му писне да те
уговаря и тогава впускането в извънбрачна
връзка е само въпрос на време. За да се вър-
неш към живота, ти е нужно разтърсване.
Говорете за проблема, излизайте по-често
заедно – на ресторант, на кино. Устройте
си специална сексвечеря – подходяща музи-
ка, шампанско и свещи. Ти имаш нужда от
оживление, за да се почувстваш жива и от-
ново да събудиш сетивата си. 

Не! 
Сърдита съм ти!

Струва ли си да превръщаш секса в коз, в
игра, в която няма да има победители? Пре-
ди да се оттеглиш категорично, се замисли
наказание ли е да лишаваш половинката си
от секс? От една страна, си права – никой
няма право да си го изкарва на теб. Но от
друга – струва ли си да се сърдиш и да раз-
махваш подобен ултиматум, след като
именно сексът е най-добрият умиротвори-
тел вкъщи?! Обикновено спорът в борбата
за надмощие между съпрузите най-успешно
се решава в леглото. 

Пак ли?! 
Нали го правихме вчера?

Понятие като нормално количество секс
не съществува. Той просто трябва да уст-
ройва и двамата партньори. Най-често оп-
лакване сред съпрузите са сексуални апети-
ти, които не съвпадат. Несъвпадането на
биологичния ритъм на двамата също може
да бъде проблем. Сексолозите обаче ни уве-
ряват, че в повечето случаи в това разми-
наване няма повод за безпокойство. Въпре-
ки че с половинката ти сте много близки,
вие все пак сте два отделни индивида и е
наивно да смяташ, че биологичните ви по-
риви ще съвпадат напълно.  
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НЕ 
СЪМ

ПРО
ТИ

В,

НО...

ИЛИ ЗАЩО ЖЕНИТЕ ОТКАЗВАТ ДА ПРАВЯТ СЕКС?

Как 
ДнеФ

да стане 
ДдаФ

Как 
ДнеФ

да стане 
ДдаФ

Преди да откажеш секс, си припомни, че физическата близост допринася за производството 
на хормоните окситоцин и допамин, които подобряват настроението. Освен това организмът на тези, 

които го правят редовно, произвежда повече антитела, които се борят успешно с инфекциите. 



Г
ледам на това като на сво-
еобразно изнасилване. В
такива ситуации не съм
обвинявала мъжете, въпре-

ки че много съм им се ядосвала.
По-скоро съм обвинявала себе
си, защото не съм успявала да
им откажа. Не става дума за
онова отказване, когато си
уморена и не ти е до секс. Тук
става дума за отказване, при
което не ти е до секс с някой
определен мъж. 

Как започва 
всичко? 

Нещо, което може да заблуди
мъжа, е, че му позволяваш да те
прегърне или ти самата се до-
косваш до него, докато седите

на маса, пийвате и говорите в
приятната компания на още 15
души примерно. Всяка жена съз-
нава, че по този начин започва
нещо. Всеки мъж – също. Въп-
росът е кой как иска да продъл-
жи започнатото. 

Ще ви разкажа за един от на-
чините, по който може да за-
почне това изнасилване. Изли-
зате за първи път вечер. Хап-
вате добре и пийвате малко.
Говорите си, опознавате се, до-
колкото е възможно. После се
качвате в колата и той казва:
„Ще ме каниш ли у вас, за да
знам накъде да карам?“ Жела-
нието за секс не трябва да се
обсъжда по този начин. Без
емоции и с думи, подобни на

тези, с които си поръчваш в
ресторант: „Имате ли свинска
пържола, за да знам какво да си
поръчам?“ Мъжът дори не се
напъва да обяснява това свое
желание кой знае колко дълго.
Казва само: „Нормално е да ми
се иска да бъда с теб.“ Ти сама
трябва да си обясниш, че си
например толкова готина, че е
нормално да иска да бъде с теб.
Ти обаче трябва да можеш да
си обясниш също, че за него е в
реда на нещата да иска да бъде
с почти всяка жена. И в случая
твоята личност и евентуална
красота нямат никакво значе-
ние. Единственото хубаво в
случая е, че този мъж е честен.
Не се преструва и ако жената е

умна и гледа на нещата реално,
тя бързо може да прецени цяла-
та ситуация. Стига, разбира
се, това да се случва на жена,
която има достатъчен опит с
мъжете. 

Ако нещо такова се беше слу-
чило на мен само преди няколко
години, щях да започна да се мъ-
ча да се влюбя в този човек и да
се стремя към него само защо-
то съм провила секс с него. Дру-
гият вариант е направо да ре-
ша, че съм влюбена в този мъж
и че той е влюбен в мен. Щях да
чакам трепетно да ми се обади
и да се чудя защо не ми се обаж-
да три дни. 

Ако ми се случи нещо такова
сега, ще знам, че мъжът ме е из-
насилил и не ми се е обадил три
дни, защото прави секс през
три дни. 

Неузрелият плод
Такъв секс не е нещо, за което

после ще съжаляваш, но не зна-
еш за това, преди нещото да се
случи. Този секс е нещо, за кое-
то знаеш, че ще съжаляваш,
още преди да се е случил. Не бих
казала, че си в опасност, но си в
неприятност. Сексът има и не
толкова хубави страни и по-
добни ситуации ги изваждат на
бял свят. Жените разбират
повече от тези неща. Защото
обикновено връзката между
душата и тялото при тях е
по-развита. Знаят, че такъв
секс прилича на неузряла, кисела
ябълка. А когато нещо е зелено
– хапваш и го изхвърляш. И аз,
надявам се, като повечето же-
ни, мисля, че няма защо изобщо
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Ќасилването катоЌасилването като
или „НЕ МОГА ДА МУ ОТКАЖА!“

Срещала съм много мъже, които искат да скрепят взаимоотношенията си 
с мен чрез секс. Много пъти съм се запознавала с мъж, който е интересен 
събеседник или просто ми е приятно да усещам мъжкото му присъствие. 

Но не искам непременно да правя секс с него. Има толкова настоятелни мъже, 
че ми се е случвало да се „съглася“. 

Мъжът е длъжен да го 
пожелае, но жената 
не е длъжна да прави секс 
с мъж, с когото излиза 
на първа среща 



да опитвам. 
Този секс прилича на секса с

вибратор. Даже по-лошо. При-
лича на някаква тренировка,
която свършва, когато той
изхвърли достатъчно пот и
каквото там трябва да
изхвърли и покрие норматива.
За жената това е секс, в който
тя участва без желание. Не
може да се получи нищо кой
знае какво, защото, когато не
искаш нещо, ти си ограничен.
Не знам какво означава за мъжа
да прави секс с жена, която не
иска да прави секс с него. Има
мъже, на които това им харес-
ва, защото наистина им прили-
ча на изнасилване, а това ги
възбужда още повече. Бих каза-
ла, че ги амбицира.

Защо жената 
се съгласява? 

Този човек є е симпатичен все
пак, въпреки че не е зрелият
плод за нея. Тя не иска да му
разваля вечерта. За това пос-
ледното няма никакъв проблем.
Понеже тези мъже са такива,
че не им пречи посред нощ да се
опитат да започнат вечерта
си отначало. В смисъл да нап-
люнчат телефона и да звънят
поред – на Пенка, на Поли, на
Севда, на Станка... По азбучен
ред. Все някоя ще се смили. Или
наистина ще є се прави секс.
Дори и да не ме се получи, не го
мислете този мъж. На него ня-
ма да му е за първи път. Не за
първи път са го рязали. Защото
със сигурност на този свят
има и жени, които могат да
отказват. Така че ако му раз-
валите вечерта със своя от-
каз, това за него няма да бъде
такава драма, каквато на вас
би ви се сторило, че ще е. 

В никакъв случай жената не
трябва да забравя, че не е
длъжна да прави секс с мъж, с
когото тъкмо се е запознала.

Не е длъжна и да прави секс с
мъж, с когото излиза на първа
среща. Мъжът е почти длъжен
да го пожелае, защото така
показва, че харесва жената. Тя
не бива да допуска т. нар.
грешки от самота (понеже
дълго време не е била с мъж).
Както и да допуска такъв секс
само защото знае, че може да
прави и неща от сорта на „от
мен да мине“.

Да изключим 
секса

Няма как да повърнеш след
такъв секс. Въпреки че точно
това ти се иска да направиш.
Ето защо е по-добре да го пре-
дотвратиш. 

Никоя жена не е длъжна да
кани такива мъже за „нощни
шапчици“, както остроумно
самите мъже се наричат по-
някога. 

Когато все пак жената се
осъзнае и събере сили да откаже
първия или следващия път,
мъжът се сърди, потъва и пр. С
което доказва, че е мъж, за ко-
гото взаимоотношенията за-
почват, поддържат се и се изче-
рпват със секса. По този начин
този мъж прецаква всичко хуба-
во, което би могло да има меж-
ду двама души. Това е мъж, кой-
то, ако не спи с теб, няма да те

брои изобщо. В смисъл че ще
забрави, че сте си говорили. То
не че иначе ще те брои. Но ня-
какво усещане, че те познава,
ще е останало у него.

Как точно 
да му откажеш? 

Едно „Искам тази вечер да се
прибера сама“ ще свърши рабо-
та. Ако действително му пока-
жеш, че не искаш секс, той няма
да те изнасили по онзи престъ-
пен начин. Ако си жена, която се
е съгласила на секс, който не е
искала, трябва непременно да се
научиш да казваш „не“. 

Да усвоиш това отказване, е
много по-важно, отколкото да
бъдеш добра в леглото. 

Всъщност един от моите от-
говори на това, какво означава
да си добра в леглото, е да не
влизаш в леглото, когато не го
искаш достатъчно. 

Мирен СЛАВОВА
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Един от отговорите на това, какво означава 
да си добра в леглото, е да не влизаш в него, 
когато не го искаш достатъчно 

изнасилванеизнасилване



CMYK-28

28
Една по-секси Бела, брой 8 (114), 2007

К
аквито и любовни отношения да започ-
неш, с когото и да ги стартираш, неиз-
бежно е да има първа сексуална нощ.
Тайнствена, незабравима, наситена със

страст и възторг. За жалост в живота та-
кива нощи не се случват често. Малко жени
могат да се похвалят, че достигат оргазъм
още на първата креватна среща. 

Но само това да беше! Повечето от тях
признават, че дори и удоволствие не им е
донесъл този първи секс. Естествено, вина-
ги можеш да хвърлиш вината изцяло върху
мъжа. Да му припишеш всички несъвършен-
ства на света – бързак, егоист, смотаняк и
пр. Но твърде е възможно и ти да допускаш
някаква грешчица. Нали? И така, да погово-
рим за грешните ходове на жените през
първата нощ.

Не изглеждам перфектно
Това се случва по-често на неопитни де-

войки, които често биват изненадани от
порива на страст, който ги връхлита, без
да пита. Неочаквана среща, влюбване от
пръв поглед... И изведнъж те се озовават в
леглото с неприятни съмнения в главата,
отнасящи се най-често до външния вид:
„Добре ли изглеждам? А целулитът ми ви-
дим ли е? Кога последно се епилирах?“
Списъкът може да се попълни с още сто и
една женски идиотщини. Но по-важното е,

че не можеш да спреш предателските мис-
ли, които се явяват бариера пред нормално-
то развитие на сексуалните отношения. 

Какво да правиш? Първо, вслушай се в се-
бе си. Във всеки един момент ти имаш пра-
во да кажеш „не“ и да спреш, ако не искаш
да продължиш. Ако си се съгласила на тази
нощ не защото безумно си го искала, а „за да
не го обидя“, „да не го отблъсна“, помисли
сериозно още веднъж дали си струва да пра-
виш такава жертва. А що се отнася до це-
лулита, имай предвид, че мъжете не възпри-
емат жената „на части“, а цялостно. Те
така са устроени – дреболиите не им прив-
личат вниманието. За тях е важно общото
впечатление. Ако нещата са стигнали до
леглото, значи той вече те е харесал... Дано
да не е бил много пиян...

Скромност и невинност
Ако не даваш воля на емоциите си, мъжът

няма как да разбере какво те възбужда и как-
во не ти харесва. Принуден да работи „за два-
ма“, той много бързо ще се умори да отгат-
ва желанията ти и ще избере варианта да по-
лучи бързо удоволствие. Понякога „скромни-
те“ дами прибягват до спасителната лъжа:
„Беше ми толкова хубаво с теб. Толкова хуба-
во! Но ми трябва време, за да те опозная...“ 

Запомни: първата нощ (както и втората,
както и третата) е „измислена“ точно за

това – за да се опознавате взаимно. Никой
освен теб не знае какво и как да прави, че да
те докара до върха на блаженството. За да
го разбере мъжът, с когото си лягаш за
пръв път, трябва да му го кажеш или пока-
жеш, като направляваш ръцете и устните
му в правилните посоки и места по тялото
си. И задължително прави същото с негово-
то тяло – опознавай го. 

Виртуозни активистки  
Последната, най-разпространена грешка,

е напълно противоположна на предишната.
Дамите, които я допускат, смятат, че са
длъжни да демонстрират на любимия чуде-
са от сексуални храбрости. И още през пър-
вата нощ те си поставят неизпълнимата
цел да сменят всички пози, които знаят.
Сексуалната им активност е толкова заду-
шаваща, че не оставя място нито за неж-
ност, нито за опознавателни ласки. 

Това поведение е провокирано от същата
неувереност, която проявяват и „срамеж-
ливките“. И от глупавото съмнение да не
би да те помислят за смотана и неопитна.
Три пози са напълно достатъчни за първата
любовна нощ. Даже са много. И остави ини-
циативата в ръцете на партньора. Въз-
можно е той да те учуди с майсторство и
страст! Напълно е възможно. Само му дай
възможност. 

Ж
ЕН

СКИ

ГА
Ф

ОВЕ

“‡ÈÌËÚÂ Ì‡ Ô˙‚‡Ú‡ ÌÓ˘“‡ÈÌËÚÂ Ì‡ Ô˙‚‡Ú‡ ÌÓ˘
Началото на любовния роман е важен и вълнуващ момент. 

Само не допускай грешки.
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И
мало е времена, когато
порядъчната жена не е
можела да свали ръкавица
в присъствието на хора.

Вдигането на фустата така, че
да се види малко от белотата
на глезена, било сравнимо с пуб-
лично самоубийство. Днес е
неприлично да ходиш гол на
плаж, който не е нудистки –
ако, разбира се, ти си цивилизо-
ван човек. Защото при някои
племена от Папуа Нова Гвинея
да се разхождаш гол и да правиш
любов пред очите на другите, е
съвсем нормално. Излиза, че по-
нятието „неприлично“ е удиви-
телно разтегливо – както в
пространството, така и във
времето. 

БЕЛА проведе допитване, ка-
то зададе на мъже и жени въп-
роса „Какво смяташ за непри-
лично в секса?“. Ето как те кла-
сираха своите приоритети.

МЪЖКОТО 
НЕПРИЛИЧНО

1 Сексуалните игри Заради
страха, че могат да се ока-

жат в смешно или глупаво поло-
жение, мъжете предпочитат да
ги прескачат. 

2Кунилингус Някои са уве-
рени, че ако целуват жена-

та на онова място, завинаги ще
изгубят мъжката си гордост.
По-разбираем е вторият вари-
ант – мъжът просто е гнуслив.
Последното се лекува лесно с
алкохолно опиянение и с дели-
катно предложение за собстве-
норъчно измиване на партньор-
ката. 

3Фелацио Помните ли фил-
ма „Анализирай това“? А

помните ли репликата на героя
на Де Ниро: „А после тя ще це-
лува децата ми с тази уста!“ 

4Групов секс Чувството за
собственост е силно разви-

то при мъжа. Неговата жена е
негова жена! Останалите са
статисти и могат само да
мечтаят за неговата терито-
ря. Втората причина е банална

– сравнението. Изведнъж някой
от участниците може да се
окаже по-надарен от останали-
те. Кое мъжко самолюбие може
да понесе такъв удар?! 

5Секс на обществено
място Мъжете не са тол-

кова страхливи, колкото спаз-
ват приличието и законите.
Именно на тях се пада честта
да се разправят с пазителите
на реда и закона. А това е труд-
но и понякога унизително. За
мъжа е по-добре да потърпи до
вкъщи, вместо да се представя
в такава светлина.  

6Анален секс Смятат го за
нещо мръсно, като имат

предвид самия процес, а не обла-
стта на проникване. Мъжете
не искат да предприемат експе-
рименти, които по тяхно мне-
ние са унизителни за партньор-

ката. 

7Секс по време на месе-
чен цикъл Възприема се за

нехигиенично. Освен това мно-
го мъже панически се боят да не
увредят партньорката. Видът
на кръвта за тях е пряко свър-
зан с рана и болка, а не със секс.

ЖЕНСКОТО 
НЕПРИЛИЧНО

1 Групов секс Нещата не
опират до секса. Жените съ-

що се боят от сравнения. Освен
това се страхуват, че подобна
разкрепостеност може да ста-
не обществено достояние и те
никога да не се омъжат. 

2Анален секс Причината
отново е, че той е „мръ-

сен“. Жените обаче се притес-
няват, че самото място е
мръсно, а не актът. 

3Секс с насилие Всяка
втора жена на планетата

се е срещала с реален сексуален
насилник под някаква форма.
След нещо подобно не є е до иг-
ри с бичове и белезници.

4Сексуалните играчки
Жените се опасяват, че

могат да смутят или обидят
партньора с подобно предложе-
ние и той изведнъж да реши, че
не е достатъчно добър без тези
работи. 

5 Порнофилми Жените си
въобразяват, че порното

отклонява вниманието на
партньора от самите тях. 

6Фелацио Смятат го за
мръсна работа. Вменили са

ни, че половите органи са из-
точници на инфекции и че тези
части на човешкото тяло са
пълни с грях и мръсотия.

7 Кунилингус И тук банал-
ната причина е гнусливост-

та. Има и друга – някои жени
смятат, че по този начин ще се
покажат малко или много разв-
ратни. 

8Бърз секс Не е голям про-
центът на жените, които

изпадат в екстаз, когато
мъжът ги залепи до стената и
приключи акта за минута-две.
Повечето жени предпочитат
да не бързат.

9 Секс на светло Изуми-
телните красавици от рек-

ламите „наградиха“ обикнове-
ните жени с комплекси и ги на-
караха да мислят непрекъснато
за своите физически несъвърше-
нства. Как да свалиш одеждите
на светло при тази безжалост-
на конкуренция. 

СРА
М

Мое лично 
НЕПРИЛИЧНО

Мое лично 
НЕПРИЛИЧНО

ОБЩИ МНОЖЕСТВА

Нашето допитване показва, че и
мъжете, и жените възприемат ка-
то неприлични в секса почти едни
и същи неща. Хубаво е да гледате
на секса като на мисия, но не го
обричайте само на мисионерска
поза. 
Действително сексът предлага
ситуации, заредени с неприлич-
ност. Някои неприличности по-
раждат напрежение, други пораж-
дат удоволствие. За истински ху-
бавия секс обаче няма лично и няма
неприлично. Има само удовол-
ствие. 

Мирен СЛАВОВА
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