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Талон № 08

�ÇÀ ÆÅÍÈÒÅ, ÊÎÈÒÎ ÇÍÀßÒ

È ÍÅ ÇÍÀßÒ ÊÀÊÂÎ ÈÑÊÀÒ

цитат на броя

БЕЛА ПРИЗ ЗА 2007 г.
ГОЛЯМАТА НАГРАДА

ЗА ТАЛОН № 8

ГОЛЯМАТА НАГРАДА ОТ ТАЛОН №07 - чанта и слънцезащитен комплект за коса и тяло
от VITALITY'S печели Корнелия Делибейска от Варна. Награди печелят още: Альонушка
Коцева от Ямбол, Аделина Паскалева от София, Светла Даскалова от София, Веселина Ко-
лева от Сливен, Светослава Емануилова от Елин Пелин, Даниела Янева от София, Мари-
ела Борисова от Белене, Цонка Стоянова от София, Зоя Евтимова от Кралевдол и Екате-
рина Милчева от Асеновград.

БЕЛА ПРИЗ ЗА 2007 г.

Книги от
„Колибри“ 

Книги от
„Персей“ 

Книги от
„Еднорог“ 

Книги от „Бард“ 

ÍÀ ÊÎÐÈÖÀÒÀ

Êàòðèí Çèòà-Äæîóíñ

ÑÍÈÌÊÀÒÀ Å ÏÐÅÄÎÑÒÀÂÅÍÀ ÎÒ
Warner Bros/Àëåêñàíäðà ôèëìñ

И ПОДАРЪЦИ ОТ:

DVD-та от
„Тандем“

Книги от „Хермес“ 

КАРТА ЗА ФИТНЕС

ОТ

Хенкел

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.

Сарантис

ОБРАЗОВАНИЕТО Е ТОВА, 
КОЕТО ОСТАВА СЛЕД
ЗАБРАВЯНЕТО НА ВСИЧКО, 
НА КОЕТО СА НИ НАУЧИЛИ.

АЛБЕРТ АЙНЩАЙН

„

“

Kendy
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Прекаляването с алкохола и
кофеина е една от причи-
ните за безсънието. Ал-
кохолът понижава ниво-
то на витамините от
групата В в организма,
които впрочем се смя-
тат за енергийни акуму-
латори. За да се
чувстваш енергична, из-
пивай не повече от 2–3

чаши вино дневно и нама-
ли количеството на черния

чай и кафето.
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БЕЛА календар През

СЕПТЕМВРИ

Открадни енергия от...Открадни енергия от...
Започвай деня си с мюсли (най-добре
разбъркано в кисело мляко). Изследва-
ния сочат, че консумацията на 50–100 г
каша от висококачествени зърна,
съдържащи фибри, зарежда с енергия.
Ще се почувстваш много по-работос-
пособна. И стресът ще те заобикаля.
Време е да се стегнеш за работа. Ля-
тото свърши. Почти.

...здравословната закуска

Слушай музика винаги когато имаш възмож-
ност. (Повод да си купиш уокмен.) Приятни-
те мелодии и ободряващите ритми ще ти
помогнат да не усещаш умората, да повдиг-
неш настроението си и да свалиш товара на
стреса от плещите си. Вместо да се ядос-
ваш на някого в маршрутката, накажи го с
безразличие – със слушалки на ушите. Не се
налага да те предупреждаваме да не се появя-
ваш в стаята на шефа с уокмен все пак.

...музиката...музиката

Коензимът Q10 e антиоксидант, който се
произвежда от организма и играе важна
роля в превръщането на храната в енер-
гия. Най-богати на Q10 са броколито, ка-
фявият ориз, скумрията, сардината, оре-
хите, соята и пълнозърнестият хляб.
Сервирай ги по-често на масата, ако ис-
каш да пращиш от сила.

...броколито...броколито

В офиса не бива да е
нито много студено,
нито много топло. И
двете крайни темпе-
ратури изморяват.
Старай се по-често
да проветряваш по-
мещението, за да се
чувстваш по-бодра.

...„климата“ на 
работното място
...„климата“ на 
работното място

...виното



Цял живот отслабвам.
Но не съм дебела. 

Не съм изключение. Почти всичките ми приятелки и познати се
мъчат да свалят килограми. Държа да ви уверя, че имам готини
приятелки. Не само по характер. П. например е жена слънце – дъл-
ги крака, бели зъби, слънчева усмивка, стегнат бюст и понеже мно-
го обича да ходи пеша – и перфектни прасци. А. е красива и за два-
ма, но на нея няма да се спирам подробно, защото тя не пази дие-
ти. Вече. Преди години ме уверяваше, че хрупала само ябълки. Но
бързо поумняла и днес просто яде от всичко по малко. Но тя е изк-
лючение. Всъщност не съвсем – все пак контролира количеството
на храната, която влиза в устата є. Което, преди да се превърне в
навик, сигурно е било мъка. Вчера говорих по телефона с Е., която
за хиляда сто петдесет и осми път издигна лозунга: „От понедел-
ник – глад.“ Има нужда винаги да приключва неделните ни едноча-
сови телефонни словоразточителства с този девиз. Знам, че няма
да издържи на глада, защото е лакома като мен. Обаче, за да не я де-
мотивирам, добавям едно: „И аз минавам на диета.“

Без съмнение повечето жени не отслабват, защото наистина
са дебели, а защото изпитват ужас, че ще надебелеят.

Не си спомням майка ми да е пазила диети. Нито да е обсъждала
килограмите си. На жените от това поколение май не им пукаше
много-много за паласките и бричовете. След раждането на едно
или две деца те съвсем естествено се превръщаха в... големи жени.
Не казвам, че погрозняваха, но просто наедряваха. Закономерно.
Както повелява биологията на жената. 

Знаете ли, че „женските полови хормони се произвеждат 
пълноценно от организма само при наличието на определено

количество подкожни мазнини“?!

И аз доскоро не го знаех. Обаче приятелките на майка ми може и
да са били по-светнати от мен. Защото почти никоя от тях (с
много малки изключения) не пазеше диети. Диетуването по онова
време не беше верую. И още по-важно – не беше истерия. 

Въобще отношението към храната, а и самите храни, които
се предлагаха в търговската мрежа в миналото, бяха други.

Никой не знаеше за съществуването на рокфора, чипса с люта
чушка и крема брюле. И може би точно затова не подозираха, че на
масите им за обяд могат да кацнат и диетични храни като броко-
лито, тофуто и оризовите крекери. Пълнееха си хората от много
бял хляб, много боб и много мусака, която се раздаваше повсеме-
стно по ведомствените столове. Никой не гледаше на храната ка-
то на кльопачка. А просто като на обяд или на вечеря. И си закус-
ваха преспокойно баничка с боза – и жените, и мъжете, и децата.
Баничарниците бяха най-посещаваните заведения. 

Днес никой не закусва. Камо ли баничка с боза. Или ако закусва,
яде мюсли. 

Големият парадокс е, че сега градовете те принуждават 
да практикуваш лакомия, защото предлагат на всяка 
крачка удоволствия за червата.

Къде по-просташки, къде по-изтънчени – мазни дюнери, храни в
лъскави вакуумирани пликчета, сандвичи, обилно полети с майоне-
за и кетчуп, донати и прочее „удоволствия“. В същото време се
нароиха и магазинчета за здравословни храни, в които можеш да си
купиш сусамка с фруктоза, соева майонеза или кашкавал без мазни-
ни. Като че ли има таен търговски заговор по оста пълни търбух
– сваляй килограми. И за двете плащаш с парите си. 

Препълненият хладилник и картата за фитнес са равностой-
ни белези за престиж. Мюслито на кухненския шкаф стана
емблема на съвременната динамична и стройна жена. 

Никой обаче не се замисля, че калориите му са почти същите,
колкото на баничката с боза! 

Толкова за търговския заговор, който ту изостря, ту притъпява
страховете ни от напълняване. Според изгодата. Има и още причи-
ни, които ни карат като подплашени животни да бягаме до магази-
ните за нискокалорични храни. За радост – неоснователни, както
ще разберете от материала „Страх от напълняване“, от който аз
разбрах нещо много важно. Че „страданията заради излишното
тегло (действителни или мними) се раждат от липсата на любов“.

Тогава обичайте бе, хора! Себе си, другите и даже баничките с бо-
за. И с усмивка си носете сланинките – къде повече, къде по-малко.
И с достойнство. Защото мъжете може и да харесват кльощави
задници, но остават за цял живот при благите, гладките и широ-
ко скроените жени. Поне така твърдят психолозите.

Мариана ЯНЕВА
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АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ

Баничка 
с боза 
или мюсли

Баничка 
с боза 
или мюсли
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ХАЯХАЯ

Ако бях репортер, бих попитала Албена ще спре ли да оби-
ча Максим след този инцидент. Аз мисля, че ще го обича
повече. Не защото е направил нещо много хубаво. А защо-

то му се случи нещо ужасно. Уби човек и остана жив. 
След злополуката си бях купила една камара вестници. Срещнах
приятел, който, като ме видя, възкликна „Брей, започнали са
много дебели да ги правят тези вестници. Като „Война и
мир“. „Не – отвърнах му аз. – Това е само „Война“. Освен участ-
ник във войната по пътищата Максим стана и жертва на
войната в медиите. В интерес на истината повечето вест-
ници се държаха прилично и разказваха за катастрофата съв-
сем информативно и без да забравят, че с война няма да бъде
победена войната. Други медии воюваха. Прилежащите им
журналисти станаха военни, насъсквани от генерала на про-
дажбите, рейтинга и рекламата. Опиха се от кеф само защо-
то са хванали някого на тясно, и то не кого да е. А това, че не
са го хванали, защото той не е бягал, изобщо не беше важно.
Не стана ясно пука ли му на някого за загиналото момче наис-
тина. Или използват случката индиректо, за да се надсмеят
на конкурентна кампания за борба с произшествията по пъти-
щата? Държаха се като малки злобни деца и една медия сякаш
викаше на друга: „Уууу! Кампанията ти падна на леда.“ – „Нека
ти! Кампанията ти падна на леда.“ В ролята на съдии се вжи-
вяха форум маниаците. Форумите по правило заемат най-
крайните и най-евтини места в медийното пространство и,
естествено, се държаха най-евтино и най-крайно. Нахвърлиха
се върху Стависки като хрътки на мърша. Всички, които досе-
га брояха медали, се заловиха да броят водки. Пулсът им се ус-
кори и те превишиха катастрофално скоростта на злобата.
Ей така, без да са пили и докато си стоят пред компютрите.
Не казвам, че сега някой трябва да му дава медали или цветя.
Но казвам, че не трябва и да си взимаме това, което дадохме
на Максим и Албена. 
Част от успешната борба срещу всяка война е да бъдем добри
хора. Максим Стависки е добър човек. Поне това разбрахме от
мирната медийна дейност, докато той беше просто свето-
вен шампион. 
Той направи голяма грешка. Недопустима! Глупава! Подсъдима!
Трагична и необратима, защото беше платена с живот. Но
Максим също ще плати. 
Ние не трябва да забравяме, че това може да се случи на все-
ки. И че то идва от Горе.
Колебаех се между две заглавия на този текст. Едното е това,
което остана. Другото е „Да млъкват всички!“. Заради памет-
та на едно младо момче и заради съдбата на един млад мъж и
една млада жена, които ще живеят живот, над който тегне
смърт. До смъртта. 

* Към момента на редакционното приключване на броя състоянието на дру-
гата тежко пострадала при катастрофата Мануела Горсова е критично.

Максим, Албена,
САМИ СТЕ!

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...

ПОНЕЖЕ МЕДИИТЕ НЕ МОГАТ ДА ОБИЧАТ

Максим, Албена,
САМИ СТЕ!



ГРАДСКИ ШИК

Белият стреч блейзер в
спортно елегантна
кройка изпъква много
добре върху пастелно
кафявия спортен панта-
лон с широки крачоли.
Това е тоалет за шо-
пинг – елегантен отго-
ре, спортен отдолу. Не
забравяй да обуеш удоб-
ни обувки, защото те
чака дълго обикаляне.

CMYK-8
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МОДАМОДА

Кафяво & ббяяллоо
ЕСЕННИ „УНИФОРМИ“ 
В СТИЛ „ЛАТЕ-МАКИАТО“
Казано по-просто – мляко с кафе в различни нюанси 
и комбинации. Точно като за началото на есента.

ТОчКОВА

СИСТЕМА

Памучна кафява максирокля на
бели точки, с двойни тънки
презрамки и съблазнително
деколте. Едно бяло сако отгоре
ще те стопли, ако септември не
е толкова благ, колкото на теб
ти се иска. А точките
продължават да бъдат модерни.

ЛЕКОТАТА НА БИТИЕТО

Кенарена бяла туника в етностил, окантена с перли и пайети
в комбинация с шоколадовокафяви памучни бермуди. Бялата
спортна шапка завършва перфектно линията на този спорт-
но-фолклорен стил. Кафяви обувки с каишки през глезена вна-
сят точната доза елегантност.

ЕЛЕГАНТНОСТ НА ЩАМПИ

Щампованата с едри флорални мотиви бяла блуза е в стил ампир.
Красотата є ще изпъква още повече, ако я комбинираш с бял
семпъл панталон. Бижутата – по-пищни и, естествено, кафяви.



МНОГО ЖЕНА

Циганска пола на волани – кафява, на бели точки – в
хармония с бяло плетено потниче по тялото. Това
е перфектен офис тоалет. Обувките на високи
токчета с френски палец са хем делови, хем еле-
гантни.

И през септември
главата ти трябва
да е добре защи-
тена от слънце-
то. Няма по-
добра защита
от сламената
шапка с голяма
периферия. 

CMYK-9

Тази кърпа на кафяво-бели щампи
можеш да използваш и като шал, и

като колан, и дори като диадема.
Или пък просто да я вържеш на
дръжките на чантата си.

Широкият кафяв колан на дупки
със „златна“ катарама е идеални-
ят аксесоар за почти всички тоа-
лети в кафяво- бялата гама. Ко-
респондира добре със златисти
обувки.

Малка чантичка в бежово-ка-
фяво. Хем спортна, хем ши-
козна. Можеш да я носиш
почти с всичко. Осно-
вата є може и да е
бяла – по твой
избор.

Екстравагантно изглеждат
герданите, които са направе-

ни от мъниста в различни нюан-
си на кафявото плюс златисто
за акцент. Носят се върху блузи
и рокли с дълбоки деколтета.

Елегантните обувки от кафява
кожа и мръсно бяла
метализирана (с блясък) ленена
материя са много актуални
през този моден сезон.

Бела, брой 9 (115), 2007
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ПОДХОДЯЩИТЕ

АКСЕСОАРИ

ОТПУСКА ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

Кафявите капри панталони, пристегнати с връзки под ко-
ленете, са идеалната дреха за почивка. За по-ветровити-
те дни ги комбинирай с бял памучен суичър. За да изглеж-
даш по-женствена, не се страхувай да сложиш дълги ет-
ногердани и златисти чехли с дървени подметки. 

РОМАНТИКАТА Е В ДАНТЕЛИТЕ

И в щампованите бели цветя. Тази пастелно
кафява рокля омагьосва с ефирната си крой-
ка и с V образното си деколте, окантено с
бели памучни дантели. На този тоалет пас-
ват по-непретенциозни бижута. За да не се
претрупа имиджът.



И
ма теми, които са ин-
тимни, има теми, които
са много интимни. Импо-
тентността се отнася

към много интимните. И към
темите, които не са нито мъж-
ки, нито женски, а са общи. Този
проблем е сериозен, защото за-
сяга както мъжа, така и жена-
та, която е до него. В хода на
живота си в това затруднено
положение попада всеки втори
мъж (и неговата партньорка). 

Понеже за импотентността
съществуват много митове,
ние се опитахме да подредим
най-разпространените от тях. 

Мит 1 

Това 
се случва рядко 

Дори най-разкрепостените
момичета, дори най-близките
приятелки не говорят за това.
Може да обсъждат общи позна-
ти, да хвалят мъжа до себе си и
да превъзнасят неговите подви-
зи в леглото. При едно условие
обаче – ако изобщо съществува
такъв сексуален живот. И ако
сексът е повече или по-малко
редовен. Произнасянето на фра-
зата „Струва ми се, че моят
Мартин е импотентен“ е не
просто ужас, а е ужас, ужас,
ужас. Импотентността, или
както по-коректно се нарича,
еректилната дисфункция, ос-
тава тема табу. За това се
мълчи, с това се живее и за то-
ва се страда. В самота. По-
точно от това страдат двама
души, но все едно – в самота.
Защото не знаят как да започ-
нат разговор на тази тема.

Според данни от социологичес-
ко проучване, проведено от
„Маркет тест“, всеки 5-и бъл-
гарин има еректилни затрудне-
ния. На половината българи им
липсва сексът, който са имали в
по-младите си години.

Мит 2 

Това се случва 
с мнооого 

възрастни дядовци 
Ако това беше така, щеше ли

„Виагра“ толкова силно да инте-
ресува световната обществе-
ност?! Сексолозите твърдят,
че този проблем засяга 25% от
мъжете, и то във времето на
тяхната младост. Причините
за възникването на еректилната
дисфункция са много –  хормо-
нални нарушения, съдови заболя-
вания, захарен диабет, запушва-
не на простатната жлеза. Всич-
ки тези заболявания за съжале-
ние могат да се случат на човека
във всяка възраст. Има и психо-
логически причини – стрес на ра-
ботното място, загуба на
близък човек, жестокост, проя-
вявана от родителите при въз-
питанието, която пречи на пос-
ледващата пълноценност на сек-
суалните контакти, или първи
неудачен сексуален опит. Мнози-
на смятат, че мъжете са дебе-
локожи същества без душа. Че
са непукисти. Но фактът, че не

демонстрират емоциите си и
рядко говорят за своите
чувства, не означава, че те не
преживяват болезнено. 

Мит 3 

Не иска, 
значи не обича 

Това е първата мисъл, която
идва на ум на жените, когато
те за пръв път се сблъскат с
този проблем. На нас действи-
телно ни е трудно да разберем
мъжете в такава ситуация, за-
щото женското „не мога“ обик-
новено означава „не искам“. Же-
ните могат фактически винаги,
но въпросът е дали искат. 

В женските глави жужи още ед-
на човъркаща мисъл: „Щом не ис-
ка да спи с мен, значи ми изневе-
рява.“ И така започва катастро-
фата. Мъжът, който е изплашен
и с уязвено самочувствие, бива
атакуван от своята любима.
Жената, от която той винаги е
очаквал внимание и разбиране. На
него му се налага да доказва, че я
обича. Да я убеждава... Но глав-
ния аргумент го няма. Или по-
точно, той не работи. От това
на мъжа му става още по-зле, а не
жената не є става по-леко. Дори
ако жената се превъплъти в час-
тен детектив и се убеди, че той
няма любовница, ситуацията не
се променя в по-добра светлина.
Доверието е пропукано. 

Мит 4 

Виаграта, 
дантеленото бельо

и кама сутра 
могат да помогнат 

Това е все едно да мислиш, че с
аспирин можеш да се излекуваш
от грип. Аспиринът, както и
виаграта, може да те отърве
от симптома, но не и от само-
то заболяване. Еректилната
дисфункция се лекува със съвсем
други методи. Консервативни-
те са таблетки и инжекции. Но
има и друга възможност – опе-
рация. Тя не се прилага често.
По правило качественото лече-
ние трябва да е съчетано с под-
държаща психотерапия. Защо-
то, независимо как е възникнал
проблемът, той винаги нанася
удар върху самооценката. Що се
отнася до еротичното бельо,
нови пози и прочие старания да
го възбудите – всичко това не е
излишно, но в съвършено друга
ситуация. Например когато щу-
рият период на връзката е от-
минал и е започнал съвместен
живот, в който горещият секс
е отстъпил място на спокой-
ствието на навиците и бита. В
този случай провокацията би
пробудила отслабналото жела-
ние. Но кагото мъжът има
проблем с ерекцията, това не
означава, че желанието му е
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БОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМА

ИСКА, НО
МЪЛЧИ
ИСКА, НО
МЪЛЧИ

РАЗВЕНЧАНИ МИТОВЕ 
ЗА ИМПОТЕНТНОСТТА
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отслабнало. То си е силно и не е
необходимо да го подклаждате.
Любимата жена, която се раз-
хожда по дантелено бельо, само
би усилила тревогата на мъжа в
този случай. Даже може да го
принуди още повече да се затво-
ри в себе си. Затова, вместо да
се правите на фатална жена, се
опитайте да го разберете, прие-
мете, да поговорите с него и да
му помогнете. 

Мит 5 

Трябва да го 
съжалите и да го

заведете на лекар 
Безусловно в тази ситуация

можете да изразите съчув-
ствие, но е много важно да не
падате в пропастта на безк-
райната печал и в дупката на
майчинската опека. Не следва
да разговаряте с него като с
болно дете, защото това още
повече ще понижи мъжкото му
самочувствие. Разговорът за
такъв сложен проблем е... сло-

жен. Трудно е да се изберат
правилните думи и интонация.
Дори да сте прочели в интер-
нет всичко, което е описано за
еректилната дисфункция, не е
нужно да се правите на психо-
терапевт или сексолог.
Разсъждения от рода на „На-
вярно, когато си бил малък, са
ти казвали, че сексът е мръсна
работа“ или „Безспорно първи-
ят ти неудачен опит е оста-

вил трайна травма у теб“ е по-
добре да останат премълчани.
Фактът, че жената разбира,
че той сам себе си не може да
разгадае, по-скоро ще го упла-
ши, отколкото да го окуражи.
Още повече когато става дума
за такъв деликатен въпрос.
Дружелюбност и помощ в тър-
сенето на най-добрата клиника
– това е всичко, което трябва
да направите. 

Мит 6 

Ако това се случва
рядко с него, 

няма страшно 
Ако той от време на време из-

пива повече от „нормата“ и след
това прави два-три неуспешни
опита, действително няма ни-
що притеснително. Ако обаче
мъжът е с любимата жена и в
нормални обстоятелства неус-
пешните опити се повтарят –
това е вече повод да се обърнете
към лекар. Импотентността,
свързана с психологически причи-
ни, която се появява на фона на
стреса, изключва мъжкото „мо-
га“ рязко, изведнъж. Ако обаче
еректилната дисфункция се е
появила като резултат от съдо-
ви заболявания, хормонални на-
рушения, захарен диабет или
простатит, мъжете се сблъ-
скват с този проблем постепен-
но. Днес се получава, утре – не, а
после пак се получава. Главното е
да се разбере каква е причината
и да не се бави лечението. 

2 ЖЕНСКИ ИЗПОВЕДИ

�
„Когато се запознахме, всичко беше чу-
десно. Правехме секс по два-три пъти

на ден. След година – по два-три пъти на
седмица. А след две години съвместен жи-
вот започна да се случва един път в месеца
или даже един път на два месеца. Преходът
беше много плавен и затова не разбрах вед-
нага, че той има проблем. Още повече че
тогава той беше на 32 години. Мислех, че
на тази възраст импотентността е невъз-
можна. В началото той довеждаше „дело-
то“ докрай с подръчни средства. А после
ерекцията му и всичко останало съвсем
пропаднаха. Лежахме си в леглото и... гле-
дахме телевизия. Когато се опитвах да го
прегърна и погаля, той започваше да ми го-
вори за кино. Понякога се оправдаваше и с
това, че го боли глава. В такива моменти
разказвах вица за жената, която, за да се из-
бави от съпружеските си задължения, се оп-
равдавала с главоболие, но истината е, че
съвсем не ми беше до шеги. Това беше мъче-
ние. Лежиш в постелята с любимия човек и
искаш да го погалиш, а той разсъждава за
творчеството на Уди Алън. 
Когато заспиваше, аз мастурбирах, за да
разтоваря напрежението. Имам подозрения,
че той невинаги спеше в тези моменти. За-
почнах да мисля, че нещо с мен не е наред. И

реших да го проверя – започнах връзка с
друг мъж. Така живяхме още четири години.
Когато аз наистина се влюбих в другия
мъж. Той е хиперсексуален тип. И сега жи-
вея с него. Но когато той иска, а аз – не,
винаги си спомням как лежах до любимия
мъж, който не можеше... И се опитвам да
правя компромиси.“ 

Ирина, 37 години

�
„Омъжих се преди седем години. През

първите две години от брака решавахме

жилищни проблеми, много работехме и пра-

вехме опити да забременея. Последното не

ни се удаваше много. Започнах да ходя при ги-

неколози, а той – при андролози уролози. Чу-

дото стана след жестока хормонала тера-

пия. Когато получихме резултатите от ана-

лиза, ние спряхме да се занимаваме със секс.

Толкова трудно стигнахме до тази бремен-

ност, че мъжът ми каза: „Страх ме е да не

навредя на процеса.“ А аз бях толкова щаст-

лива, че изобщо забравих за секса. После ро-

дих и майка ми дойде при нас, за да ни помага.

Безсънни нощи, кърмене, разходки – в общи

линии на мен отново не ми беше до секс.

Струваше ми се, че мъжът ми ме разбира и

за това не прави никакви намеци за секс. Ко-

гато бебето стана на шест месеца, една ве-

чер, след като оправих всичко, се присламчих

към съпруга си. Но на моите сексуални щения

той отвърна само с целувка по челото. Пос-

ле каза, че имал още работа за довършване, и

седна пред компютъра. Историята се пов-

тори и след седмица, и след две. Реших да му

обясня, че след като детето се е родило,

той няма от какво да се притеснява. На кое-

то той отвръщаше, че много ме обича, и ни-

що не предприемаше. Помислих си, че по вре-

ме на бременността съм напълняла и не му

харесвам повече. После прочетох разни кни-

ги и започнах да мисля, че може би проблеми-

те със забременяването силно са ударили не-

говото самолюбие. В общи линии продължа-

ваме така да си живеем. Вероятно трябва да

се обърнем към психотерапевт, но аз все

още не съм се решила.“ 

Десислава, 29 години

НЕ БИВА
Ако не искате да травмирате
мъжката психика така, че
мъжът изведнъж и завинаги да
спре да предпочита секса пред
телевизията, не бива:

Uда го сравнявате с други мъже;
Uда хвалите други мъже;
Uда го иронизирате или поста-
вяте под съмнение мъжките му
достойнства;
Uда се връщате към епизодите,
в които той е претърпял фиас-
ко;
Uда използвате неговите сексу-
ални неуспехи или неумения като
аргументи в други спорове.
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?Какво означава еректилна дисфунк-
ция?

– Еректилната дисфункиция (ЕД) е, така
да се каже, върхът на айсберга на проблема
на мъжете да достигнат ерекция, дос-
татъчна за провеждане на сексуален акт. В
даден момент от живота си повече от
50% от мъжете имат проблеми с ерекция-
та и поддържането на ерекцията. Сексуал-
ният живот е сложна био-психосоциална
сфера, на която влияят много фактори и
която лесно би могла да бъде разстроена.
Когато проблемите се задълбочат и се наб-
людават в продължение на повече от 6 ме-
сеца при повече от 70% от опитите за сек-
суален контакт, говорим за ЕД. Тя е бо-
лест, която се диагностицира при около 6%
от мъжете, които се оплакват от някакъв
проблем с ерекцията. Ето защо казвам, че
ЕД е върхът на айсберга. Това разграниче-

ние е важно, защото на
хората не бива да се
внушава, че когато

имат проблем с ерекция-
та, те са болни. Често
проблемите с ерекцията
минават от само себе си

или се решават съвместно с
партньора. Когато те обаче не могат да
бъдат преодолени, тогава е нужна намеса-
та на специалист. 

?Равнозначна ли е ЕД на импотент-
ност?

– До голяма степен под импотентност мо-
жем да разбираме ЕД, но ЕД е много по-то-
чен термин. Терминът „имотентност“ е
зареден с негативизъм и по тази причина ве-
че не се използва в съвременната сексология
и медицина. 

?Колко време трябва да мине, за да се
увери мъжът, че има проблем с ерек-

цията?
– Не трябва да се чака, за да се търси ком-
петентна помощ или да се направят опити
за решаване на проблема. Когато човек се
срещне с първата проява на феномена, той
се чувства много объркан. Мъжът си мис-
ли, че се е провалил, засегнато е мъжкото
му самолюбие. Също толкова объркана се
чувства и жената. Тя се притеснява, защо-
то си мисли, че вече не е атрактивна и че
може би тя е причината за проблемите на
мъжа. Или пък започва да го подозира, че си
има любовница. Необходимо е да се говори
за това и да се опитва отново. Един добър
съвет е партньорите да изпробват нещо
различно. Да вкарат в сексуалния си живот
играчки например. Да сменят ситуацията –
да отидат на хотел или пък сред природа-
та, където наистина могат да се отпус-
нат. 

?Другият вариант е да се правят, че
проблемът не съществува? 

– Това е най-лошата възможност. Много
мъже не обръщат внимание на пониженото
си сексуално желание или на това, че ерек-
цията им намалява. Прекратяват сексуал-
ните си контакти, без много да обсъждат
ситуацията с партньорката си, и чакат
желанието или ерекцията им да се върнат
от само себе си. През този период се губи
много ценно време, в което нещата могат
да се поправят лесно, преди да се усложнят. 

?При какъв специалист трябва да бъ-
де търсена помощ?

– Първият специалист, с когото трябва да
бъде споделен проблемът, е общопрактику-
ващият лекар, защото той би трябвало
най-добре да познава пациента си. За жа-
лост в България това не се случва. Много
често личните лекари не са компетентни
да дават такива съвети. Освен със сексо-
лог, психолог или психиатър мъжете биха
могли да се консултират и с уролог, андро-
лог или с друг специалист. 

?Има ли риск проблемът да се медика-
лизира? 

– Над 70% от причините за проблеми с
ерекцията са свързани с психиката, с емо-
циите, с човешките взаимоотношения.
Ако още в началото мъжът започне да при-
ема медикаменти, у него ще се заложи очак-
ване само те да решат проблема му. А то-
ва не е възможно. Важно е да се мисли за от-
ношенческата, за психическата страна на
проблема. 

?Какъв е принципът на действието на
медикаментите? 

– Медикаментите, които се използват, са
от семейството на „Виагра“. Те действат
върху определен ензим (фосфодиестераза 5),
който потиска ерекцията. Медикаментът
стопира производството на този ензим в

Комуникацията
връща 

ЕРЕКЦИЯТА

Комуникацията
връща 

ЕРЕКЦИЯТА
ЖЕНИТЕ НЕ ТРЯБВА 
ДА ТЪРПЯТ ЛИПСАТА 
НА СЕКС

ВИЗИТКА

Доктор Михаил Околийски е роден в

София, в семейство на лекари. Ма-

гистър по сексология и доктор на меди-

цинските науки. Академичните си сте-

пени е придобил в Хумболтовия универ-

ситет в Берлин. Упражнявал е експерт-

на дейност в сферата на сексологията,

сексуалното образование, СПИН пре-

венцията и психичното здраве в редица

страни по света. Ние го познаваме от

кампанията на Българската асоциация по

сексуална медицина „Пламък за секс“, ко-

ято е насочена към сексуалните пробле-

ми в двойката. 
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организма и мъжът има пълноценна ерек-
ция. Това е революция, която се дължи
именно на разработването на „Виагра“. На
българския пазар има и стимулиращи поте-
нтността медикаменти от по-ново поко-
ление, каквито са „Левитра“ и „Сиалис“. 

?Възможно ли е сигурността, която
мъжът получава от медикамента, да

го възстанови психически?   
– Да. Но след като самочувствието и ерек-
тилната му функция бъдат възстановени,
той трябва да започне да разчита на свое-
то възобновено самочувствие, а не на меди-
каментите. Развиването на зависимост
към подобни медикаменти е пагубна. От
една страна, усещането, че щастието в
сексуалния ти живот е обвързано с външен
фактор (приемането на някакво хапче), не е
ползотворно за взаимоотношенията меж-
ду мъжа и жената. От друга, жената може
да започне да приема мъжа си като машина,
която винаги и по всяко време е готова за
секс. Трябва є само едно хапче. От трета,
тези медикаменти са все още много скъпи. 

?Не са ли медикаментите като пудра,
която прикрива проблема?

– Сравнението не е подходящо, защото ме-
дикаментите не маскират проблема. Но не
го и лекуват. Отстраняват симптома – в
смисъл че възстановават ерекцията и да-
ват възможнаст за пълноценен сексуален
акт. Но ако не се случат други неща в живо-
та на мъжа по отношение на неговото са-
мочувствие и връзката му, когато медика-
ментите бъдат спрени след определено
време, проблемът ще се възобнови. 

?Можем да обобщим, че ефективното
лечение е комплексно?

– Точно така. В нашата сфера има различни
подходи, но най-добрият е комплексният,
който включва и психотерапия и когато се
налага, медикаментозна терапия. Школата,
в която съм обучен, предлага когнитивно-
поведенческа терапия – както индивидуал-
на, така и в двойки. Обикновено моята те-
рапия не е дългосрочна. Трае около 5–6 се-
сии. Ако е необходимо, задачата се предого-
варя и се насрочват нови сесии, но обикно-
вено проблемът се решава в рамките на
един-два месеца. 

?Има ли възраст за проблемите с ерек-
цията?

– С напредването на възрастта проблемът
с ерекцията се задълбочава. Проблемите с
ерекцията могат да се наблюдават обаче и
при млади хора, както и при първия сексуа-
лен контакт на младия човек. Някои компа-
нии препоръчват на младежите при първия
сексуален опит да взимат медикаменти,
което за мен носи голям риск за тяхната
пълноценна реализация като мъже.

?Научиха ли се хората спокойно да го-
ворят за сексуалните си проблеми и

да идват в кабинета ви?
– Напоследък има бум на интернет консул-
тирането. Аз също го правя. Потребите-
лите изпращат въпросите си анонимно и
получават в рамките на няколко сесии съве-
ти. Това показва още веднъж, че хората
имат съпротива да покажат себе си и да
отидат да търсят помощ. В много страни
по света да се обърнеш към сексолог, не но-
си тази несигурност и тревожност за хора-
та. 

?Защо у нас нещата са различни?

– Дълги години сексологията беше пренеб-
регвана и в рамките на медицината, и в
рамките на психологията. Липсваше раз-
бирането, че това е специалност като
всички останали, която решава проблеми-
те, и то по начин, който е съгласуван със
самите хора. За жалост в България сексо-
логията все още не е обособена като от-
делна специалност за обучение. Няма та-
кава специалност нито във висшите меди-
цински институти, нито в институтите
по психология. 

?Какво да прави жената, чийто
партньор има еректилни проблеми?

– Това, че мъжът не е стигнал до ерекция,
не означава, че не харесва вече жената до
себе си. Партньорката му не бива да реаги-
ра неадекватно. Много мъже в такива мо-
менти предават връзката, която имат, и
се опитват да възстановят липсващото
им самочувствие с нова (или даже с нови)
партньорки. Често това се случва просто
защото те правят стъпката към разнооб-
разяване на сексуалния живот, което е едно

от условията ерекцията да се върне отно-
во. Но подобно поведение е твърде безотго-
ворно към съществуващата връзка. Затова
в интерес на жената и в интерес на връзка-
та е тя да се опита да даде спокойствие на
мъжа. Да го убеди, че не се е случило нищо
фатално и че пътят за решаването на
проблема му може да бъде вървян и от два-
мата. 

?Способни ли са българките да се спра-
вят с подобни проблеми?

– Понякога еректилните проблеми са реак-
ция на нарушена комуникация във връзката.
Това е начинът на мъжа да каже: „Аз имам
проблем с теб. Ти трябва да промениш не-
що в поведението си.“ Но за да бъде споде-
лен проблемът, той трябва да се вербали-
зира. От жената зависи тя да се образова,
за да се чувства сигурна и да захване такъв
разговор със съпруга или с приятеля си.
Смятам, че българската жена все повече се
научава на този разговор. Може даже да го
инициира. За жалост нашето общество не
дава истинска възможност този разговор
да бъде част от ежедневието.

?Какво друго трябва да знаят жени-
те, ако се сблъскат с подобни ситуа-

ции?
– Те не трябва да търпят отсъствието на
секс, защото сексът е много важен за каче-
ството на живота. Ерекцията на мъжа не
е единственият начин за сексуална комуни-
кация между партньорите. Има много вре-
менни заместители на ерекцията и сексу-
алният живот би могъл да продължи чрез
любовна игра, която не се основава изцяло
върху пено-вагиналния секс. В това няма
нищо неестествено, срамно или перверзно. 

Интервю на Мирослава ИВАНОВА

При откриването на
кампанията „Пламък за секс“



К
ожата може да остане
красиво загоряла седмици
наред след отпуската. Ни-
какъв пилинг, никакви го-

рещи душове и никакви парни
бани! Това са правилата на игра-
та. Ако спазваш тези условия,
роговият слой (всъщност почер-
нелият от слънцето слой) ще се
запази по-дълго цял-целеничък. 

Най-ефективният трик да
останеш по-дълго кафява е да
използваш автобронзанти.
Новите нежни и щадящи фор-
мули на тези продукти позволя-
ват по-лесното им нанасяне. Не
се страхувай, че ще изглеждаш
като изкуствена кукла, ако ги
използваш. Съвременните ав-
тобронзанти са висококачест-
вени и въобще не можеш да раз-
личиш дали тенът е постигнат
с тях или под палещото отпус-
карско слънце.

Почернялата кожа се нуждае
от повече хидратация. Затова
я мажи и сутрин, и вечер с хид-
ратиращи лосиони (или млека)
за тяло.

28 дни живот
Толкова дълго продължава жиз-

неният цикъл на една кожна
клетка. Кожата има способно-
стта да се самообновява – в
нейните по-дълбоки слоеве се
раждат млади клетки, които
бавно се придвижват към повъ-
рхността. Там те се превръ-

щат в рогови люспици, които
постепенно се отделят и па-
дат. Кръговрат. Почернялата
от слънцето кожа се „изтиква“
на същия този принцип и затова
седмица-две след отпуската из-
беляваме. За щастие този про-
цес може да бъде забавен.

�
Взимай само душове с хлад-
ка вода. Горещата изсушава

кожата и провокира изпръхване
и лющене на роговия слой.

�
Вместо сапун – нежен душ-
гел или душ-олио. Тези про-

дукти предотвратяват навли-
ането на прекалено много вода в
междуклетъчното простран-
ство, което ускорява излющва-
нето на кожните клетки.

�
Подсушавай кожата с по-
тупващи движения. Не я

търкай силно и енергично с хав-
лиената кърпа.

�
В продължение на един ме-
сец не използвай никакви

пилинг продукти.

�
Изчакай също и с посещени-
ето на сауна и парна баня.

За повече блясък
След душ кожата има нужда

от подхранващ бодилосион или
от крем за тяло. Колкото по-
упорито работиш за задържа-
нето на влагата в нея, толкова
по-дълго ще останат кафяви ра-
менете, ръцете и краката ти.
За целта избери продукт, кой-
то да съдържа мазнини и със-
тавки, които задържат вода-
та в клетките – например хи-
алуронова киселина, глицерин
или урея. Уреята обаче трябва
да е нискодозирана (най-много
5%), тъй като молекулите на
това вещество разхлабват
връзките между слепващата
клетките субстанция (в меж-
дуклетъчното пространство),
което води до преждевременно

CMYK-14

КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

ÀÀˇ̌ÚÚÓÓ  
по кожата
ÀÀˇ̌ÚÚÓÓ  

по кожата

ОЩЕ МАЛКО ТЕН, АКО Е ВЪЗМОЖНО!

Връщаш се от отпуска отпочинала и
шоколадова. Иска ти се да изглеждаш така 
по-дълго време. Има начин да съхраниш свежия
отпускарски тен през целия септември. Поне.

Загорялата кожа 
има нужда от двойно 
повече хидратация, 
отколкото нормалната

Забрави за пилинг продукти-
те, острите ръкавици и ма-
сажните ленти. Те ще 
изтрият тена ти като с гума
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стареене на самата кожа. Съ-
щото важи и за кремовете за
лице или маските, които съдър-
жат салицилова киселина. 

Anti-age кремовете, стиму-
лиращи клетъчното делене
(например с витамин А), е по-
добре да оставиш неупотребя-
вани в шкафа за по-късната
есен. Вместо тях през този пе-
риод е по-разумно да нанасяш

овлажняващи кремове, съдър-
жащи витамин Е. Те ще помог-
нат на кожата да неутрализира
образувалите се в нея под въз-
действието на слънцето сво-
бодни радикали. 

Маслата за тяло с блестящи
частици ще придадат на ръце-
те, краката и деколтето коп-
ринена мекота и блясък. Зало-
жи на продукти, които съдър-
жат смлян седеф.

Допълнителна 
порция тен

�
Бронзиращите пудри са
идеални за освежаване на

придобития слънчев загар. Те
насищат шоколадовия оттенък
с пигменти и гланцови частици. 

�
За краката е добре да изпо-
лзваш тониращ бодилосион,

за да изглежда кожата още по-
гладка и равномерно загоряла. 

�
С по-дълготраен ефект за
тена са автобронзантите.

Още повече че върху загоряла ко-
жа те се нанасят много по-лесно
и грешките (неравномерности-
те) след нанасянето им са едва

забележими. Но те съветваме да
не ги използваш веднага след баня
или след спортуване. Те трябва
да се нанасят винаги на изключи-
телно суха кожа. В този случай и
пилингът преди нанасянето им
може да отпадне. 

Най-сполучливо ще е преди то-

ва да намажеш вроговените
участъци (лакти и колене) с
плътен слой мазен крем, защо-
то автобронзантите „не хва-
щат“ върху напоена с крем ко-
жа. Така ще избегнеш по-тъм-
ните петна в тези участъци. За
да се радваш на по-траен резул-
тат, използвай тези продукти
в продължение на три-четири
дни без прекъсване. През тези
дни обличай по-тъмни и по-ши-
роки дрехи. Върху белите ще ос-
танат грозни петна. А по-тес-
ните дрехи ще „изтрият“ изку-
ствения тен, защото прекалено
често се търкат в кожата. При
всички случаи по-лесно ще ти е
да използваш лосиони за тяло,
които съдържат по-малко коли-
чество оцветяващ пигмент
DHA. Добитият от тях тен
стои много по-естествено. 

Автобронзантите оцветяват
вече мъртвите рогови клетки
по най-горния слой на кожата и
не попиват в по-дълбоките кож-
ни слоеве. Затова и цветът, до-
бит с тяхна помощ, трае не по-
вече от седем дни. 

Маслата за тяло 
с блестящи частици ще 
придадат на ръцете, рамене-
те, краката и деколтето 
копринена мекота и блясък

Бронзиращите пудри 
и тониращите кремове 
и лосиони са перфектните 
козметични средства 
за поддържане на тена

�
КАКВО НИ СЪСТАРЯ-
ВА НАЙ-МНОГО?

Много жени си мислят, че то-
ва са бръчките. Но според
последните научни открития
това не са те, а неравности-
те на тена – например пиг-
ментациите по лицето и ра-
менете.

�
КАКВО ПРАВИ НОК-
ТИТЕ ОТНОВО БЕЛИ?

Най-често ноктите се сдоби-
ват с жълти никотинови
петна от тютюнопушенето,
естествено. Пожълтелите
участъци могат да бъдат из-
белени с помощта на лимонов
сок. Търкайте повредените
участъци с парче прясно от-
рязан лимон сутрин и вечер.

�
ВЪЗМОЖНО ЛИ Е
ЦЕЛУЛИТЪТ ДА

ИЗЧЕЗНЕ ПО-БЪРЗО 
ОТ ОЧАКВАНОТО?
Има една хитрост за усилва-

не на ефекта от антицелу-
литните препарати. Но
трябва да сте упорити и
настоятелни. Доста често
дамите пренебрегват масаж-
ните движения при нанася-
нето на антицелулитния
крем или гел. 
Стъпете на високо със свит
в коляното (под 90 градуса)
крак. Изпълнявайте от коля-
ното нагоре към бедрата и
дупето кръгови постъпател-
ни движения, след като пред-
варително сте намазали този
участък с антицелулитен
продукт. Масажът трябва да
трае поне 10 минути – до
пълното попиване на продук-
та. След това повторете съ-
щото и с другия крак.

�
КАКВА Е РАЗЛИКАТА
МЕЖДУ ИНТЕНЗИВ-

НО ТОНИРАНЕ И БОЯ-
ДИСВАНЕ НА КОСАТА? 

При интензивното то-
ниране с помощта на оксиди-
ращи средства се „отваря“
горният люспест слой на
косъма и самият косъм се на-
сища с оцветяващи пигменти.
При боядисването (колорира-
нето) целта е от косъма да се
изтеглят всички предишни
цветни пигменти и да се за-
местят с нови – в друг цвят

или нюанс на предишния цвят.

�
КОЙ ЦВЯТ 
МАСКИРА 

НАЙ-ДОБРЕ СЕНКИТЕ
ПОД ОЧИТЕ?
Сенките под очите „изчез-
ват“ с помощта на коректор
в розови, прасковени или жъл-
теникави нюанси. Но за пер-
фектен резултат нанасяйте
цвета на по-плътен слой.

Козметични въпросителни



4 BEAUTY ХИТРИНИ 
ЗА ИЗРАЗИТЕЛЕН ПОГЛЕД

Нова апаратура за мезотерапия.

Лечение на бръчки и стягане на

кожата.

Съвременно

оборудван център

за лечение на целулит

и затлъстяване,

стягане и оформяне

контурите на тялото.

Студиото предлага

оригинални френски

и италиански методики.

Нова апаратура

за отслабване

и стягане –

декошейпър.

Козм
етично студио

Фруктов

пилинг

Удължаване

на коса

София, бул. „Македония“ 44

(Руски паметник),

тел. 02/951 59 34
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НАТУРАЛНОТО КАТО ТЕНДЕНЦИЯ

И през есенния сезон визажистите са насочили усилията си към подчертаване на естестве-
ната красота. За това красноречиво говорят колекциите на водещите козметични брен-
дове, които съдържат предимно продукти с прозрачни текстури, сенки за очи с натурални
оттенъци и натуралните оттенъци на сенките за очи, фон дьо тени и пудри в близки до

цвета на кожата нюанси. 
Холивудските диви отдавна са разбрали, че натуралният макиаж е
подмладяващ. Пастелните тонове ни позволяват да изглеждаме с ми-
нимум 5 години по-млади. Светли примери за естествени красавици са
Шарън Стоун, Кейт Бланшет и даже Мадона, която в миналото пред-
почиташе по-ярка козметика. 
Запомни, че естественият макиаж, без оглед на видимата му просто-
та, всъщност изисква много усилия и време. Затова жените, които го
предпочитат, заслужават възхищение.
Основният коз е безупречният цвят на лицето, който се постига с
помощта на тонално средство, щифт коректор, нежен руж или брон-
зираща пудра. Устните и очите са незабележимо подчертани с козме-
тични продукти в пастелни, натурални цветове.

К
е
й
т

 Б
л
ан

ш
е
т

Звезди 
в очите

Звезди 
в очите

СВЕТКАВИчНА СВЕЖЕСТ

Много работа, малко сън? Тогава се довери на
околоочните пластири. След 10-минутен прес-
той с тях торбичките и сенките няма въобще
да се забелязват. 

НЕЖЕН ЦВЯТ
Пастелните сенки за очи отва-рят погледа и вкарват светлинав зениците на очите. При това сапочти незабележими. Нанасят сес малка четчица. Избери ги в ро-зови или в прасковени нюанси.

СПИРАЛАТА –

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

Дали по-естествени

или по-драматични,

тушираните мигли

очертават правилни-

те рамки около очите.

С помощта на спирала-

та за мигли погледът

изглежда винаги по-из-

разителен.

СВЕТЪЛ

ПОГЛЕД

Ако още не си изпо-

лзвала изкуствени

сълзи или „Визин“,

време е да сложиш

едно шишенце в

дамската си чанта.

Ако прекалиш с

престоя пред ком-

пютъра или пък не

си си доспала, то

ще спаси блясъка в

очите ти.



Õ апоследък все повечe млади жени се убеждават, че

красотата извира от храната. Затова и се доверя-

ват на, казано образно, пероралното разкрасяване.

Освен към разхубавяващите храни те все по-често посягат и

към разхубавяващите хранителни добавки.

Какво целят? Блестяща коса, здрави нокти и нежна като

коприна кожа. Това е красотата! 

Здравословният дискомфорт, който изпитваме, се отпечат-

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

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

на и духовната ни енергия. 

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

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

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

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

го са различни – например прекалено силната и гореща струя

на сешоара, химическите вещества в стилизиращите продук-

ти и боите за коса, хормоналните отклонения, нарушения на

имунната защита и т.н. 

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

раздените, разслоените и осеяните с бели петънца също са

грозна гледка. Често причините за проблемите по ноктите са

генетични. Вредни за тях са както прекаленото им хидрати-

ране (ако постоянно излагаш ръцете си на въздействието на

водата), така и дехидратирането на организма. Честата

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

тяването им.

И двете оплаквания обаче са сигнали, че на организма му

липсват витамини и подсилващи минерални вещества. 

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

те разхубавяващи храни – например пълнозърнест хляб, плодо-

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

циева киселина и подпомага растежа на косата. Бирената мая

пък изобилства с витамин В, който спомага за естественото

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

жен за белтъчния синтез, образуването на колаген и премах-

ването на белите петна от ноктите. Биотинът предпазва

от оплешивяване и предотвратява преждевременното побеля-

ване на косата. 

Всички тези вещества са основни съставки на продукта

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

жата ви ще сияят през всеки сезон.  

В търсене на

Í‡ÒÓÚ‡Ú‡Í‡ÒÓÚ‡Ú‡
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Т
е са много сериозна част
от имиджа, защото го
правят завършен. Можем
да ги сравним с главния на-

кит, който слагаме и който се
превръща в най-важния акцент
от външния ни вид. Напълно ло-
гично е, че първото, на което
обръщат внимание водещите
гримьори през този сезон, е
„правилната“ форма на вежди-
те. Поклонниците на стила
„натюрел“ навярно ще се зарад-
ват на реабилитацията на до-
волно широката линия на веж-
дите от миналото. Актуални
са по-плътните вежди с форма,
близка до естествената. Но все
пак професионално коригирана.
Макар и малко. 

Форма по ноти
„Правилната“ форма на веж-

дите открива очите, скрива
следите от умората и подмла-
дява. В повечето случаи приро-
дата залага хармонична линия на
веждите, която след малка ко-
рекция изпъква още по-ярко.
Професионално направената ко-
рекция на веждите (промяната
на формата им или просто по-
чистването им) прави лицето
по-изразително и доближава
контурите му до... идеалните
за конкретния случай. Строго и
даже сурово изглежда то, ако
веждите са прекалено дебели и
непочистени. Прекалено дълги-
те вежди, падащи ниско над
външните очни ъгли, пък съста-
ряват лицето и го правят да
изглежда по-тъжно. 

Според овала
Визажистите избират каква

форма да придадат на веждите,
съобразявайки се с овала на ли-
цето. По-дълги вежди те оста-
вят, ако лицето е кръгло. За
квадратните лица подходящи
са дългите вежди с изразена дъ-
гообразна форма. 

Важно при корекцията на
веждите е определянето на
тяхната дължина и височина.
Те трябва да започват и да
свършват в определена точка. 

ПРО
М

ЯНА
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ТЕГЛИ ЧЕРТАТА
През този сезон веждите приличат на крила на птица. 

И смело „излитат“ към върха на модните актуалности.  



ðð àà ññ èè ââ èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   
Още по-дълготрайни 
лакове за нокти

Новата серия изключително дъл-
готрайни лакове за нокти WEAR
MAXX на RIMMEL гарантира ва-

шия перфектен маникюр в продъл-
жение на цели 10 дни.
Иноватиното дуо активни със-
тавки Xtra Life™ LYCRA за прециз-
но нанасяне и микроминералите
осигуряват 10-дневен изумителен
блясък на маникюра. Ноктите са
идеално гладки и ослепително блес-
тящи, а цветът е наситен, ус-
тойчив и дълготраен. Ултраплос-
ките и фини микроминерали запъл-
ват малките неравности на повъ-
рхността им, осигурявайки гладък
филм, който отразява светлина-
та. С Xtra Life™ LYCRA чупенето
и цепенето на ноктите нямат
шанс поради включените в съста-
ва на лаковете гъвкави фибри.
Комбинирани с микроминералите,
те придават до 60% повече ус-

тойчивост на покритието, а
лакът се нанася с лекота – по-пре-
цизно от всякога.

NIVEA – копнеж 
по детството
Три детски рисунки бяха избрани
чрез конкурс и цяло лято украся-
ваха металните кутии на NIVEA
Creme 75 мл. В средата на окто-
мври 2006 г. световната козме-
тична компания Beiersdorf стар-
тира конкурс за детска рисунка
„Моето семейство,
моите приятели,
моите игри“. В
съревнованието
се включиха над 14
000 деца от първи до
четвърти клас от 60 учи-

лища на 11 града в България. Кон-
курсът се проведе с подкрепата на
Министерството на образование-
то. Целта бе популяризиране на
детското творчество.
Трите наградени рисунки са на
първокласника Йордан Йорданов
от Велико Търново (СОУ „Вела
Благоева“), на Калоян Минчев от
Габрово, четвърти клас (8-о ОУ
„Св. Кирил и Методий“), и на тре-
токласника Виктор Жеков от
Варна (8-о СОУ „А. С. Пушкин“).

Наградените деца полу-
чиха пъзели топка, а
класовете, в които
учат – специални ко-
ледни тържества, ла-

комства и кремове
NIVEA Creme.
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ОПРЕДЕЛИ

ТРИТЕ ТОчКИ

1.Точката, от която тряб-
ва да „тръгват“ вежди-

те, се определя с помощта на
молив. Опри го в най-изпъкна-
лата част на ноздрата (във
вертикално положение, така
че да минава през вътрешния
ъгъл на окото). Краят му по-
казва откъде трябва да за-
почват веждите. Отстрани
излишните косъмчета. 

2.Най-високата точка на
веждата се определя, ка-

то опреш върха на молива в
средата на горната устна и
го наклониш косо, така че да
минава през зеницата. Краят
му показва къде веждата
трябва да е най-извита. 

3.Краят на веждата се на-
мира, като опреш единия

край на молива в края на нозд-
рата и го наклониш така, че
да минава точно през
външния ъгъл на окото. Дру-
гият му край сочи къде тряб-
ва да свършва веждата. 

Скубането 
НЕ ги разрежда

Колкото по-високо е разполо-
жена линията на веждите, тол-
кова по-големи изглеждат очите
и толкова по-красиво е лицето. 

Много момичета се страху-
ват да коригират веждите си,
защото се боят, че честото им
скубане ще ги разреди. За сведе-
ние, скубането не разрушава лу-
ковицата, която „произвежда“
косъма. Но ако космите се ску-
бят неумело, те започват да
растат неправилно, от което

веждите се разрошват. 
За корекцията на веждите

трябва да се използва качестве-
на пинцета със заоблени краища
и малка четчица за отстраня-
ване на отделените косъмчета.
Ръцете и пинцетата трябва да
бъдат чисти. Кожата на обра-
ботвания участък трябва да се
държи опъната. За да не боли, 5
минути преди процедурата е
добре тя да се наложи с кубче-
та лед. За да изчезнат по-бързо
зачервяванията след манипула-
цията, намажи веждите с там-

пон, напоен с хладка вода. И
отскубвай космите по посока
на растежа им.

Как се използва 
моливът 

Моливите за вежди се избират
в цвят, еднакъв с цвета на коса-
та или с един-два оттенъка по-
тъмен. Не изтегляй равна черта
по линията на веждите с него, а
очертавай малки щрихи, повта-
рящи посоката на растежа на
косъмчетата. По-редките веж-
ди е добре да се оцветят с туш

(с помощта на четчица). Не боя-
дисвай прекалено интензивно
веждите. Силно намазаните пра-
вят лицето да изглежда вулгарно. 

За да фиксираш цвета, използ-
вай специален гел (опакован е в
тубичка заедно със специална
четчица). Илюзията за гъстота
може да се създаде и без помощ-
та на молива. Просто среши
веждите и фиксирай връхчета-
та им с прозрачен гел за вежди. 

Цветът 
на веждите не трябва да бъде
непременно модерен. Ако си
блондинка, а актуалният за се-
зона цвят за веждите е обявен
да бъде катраненочерен, въобще
не се изкушавай да пробваш та-
зи актуална тенденция върху
себе си. Добре е, когато боядис-
ваш косата, да се сещаш и за
веждите. Имиджът често
страда от това, че при проме-
ните на косата на веждите не
се обръща внимание. 

Простото тройно правило
при гримирането на веждите е
по-интензивен цвят върху из-
вивките им и по-приглушен в на-
чалото и в края им. Съобразявай
се с този съвет, ако не искаш да
изглеждаш като нарисувана. 

Не можем да си позволим все-
ки сезон да сменяме формата на
носа си или на устните си, за да
ги направим по-актуални. Но за-
това пък имаме вежди, които
не само подлежат на корекции,
но и би било добре да бъдат
променяни. 

Дойдох в редакцията на БЕЛА на тридесетия си рожден ден –
с веждите, с които майка ми ме е родила. Скоро разбрах защо

графичният дизайнер на списанието ме гледа изпод вежди. Каза
ми: „Мира, веждите ти са ужасни!“ Оказа се, че всички жени в
офиса са минали „под ножа“ є (разбирай под пинцетата за вежди).
Процедурата е следната – г-ца Джимова оформя веждите първия
път и после строго следи дали така зададената форма се поддър-
жа. Ето как и аз се оказах на една пинцета разстояние от нея.
Честно казано, в началото възприех това направо като акт на на-
силие върху многогодишните ми представи за вежди. Дори се оп-
лаках на предишния ми главен редактор. А той сериозно ми отго-
вори: „Ами, каквото трябва там да ти скубят...“ 
Посвещавам това каре на графичния дизайнер на БЕЛА. Защото
ми изписа веждите, а не ми извади очите, както аз си помислих в
началото. Когато за пръв път ме видя с „новите вежди“, един
много специален мъж ми каза: „Изглеждаш различна и много по-ху-
бава от преди.“ Заслужава си да направите усилия, за да чуете по-
добно нещо. 
Култът към веждите е полезен и защото той формира и още от
страшно важните за истинската жена култове. Като например да
поддържа косата, ноктите и други женски работи... във форма!

Мирослава ИВАНОВА

По веждите посрещат
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ДА ЖИВЕЕ МИРНОТО СЪВМЕСТНО СЪЩЕСТВУВАНЕ С ТЯЛОТО!

Всяка жена в световен
мащаб си мечтае да е
стройна. Тоест слаба.
Тази мечта обаче мно-
го прилича на мания.
Мания, която убива
любовта и затрупва
пътя пред щастието. 

¡¡ританският психотера-
певт Ем Фарел съобщава, че
80% от женското население на
света страдат от безсимп-
томни хранителни нарушения,
а 50% постоянно спазват дие-
ти. Фактът, че цели 70% от
жените с нормално тегло ис-
кат да отслабнат, е сам по себе
си притеснителен. 

Жените са убедени, че тегло-
то е неразривно свързано с успе-
ха – и в любовта, и в общество-
то. И че ако качат няколко ки-
лограма, незабавно ще бъдат
отхвърлени. 

Състезание 
на тела 

Една от най-разпространени-
те и устойчиви асоциации (как-

то и да се отнасяме към нея) е,
че до един престижен и състоя-
телен мъж непременно трябва
да стои млада жена с манекенски
мерки. Откъде се е взел този
стереотип и как той се отнася
към действителността?  

Въпросната щампа има както
социална, така и чисто биоло-
гична подплата. Първо, строй-
ната фигура се асоциира с мла-
дост. Младата спътница е до-
казателство за мъжественост-
та, състоятелността и дееспо-
собността на мъжа. Грациозна-
та и слаба девойка усилва и
утвърждава мъжкото самочув-
ствие и доминантната позиция
на партньора си. Освен това го
кара да се чувства покровител,
силен и уверен в себе си. От чис-

то биологична гледна точка
стройната, даже слабовата
жена подсъзнателно се приема
за свободна, здрава и активна.
По-пълничките Еви се свързват
с майчинството, бременност-
та, кърменето и раждането. За-
това мъжете инстинктивно ги
възприемат като заети от друг
„самец“. Следвайки този първо-
начален импулс, мъжът наисти-
на е склонен да избере за себе си
стройната, активната и сво-
бодната жена. Вероятно същи-
ят този инстинкт движи и
женското старание за поддър-
жане на фигурата. Дамите ис-
кат да отслабнат (или да оста-
нат слаби), за да си намерят по-
лесно сексуален партньор. Оказ-
ва се, че да привлечеш внимание-

то на мъжа, не е чак толкова
трудно. Външният вид на же-
ната наистина работи за удов-
летворяването на някои женс-
ки амбиции, но отчасти. Той
обаче не може да гарантира
дълготрайността на отноше-
нията, която всъщност ражда
чувството на щастие и задово-
лството от пълнотата на жи-
вота. Към които всъщност се
стремят повечето жени в
действителност. Движими изк-
лючително от инстинктите
си, мъжете в някакъв момент
ще потърсят нови впечатления
при друго красиво женско тяло.
Така че, участвайки в състеза-
нието на телата, жените се об-
ричат на безкрайни и безсмисле-
ни обиколки по кръга, без шанс
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да стигнат до центъра, до съ-
щината на нещата.

Фалшифицирана
действителност
Всички жени преживяват дни,

през които се чувстват дебели
– независимо от това, какви са
техните обективни физически
параметри. Както признава 34-
годишната Венцислава: „Ако
някой брои колко пъти през те-
зи дни се поглеждам в огледало-
то и констатирам (понякога на
глас) колко съм дебела, ще си по-
мисли, че съм луда.“ „Обикнове-
но се чувствам дебела, когато
съм изгубила контрол над себе
си и съм се натъпкала с някоя
забранена храна – споделя 26-го-
дишната Нелина. – С ума си раз-
бирам, че не мога изведнъж да
напълнея от едно парче торта,
но все пак се усещам подута и
тлъста като тюлен.“

Някои дами като хипнотизи-
рани разглеждат дълго и под-
робно отделни части от свое-
то тяло – корем, горна част на
ръцете, бедра... Други не могат
да понасят задника си. Психо-
лозите наричат това „избира-
телно внимание“ – човек се фо-
кусира върху някой свой недос-
татък и го преувеличава. Това
е типично женски начин за изра-
зяване на негативни емоции ка-
то притеснение, неувереност,
недоволство от живота, безпо-
лезност, безнадеждност или
чувство за вина. Мъжете го
правят по друг начин – с агре-
сия. Карат колите си бързо и

грубо, чупят и хвърлят предме-
ти. Жената по-скоро ще обви-
ни за всички свои неуспехи коре-
ма или дупето си и ще се само-
наказва до отмаляване за изяде-
ното парче торта онзи ден.

Крайности
Понякога такова едно фокуси-

ране на вниманието върху те-
лесните недостатъци прехвър-
ля границите и буквално става
въпрос на живот и смърт. На
езика на психотерапевтите
настъпва изменение на струк-
турата на тялото на ниво съз-
нание. Вътрешната тревога до
такава степен може да изкриви
представата на жената за ней-
ния външен вид, че тя, жената,
дори бидейки изтощена и болез-
нено отслабнала, не престава да
мисли за себе си като за дебела.
Булимията и анорексията са
хранителни разстройства, ко-
ито вървят ръка за ръка.
Смъртността от тях дости-
га 20%.

Тези бичове на XXI в. са особе-
но разпространени сред млади-
те девойки. Защо ли? Виновни
за това са и майките. Травми-
рани от средата, в която конт-
ролът над теглото се смята за
показател за успешност, те
предават тази своя постоянна
тревога за теглото и на дъще-
рите си. Страхът от напълня-
ване вирее още по-добре върху
почвата от тийнейджърска
неувереност и постоянна заг-
риженост по въпроса „Как изг-
леждам и как ме приемат дру-

гите?“, характерен за тази
възраст.

Освен това в такива семей-
ства основно доказателство за
любов към децата нерядко се
явяват само парите. Убеждени-
ето, че „аз мога да си купя всич-
ко, което искам, и да ям толко-
ва, колкото искам“, а после да се
избавя от изяденото само с ед-
но повръщане и да не надебелея с
нито грам, подкопава основите
на саморегулацията на организ-
ма и може да доведе до катаст-
рофални последици за здравето.

Нарицателно име
Днес мазнините (разбирай сла-

нините) са източник на отрица-
телни емоции и за мъжете, и за
жените. Но при последните дори
самата дума буди отвращение. 

Впрочем мазнините са тясно

свързани с функционирането на
женския организъм: колебаещи-
ят се хормонален фон принуж-
дава женското тяло ту да тру-
па, ту да топи сланинки. Но те-
зи процеси са съвсем естестве-
ни. Мазнините се контролират
трудно – и това създава паника
в женските главици. В женския
организъм процентът на мазни-
ни е винаги по-голям, отколко-
то в мъжкия. Това е обусловено
от генетичната роля на жена-
та да бъде майка. Женските
полови хормони се произвеж-
дат пълноценно от организма
само при наличието на опреде-
лено количество подкожни
мазнини. Това количество е
различно при всяка жена.

Точно заради това е важно да
се знае, че предприемането на
опити за отслабване може да не

ВВ детството малцина
от нас са слушали за

това, колко важно е да
бъдеш щастлив човек.
Говорили са ни: „Можеш
да станеш щастлив,
ако...“ Което за девойки-
те означава: „Ако си кра-
сива, стройна, умна, ако
се омъжиш и се сдобиеш
със социален или с мате-
риален успех, ще се
чувстваш прекрасно.“ 
Значи щастлив можеш

да станеш само при определени условия. Но всъщност щастие-
то е моментно състояние, което въобще не се провокира от
никакви успехи. Постоянното усещане, че „с мен нещо не е на-
ред и трябва да...“ поражда у нас само чувство за тревога. За
да се справим с нея, ние сме принудени да я обясняваме и да є
търсим оправдания. Едно от които е: „Дебела съм!“ 
Желанието ни да сме стройни е всъщност опит да контролира-
ме любовта и вниманието на околните и да получаваме призна-
ние от тях. Мнозина смятат, че да си строен, е важно и за ра-
ботата – дебелите могат да ги уволнят или да ги отцепят от
колектива. Други пък мислят: „Ако напълнея, той ще ме напус-
не.“ Но когато се интересуваме само от това, дали другите ни
обичат, е невъзможно да съхраним любовта. Опитите да конт-
ролираме теглото, за да контролираме другото, не ни водят
към щастието. 
Решението е парадоксално. Престани да се опитваш да бъдеш
любима, а самата ти стани любящ човек. Потърси у себе си ре-
сурсите на любовта. Замени „мен ме обичат“ с „аз обичам“.
Опитай се да усетиш своята любовна природа. Работейки в та-
зи посока, ти ще успееш да решиш задачите, които е невъзмож-
но да бъдат решени по пътя на контрола над външния вид. И ще
си дадеш шанс да развиеш дълбоки и стойностни отношения с
някой мъж.

ƒ‡ÎË ˘Â
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Йога предлага идеалния модел за установяване 
на миролюбиви отношения с нашето тяло



доведе до изменението на оно-
ва, което е неизменно в организ-
ма, защото е заложено от при-
родата и от гените. Освен то-
ва съществува и т. нар. непри-
косновен запас от мазнини –
слой, който защитава нервните
влакна и органите. Лишаването
от него излага на опасност це-
лия организъм.

И не на последно място маз-
нините са важен източник на
енергия. Ако техният процент
не надхвърля генетично заложе-
ната норма, те повишават ра-
ботоспособността и подобря-
ват самочувствието. Това е по-
лезно да се помни, когато нат-

рапчивите мисли за „ужасните
сланини“ застанат между нас и
огледалото. В действителност
проблемът не е в мазнините ка-
то такива и не е даже в това,
дали те са лоши, или добри. 

Според британския психолог
Мери Ууд мазнините са се
превърнали в метафора на всич-
ко онова, което е неприемливо
от социума. Контролът е една
от ценностите на съвремен-
ното общество, а мазнините
символизират точно обратно-
то – лентяйството, безгрижи-
ето, пасивността и неспособ-
ността да контролираме тя-
лото си. Което е равносилно на

неумение да контролира-
ме живота си въобще.

Любов, 
а не контрол

Страданията заради из-
лишното тегло

(действителни или
мними) се раждат

от липсата на

любов – тази идея е известна на
всички. Мнозина от нас само
си мислят, че обичат себе си,
защото се глезят с хубави дре-
хи, купуват си абонаментни
карти за фитнес залата и по-
сещават спа салоните. Да,
всичко това е важно, но се явя-
ва в някаква степен замести-
тел на любовта. Така както па-
рите, чрез които някои родите-
ли „обичат“ своите деца, се
явяват заместител на родите-
лската обич. За много от нас да
обичаш – означава да контроли-
раш. Ние носим тази представа
от детството си (да бъдеш
любим, означава да бъдеш добър

и послушен). Разбирането на лю-
бовта като контрол ние прена-
сяме и в отношенията си с про-
тивоположния пол, и в отноше-
нието си към своето тяло. Не
се интересуваме от това, как-
ви са тялото ни, детето/деца-
та ни, любимият/любимата ни,
а по-скоро от това, дали са оно-
ва, което ние искаме да бъдат.
А да обичаш истински себе си,
означава да си построила отно-
шенията със своето тяло на
основата на приемането. Мо-
дел за подобно отношение пред-
лага йога. Идеята за телесното
самоусъвършенстване се със-
тои в това първо да изучиш
своето тяло, да го разбереш
(какво е то?), да му позволиш да
приеме оптималната форма,
вслушвайки се внимателно в
това, какво, кога и колко то ис-
ка да яде, в какъв режим и колко
активно му е нужно да се движи
и да почива. С две думи, да му
даваш всичко необходимо. Ус-
тановявайки подобни отноше-
ния, ние можем да решим много
свои проблеми, включително и
да се справим със страха от
напълняване. Красотата, хар-
монията, здравето и отсъ-
ствието на всякаква необходи-
мост да следиш за теглото си
ще бъдат само приятните
странични ефекти на това
мирно съвместно съществува-
не с твоето тяло. 

ðð àà ññ èè ââ èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   
Наградиха „Индезит“ 
С BEST TECHNOLOGY 
AWARD 2007

Компанията „Индезит“ за втори
път спечели наградата Best
Technology Award 2007 на Grand
Designs Live в Лондон (най-важно-
то изложение за дизайн и иновации
в света на обзавеждането). Нова-
та 48-сантиметрова фурна
Hotpoint-Ariston, по дизайн на Ма-
кио Хасуике, получи наградата на

Grand Designs Magazine в катего-
рията „Технологии за дома“ като
признание за иновации при елект-
родомакинските уреди. 
Експертите избраха „Индезит
къмпани“ сред хилядите кандида-
ти, както и сред петте финалис-
та в категорията, заради каче-
ствата и характеристиките на
продуктите, заради минималис-
тичния, авангарден дизайн и без-
погрешния нюх към последните
тенденции в кухненското обза-
веждане. 
Новото при 48-сантиметровата
фурна за вграждане Hotpoint-
Ariston е същата вместимост, но
в по-малки размери (48 см вмес-
то стандартните 60 см височи-
на). Иновативно е и разположени-
ето на панела за управление, кой-
то вече не заема отделно място,

а се намира върху дръжката на
фурната. 
Новата 48-сантиметрова фурна,
както и уникалната перална ма-
шина Indesit Moon бяха официално
представени и вече са налични и на
българския пазар.

Новости 
от Vitalitу’s
Шампоанът и маската от серия-
та INTENSIVE Color Therapy са
най-новите продукти за коса, лан-
сирани на пазара от Vitalitу’s.
Екстрактът от Vitis Vinifera и
Color shine системата в състава
на шампоана удължават трайно-
стта на цвета и предпазват коса-
та от загуба на блясък. Тя е по-
силна и защитена от вредното
въздейства на UV лъчите. 
Маската от серията „Цветна те-

рапия“ е реструктурираща и
действа в дълбо-
чина.
Екстрактът от
винено грозде,
който съдържа,
предпазва косъма
от нашествието
на свободните ра-
дикали, засилва
блясъка и възста-
новява фибрите
на косата.
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Май съм качила 1 килограм. Ужас!
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минути смях от сърце работят в полза
на креативността и работоспособно-
стта. Ако се смееш по-често, ще реша-
ваш житейските проблеми много по-
лесно. Научни изследвания сочат, че
смехът укрепва имунната систе-
ма. Така че детинското поведе-
ние не е дефект, а ефект. Но все
пак – с мярка!

минути абсолютна
тишина! Никакво
радио, никаква те-
левизия, никакъв

телефон. Тази тиши-
на съдържа не само сила,

но и щастие. Освен това всяка
жена има нужда от малко спокой-
ствие, за да може да „чуе“ по-от-
четливо интуицията си.
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Числата 
на твоето
щастие

Числата 
на твоето
щастие

минути интензивно ди-
шане действат отпуска-
що. Седни удобно на сто-
ла и затвори очи. Вдишай

дълбоко през лявата ноздра, ка-
то притискаш дясната с
пръст. Освободи дясната и из-
дишай през нея, като затиснеш
с пръст лявата. Изпълнявай
това дихателно упражнение в
продължение на 2 минути ми-
нимум.

30
10

зряло авокадо на ден! Тъй като 
ненаситените мастни киселини 
в състава на този плод предпазват
сърцето и блокират натрупването 
на лошия холестерол в организма.1

500
грама плодове 

и зеленчуци дневно 
редуцират риска 

от ракови 
заболявания.

60
минути слушане на... 

Моцарт. Неговата музика 
доказано може да лекува 

депресии. Освен това ще те
ободри и ще те накара да 

познаеш що е щастие. Макар
и за половин час.

минути дневно са
нужни на всяка же-
на да сподели пред
някой търпелив
слушател болките
си. Ако ти си успя-
ла да откриеш своя
изповедник, значи
със сигурност
кръвните ти пока-
затели са спокойни
като теб по време
на отпуска.

часа сън са необхо-
дими минимум на
организма, за да се
възстанови напъл-
но. Ако дори само
една нощ страдаш
от безсъние, ще са

ти нужни повече от два
дни за регенерация.

7 2

5

минути бързо 
ходене на ден 
значително ще 
намалят нивото 
на стрес хормона
кортизол в кръвта.15



уикенд с най-добрите приятели извън
града е като чистилище за душата.
Ако често излизаш с
приятна компания

сред природата, ще се
чувстваш по-добре в ко-
жата си. Провери, ако
не вярваш.
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Звезден блясък 
от Pantene 
Блестящата коса винаги е на мо-
да. Страхотната новина е, че сега
всяка жена може да постигне то-
зи блясък с новата линия за грижа
за косата „Пълен блясък“ от
Pantene Pro-V.
Новата гама Pantene Pro-V
Full Spectrum Shine – шампо-
ан, балсам, маска и интензи-
вен спрей без отмиване – поз-
волява на светлината да бъде
отразена от всички ъгли на
повърхността на косата.
Ако използваш цялата серия
продукти, ще се чувстваш и
ще изглеждаш като суперз-
везда дори и на работното си
място.
Най-специфичен за употреба е
спреят без отмиване. Този
продукт е създаден да осигури
непосредствено подсилване на
блясъка през деня или през нощта. Леката
му формула съдържа специална призматична
съставка. Можете да го използвате дори
през дните, в които не миете косата си.
Просто за постигане на мигновен пълен
блясък.

Още малко летни 
емоции с REVLON
Потопете се във феерията от актуални
плодови и флорални нотки на новата серия

парфюм-дезодоранти CHARLIE. Новите
летни ароматни коктейли на Charlie се
предлагат в 6 варианта, за да задоволят и
най-претенциозните вкусове. Charlie Pink –
плодов микс от орхидея, фрезия, червени
плодове и мандарина – е за момичетата, кои-
то искат да са предизвикателно секси.
Charlie Passion е престижен аромат – микс
от орхидея, карамфил, ананас и мускус за ди-
намичните момичета. Charlie Black е цвет-
но-плодов аромат (магнолия, мускус, хибис-
кус и мандарина) с по-наситени основни нот-
ки за секси излъчване. Charlie Secret е
чувствен младежки аромат от хелиотроп,
мандарина, иланг-иланг и лилия. Charlie Real –
лека и елегантна смес от ананас, малина и
кокос – за по-непринудените момичета.
Charlie Red е флорален микс от лилия, мус-
кус, сандалово дърво и карамфил – за момиче-
тата, които предпочитат класиката.

„БРОЙ“ 
ВСЕКИ 

ДЕН!

„БРОЙ“ 
ВСЕКИ 

ДЕН!

секунди продължава 
средностатистически 

една целувка. Така че 
не се оплаквай, че нямаш

време да се целуваш. 
При това си заслужава.

Който се целува по-често,
прибавя години 

към продължителността
на живота си. 

Най-малко пет!

-годишна си? 
Поздравления! Защото
това е възрастта, 
на която повечето 
жени се омъжват.33

3
секунди са ни напълно дос-
татъчни, за да се влюбим
в някой мъж. Наистина!

1

12
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Магически маски 
за СВЕЖ тен

Магически маски 
за СВЕЖ тен ЗА ОНЕЗИ, КОИТО 

НЕ СА ХОДИЛИ НА МОРЕ

МЕДЪТ

– ДОСТАВчИК

НА ВЛАГА

Усещаш кожата си суха и опъната?
Ще я омекотиш с помощта на маска,
приготвена от 1 пюриран банан и 1 ч.
л. пчелен мед. Разбъркай съставките
до хомогенна смес и нанеси получе-

ната паста върху лицето. Изча-
кай 10 минути. Маската се

отстранява с хладка
вода.

ДОМАТИТЕ ЛЕКУВАТ ПЪПКИ

Нищо че пубертетът е зад гърба ни.
Повечето жени страдат от пъпки и в
зряла възраст. За да ги излекуваш, без
да остават белези, пюрирай 2 домата
и ги разбъркай с 1 ч. л. пчелен мед. На-
неси маската върху засегнатите
участъци, изчакай 10 минути и я изп-
лакни с хладка вода.

КАРТОФИ И ЛУК

ЗА ОТМОРЯВАНЕ

НА ОчИТЕ

Нощта е била кратка, а работни-
ят ден ще бъде дълъг? Има такива
случаи. За да маскираш уморения
поглед, смеси 1 ч. л. мед, 1 ч. л. ки-
село мляко, 1 ч. л. сок от картофи
и 1 с. л. сок от кромид лук. Разбър-
кай съставките до хомогенна смес
и нанеси получената каша около
очите. Изчакай 10–15 минути. Из-
мий маската с хладка вода.

ЕКЗОТИчНИТЕ

ПЛОДОВЕ

Ако кожата изглежда
отпусната и сива, зна-
чи има нужда от
експресно освежаване.
Пилинг маската с папая
(или с екстракт от
ананас) ще направи чу-
деса с външния ти вид.
Екстрактите от тези
два екзотични плода
ще накарат кожата да
се усмихне. Нанеси мас-
ката на тънък слой,
изчакай да изсъхне и
внимателно я отлепи.
Остатъците отмий с
хладка вода.

ИЗВАРА ЗА ОСВЕЖАВАНЕ

Изварата е полезна не само за фигурата. Тя е отлично
козметично средство за изглаждане и овлажняване на
кожата на лицето. Смеси 1 с. л. извара с 1 парче наря-
зана на ситно краставица. Получената смес нанеси на
лицето и изчакай 15 минути. Измий с хладка вода.

КАЙСИИ ЗА ГЛАДКОСТ

Мъничките витаминозни бомбички са
незаменими като природно козме-
тично средство за изглаждане и
омекотяване. Смачкай 2 кайсии и ги
смеси с малко от обичайния дневен
крем, който използваш, и с няколко
капки кайсиево масло (продава се в
аптеките). Нанеси маската и изчакай
15 минути. Отмий с хладка вода.
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ÕÓ‚ËˇÚ ‰ÂÏ‡ÍË‡ÊÂÌ Ë ÔÓ˜ËÒÚ‚‡˘ ÎÓÒËÓÌ ‰ÓÒÚ‡‚ˇ Ì‡ÒÎ‡‰‡ Ì‡ ÒÂÚË‚‡Ú‡ Ò˙Ò Ò‚ÂÊ ‡ÓÏ‡Ú,
ÛÎÚ‡ÎÂÍ‡ ÚÂÍÒÚÛ‡ Ë ÌÂÊÌÓ ÓÁÓ‚ ˆ‚ˇÚ. ‘ÓÏÛÎ‡Ú‡ ÏÛ ì3 ‚ 1î ÔÂÒÚË ‚ÂÏÂ Ë ÛÒËÎËÂ, Í‡ÚÓ
ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ „ËÏ‡ ÓÚ ÎËˆÂÚÓ Ë Ó˜ËÚÂ, ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ Ë ÚÓÌËÁË‡. œÓ‰ıÓ‰ˇ˘ Â Ë Á‡ 
Ì‡È-˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÍÓÊ‡.

ÃÀfl Œ ìÃ¿À»Õ¿î

 ÂÏÓÓ·‡ÁÌÓ ÏÎˇÍÓ Ò ÌÂÊÂÌ ÓÁÓ‚ ˆ‚ˇÚ Ë ‡ÓÏ‡Ú Ì‡ Ï‡ÎËÌË, ÍÓÂÚÓ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ 
ÓÚ „ËÏ‡ Ë Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌËˇÚ‡. œË‰‡‚‡ ÂÎ‡ÒÚË˜ÌÓÒÚ Ë ÏÂÍÓÚ‡ Ì‡ ÍÓÊ‡Ú‡. 

ÀŒ—»ŒÕ ìÃ¿À»Õ¿î

ÀÓÒËÓÌ˙Ú ‰Ó‚˙¯‚‡ ÂÚ‡Ô‡ Ì‡ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ, ÚÓÌËÁË‡ Ë Á‡˘ËÚ‡‚‡ ıË‰ÓÎËÔË‰ÌËˇ ÒÎÓÈ. 
 ÓÊ‡Ú‡ Â ˜ËÒÚ‡, Ò‚ÂÊ‡ Ë Ûı‡Â Ì‡ Ï‡ÎËÌË.

—≈–”Ã ìÃ¿À»Õ¿î

”ÌËÍ‡ÎÂÌ ÒÂÛÏ Á‡ Ò‚ÂÊÂÒÚ Ë ÏÓÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ·ÎˇÒ˙Í, ÍÓÈÚÓ ·˙ÁÓ ÛÚÓÎˇ‚‡ Ê‡Ê‰‡Ú‡ Ì‡ ÍÓÊ‡Ú‡ 
Ë ∫ ÔË‰‡‚‡ ÍÓÏÙÓÚ. œËÚÂÊ‡‚‡ ÏÓÏÂÌÚ‡ÎÌÓ ıË‰‡ÚË‡˘Ó ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, ÍÓÂÚÓ ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ 
‰Ó 24 ˜‡Ò‡, Ë ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ ‰‡ ÔË‚ÎË˜‡ Ë Á‡‰˙Ê‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ‚ ÍÎÂÚÍËÚÂ.

 –≈Ã ìÕ≈ΔÕ¿ ¬Œƒ¿î

ÕÂÊÂÌ ÍÂÏ Ò ÛÌËÍ‡ÎÌ‡ ÙÓÏÛÎ‡, ‡Á‡·ÓÚÂÌ‡ Á‡ ÏÓ˘Ì‡ ıË‰‡Ú‡ˆËˇ Ë Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂ 
Ì‡ ‰ÂıË‰‡Ú‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÍÓÊ‡Ú‡ ÔÂÁ ˆÂÎËˇ ‰ÂÌ. »Ï‡ ÌÂ‚ÂÓˇÚÌÓ ·˙Á Ë ‰˙Î„ÓÚ‡ÂÌ ÂÙÂÍÚ.
–ÂÁÛÎÚ‡Ú˙Ú Â „Î‡‰Í‡, ÌÂÊÌ‡ Ë Í‡‰ËÙÂÌÓ ÏÂÍ‡ ÍÓÊ‡, Ûı‡Â˘‡ Ì‡ Ï‡ÎËÌË.

Ã¿— ¿ ìÕ≈ΔÕ¿ ¬Œƒ¿î

ÕÂÔÓ‚ÚÓËÏ‡ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ ÓÚ ‚˙Á·ÛÊ‰‡˘ ‡ÓÏ‡Ú Ì‡ Ï‡ÎËÌË, Í‡‰ËÙÂÌÓ ÌÂÊÌ‡ ÚÂÍÒÚÛ‡ 
Ë Ì‡ÚÛ‡ÎÂÌ ÍÓÍÚÂÈÎ ÓÚ ‡ÍÚË‚ÌË Ò˙ÒÚ‡‚ÍË. »ÒÚËÌÒÍ‡ ìıË‰‡ÚË‡˘‡ ·‡Ìˇî Á‡ Ò‚ÂÊ‡, 
ÂÎ‡ÒÚË˜Ì‡ Ë Ò‡ÚÂÌÂÌÓ ÏÂÍ‡ ÍÓÊ‡. 
—≈–”Ã ìÕ≈ΔÕ¿ ¬Œƒ¿î

»ÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ò‚ÂÊ, Ô‡ÒÚÂÎÌÓÓÁÓ‚ ÒÂÛÏ, Ûı‡Â˘ Ì‡ Ï‡ÎËÌË. ÃÓÏÂÌÚ‡ÎÌÓ Ë ‰˙Î„ÓÚ‡ÈÌÓ
ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÏÓ˘Ì‡ ıË‰‡Ú‡ˆËˇ Ë ÓÒÂÁ‡ÂÏ ÎËÙÚËÌ„ ÂÙÂÍÚ. ÕÂ‚ÂÓˇÚÂÌ ÂÎËÍÒË, 
ÍÓÈÚÓ ÒÂ ÚÓÔË ‚ ÍÓÊ‡Ú‡ Ë ˇ ìÓ·ÎË‚‡î Ò ‚Ó‰‡.

ÕŒÕ—“Œœ ’»ƒ–¿“¿÷»fl » —¬≈Δ≈—“
ŒÚ Í‡Í‚Ó ÒÔÂ¯ÌÓ ÒÂ ÌÛÊ‰‡ÂÏ, Á‡ ‰‡ ÒÂ ÓÒ‚ÂÊËÏ Ë ‰‡ ÔÓ‰Ó·ËÏ Ì‡ÒÚÓÂÌËÂÚÓ ÒË, ÍÓ„‡ÚÓ

ÒÏÂ ÛÏÓÂÌË? ≈ÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ, ÓÚ ‚Ó‰‡. Dr Renaud ÔÂ‰Î‡„‡ ‰‡ ‰Ó·‡‚ËÏ Í˙Ï ·ÛÚËÎÍ‡Ú‡ ÏËÌÂ‡Î-

Ì‡ ‚Ó‰‡ ‚ ˜‡ÌÚ‡Ú‡ ÒË ÔÓ‰ÛÍÚËÚÂ Á‡ ÏÓÏÂÌÚ‡ÎÌ‡ ıË‰‡Ú‡ˆËˇ. ¬ÒË˜ÍË ÔÓ‰ÛÍÚË Ì‡ Dr Renaud

ÓÚ Ú‡ÁË ÒÂËˇ Ò˙‰˙Ê‡Ú Ì‡ÚÛ‡ÎÌË ÂÍÒÚ‡ÍÚË Ë Ï‡ÒÎ‡, ÍÓËÚÓ ıË‰‡ÚË‡Ú, Â„ÂÌÂË‡Ú Ë Á‡-

˘ËÚ‡‚‡Ú ÍÓÊ‡Ú‡. ¿ÍÚË‚ÌËÚÂ Ò˙ÒÚ‡‚ÍË ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚‡Ú ÏÓÏÂÌÚ‡ÎÌÓ Ë ‰˙Î„ÓÚ‡ÈÌÓ, Í‡ÚÓ Á‡‰˙Ê‡Ú

‚Ó‰‡Ú‡ ‚ ÍÎÂÚÍËÚÂ ÔÓÌÂ 24 ˜‡Ò‡.

�����, ��. 	
. ��������� 49, ���. 02/ 48 40 701, ��»: 0887 604 109, 0898 615 680
���.�ı��lı���l�b.b�, �-«�ıl: ı„�”@�ı��lı���l�b.b�
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Монката

Ф
РИ

ЗЬ
ОРС

КИ

САЛОН

B

Нора

Мърфи(шефът ☺☺)

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.

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.

Косите след края на 
лятото

Косите след края на 
лятото

ВЪВ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
Вьпрос 
Скоро се прибрах от море и сега усещам косата
си като сламена – изсветлена, ултрасуха и без-
формена. Какво мога да направя в полза на съжи-
вяването є?

Калина Велчева, 33 г.

Отговор 
Лятото е сезон, който провокира специфични
промени на косата. Слънцето, вятърът и влага-
та (ако сте почивали на море) са трите пагубни
фактора, които карат косата да изсветлее не по
наша воля. А точно на морето от тях има по
много. Доста жени вече знаят как да защитават
косата си през лятото – на първо място с про-
дукти за коса, снабдени с UV защитни филтри.
Тези продукти са в изобилие на пазара. 
След почивката подстригнването с цел отстра-
няване на най-сухите краища е задължително.

Вкъщи е добре да използвате поне в продължение
на един месец след отпуската силни хидратира-
щи маски за коса.

Вьпрос 
Летните емоции и флиртове ме „излъгаха“ да напра-
вя нещо по-смело с косата си. Бих искала, като се
вьрна на работа след отпуската, да продьлжа да
бьда сьщата екстравагантна фешьн мацка, но ме
притеснява фактът, че не мога да се появя в офиса
с толкова обемна, рошава и небрежарска прическа,
защото съм шеф на отдел в търговска фирма. Как-
во може да се измисли като подстригване и стили-
зиране в този дух, за да запазя летните си емоции
поне в косите си?

Мариела Симеонова, 42 г.

Отговор 
Варианти има. Но трябва да знам колко точно е
дълга косата ви, дали е боядисвана и каква е по



природа – права, начупена или къдрава. 
Изключително приветствам промените,
които преоткриват друга визия. 
От опит знам, че дамите трудно разчуп-
ват стереотипа на изгладената, подредена
и прибрана коса. И знам също така, че море-
то и любовта и високите хормонални нива
доста често са поводи за взимането на сме-
ли решения по отношение на прическата. 
Най-важното, което искам да ви кажа, е, че
не трябва да се притеснявате как ще се по-
явите в офиса. Първо го направете. И ако
срещнете съпротива и неодобрение, чак
след това елате във фризьорския салон. За-

щото е твърде възможно да преувеличава-
те контраста на промяната. Това ви съ-
ветвам като човек.
А като фризьор съм убеден, че мога да по-
могна да премоделираме лятната ви причес-
ка и да я нагодим според случая, без тя да за-
губи от чара си. Това е най-лесното нещо.

Вьпрос 
Преди 10 дни се вьрнах от море и за този
период боядисах косата си цели два пъти.
Обаче боята не хваща. Защо?

Камелия Димитрова, 35 г.

Отговор 
Това е доста срещан проблем, но не трябва да
се притеснявате излишно. Вече споменах, че
лятото кара косата да изсветлява, а морска-
та вода притежава свойството да отмива
бързо боята дори от прясно боядисани коси. 
Вьрху най-изсветлелите участьци е много
трудно да се натрупат нови колоранти,
защото там косата е много порьозна и
чувствителна.
Препоръчвам ви да посетите фризьорския
салон, защото подозирам, че сама няма да ус-
пеете да се справите в този случай с боядис-
ването. Професионалистите ще предбояди-
сат светлите участъци и чак тогава ще бо-
ядисат цялата коса в желания от вас цвят.

Симеон ВЕДЕВ
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Красива с Dr. Renaud

Експресният освежаващ
лосион с екстракт от ма-
лина е с изключително
нежна формула „3 в 1 без

изплакване“. С негова по-
мощ можете да отстра-
ните грима от лицето и
очите, да почистите и
тонизирате кожата на
лицето. Активните със-
тавки хидратират и
задържат влагата.
Екстрактът от малина
омекотява и връща мла-
дежката свежест и елас-
тичността на кожата.
Sodiun PCA и Moist®24 са

хидратиращи съставки, кои-
то доставят вода и спомагат тя
да се задържи в кожата.

Серумът за моментален
блясък с екстракт от ма-
лина е ултралек флуиден
гел за освежаване, момен-

тална хидратация и
омекотяване на дехид-
ратираната и/или суха
кожа.

Новини 
от Henkel

В края на юли бяха определени пре-
тендентите от България за учас-
тие в шестото издание на между-
народния конкурс Henkel Art.
Award. Членовете на журито се
затрудниха при избора на най-ори-
гиналните проекти, които да
представят страната ни на фи-

налния кръг във Виена. От канди-
датите на финален кръг отиват
работите на Калин Владимиров с
проект мултимедийна гривна,
Емин Тефик с електрически вен-
тилатор, Николай Чернаев с про-
ект на стол и Игнат Георгиев с
проекти на бутилка и комплект
прибори.
Българите ще се състезават с
представители на Албания, Арме-

ния, Беларус, Босна и Херцеговина,
Хърватска, Чехия, Естония, Гру-
зия, Унгария и др. Спечелилият
Henkel Art. Award ще бъде предста-
вен публично заедно с другите но-
минирани на официална гала цере-
мония на 15 ноември 2007 г.
Наградите Henkel Art. Award са за
артисти от Централна и Източ-
на Европа и обхващат три ключо-
ви компонента на модерното из-
куство – рисуване, фотография и
дизайн, които последователно се
сменят на всеки три години. Наг-
радата е на стойност 7000 евро и
тази година ще бъде дадена в сфе-
рата на индустриалния дизайн. 

� ÙËÁ¸ÓÒÚ‚Ó � Ï‡ÌËÍ˛ � ÍÓÏÔ˛Ú˙Ì‡

ÏÓ‰ÛÎ‡ˆËˇ � ÍÓÁÏÂÚËÍ‡ Á‡ ÍÓÒ‡ � Ó·Û˜ÂÌËÂ ÔÓ

ÙËÁ¸ÓÒÚ‚Ó

—ÓÙËˇ, ÛÎ.  ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ »Â˜ÂÍ 11, 

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

—‚Ë˘Ó‚, ÛÎ. ÷‡ ŒÒ‚Ó·Ó‰ËÚÂÎ 23, ÂÚ. 2, ÚÂÎ. 0631/ 6 08 36

Комплект прибори за хранене 

от Игнат Георгиев

ЦЪФТИ И СЕ КЪСА

Докато сухата коса се захранва с прекале-
но малко мазнини от корените, цъфтяща-
та и късащата се пък е толкова силно
повредена от външните влияния (например
UV лъчи, солена морска вода или пък често
подлагане на студено къдрене), че нейният
най-горен, люспест слой се разрошва и на-
рушава трайно. До степен, че през „пролу-
ките“ косата да губи влагата. 
И в двата случая – и при прекалено суха, и
при цъфтяща и изтощена коса – косъмът
се нуждае от интензивно подхранване
след всяко измиване. Ефективни в този
случай са маските и балсамите, които
съдържат бадемово масло. То регенери-
ра вътрешността на косъма и улеснява
разресването на заплетените краища. Друг
благотворен екстракт е този от алое. 
ВНИМАНИЕ! В мокро състояние косите
са особено чувствителни. Грубото им
четкане и ресане в такъв момент може да
влоши положението на късащата се коса. 
Някои съвременни подхранващи продукти
съдържат активни вещества с положите-
лен заряд, които като малки магнити се
залепват за увредените и отрицателно за-
редени участъци по косата и провеждат
своята регенерираща дейност. 

Не е препоръчително да се появиш като Анджела Дей-
вис в офиса. Но приглушената екстравагантност на
подстрижката, нормалният обем в корените и ненат-
рапващият се цвят на косата няма да накърнят имиджа
ти на делова жена



ППЪЪРРВВАА  ЧЧААССТТ

Включваме ума

„Главната причина за успеха
(или неуспеха) на тренировката
е в главата ти“ – твърди Боби
Макджи, спортен психолог и
треньор на олимпийския отбор
по лека атлетика на Америка. 

Работата е там, че по своята
природа човешкото тяло въоб-
ще не е работохолик. Ако го зас-
тавиш да вдига тежести, бъди
сигурна, че то ще задейства
точно толкова мускулна сила,
колкото е нужна за изпълнение
на тази задача. Нито джаул по-
вече. Затова, ако ти искаш да
„преодолееш себе си“, трябва да
излъжеш тялото си и да го нака-
раш да задейства повече муску-
ли. Например ако не си уверена
100% в това, че можеш да по-
беждаваш (да пробягаш десет
километра например), тялото
ти веднага ще реагира предате-
лски. И ще започне тихомълком
да „заключва“ мускулите. В ре-
зултат на това ще почувстваш
слабост. В случай обаче че се
настроиш на победен ход, тяло-
то ти ще мобилизира повече
мускулна сила от обикновено.
Пряката зависимост между ра-
ботата на мозъка и тялото е
потвърдена от лабораторни
експерименти. Тогава не би ли
било по-разумно, вместо да на-
силваш тялото си, да промениш
мисленето си?!

Успешната 

стратегия 

НАСТРОЙ СЕ ЗА ПОБЕДА
Концентрацията на негативни
мисли (за болка например) акти-
визира областта на мозъка, от-
говаряща за чувството на страх.
Позитивните мисли движат
процеса в обратна посока. Опи-
тай се по време на тренировка да
промениш настроението: от
„Боже мой, колко са ми уморени
краката!“ на „В момента аз отс-
лабвам и скоро ще се вмъкна в но-
вата рокля“. И резултатите мо-
ментално ще се подобрят. 
МИСЛИ КАКВО ПРАВИШ Та-
ка значително ще увеличиш  пол-
зата от тренировката си. Ня-
ма да повярваш, но напълно се-
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ТриумфТриумф
нана

ВОВОЛЯТЛЯТАА
Някои с помощта на силната воля могат да вдигнат 

прибор от масата и да го накарат да лети. 
Не е необходимо да притежаваш такива спецумения, 
достатъчно е да положиш малко усилие на мисълта. 
Защото имаме едно отлично предложение за теб – 

програма за експресно отслабване (минус 5 кг до 
1 октомври!), изискваща изключително умствени усилия.

Но и мъничко физически…

Ф
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риозно американско изследване
констатира, че хора, които са-
мо си представят, че тренират
(без дори да са в спортната за-
ла!), всъщност за 3 месеца
превръщат 13,4% от мастната
си тъкан в мускулна маса. 

„Когато мислиш за някакво
движение, ти активизираш от-
говорните за него центрове в
главния мозък. При това съвсем
ефективно – почти толкова,
колкото ако ти действително
изпълняваш движението“ –
твърди доктор Ричард Рестак,
невролог и автор на книгата
„Голият мозък“. Мозъкът, а не
личният треньор е твоят най-
добър помощник, който кара
мускулите да работят.
УСЕТИ ВКУСА НА ПОБЕДА-
ТА Визуализацията е стар трик,
но много от нас я използват неп-
равилно. Тоест по време на тре-
нировка се наблюдават отстра-
ни. Ако не буквално – в огледало-
то, то мислено. А защо? Много
по-интересно (и най-вече по-
ефективно) е да си представиш,
че си участник в истинска олим-
пиада например: да „чуеш“ шума
на многомилионната тълпа, да
„видиш“ приближаващата се
лента на финала... Ако не си
фитнес маниачка, трябва да
престанеш да отъждествяваш
тренировката си с каторга.
Мисли си за прилива на енергия,
който ще те залее след нея. 
НЕ СЕ РУГАЙ Умението да се
настройваш за успех и да си
представяш победата до най-
малката подробност е чудесно.
Но трябва да знаеш, че поняко-
га е възможно да направиш изк-
лючение. Няма нищо страшно,
ако веднъж пропуснеш трени-
ровка, изядеш парче торта и
дори ако качиш 5 излишни ки-
лограма. Този опит също ти е
необходим. Така ще разбереш
какво трябва да правиш, че да
постигнеш успех. 
ОЦЕНЯВАЙ ДИСКОМФОР-
ТА „Промяна никога няма да
настъпи там, където всичко и
без това си е наред – казва
треньор на американския олим-
пийския отбор по лека атлети-
ка. – Тялото ти няма да ти да-
де нищо, ако не му поискаш ни-

що.“ Да излезеш от пределите
на своите възможности, озна-
чава да станеш по-добър, по-
бърз, по-умен, по-силен, по-
могъщ. Това е заслужена награда
за извънредния дискомфорт!

ВВТТООРРАА  ЧЧААССТТ

Тренираме тялото

Ким Лайонс, инструкторка-
та, която води тренировки по
програмата „Най-голям неудач-
ник“ (канал NBC), е разработила
програма от непродължителни
и разнообразни упражнения.
Тренировката се базира на доб-
ре познати движения, а упраж-
ненията следват логиката на
ескалираща трудност, така че
натоварването на сърцето да
се увеличава постепенно, а мус-
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кулите да са тонизират. Така се
изгарят и повече калории. Прин-
ципът на тази революционна
програма е прост, но гениален:
упражнения за долната част на
тялото, които увеличават чес-
тотата на съкращенията на
сърдечния мускул, след което
следва комплекс за горната
част на тялото, по време на
който сърдечният ритъм се
възстановява. Смяната на на-
товарването води до бързо из-

гаряне на мазнините. 

Действаме 

по схема

�
През първите няколко сед-
мици прави упражненията

по предложения ред. Всяко уп-
ражнение изпълнявай в продъл-
жение на 30 секунди, като меж-
ду две изпълнения почивай в
продължение на 10–20 секунди.
В по-напреднал етап можеш да
увеличиш „работното“ време

до минута, без да почиваш в
промеждутъците или като
правиш съвсем кратки паузи. 

�
След изпълнение на упраж-
ненията за долната част

на тялото трябва да усетиш
леко задъхване (да говориш с
усилие). Ако не се задъхаш, зна-
чи не си работила достатъчно
усърдно. 

�
Ако целта, която искаш да
постигнеш с тези упраж-

нения, е леко да повдигнеш то-

нуса си, то прави комплекса от
упражнения по един път. За
изгаряне на излишните мазни-
ни – два пъти, а при нужда от
по-сериозна борба с излишните
мазнини – три пъти.

�
Изпълнявай комплекса от
упражнения три пъти сед-

мично. (Ако към това натовар-
ване отделиш 2 пъти седмично
по 30 минути и за бягащата пъ-
течка, ще отслабваш с по кило
на седмица.) 

НАПАДИ НАЗАД

От изправен стоеж, със събрани
крака и ръце на кръста, направи
широк разкрач (напад) назад с ле-
вия крак. Коляното да сочи пода,
а приземяването да е върху пръс-
тите. Разпредели тежестта на
тялото равномерно върху двата
крака. Десният крак е свит под
ъгъл от 90° в коляното.
Отблъсни се от пода с пръсти-
те на левия крак и се върни в из-
ходно положение. Изпълни напада
назад и с десния крак.

СИЛОВО УПРАЖНЕНИЕ

ЗА РАМЕНЕ

Изпълнява се с гирички. Заеми
изправен стоеж, с крака, разкра-
чени на ширината на раменете и
леко свити в коленете. Повдигни
гирите на нивото на раменете.
Лактите сочат пода, а дланите
са напред (виж снимката). От то-
ва положение вдигни гирите над
главата, като изпънеш изцяло ръ-
цете в лактите. Върни в изходно
положение.

„СТОЛчЕ“
От изправен стоеж, със събрани
крака и ръце на кръста, приклекни
бавно (сякаш се каниш да седнеш
на стол), като се стараеш да
държиш гърба изправен. Приклек-
ни колкото е възможно по-ниско,
без да отлепяш петите от пода.
След това бавно се върни в из-
ходно положение.

СТЯГАМЕ БИЦЕПСИТЕ

От изправен стоеж, с разкрачени
на ширината на раменете и леко
свити в коленете крака, вземи
гирите и отпусни ръцете край
тялото. Лактите са притиснати
в хълбоците, а дланите са обър-
нати напред. Бавно вдигни гири-
те към раменете, без да отде-
ляш лакти от тялото. При връ-
щане в изходна позиция се старай
да преодоляваш силата на земно-
то притегляне и да запазваш нап-
режението в мускулите на ръце-
те.

„КЪНКОБЕГАч“
От изправен стоеж, със събрани
крака, наклони тялото напред и
протегни ръце, като гърбът ос-
тане изправен. Направи широка
крачка вдясно, като запазиш нак-
лона на тялото напред. Едновре-
менно с това отведи и ръцете в
същата посока, а левия крак
вдигни назад и изнеси зад десния.
Изпълни упражнението и в друга-
та посока.

РАЗТЯГАМЕ

ТРИГЛАВИЯ МУСКУЛ

От изправен стоеж, с разтворе-
ни на ширината на раменете и
леко свити в коленете крака,
вземи гирите и ги вдигни над гла-
вата. Дланите да са една срещу
друга, а лактите да са плътно
притиснати към ушите. Бавно
свий ръце в лактите и ги отведи
зад гърба. Върни в изходно поло-
жение. 

СТРАНИчНИ НАПАДИ

От изправен стоеж, с разкрачени
на ширината на раменете крака,
изпъни ръцете напред. Направи
широка крачка настрани с десния
крак, като пренесеш цялата те-
жест на тялото върху него. Под-
бедрицата да е свита в коляното
под ъгъл от 90°, а стъпалото да
е обърнато перпендикулярно на
статичния крак. Левият крак е
изпънат. След това отблъсни
десния крак от пода и се върни в
изходно положение. Изпълни уп-
ражнението и в другата посока.

УПРАЖНЕНИЕ

С ГИРИчКИ

От изправен стоеж, с крака,
разтворени на ширината на раме-
нете, наклони тялото напред,
така че да стане почти успоред-
но на пода. Вземи гирите и от-
пусни ръце надолу. Без да проме-
няш положението на тялото,
бавно вдигни гирите към талия-
та. Не разтваряй лакти настра-
ни! Върни в изходна позиция.

1
2

3

4

5
6

7

8
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ПРИКЛЯКАНЕ „ПЛИЕ“
От изправен стоеж, с широко
разкрачени крака и ръце, опрени
на бедрата, приклекни до степен
бедрата да станат почти успо-
редни на пода. Върни в изходно
положение. По време на изпълне-
ние на упражнението гърбът
трябва да бъде изправен, а бедра-
та – напрегнати.

„ЖЕНСКИ“ ЛИЦЕВИ ОПОРИ

Легни по корем. Постави длани под раменете. Сгъни краката в коле-
нете и кръстосай подбедриците. Като напрегнеш максимално муску-
лите на ръцете, повдигни тяло, като се опиташ да изпънеш ръцете
в лактите. Натоварването от тежестта на тялото трябва да е
разпределено равномерно върху ръцете и краката. Бавно се върни в
изходно положение, без да лягаш докрай на пода. 

„КОЛЕЛО“
От тилен лег с крака, повдигнати от пода и сгънати в коленете, и
ръце под тила придвижи коляното на единия крак към брадичката, а
другия крак изпъни напред и нагоре. Едновременно с това отлепи ра-
мо от пода и се опитай да докоснеш с него срещуположното коляно.
После – обратно. Лактите трябва да са широко отворени, а дишане-
то – равномерно. 

„ЛИНИЯ“
Легни по корем на пода, сгъни ръце в лактите и събери длани пред ли-
цето. Напрегни мускулите на ръцете и повдигни тялото над пода, ка-
то се стараеш главата, тялото и краката да застанат на една линия.

На принципа No problem

ПРОБЛЕМ Недостиг на време

РЕШЕНИЕ Защо не започнеш да тренираш с някоя своя

колежка? След тренировка, естествено, можете да си

организирате здравословна вечеря в някой приятен

ресторант.

Не много гладна диета
ЗА ДНИТЕ, КОГАТО ТРЕНИРАШ
Закуска: овесени ядки с кисело мляко и 1 пресен плод.
Междинна закуска: обезмаслено кисело мляко с ягоди.
Обяд: сандвич от пълнозърнест хляб с пуешко филе и горчица
плюс салата от краставици.  
Следобедна закуска: салата от домати и краставици.
Вечеря: сьомга на грил, кафяв ориз и зелена салата или задуше-
ни зеленчуци. Филия ръжен хляб.
ЗА ДНИТЕ, КОГАТО НЕ ТРЕНИРАШ
Закуска: омлет с лук, домати и обезмаслена извара. Ръжен
хляб.
Междинна закуска: средноголям портокал.
Обяд: зелена салата със запечени пилешки гърди и задушени зе-
ленчуци за гарнитура. За десерт – ягоди с обезмаслена извара.
Следобедна закуска: пълнозърнести крекери с обезмаслено си-
рене. 
Вечеря: телешки стек или мариновано тофу със задушени зе-
ленчуци.

9

10
11

12

Сериозно амери-
канско изследване сочи, 
че хора, които само си 

въобразяват, че тренират,
за три месеца превърнали

13,4% от мастната си 
тъкан в мускули. При то-

ва без да стъпват във
фитнес залата!
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Парфюмът Paco
Rabanne BlackXS For Her
събра ценители на изисканите
дамски аромати в клуб „Ялта“. На
стилното парти основен гост бе-
ше... розата, която е и символ на
новия дамски парфюм.  Тя присъ-
стваше навсякъде – от поканата,
през осветлението и декора до та-
туировките. За доброто настрое-
ние на гостите се погрижиха Д2,
които вдигнаха градуса на парти-

то с изпълнения на техни горещи
хитове и нови парчета. 
Атрактивно място по време на
партито бе фотокътът. Ан Джи,
която беше дошла в сексапилен
тоалет, не се поколеба да се качи
на мотора „Харли Дейвидсън“ за
една доста нестандартна фотосе-
сия. След нея пред обективите на
фотографите позира и наскоро ми-
налият под венчило Митьо Крика
заедно със съпругата си Нина. Най-
ухажваният мъж на партито бе
Максим Стависки, който дойде
без красивата си половинка.
Новият парфюм на Пако Рабан
BlackXS For Her е създаден сякаш
за непокорни принцеси. 

Искаш ли 
да отслабнеш?
В новия сайт www.redukcia.com,

достъпен в интернет простран-
ството от средата на юли, дава
съвети за здравословно хранене и
двигателна активност и предлага
възможности за консултация с ме-
дицински специалист. Акцентът
на сайта е програмата за отслаб-
ване „Редукция“. Желаещите да се
включат в нея могат да участват
и в тазгодишния конкурс за отс-
лабване „Да свалим дебелите дре-
хи“, който предлага томбола с ат-
рактивни награди на Benetton.
В www.redukcia.com са представе-
ни около 70 медицински специалис-
ти, които ще дават безплатни
медицински прегледи и ще помог-
нат на желаещите да намалят
теглото си. Повече информация за
програмата и за безплатните
прегледи – на телефон 0800 1 96 69
(на цената на един градски разго-

вор от цялата страна).

Свежа всеки ден 
с Deborah
Овлажняващият тоник
от серията Deborah
Bioetyc® отстраня-
ва всички следи от
грим и хидратира.
Той е с лек аро-
мат на теменуж-
ки. Съдържа ес-
тествени
екстракти, морс-
ки термални еле-
менти и Fucogel
1000® – полизахарид,
който поддържа ниво-
то на влага на кожата. Освежава-
щият ментол придава приятно
чувство на прохлада, когато про-
дуктът се нанесе върху кожата.

Постоянно броиш калориите
и ти се иска да виеш, изтощена
от вълчия глад, обзел те в края
на деня?

Боб Сибохара е дипломиран
специалист по спортни диети и
диетолог в Олимпийския коми-
тет на САЩ. Според него съ-
отношението между правилно-

то хранене и доброто самочув-
ствие най-добре може да се
изобрази с една проста схема,
която много прилича на мишена
(виж схемата). Така се нарича и
неговата хранителна система –
енергийна мишена. Тя гаранти-
ра сигурна загуба на тегло без
чувство на глад, като едновре-

менно с това увеличава енергий-
ния приток в организма (това
веднага можеш да го усетиш в
залата за спорт). 

�
Първият кръг на мишената
(сърцевината) се състои

от белтъци и полезни
мазнини (сьомга,
тофу, пилешко
месо, яйца,
орехи, зех-
тин). 

�
В ъ в
в то р и я

кръг попадат
плодовете и
з е л е н ч у ц и т е
(банани, портока-
ли, броколи, зеле и др.). 

�
А в третия – пълнозърнес-
тите храни и полезната

скорбяла, която се съдържа в
кафявия ориз например. Извън
пределите на мишената оста-
ват всички вредни храни и на-
питки – алкохол, сладкиши и
тестени изделия.

Цели се в източниците на про-
теини, след това – в плодовете

и зеленчуците, и най-накрая – в
зърнените храни. Казано по-
просто, първо помисли за плън-
ката на сандвича, прибави към
нея повече зеленчуци и накрая
избери хляба. 

В дните, когато не
спортуваш, е добре

да се ограничиш с
продукти от
първия и вто-
рия кръг (с мал-
ки изключения
и от третия, с
оглед на пре-

поръчителното
меню). А в дните

за тренировки, кога-
то енергозагубата е по-

висока, наблягай на храните, ко-
ито доставят бързи въглехид-
рати. 

Боб смята, че за поддържане
на нивото на кръвната захар са
достатъчни три основни хране-
ния дневно плюс две леки закус-
ки. От последните следва да се
въздържаш в дните без трени-
ровка. 

ТТРРЕЕТТАА  ЧЧААССТТ

Храним се правилно

белтъчини 
и мазнини

зеленчуци 
и плодове

бавни 
въглехи-
драти

На принципа No problem
ПРОБЛЕМ Страх те е да се качиш на кантара.
РЕШЕНИЕ Едно американско научно изследване констатира-
ло, че хора, които всекидневно се теглят, много по-успешно се
разделят с излишните килограми от тези, които се качват на
кантара от време на време.
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Б
ъбреците заедно с пи-
кочопроводите и пи-
кочния мехур образу-
ват пикочния апарат.

Бъбреците са едни от най-важ-
ните органи, а нарушенията на
функцията им, както и на пи-
кочния мехур са опасни за живо-
та. Най-сериозните болестни
признаци са силна жажда, блед-
ност, прекомерна умора, поду-
ти клепачи, пробождащи болки
в кръстната област, смущения
при уриниране, червеникава или
мътна урина. А при заболяване
на мехура – пареща болка при
уриниране и чести позиви за
уриниране. 
Бъбречните заболявания задъл-
жително трябва да се лекуват
от специалист уролог. Но при
по-леките форми медикамен-
тозното лечение може да се
комбинира с пиенето на лекови-
ти билкови чайове. Билковите
чайове стимулират бъбречната
дейност, обезводняват, дезин-
фекцират и обезболяват. Пре-
поръчаните от мен билки са
подходящи за допълнително ле-
чение към основната терапия на
остри и хронични бъбречни въз-
паления, при пясък и камъни в
бъбреците, както и при заболя-
вания на пикочния мехур. 

При остри и хронични
възпаления на бъбреците 
(нефрити, пиелит) 
и на мехура (цистит)

1. Мечо грозде
2 ч. л. листа от билката кис-
нат 12 часа, залети с 1/4 л сту-
дена вода. След прецеждане нас-
тойката се загрява до кипване,
изчаква се малко да се охлади и в
течността се разбърква 1/5 ч.

л. сода бикарбонат. 
Дневна доза: 3 чаени чаши чай
(неподсладен).

2. Листа 
на горска ягода

20 г сухи листа се варят 10 ми-
нути в 200 мл вода, киснат 2
часа и течността се пие след
прецеждане.
Дневна доза: 4 пъти по 1 с. л.

3. Комбинирана 
билкова смес

5 г листа от мента, 10 г хвощ и
20 г мечо грозде се смесват доб-
ре. 2 ч. л. от сместа се заливат
с 250 мл, разбъркват се добре и
се оставят да престоят 12 ча-
са. Прецедената течност се
кипва на котлона. В нея се
разбърква 1/5 ч. л. сода бикарбо-
нат. 

Дневна доза: изпива се на 3 пъ-
ти през деня.

4. Уроантисептичен
микс (при пиелит 

и цистит)
Приготвя се билкова смес от
равни части дръжки на вишни,
листа от бреза, мечо грозде и
корени от гръмотрън. 3 с. л. от
сместа се запарват в 300 мл
вряла вода. Изчаква се течно-
стта да изстине и се прецежда.
Дневна доза: изпива се на 3 пъ-
ти преди ядене.

За промиване на бъбреци-
те и пикочните пътища
(при болни без отоци по
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ПРИ
РО

ДНА

АПТЕ
КА

Спасителни билки
ппррии  ббъъббррееччннии
ппррооббллееммии

Спасителни билки
ппррии  ббъъббррееччннии
ппррооббллееммии

Малината е много ефикасно
растение за лечение 

на бъбречни заболявания



тялото) се използват т.
нар. пикочогонни билки –
в смеси или като чайове
от отделните билки

1.10 г бобови шушулки, 10 г
корени от гръмотрън, 20 г

листа от бреза и 20 г листа от
коприва.

2.Равни части глухарче (коре-
ни и листа), полски хвощ,

плод от хвойна, шипки и магда-
нозено семе.

НАчИН

НА ПРИГОТВЯНЕ

Важи и за двете смеси.
1 препълнена ч. л. билкова
смес се залива с 250 мл вряла
вода и се изчаква 10 минути
да се запарят билките. Всеки
ден се пият по 2 ч. ч. прецеде-
на запарка в продължение на
4–6 седмици. За препоръчване
е чаят да не се подслажда.

Изпитани рецепти 
от германската народна 
медицина за посдилване 
и укрепване на бъбреците
и мехура

1. Листа на малина 
2 препълнени ч. л. наситнени су-
хи листа се запарват в 250 мл
вряла вода за 5 минути. Течно-
стта се прецежда.

Дневна доза: пият се 2–3 ч. ч.

2. Горски ягоди
Изяждането на тези пресни
плодове е изключително полезно
за бъбреците. За жалост сега не
им е сезонът, но поне да сте ин-
формирани, че са полезни.
Дневна доза: 100–200 г.

3. Сок 
от черни боровинки 

Пиенето на сок от черна боро-
винка възпрепятства „избухва-
нето“ на инфекции на пикочоп-
роводните пътища. 
Дневна доза: 1 к. ч.

4. Тиквено семе 
Редовната му консумация сти-
мулира уринирането и укрепва
мускулатурата на мехура. 
Дневна доза: 3–5 пъти през деня
се хапват 5–10 тиквени семки.

При пясък и камъни 
в бъбреците и мехура 
се използват билки 
с диуретично действие,
които улесняват 
изхвърлянето на 
конкрементите 
при неостри възпаления

1. Пача трева
Приготвя се запарка от изсу-
шени стрити стръкове от бил-
ката. 2 с. л. билка киснат 5 ми-
нути в 300 мл вряла вода, пре-
цежда се и се пие запарката.
Дневна доза: 2 пъти по 1 ч. ч. 

2. Полски хвощ
2 с. л. надробени сухи стръкове
киснат в 1 ч. ч. вряла вода до

утаяване и до охлаждане.
Дневна доза: 4 пъти по
четвърт чаена чаша.

3. Брош в смес
40 г корени от брош и по 20 г
сухи шипки, листа от бреза и
хвойнови плодчета се смесват.
1 ч. л. от сместа кисне 10 часа в
200 мл студена вода. Отварата
се оставя да поври 5 минути.
Много е ефикасна  при фосфат-
ни камъни и за разтваряне на
пясък и малки камъчета в бъб-

реците.
Дневна доза: изпива се на глът-
ки в продължение на 24 часа.

Билкови смеси 
при цистит и пясък 
в мехура и бъбреците

1.70 г стръкове от камшик и
по 30 г цвят бял равнец и

арника 
1 с. л. смес се запарва в 250 мл
вряла вода.
Дневна доза: цялата доза се из-
пива вечер.

2.Чай от билките копър,
глухарче, хвойна и гръ-

мотрън 
Смесват се 3 ч. л. гръмотрън и
по 5 ч. л. от останалите билки.
Сместа се вари 10 минути в 1 л
вода. След това билките кис-
нат 1 час.
Дневна доза: 6 пъти по 150 мл
преди и след ядене.

Д-р Неделка МИТРЕВА
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ДВЕ ИЗПИТАНИ

РЕЦЕПТИ

1. За предотвратяване
на образуването на
камъни
Чай от полски хвощ с плодов
оцет: 1 с. л. полски хвощ се
запарва в 1/2 л вряла вода за 5
минути. Прецежда се и се
смесва с 1 ч. л. плодов оцет.
За профилактиране на образу-
ването на камъни в продълже-
ние на 6 седмици се пият по
250 мл неподсладен чай – 2 пъ-
ти дневно.
2. При болки 
в областта на бъбре-
ците и пикочния мехур
Много ефективно е болното
място да се налага с топла
торбичка, пълна с ленено семе.
Грейката с гореща вода, както
и обливането на тялото с
отвара от сенни цветя (може
и взимане на вана) също облек-
чават болките.

Сокът от черна боровинка 
успешно профилактира 
инфекциите на пикочопровод-
ните пътища



З
апомни! Няма принципна антихолес-
теролова диета. Лекарите предпис-
ват специален хранителен режим, съ-
образен с индивидуалните особености

на пациента. Диетолозите могат да елими-
нират вредните за теб храни едва след ка-
то изучат хранителните ти навици. На ня-
кои пациенти с висок холестерол е позволе-
но да хапват яйца или свинска пържола –
храни, които се славят с високото си
съдържание на холестерол, – но само в ра-
зумни количества. По-опасни са манджите
със сос и пържените храни.  

Целта на диетата всъщност не е да
ядеш бедни на холестерол храни, а да огра-
ничиш като цяло приема на мазнини, кои-
то не бива да надвишават 1/3 от препоръ-
чителното за твоя организъм дневно ко-
личество храна.

Все пак има списък на храните, холестеро-
лови бомби, който не е зле да имаш предвид.
Както добре знаеш, трябва да наблягаш на
плодовете, суровите зеленчуци, салатите и
пълнозърнестите продукти. На корем мо-
жеш да ядеш и нискомаслени сирена, млечни
продукти, пилешко месо, риба и задушени
зеленчуци.

Лингвистични и 
медицински уточнения

Името на холестерола идва от гръцкото
chole (жлъчка) и stereos (твърд). Учените за
първи път откриват и идентифицират хо-
лестерол в твърда форма в жлъчни камъни
през 1784 г. Холестеролът, наричан още и
холестерин, е стерол (комбинация от сте-
роид и алкохол) и липид, съдържащ се в
клетъчните мембрани на всички тъкани на
човешкото тяло и транспортиран в кръв-
ната плазма на всички животни. Минимал-
ни количества такъв липид се съдържат и в
клетъчните мембрани на растенията. 

Холестеролът е бяло мазно вещество, не-
разтворимо във вода, но разтворимо в по-
вечето органични разтворители. То
участва в структурата на нашите клет-
ки и в производството на важни хормони
в човешкото тяло.

Накратко, холестеролът не е непременно
и само лош. Човешкият организъм произ-
вежда почти цялото количество холест-
рол, от което се нуждае (около 85%). Оста-
налите 15% постъпват от външни източ-
ници – предимно от храната.

Как да го измериш
Единственият начин да разбереш дали

имаш висок холестерол е по медицински път
– чрез изследване на кръвта. На теория ниво-
то, което общият холестерол не трябва да
надвишава, е 2 г/л. Въпреки че все още фигу-
рира в справочниците и учебниците, това е
все пак доста остаряла констатация. Кога-
то днес съвременните лекари изследват ни-
вото на холестерола, на практика те измер-
ват нивото на циркулиращия в кръвта хо-
лестерол – тоест само на кръвния холесте-
рол. Добре би било такова изследване да бъде
назначено от личния лекар, защото той поз-
нава най-добре пациента и може да прецени
какви са нивата на „добър“ холестерол
(HDL-C – High Density Lipoprotein, или липоп-
ротеини с висока плътност) и „лош“ холес-
терол (LDL-C – Low Density Lipoprotein, или
липопротеини с ниска плътност). 

Лошият и добрият
„Лошият“ холестерол (LDL) се произ-

вежда от черния дроб. Той помага на цирку-
лиращия в кръвта холестерол да се отложи
по-лесно по стените на кръвоносните съдо-
ве и да образува плаки (мастни отлагания).
„Добрият“ холестерол (HDL) също се

CMYK-38

38
Бела, брой 9 (115), 2007

ЧИЧО

ДОКТО
Р

Редовното движение благоприятства 
не само поддържането на килограмите в
норма, но и профилактира образуването
на лош холестерол

Холестерол 

ПОД КОНТРОЛ
Холестерол 

ПОД КОНТРОЛ
Малко ли е, много ли е, добър ли е, лош ли е? Какъвто и да е, 
спокойно! Холестеролът може да се управлява. 
Ето ги и „системите“ за управлението му.

Сьомга – 100 г съдържат 1,4 г омега-3. 
Консумирай я 3 пъти седмично



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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произвежда от черния дроб. Той обаче „от-
нема“ отложения по стените на съдовете
лош холестерол и го пренася обратно до
черния дроб за преработване. По този на-
чин тялото се „чисти“ от свръхколичест-
вото общ холестерол и вероятността по
стените на кръвоносните съдове да бъде
отложен кръвен холестерол намалява зна-
чително. За хора, навършили 20 години, се
препоръчват следните оптимални нива:
�LDL холестерол – по-нисък от 1 г/л.
�HDL холестерол – по-висок от 0,40 г/л.
Съотношението между тях е почти 2:1.

Опасно става, когато съотношението за-
почне да клони към 4:1 в полза на лошия хо-
лестерол. 

Жените са по-защитени от лошия холес-
терол благодарение на сексуалния хормон
естроген, който се отделя в техния орга-
низъм. Но все пак и при тях след климакте-
риума рисковете се покачват. 

Мазнини защитници

➧Без съмнение си чувала за мастна кисе-
лина омега-3. Тя именно понижава ниво-

то на „лошия“ холестерол и повишава ни-
вото на „добрия“, предотвратява образу-
ването на тромби (съсиреци, които за-
пушват кръвоносните съдове). Източни-
ци на омега-3 са мазните и сурови риби
(сьомга, сардина, херинга, скумрия, безсол-
на аншоа, лаврак и др.). Затова е препоръ-
чително тези риби да се консумират 2–3
пъти седмично. Важно е обаче и как са
приготвени рибите. Могат да са марино-
вани, приготвени на пара или евентуално
печени на грил, тъй като високата тем-
пература променя структурата на поли-
ненаситените мастни киселини. Омега-3
се съдържа и в рапичното, сусамовото и
ореховото олио. Зехтинът е богат на мо-
ноненаситени мастни киселини и също
предпазва организма от натрупване на
лош холестерол. Други храни, богати на
омега-3, са гъшата и патешката мас, аво-
кадото и бадемите.

➧Мастната киселини омега-6 също бла-
гоприятства понижаването на „лошия“

холестерол, но за жалост наличието на го-
леми дози от нея в организма понижава
„добрия“ холестерол. Затова внимателно с
количествата! Омега-6 се съдържа в слън-
чогледовото, царевичното и соевото олио.
Има я и в месото. Препоръчително е на ден
да се хапва месо само веднъж – по 100–125 г,
като за предпочитане са по-бедните на
мазнини меса от пиле, пуйка, кокошка, те-
лешко филе и свинска шунка. Начинът на
приготвяне също има значение – най-добре
е месото да се готви печено във фолио, на
грил, на пара или в тиган с незалепващо пок-
ритие, без мазнина.

Незаменимите омега-3 и омега-6 мастни
киселини регулират синтеза на клетъчните
хормони. А чрез тях се контролират всич-
ки биохимични процеси в организма.

ОЩЕ „МАЗНИ“ ПОЛЗИ

Мастните полиненаситени киселини оме-
га-3 и омега-6: 
�забавят процеса на стареене на клетки-
те;
�намаляват атеросклеротичните съдови
промени;
�понижават високото кръвно налягане и
подобряват функционирането на нервна-
та, ендокринната и имунната система;
�подпомагат намаляването на телесно-
то тегло, стимулирайки по-бързото изга-
ряне на подкожните телесни мазнини.

Храни за избягване
Под ножа попадат всички, съдържащи

вредни за сърцето наситени мазнини – ка-
рантия, колбаси, много мазни меса (свинско,
овнешко), както и кубчетата бульон. 

Не е препоръчително да се консумират
повече от 2 яйца на седмица. Към хайве-
ра също не бива да се посяга често. Консу-
мацията на краве масло, пълномаслена сме-
тана и сирената с повече от 45% мазнини
в състава си (пармезан, ементал и горгон-
зола например) е добре да се ограничи. За
другите сирена препоръчителната дневна
доза е 30 г. 

Противопоказано е прекаляването с мле-
чен шоколад, тестени храни, пици, пасти,
бисквити и торти. Какво да правиш, ако си
на парти ли? Никой не ти забранява да опи-
таш от гъшия дроб. Веднъж в седмицата
можеш да си позволиш по едно прегрешение.
Все пак ако ограничиш напълно приема на
храни, богати на холестерол, отвън, риску-
ваш да увеличиш производството на холес-
терол в собствения си организъм. На това
му се казва компенсация на „външния“ де-
фицит и никак не е добре да се случва.

Още рискове
Общият ти холестерол спокойно може да

бъде 2,6 г/л и да е в норма. Всичко зависи от
съответните нива на HDL и LDL холесте-
рола и от други рискови фактори. За да оп-
ределиш рисковете, трябва да си отгово-
риш на няколко въпроса. 

1.Над 60-годишна възраст ли си? (За мъ-
жете въпросът е „Над 50-годишна въз-

раст ли си?“.) 

2.Някой член от семейството ти стра-
дал ли е от сърдечносъдови заболява-

ния в млада възраст? 

3.Пушиш ли, или си спрял/а преди 3 годи-
ни? 

4.Страдаш ли от диабет тип 2? 

Друг рисков фактор е високото кръвно
налягане, което се управлява с намаляване
на приема на сол, намалена употреба на ал-
кохол, контрол на наднорменото тегло, по-
вишена физическа активност и здравослов-
на диета с повече пресни зеленчуци и плодо-
ве и по-малко животински мазнини. Липса-
та на физическа активност също оказва
влияние върху нивото на холестерола. Про-
учвания доказват, че редовното аеробно
физическо движение увеличава нивото на
„добрия“, а редовното ходене по 20–30 ми-
нути на ден поне три пъти седмично нама-
лява нивото на „лошия“ с 18% (което озна-
чава, че рискът от сърдечносъдови заболя-
вания е с цели 36% по-малък). Наднормено-
то тегло и нездравословното хранене също
спадат към рисковите фактори, които
трябва да се следят.

Ако имаш много висок холестерол и ако
диетата не е довела до понижаване нивото
на LDL холестерола, трябва да ти бъде наз-
начено медикаментозно лечение.

Храни съюзници
Растителните мазнини, маргаринът,

прясното и киселото мляко, които са обо-
гатени със стероли, са доказали своето
благоприятно въздействие върху нивото
на холестерола в кръвта. Единственият
проблем е, че те трябва да се ядат в голе-
ми количества, за да окажат положител-
ния си ефект. Това обаче според някои ди-
етолози не е напълно безопасно. Същите
диетолози отбелязват, че 3 г фитостеро-
ли на ден в продължение на 1 година водят
до намаляване на бета-каротина в кръвта
от 20 до 33%. Затова тези продукти са
забранени за консумация от бременни,
кърмачки и деца. 

Атеросклероза Ако мазнините в кръвта не
се елиминират, те се отлагат по стени-
те на кръвоносните съдове
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Л
екарите алармират, че всеки четвър-
ти пациент, принуден да приема ня-
какви лекарства дългосрочно, все в
някакъв момент престава да ги пие.

Най-красноречив е примерът с противоза-
чатъчните хапчета. Колкото по-дълго же-
ните приемат хормонални препарати перо-
рално, толкова по-нещастни и обременени
се чувстват от това. Фактите говорят:
2/3 от младите жени (на и над 20-годишна
възраст) предпочитат оралната контра-
цепция и само 1/3 от дамите на и над 30-го-
дишна възраст я избира като основен ме-
тод за предпазване от забременяване. 

За щастие медицината предлага отлична

алтернатива – модерни пластири, които
отдават лековитите си вещества през ко-
жата. 

По-малко 
странични ефекти 

Например световъртеж. При пластирите
този страничен ефект е немислим. Но ос-
новното предимство на трансдермалните
пластири е, че на пациента не му се налага
постоянно да мисли дали си е взел лекар-
ството, или е забравил. С пластира лечеб-
ните вещества са винаги при теб. Когато
пиеш лекарства, дозата им може да се ре-
дуцира от преминаването им през стомаш-
но-чревния тракт. При пластирите ниво-
то на лечебното вещество е абсолютно
константно. Затова и почти няма стра-
нични ефекти.

Белези
Ако ти е останал грозен белег след хирур-

гическа интервенция или нараняване, дове-
ри се на чудодейните свойства на пластира

против белези. Той създава „кожен кли-
мат“, който активизира регенерацията на
тъканта. Този пластир се носи минимум 12
часа на ден върху кожата.

Паркинсон/RLS
Много хора по света страдат от синдро-

ма на треперещите крайници. От болест-
та на Паркинсон – половината от тях! Две

заболявания – един симптом: липсата на
невротрансмитера допамин в мозъка. С по-
мощта на пластири вече може да се норма-
лизира мозъчната обмяна на веществата. 

Болки
Независимо дали става дума за костно-

ставни болежки, или дори за рак, почти все-

ки в ежедневието си изпитва някаква бол-
ка. Някои пациенти се измъчват от хро-
нични болки. Точно на тях може да помогне
т. нар. Opioid пластир. Вместо многократ-
ните дневни приеми на таблети с него бол-
ките могат да отшумят за 3 дни.

Менопауза
Безсъние, топли вълни, депресия – всяка

трета жена
страда от
тези симпто-
ми по време
на менопауза-
та. Нискодози-
раните пластири, напое-

Пластирът се залепва 
на място по тялото с добро
кръвооросяване – например 
на рамото

œœÎÎ‡‡ÒÒÚÚËËËËÚÚÂÂ
здраве през кожата
œœÎÎ‡‡ÒÒÚÚËËËËÚÚÂÂ

здраве през кожата
Те са надежда за милиони хора по света,
които са принудени да гълтат лекарства с шепи. 
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«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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ни с естроген и гестаген, значително улес-
няват преживяването на климактериума.
Но, внимание! Те не бива да се прилагат по-
вече от 5 години заради риск от рак на гър-
дата.

Хиперактивен 
пикочен мехур

Доста жени страдат от чести и силни
позиви за уриниране. Този проблем се прово-

кира от съкращаването на големия мускул
на пикочния мехар. Пластир, напоен с веще-
ството оксибутинин (Oxybutynin), е удобна
и ефективна терапия в този случай.

Стоп на 
тютюнопушенето

Всички пластирни форми са с диапазон на
дозировки, което позволява на по-силно за-

висимите пушачи да използват най-силни-
те пластири. Диапазонът от дозировки оз-
начава, че потребителите могат посте-
пенно да намалят никотиновия си прием за
период от няколко седмици или за по-дълго,
за да може организмът да се нагоди към на-
маляване на никотиновите нива и към без-
никотиновото състояние.

Контрацепция
Вместо всеки ден да се притесняваш дали

си пропуснала да глътнеш противозачатъч-
ната таблета, по-добре отдай предпочита-
ние на противозачатъчните пластири. По
един всяка седмица се залепва на седалище-

то, корема, на горната част на тялото (са-
мо по изключение на гърдите) или на
външната страна на горната част на ръка-
та. Пластирите са също толкова надежд-
ни, колкото и хапчето.

Либидо
Много жени преживяват страшната опе-

рация хистеректомия – отстраняване на

матката и яйчниците. И доста от тях
страдат след това от понижено либидо.
Хормоналните пластири са идеалното ре-
шение за този случай. Те доставят така не-
обходимите за повишаване на либидото
мъжки хормони.

КАК ФУНКЦИОНИРАТ

Повечето пластири се състоят от три
слоя: (1) покривно фолио, един самозалеп-
ващ се слой, напоен с медикамента, и от
защитно фолио, което се отстранява
при употреба. Активното и залепващото
вещество са втъкани в много фина ре-
шетъчна мрежа. Затова с тези пластири
може съвсем спокойно да се влезе и под
душа. Медикаментът се отделя посте-
пенно (на дози) в течение на времето и
прониква през кожата (2) в кръвта (3).
После се разпределя по цялото тяло чрез
кръвообращението. Внимание! Жегите
могат опасно да ускорят този процес, ко-
ето може да доведе до предозиране на ве-
щество в организма.

1

2

3
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О
тново усещаш онова
неприятно парене на
горната (а може и на
долната) устна.

Херпесът припомня за себе си.
Иска ти се да го елиминираш
още в зародиш, преди да се е по-
казал. Ще ти помогне ли паста-
та за зъби? А медът?

1. Заразен ли е 
обикновеният (лаби-
алният) херпес?

За съжаление – да. Защото при
него става дума за вирусна ин-
фекция. Вирусът се намира в
слюнката, в очните секрети, в
секрета на кожнолигавичните
язвички и в половите секрети.
Главният път на предаване е
прекият контакт с болния,
както и контактът с микрос-
копични капчици във въздуха,
съдържащи секрет от херпес-
ните язвички. Особено заразни
са прясно образувалите се хер-
песни язвички. Целувките са
строго забранени! Не пипай и

предметите за лична хигиена на
болния – хавлиени кърпи и очила
например.

2. Всеки човек ли 
може да образува
херпес? 

Принципно, да. 90% от възра-
стните носят херпесния вирус
в организма си. Повечето от
тях са се заразили с него още ко-
гато са били деца. След заразя-
ването вирусът на обикновения
херпес достига през микроско-
пични наранявания на кожата
или лигавиците до кръвта и от-
там – до нервните сплетения
(ганглии) най-често на подкож-
ните и кожните нерви. Там той
изпада в латентно (неактивно)
състояние. При определени ус-
ловия се активира наново, като
по обратния път достига кожа-
та и лигавиците, където причи-
нява специфичните увреждания. 

Причините за реактивацията
на инфекцията са разнообразни

и неизяснени докрай. Но за глав-
на причина се сочи стресирана-
та имунна система. Други бла-
гоприятстващи реактивация-
та на херпеса фактори могат
да бъдат други инфекции на ця-
лото тяло, прекомерна ултра-
виолетова радиация (например
слънчево изгаряне), силен емоци-
онален стрес, промени в имун-
ната система и тежки травми. 

3. Лекарската 
помощ наложителна
ли е?

Не е задължителна. Можеш да
си помогнеш и сама. Не докос-
вай прекалено често с пръсти
язвичките, за да не пренесеш ви-
русите върху друга част от тя-
лото си. Ако носиш лещи, изми-
вай внимателно ръцете си, пре-
ди да ги сложиш или махнеш. На
кожен лекар е нужно да отидеш
само ако мехурчетата се разп-
ространят по цялото ти тяло
и се появяват всеки месец.

4. Как да се 
предпазиш?

Най-ефективната защита
срещу херпес е редовното под-
държане на имунната система
във форма – с осигуряване
на достатъчно време за
сън, здравословно
хранене и движение
на чист въздух. Ако
въпреки всичко мехур-
четата се обра-
зуват, веднага ги
третирай с анти-
бактериален мехлем,
съдържащ напри-
мер извлек от ма-
точина (виж сним-
ката), или пък ги пок-
рий с прозрачни пластири.

5. Провокира ли
стресът образува-
нето на херпес?

Да. Отрицателните емоции
са другата възможна причина за
образуването на херпес. Така че
гледай да не се ядосваш и да над-
хитряваш стреса.

6. Медът помага ли?
Научни изследвания сочат, че

инфекцията минава по-бързо,
ако херпесните язви се мажат
всеки ден с мед. А от пастата
за зъби мехурчетата видимо се
изсушават и завяхват. Но не си
прави илюзии, че тя убива виру-
сите. И още едно предупрежде-
ние – зъбната паста може да
доведе до кожни раздразнения,
ако си с по-чувствителна кожа.

7. А червилото 
забранено ли е?

По принцип – не. Но поне поча-
кай с нанасянето му, докато яз-
вичките хванат коричка. Първо
намажи херпеса с мазило, което
съдържа пантенол, и чак тогава
си сложи червило. 

Нека терапията започне още при
първите сърбежи, които усетиш 

ДАЛИ СЕ „ПРИХВАЩА“
ОТ ЦЕЛУВКА? 
А МОЖЕ ЛИ ДА СЕ
ИЗЛЕКУВА С ПАСТА
ЗА ЗЪБИ ИЛИ 
С МЕД?

вваажжннии  ввъъппррооссаа
ззаа  ХХЕЕРРППЕЕССАА7777вваажжннии  ввъъппррооссаа
ззаа  ХХЕЕРРППЕЕССАА



З
а да стои естетично ме-
талокерамиката, тя
трябва да отговаря на ед-
но основно изискване – ме-

талът под керамиката и са-
мата керамика да са на една и
съща фирма производител.
Освен това металът трябва да
е излят само веднъж. Така се
постига по-здрава химическа
връзка между двата материала
и се избягва рискът от отлеп-
ването на парчета от керами-
ката (и съответно от прозира-
нето на метала под тях). Не
по-малко важни са и зъботех-
ническите умения при възпро-
извеждането на правилен цвят,
големина, форма и разположение
на коронката. 

За естетични се смятат ко-
ронките и мостовете, които
не могат с просто око да се
различат от съседните есте-
ствени зъби, а не тези, които
са най-бели и най-релефни.

За целта керамиката се нана-
ся послойно с различни нюанси

на един цвят, съответстващ
на цвета на естествените зъб-
ни тъкани.

Недостатъци
�Най-слабото място на мета-

локерамиката е самият метал.
Той трябва да е дебел минимум
0,4 мм, за да е достатъчно здрав.
Като прибавим още минимум 1,6
мм дебелина на керамиката
(нужна е, за да не прозира ме-
талът), излиза, че трябва да се
изпилят 2 мм от зъба, което не-
минуемо води до умъртвяване-
то му и до ред други усложнения.
�Другият голям недостатък е,
че след време металът започва
да отделя метални окиси около
венеца и посивява леко с време-
то. Особено ако стоматологът
не е вкарал достатъчно дълбоко
коронката под венеца. Този ес-
тетически дефект изглежда
ужасно на предните зъби. Може
де се избегне с използването на
т. нар. прагова керамика – в ший-
ката на зъба няма метал, а само

керамика с високо качество. То-
ва изисква изработването на
специално прагче под венеца. Но
тази процедура е доста по-скъ-
па. �В метала почти винаги има
известно количество никел, а
много хора са алергични към него.
Сигурно ви се е случвало да си ку-
пите дънки с никелово копче или
пък никелови обици и да се обри-
нете. А представяте ли си какво
би станало, ако никелът е в уст-
ната ви кухина и сте алергични?!
Разбира се, има златни, платине-
ни и титаниеви сплави, които са
с по-висока биологична поноси-
мост, но пък те са двойно и
тройно по-скъпи.

ПО-ДОБРЕ САМО

КЕРАМИКА

Най-препоръчителни са изцяло
керамични коронки и мостове.
При изработването им се
прилага специална техника на
пресоване, както и високока-
чествена керамика, която е
достатъчно здрава и без нали-
чието на метален скелет.
Толкова здрава, че да издържи
направата на малък мост. Тя
не провокира алергии и е мно-
го естетична. Но тези корон-
ки са възможно най-скъпите. 

Зъболекарят 
е виновен!

Освен на зъботехника есте-
тическите грешки могат да се
припишат и на зъболекаря. Най-
често когато той е изпилил

неправилно зъбите или пък е
взел лош отпечатък. Тогава се
получават къси коронки. При
поставянето им се вижда част
от зъбната шийка. Някои коле-
ги си позволяват да цименти-
рат тези корони, за да спестят
нови разходи и време, но това е
недопустимо. Зъболекарят мо-
же да сбърка и при определяне-
то на цвета на коронката. За-
щото го прави на зъболекарския
стол, под изкуствената свет-
лина на лампата на машината.
Това е погрешно. Цвят се опре-
деля само на слънчева светлина.
Нали все пак пациентът ще се
усмихва и на дневна светлина.

Накрая искам да подчертая,
че правилно изработената ко-
ронка не бива да се различава от
съседните здрави зъби, да драз-
ни венеца и да задържа храна
между зъбите. Зъбът под нея
трябва да е здрав или отлично
излекуван. Защото прелекуване-
то на зъба през металокерами-
ка е практически невъзможно.

Д-р Цветан ПЕШЕВ,
стоматолог

УСМ
ИВКАТА

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

корони

«а естетиката 
и металокерамичните

корони
Всеки днес е чувал за т. нар. металокерамични коронки

и мостове, но едва ли се досеща колко много видове 
използват зъболекарите в България.



Как действа оризът: отслабващо, отводняващо, съз-
дава чувство за ситост и на всичкото отгоре е нискокалори-

чен.
Как действат азиатските подправки: чилито, джинд-
жифилът & кo активизират кръвообращението, а чрез
това и изгарянето на мазнини.

Как действа зеленчуковата супа: изгаря мазнините, отложени в депа-
та, защото при храносмилането є се отделя двойно повече енергия.
Как действа ябълковият оцет: стимулира храносмилането и обмяна-
та на веществата. 

ДНЕВЕН РЕЖИМ

�Сутрин 5 оризови блокчета, намазани с 3 с. л. конфитюр.
През деня се изпиват минимум 2 л зелен чай с лимон.
�Междинна закуска 150 г плодова салата от ананас и папая,
подправена с прясно рендосан джинджифил.
�Обяд 150 г ориз, приготвен на тиган със зеленчуков бульон, и 250 г

зеленчуци – тиквички, броколи, гъби и домати.
Зеленчуците се задушават с 1 ч. л. растително олио,

соев сос, чесън, чили, сол и черен пипер.
�Междинна закуска 150 г обезмаслено кисело мляко.
�Вечеря 100 г скариди, задушени в 1 с. л. растително
олио с малко чили (или други люти подправки по избор) +

100 г сварен ориз, полят с 2 с. л. сладко-кисел чили сос.
ОБЩО: 950 кал, 16 г мазнини

ДНЕВЕН РЕЖИМ

�Сутрин След ставане – 300 мл хладка вода с разтворени в
нея 2 с. л. ябълков оцет. На закуска – 150 г обезмаслено

кисело мляко, в което е разбъркана 1 ч. л. мед. През де-
ня се изпиват минимум 1,5–2 л минерална вода или
билков чай.
�Междинна закуска 250 мл зеленчуков бульон.
�Обяд Супа от 500 г зеленчуци – лук, броко-
ли, чушки, домати, картофи – или от фасул,
приготвена с 200 мл зеленчуков бульон и
подправена с малко сол и черен пипер. Към
нея – 200 мл минерална вода, в която е
разтворена 1 с. л. ябълков оцет.
�Междинна закуска 1 ябълка.
�Вечеря Супа като на обяд. И, естест-

вено, 1 ч. ч. минерална вода с разтворена в
нея 1 с. л. ябълков оцет.

ОБЩО: 480 кал, 6 г мазнини

4
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ХРА
НЕН

Е

ЗДРАВОСЛОВНИЗДРАВОСЛОВНИ
Лека супа, много
течности и суро-
ви хрупкави зелен-
чуци – всичко то-
ва ще ти помогне
да стопиш мазни-
ните около ханша
за рекордно крат-
ко време

Отслабване по ки-
тайски – лютивите
подправки ще ти
помогнат много
бързо да си върнеш
идеалното тегло

Кратките бързи диети, включващи по два важни продукта, които оформят фигурата,
ще сътворят наистина чудеса с тялото ти. При това само за четири дни.

Зеленчукова супа       ябълков оцет&&

Ориз       азиатски подправки&&



ДНЕВЕН РЕЖИМ

�Сутрин 2 филии пълнозърнест хляб, намазани с
4 с. л. извара и 2 ч. л. конфитюр. През целия ден се

изпиват минимум 2 л билков чай или минерална вода
�Междинна закуска 100 г извара, объркана с наря-

зани на ситно краставици и копър.
�Обяд 300 г обелени сварени картофи, 2 домата, наря-

зани на шайби, и дип, приготвен от 100 г кисело мляко, 100
г извара, сол, черен пипер, червен пипер и 4 нарязани на дреб-

но скилидки чесън.
�Междинна закуска 150 г извара, объркана с парченца пресен

плод.
�Вечеря 200 г сварени малки картофи (обелени), 100 г пуешки

гърди, нарязани на кубчета, и 1/2 червена чушка, нарязана на ивици, се
задушават в 1 ч. л. олио и малко вода. Към тях – 100 г извара с люти

подправки и 1 домат, нарязан на шайби.
ОБЩО: 1135 кал, 11 г мазнини

Как действат картофите: висококачествените въглехид-
рати държат в шах нивото на кръвната захар, както и от-

делянето на хормони, благоприятстващи натрупването на
мазнини.

Как действа изварата: съдържащите се в нея белтъ-
чини карат мазнините, отложили се в депата, да

се топят по-бързо.

ДНЕВЕН РЕЖИМ

�Сутрин 150 г обезмаслено кисело мляко с 200 г пюриран пъпеш и 1 ч.
л. нарязан на много ситно пресен босилек. През деня се изпиват мини-
мум 2 л билков чай или минерална вода.
�Междинна закуска Плодова салата от 300 г пъпеш, 1/2 ч. л. мед и
нарязана на ситно мента.
�Обяд 200 г филе от бяла риба, поръсена с 1 ч. л. нарязан на сит-
но пресен естрагон и малко зехтин, се увиват с алуминиево фолио
и се пекат 10 минути в предварително загрята до 200 °С фурна.
Към нея – салата от 200 г краставици с дресинг, приготвен от
сол, 1 с. л. извара, черен пипер и нарязан на ситно копър.
�Междинна закуска 200 г парчета пъпеш, гарнирани с 50 г на-
рязана на парчета шунка.
�Вечеря Салата от 250 г нарязан на кубчета пъпеш, 100 г за-
душени скариди и 2 с. л. винегрет, подправен с нарязан на сит-
но пресен кориандър.
ОБЩО: 965 кал, 29 г мазнини

Как действат пъпешът и дините: почти 90% от съдържанието на те-
зи плодове са вода в комбинация с редуциращи мазнините витамини

и минерални вещества.
Как действат ароматните треви: горчивите вещества в състава

им стимулират по-бързото изгаряне на калориите и отводняване-
то на организма.
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БЛИЦДИЕТИБЛИЦДИЕТИ

Картофи за отслабване –
храната на бедните отдав-
на е популярна като опти-
мално засищаща и здравос-
ловна. Двойно по-отслабва-
що действие дава комбина-
цията картофи и извара

Идеално за жегите –
плодовият микс от
пъпеш и ароматни
подправки ободрява
отвътре и изпразва
мастните депа

Пъпеши и дини       ароматни треви&&

Картофи       извара&&



Какво има 
под ципата му

То е пълно с фруктоза и глюко-
за, но пък те са лесно усвоими.
Заради високата си калорийна
стойност и незаменимите не-
органични киселини в състава
си (винена, лимонена, ябълчена и
др.), стимулиращи храносмила-
нето, гроздето е неизчерпаем
източник на енергия. Богато е и
на минерални соли (калий, кал-

ций, фосфор, магнезий, желязо,
натрий, сяра), и на микроеле-
мента йод. Съдържа и разнооб-
разни аминокиселини (аргинин,
метионин, хистидин, серин,
глицин, лизин и др.). 

Повечето сортове имат спе-
цифичен вкус, дължащ се на аро-
матните вещества в плода.
Червените съдържат багрилни-
те вещества антоциани, а жъл-
тите и зелените сортове –
флавони. 

Колко е калорично
По хранителна и енергийна

стойност 

1 кг грозде се равнява на 
1 л мляко. Или на 10 яйца;
300 г хляб; 200 г сирене; 
500 г месо; 2 кг праскови; 
3 кг дини; 1,5 кг сладки 
круши или ябълки или 
на 3 кг портокали.

Гроздовият сок е още по-хра-
нителен. 

Енергийната стойност на 
1 л гроздов сок е 850 ккал.

Лечебност

�
Още Хипократ сравнява ле-
чебните качества на гроз-

довия сок с тези на пчелния
мед. Което си е откровена
атестация! 

�
Прочутият древноримски
лекар Клавдий Гален лекувал

с гроздов сок болести на хранос-
милателната и костната сис-
тема. 

�
В миналото са давали на
болни от туберкулоза т.

нар. гроздов мед (сгъстен чрез
варене гроздов сок). Използвали
са го при кръвоизливи, фебрилни
състояния, очни заболявания,
хроничен запек, водянка и кожни
рани.

Днес лечението с грозде, 
наречено амелотерапия, 
се прилага широко в народ-
ната и съвременната 
медицина.

�
Гроздето се включва в дие-
тата на изтощени след

продължително боледуване, на
болни от туберкулоза. 

�
Особено подходяща храна е
при анемии, умствена и фи-

зическа преумора, отслабване и
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СЕЗ
ОННО

÷‡ˇÚ Ì‡ ÔÎÓ‰Ó‚ÂÚÂ÷‡ˇÚ Ì‡ ÔÎÓ‰Ó‚ÂÚÂ
1 КГ ГРОЗДЕ СЪДЪРЖА 700 ККАЛ

Витаминното му съдържание в сравнение с това на другите плодове не е високо, 
но пък е биологично балансирано. С други думи, в гроздето са „заключени“ всички

ценни за правилната обмяна на веществата в човешкия организъм „суровини“.

Храни и напитки от грозде

�

ГРОЗДОВ МЕД 
Подбира се добре узряло и здраво грозде.
Зърната му се смачкват и получената
мъст (сок) се прецежда. Добавя се калциев
карбонат за окисляване. Избистреният
сок се прехвърля в съда, в който ще се ва-
ри до сгъстяване.
ПАСТЬОРИЗИРАН ГРОЗДОВ СОК 
Добре е да се използват няколко сорта
грозде, които са с различна киселинност и
захарност. Зърната се смачкват, а отде-

леният сок се прецежда и се оставя за
кратко време да се утаи. Налива се в доб-
ре измити и подсушени бутилки, като се
оставя малко празно пространство под
капачката на всяка. Бутилките се запуш-
ват с коркови тапи, предварително накис-
нати в хладка вода. Нареждат се в казан
върху дървена решетка. В средата се сла-
га бутилка с вода, в която се потапя тер-
мометър. Водата в казана се налива до ни-
вото на гърлата на бутилките (малко под

тапите), като се внимава да не се намок-
рят запушалките. Загрява се бавно, дока-
то термометърът покаже 75 °С. При та-
зи температура бутилките се държат
15–20 минути. Изваждат се, изчаква се да
се охладят. Съхраняват се в хладно поме-
щение и се отварят непосредствено пре-
ди консумация.
ПЕТМЕЗ И РАЧЕЛ 
Гроздовият петмез се приготвя от през-
ряло грозде със слаба киселнност. Гроздо-
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неврози. 

�
То алкализира кръвта и
всички телесни течности,

усилва окислителните процеси
в организма, влияе върху жлези-
те с вътрешна секреция, подпо-
мага дейността на храносмила-
телния тракт, повишава обща-
та устойчивост на организма
срещу инфекциозни болести и
успокоява нервите.

�
Гроздовата захар прите-
жава диуретично и дезин-

токсикиращо действие. Зато-
ва гроздето действа благот-
ворно на заболявания на чер-
ния дроб (хепатити и цироза),
на бъбреците (нефрити, цис-
топиелити, нефролитиаза),
при повишена урея и при сър-
дечни заболявания. 

�
Калият, както и глюкоза-
та в състава му действат

кардиотонично и нормализират
сърдечната функция.

�
Гроздето се препоръчва и
при хипертония (повишено

артериално налягане), заболява-
ния на белите дробове, артри-
ти, хроничен ревматизъм и за
лечение на някои кожни заболя-
вания. 

�
Народната медицина „пред-
писва“ консумация на грозде

през есента с профилактична
цел – организмът става по-ус-
тойчив на простудни заболява-
ния през зимата.

Противопоказания 
Затлъстелите хора обаче не

бива да ядат грозде, защото то
съдържа много захари. А стиму-
лиращият ефект на гроздето
върху стомашно-чревния тракт
го прави неподходяща храна за хо-
ра, боледуващи от остър и хро-
ничен гастрит с повишена сто-
машна киселинност, от язва и
диария.

Лили НАЙДЕНОВА

�вите зърна се смачкват. Получената
мъст (сок) се избистря, като на 100 л
мъст се прибавят 20 г калиев мета-
бисулфит. Избистреният сок се
прехвърля в колям котел (или казан) и
се загрява. Преди да се е сгорещил,
сокът се пресича с бяла пръст или с
калциев карбонат, за да се неутрали-
зират киселините му. На 100 л мъст
се прибавят 1–1,2 кг бяла пръст или
300 г калциев карбонат. Загряването
продължава, докато мъстта заври.
След това съдът се отстранява от
огъня и се оставя за няколко часа, за

да падне утайката на дъното. Бист-
рият сок се прехвърля внимателно в
широка тава, където се сгъстява.
Отначало се вари на по-силен огън, а
когато петмезът започне да се сгъс-
тява – на по-слаб.
Ако към несгъстения напълно петмез
се прибавят парчета от дюли, ябълки,
тиква, смокиня или от други плодове,
се получава рачел. Най-вкусен е рачелът
с парчета от тиква, които се накис-
ват предварително за 2–3 часа във вар-
но мляко и тогава се слагат в полусгъс-
тения петмез.



С
поред Фройд сънищата са
прикрита реализация на
изтласканите ни желания.
Но не всеки сън е от сек-

суално естество. Сънищата
обаче имат достъп до спомени-
те и преживяванията от наше-
то детство. С което създават
впечатление, че вадят на показ
най-лошото от нас. Но разумно
е да не се срамуваме от сънища-
та си – ние сме толкова лоши,
колкото излиза от тяхното
тълкуване. Интерпретацията
на сънищата е път към опозна-
ване на нашето несъзнавано.

От памтивека сънищата сму-
щават покоя ни нощем и не спи-
рат да тревожат умовете ни
денем със своята загадъчност.
Някога ги смятали за 

пратени 
от боговете 

Сам Омир в „Илиада“ спомена-
ва, че „и сънят е от Зевса“. От-
тук и необходимостта за древ-
ните да тълкуват тяхното
значение, за да узнават какво
послание им носи от боговете
сънуваното. Другаде истината
се явява насън – като в „Злат-
ното магаре“ на Апулей, където
вероломно убити хора се
присънват на своите близки, за
да им разкажат обстоятел-
ствата около коварната си ги-
бел и да поискат мъст. По-къс-
но Шекспир ще заеме сходен
драматургичен похват за раз-
булване на истината, като пра-
ти нещо като „сън наяве“ на
Хамлет. И неслучайно, пак в
драматургията и отново в съ-
ня, се появява формулирането
на едиповия комплекс, когато
Йокаста казва на Едип:

Живей и не мисли – 
така е най-добре.

И ти не се плаши 
от брак със майка си!

Насън мнозина виждат 
как със майка си

делят легло. Но който 
смята всичко туй

за празно нещо – 
той живее най-добре. /1/

Суеверия или...
Когато Фройд започва да изу-

чава сънищата, науката ги е би-
ла оставила на суеверието, обя-
вила ги е за чисто телесен акт,
за един вид „конвулсия на спящия
душевен живот“. Не без основа-
ние Фройд пише за себе си, че в
книгата си „Тълкуване на съни-
щата“ е дръзнал да вземе стра-
ната на античността, на народ-
ното суеверие, срещу остракиз-
ма (прокуждането, отстранява-
нето) на позитивната наука. Той
се заема с изследване на собстве-
ните си сънища и нарича метода
via regia (кралски път) на психо-
анализата. Когато на 24 юли
1885 г. интерпретира цялостно
за пръв път един от своите съ-
нища (прочул се впоследствие
като „инжекцията, направена на
Ирма“), той пише на приятеля
си Флис, че му се открила „мис-
терията на съня“, а именно –
„сънищата са реализация на же-
лания“. Впрочем за този първи
дешифриран сън той ще сподели
и едно свое желание (а може би
блян) на същия този Флис. Как
един ден в хотел „Белвю“ ще
поставят паметна плоча с над-
пис: „В тази сграда на 24 юли
1885 г. на д-р Фройд се разкри
тайната на сънищата“. По-къс-
но това наистина се случва.

Драматургията 
на Морфей

В мизансцена на съня участ-
ват много елементи и на първо
място ярките впечатления и
преживявания от деня. Сънят,
така да се каже, е предизвикан
от някакво събитие, „от което
не ни е отделила все още една
нощ на спане“, пише Фройд. Но
сънят включва и начина, по кой-
то душата реагира на въздей-
стващите є в спящо състояние
дразнители – например звънът
на будилника може да се интег-
рира в съня, като се превърне в
празничен екот на камбани, оп-
ределени аромати могат да
„изпратят“ сънуващия на екзо-
тични географски ширини и пр.
Тук винаги ни впечатлява как в
малкия отрязък от време, кой-
то отделя възприемането на
стимула от самото събуждане,

се побира такова богато съдър-
жание. Много точен е при-
мерът с френския лекар и изсле-
довател на сънища Алфред Мо-
ри. Той сънува, че е изправен
пред Революционния трибунал,
вижда Робеспиер, Марат и всич-
ки герои от онази ужасна епоха,
той им говори, те му говорят,
осъждат го на смърт и го изпра-
вят на ешафода. Палачът го
привързва към гилотината, тя
се задейства и Мори усеща гла-
вата си да се отделя от тяло-
то. Събужда се ужасен и конс-
татира, че... балдахинът се е
стоварил върху гърлото му.

В съня разумът се оттегля
от околния свят, но връзката
не е напълно прекъсната, така
че една безразлична дума може
да не ни извади от „царството
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на Морфея“, но ако ни повикат
по име, ще се събудим, така
както проплакването на бебе-
то ще разсъни неговата майка. 

Сбъдване 
на желания

Да започнем с едно уточнение
– Фройд никога не е твърдял, че

всички сънища са само от сек-
суално естество. Напротив,
той пише: „Никога не съм твър-
дял – както ми се приписва, – че
според сънотълкуванието всич-
ки сънища имат сексуално
съдържание или са плод на сек-
суални подбуди. Не е трудно да
се види, че гладът, жаждата
или отделителните функции
могат да породят същите за-
доволяващи сънища, както ня-
кое изтласкано сексуално или
егоистично желание.“ Така глад-
ният ще сънува обилни обеди,
просякът – че е богат, и даже
потребността от спане поня-
кога ни кара да сънуваме, че сме
станали и отиваме на работа,
докато в действителност
продължаваме да спим в легло-
то си. Или да вземем онзи „по-
литически“ сън на Бисмарк –
той язди из Алпите с огромно
затруднение по тясна пътечка,
призовава бог и удря с камшика
си скалите. И става чудо – от-
варя се широк път, по който
пруските воини нахлуват със
знамената си в Бохемия (тогава
неприятелска страна). За
Фройд сънят описва момент на
обезнадежденост на политика
Бисмарк във време, в което той
силно желае война с Австрия
като най-доброто възможно
средство за излизане от вът-
решните конфликти на Прусия.
Към плоскостта на този анализ
можем без усилие да добавим
мисълта на съвременния френс-
ки историк и писател Жак-Бе-
ноа Мешен: „Всички хора съну-
ват. Но, изглежда, че понякога
историята сънува чрез тях.“

Те имат смисъл 
И той подлежи на тълкуване.

Поне така твърди Фройд. В ос-

новата им е някакво изтласкано
желание, което формира съня,
като включва и „остатъците
от деня“ за материал. Така полу-
ченият сън представлява задо-
воляване на желанието, което
стига до нас в твърде закодира-
на форма. Нека вметна – „изт-
ласкано от съзнанието ни жела-
ние“ ще рече, че то е, образно ка-
зано, отпратено от нас „в киле-
ра“ на несъзнаваното като немо-
рално, недостойно, егоистично,
честолюбиво и пр. То обаче се
възползва от нощния покой на
„аз“-а, за да си пробие път чрез
съновиденията до съзнанието.
Но в спящо състояние цензура-
та на „аз“-а не е изчезнала, тя
само е отслабена и се противо-
поставя на несъзнаваното жела-
ние да се изрази в адекватни
форми. Оттук се пораждат де-
формациите в сънищата. Мате-
риалът се преработва и изопача-
ва до неузнаваемост – появявят
се различни символи заместите-
ли, акцентът може да се премес-
ти върху някакъв незначителен
детайл, важното да се сведе до
маловажно, до намекване или до
загатване, смисълът да се
превърне в своята противопо-
ложност. Сънят става кратък
и лаконичен по отношение на бо-
гатствата на мислите ни, съби-
ра много идеи в един-единствен
образ (например едно и също
място или лице в съня ни често
имат белезите на две-три други,
а всъщност са четвърти). Съни-
щата са реализация на желания
дори когато са с тревожно и
плашещо съдържание, защото
това е част от деформацията и
превръщането на една идея в
нейната противоположна. За
Фройд кошмарите се появяват,
когато възникне опасност несъз-

наваните ни мисли да надхит-
рят цензурата и сънят да стане
прекалено ясен. А силно изопаче-
ните сънища са предимно израз
на сексуални желания.

Изплува 
забравено детство

Освен това за съня са достъп-
ни и забравените спомени от
детските ни преживявания.
Фройд например сънува в под-
робности някакъв мъж, който
му прави услуга и е доктор.
Впоследствие от възрастната
си майка разбира, че такъв човек
действително е съществувал –
това е лекарят, помогнал му при
една злополука. Но не само мате-
риалът на забравените ни детс-
ки преживявания е достъпен за
съня, а и психическият ни жи-
вот от този период с всичките
му особености – егоизма, ревно-
стта, едиповия комплекс. Като
ни връща към началото на мо-
ралното ни развитие, сънят ни
кара отново да мислим и да
чувстваме като деца и създава
впечатление, че е извадил на по-
каз най-лошото у нас. Но това е
само плашеща привидност. 

Актуална в този ред на мисли
е една древна максима на Пла-
тон: „Добри са хората, задово-
ляващи се да сънуват онова, ко-
ето други извършват.“ Колко ли
забавно ще му е било на Фройд
да чуе на една от лекциите си
възражението на някаква бла-
гопристойна американка: „А ние
в нашата държава имаме само
алтруистични сънища.“

Психоанализата отделя спе-
циално внимание на 

символиката 
на съновиденията
Например къщата като обоз-

Приносителят на този талон 

получава 5% отстъпка

при закупуване на продукт 

в магазините 

�
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Най-новото 
от Lumene
LUMENE Blueberry Curl
е спирала за обемни и
извити мигли с уникал-
на четчица. Тя е гуме-
на, извива перфектно
миглите и им придава
подреден обем само с
един замах. Заоблени-

те страни на плос-
ката четка пов-
дигат миглите
нагоре, като ги
оформят и из-
виват. Конусо-
видните, меки
и гъвкави

косъмчета идеално прилягат към
ресниците – даряват ги с цвят от
корена до върха и ги разделят една
от друга.
Специално внимание заслужава и
светлоотразяващата база за лице
LUMENE Beauty Base Highlighter
Trio. Този продукт е съставен от
три светлоотразяващи цвята,
които дават финалните щрихи на
макиажа, като обливат лицето
със сиянието на зората. Нанесете
върху устните, скулите, под из-
вивките на веждите и по вът-
решните ъгли на очите, и ще се
радвате на перфектно матирана
и сияйна кожа.

Бургаската болница 
получи модерен кувьоз
Неонатологичното отделение на
Многопрофилна болница за активно
лечение в Бургас получи дарение от

г-н Васил Мирчев, председател на
съвета на директорите на ВМ „Фи-
нанс груп“ и издател на списание
„Мениджър“ – транспортен интен-
зивен кувьоз с марка Draeger. Даре-
ният кувьоз е иновация от последно
поколение и е предназначен за спася-
ване и лечение на високорискови но-
вородени. „Този тип кувьози се изпо-
лзва денонощно, което води до бър-
зата им амортизация. Честата им
подмяна е непосилна за отделение-
то. Именно затова дарението на г-н
Мирчев е изключително ценно и нав-
ременно“ – коментираха д-р Георги-
ев, началник на родилното отделе-
ние, и д-р Димитрова, началник на
неонатологичното отделение.
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начение на човека в неговата
цялост, цветята като символ
на различни органи, заминаване-
то и пътуването с влак – като
смъртта, водата – асоциирана
по определен начин с раждане-
то, и др. Тази символика трябва
да се познава, но във всеки слу-
чай не може да се абсолютизира
и да се използва като съновник,
като един вид готов наръчник
по сънотълкуване.

Фройд се занимава и с изслед-
ването на типични сънища.
Според него често срещаните
сънища с изпити отразяват
безпокойство, когато на дру-
гия ден ни предстои изпита-
ние и се страхуваме да не се
провалим. Сънищата за изпус-
нати влакове (като тези за из-
пити) са сънища на „утехата“
– те ни утешават пред тре-
вожността от смъртта, за-
щото заминаването на пъте-
шествие е нейният символи-
чен израз. Съществуват и дру-
ги категории сънища: за неудо-
бство от голотата ни, за па-
дане, за дежа ву, за загуба на
близки същества. Зад послед-
ните могат да се крият раз-
лични неща. Фройд дава за при-
мер своя пациентка, която
ужасно се измъчвала от това,
че сънува смъртта на люби-
мия си племенник. Всъщност
„на погребението“ тя среща
един специален мъж, към кого-
то не е безразлична, и тази
среща е нейното истинско же-
лание. Подобни сънища обаче,

както вече стана дума, ни
препращат и към един архаи-
чен, аморален период – този на

нашето детство, когато си
съперничим с братята и сест-
рите за любовта на нашите

родители, или с единия от тях
за любовта на другия. И
чувствата на омраза, меко ка-
зано, съвсем не са ни чужди...

Фройд изрично отбелязва, че
едно и също съдържание на съня
може да носи различен смисъл у
различните хора и да бъде с раз-
личен контекст. Затова в 

техниката на 
интерпретирането 
той се опира преди всичко на
мислите, които пациентите
ще споделят във връзка със съ-
нуваното, и по-точно, на ме-
тода на свободното асоциира-
не (пациентът казва всичко,
каквото му дойде на ум, без да
го подлага на критика). Всяка
интерпретация, която не е
вписана в свободите асоциации
на сънуващия и в прочита на
неговата собствена история, е
вулгаризация на психоанализа-
та. Кралският път, който тя
откри в тълкуването на съни-
щата, е, че това е път към
опознаване на нашето несъзна-
вано – там, където „човекът
не е господар сам на себе си“. И
ако на някого това му се стори
разочароващо и даже някак
прозаично, нека си спомни афо-
ризма на художника Франси
Журден: „Всяко човешко съще-
ство е една вселена, която си
струва да бъде разкрита.“

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

Ина Илиева, клиничен психолог и психотерапевт

–Прекарвахме дни наред заедно,
разговаряхме за какво ли не,
опознавайки се и доказвайки един

на друг любовта си. Разхождахме се по бре-
га, държейки се за ръце. Сядахме на дюните
прегърнати и продължавахме да си говорим
с часове. Не забелязвахме кога на плажа сме
останали само ние, гларусите и няколко
найлонови торбички, които се гонеха по
пясъка. Глъчката на брега също я нямаше.
Вятърът весело се заиграваше с вълните,
които ни приканваха да се включим в игра-
та им. Тогава той ме вдигаше със силните
си ръце и ме отнасяше навътре в морето.
Беше страхотно. Беше нежен, романтичен
и добър.

Никога не бях срещала мъж като него.
Мислех, че мъжете са по-егоистични и
по-егоцентрични. А той беше друг. Неп-
рекъснато питаше, за всяко нещо се съ-
образяваше с моите предпочитания.

Неговите желания нямаха значение пред

моите. Беше много грижовен към мен. Наб-
людавах го и се влюбвах все повече и повече.
Той беше странно съчетание между мъж и
дете. Понякога ми се струваше толкова
уязвим и безпомощен – наистина като
дете. Тогава исках да сграбча възможно-
стта, за да се погрижа и аз за него. Пър-
воначално се съпротивяваше. Мисля, че
се чувстваше неудобно, но му харесваше,
защото отговаряше с още повече внима-
ние и нежност.

С времето той все повече ми се доверява-
ше и ме оставяше да правя разни жестове
за него. И аз бях безумно щастлива... 

– А кога се обърнаха нещата?
– Не са се обърнали. Задълбочиха се. Задъл-

бочиха се толкова, че станаха непоносими и
за двама ни.

– Какво имате предвид?
– На мен толкова много любов ми е мно-

го. Задушавам се. Имам нужда да се осво-
бодя от нея. А той страда от това и ми

отмъщава. Така взаимно се нараняваме.
– Разбирам. Ще се върнем на това по-

късно. Но аз ви прекъснах. Разкажете
как се развиха отношенията ви?

– Когато си заминах, бях много объркана.
Не можех да си представя, че всичко ще
свърши дотук, но не можех и да си предста-
вя как ще продължи връзката ни. Живеем в
различни градове. Той има жена. Току-що и
двамата бяхме постъпили на добра работа.
Той ми звънеше по 4–5 пъти на ден. По цели
нощи разговаряхме с есемеси. Една сутрин
ненадейно се появи в работата ми. Бях изне-
надана, защото през нощта бяхме говорили
до четири часа. Беше затворил телефона,
станал, запалил колата и тръгнал насам. 

Жената поклати глава, усмихвайки се
тъжно. Вероятно споменът, който изплува
за въпросната сутрин, беше приятен за нея.
Тя замълча, потънала в него.

– И какво се случи тогава – подканих я аз
да продължи разказа си.

– Това беше най-щастливият ми ден. 
Той беше взел решение да зареже всичко

и да дойде при мен. Не можех да повяр-
вам, че е готов на такава жертва. Но го
направи. Раздели се с жената, с която
живееше, напусна работата си и дойде.
Заживяхме в моя апартамент. 
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При зависимия
човек страхът 
от изоставяне 
е доминиращ 
и травматичен.
Затова
зависимите 
често се
унижават 
да молят 
за любов 
и внимание

ЗАВИСИМИТЕЗАВИСИМИТЕ

ТОЛКОВА МНОГО ЛЮБОВ

ЛЮБОВ ЛИ Е?



Докато аз бях на работа, той се грижеше
за дома, разхождаше кучето, пазаруваше и
през останалото време си търсеше работа.
Приятелите ми го приеха много добре. Той
е интелигентен, забавен, добронамерен. Но
с работата не му вървеше. Започна да рабо-
ти частно вкъщи. 

От друга страна, при мен нещата в рабо-
тата се развиваха отлично. Повишиха ме в
длъжност и ми вдигнаха заплатата. Това,
естествено, си има цена – отговорности-
те и ангажираността ми станаха повече и
по-големи. 

А той ставаше все по-тревожен. Има-
ше чувството, че се отдалечавам от не-
го, че ще ме загуби. Чувстваше се изос-
тавен. Звънеше ми по всякакви поводи,
често просто защото му липсвам.

Случваше се да съм на заседание, сред ко-
леги или в някакво работно напрежение. В
такива моменти не можех да разговарям с
него по начина, по който разговаряме обик-
новено. Твърде интимно ми се струваше за
пред хора. Имах чувството, че разкривам в
неподходящ момент пред неподходящи хора
нещо много лично. Той, естествено, усеща-
ше променения ми глас и се обиждаше. Сър-
деше се, а понякога направо гневно ми зат-
варяше телефона. 

Бяхме си създали стереотип. Аз му звънях

сутрин, защото при мен сутрините са
много по-натоварени, а той ми звънеше сле-
добед, защото по това време почти винаги
можех да разговарям по-спокойно. Понякога
динамиката на деня ми поднасяше изненади
или увлечена в нещо, забравях да звънна, но
си казвах, че няма проблем – така и така ще
се чуем по-късно. Но той винаги тълкуваше
това болезнено. 

Искаше да знае в колко точно часа ще
се прибера вечерта. Ако се случеше малко
да закъснея, той вече беше изнервен.
Обясняваше как ме чака и нищо не може
да започне да прави, докато стои в очак-
ване. Упрекваше ме, че по този начин се
подигравам с него.

И нямаше никакво значение каква е причи-
ната. Той за всичко в живота си обвинява-
ше моето отношение към него.

След време поех международния отдел
във фирмата – това значеше 4 пъти годиш-
но командировки по изложенията. Той
трудно понасяше отсъствията ми за дни
наред. И те се превърнаха в повод за конф-
ликти помежду ни. И не само това. Той за-
почва да проявява и ревност. Веднъж бяхме
на вилата с приятели. Единият от тях ре-
ши да отиде до селото за вино. Аз тръгнах
да му отключа портата от другата стра-
на на двора. По пътя поговорихме за жена-
та, с която го бях видяла наскоро. След 15
минути се върнах при компанията. Мъжът
ми ме посрещна строг и ядосан – къде съм
била, карала съм го да се притеснява за мен,
в компанията вече се обсъждало къде да ни
търсят и прочие, и прочие. 

Тези сцени на ревност станаха ежедне-
вие. И започнаха да ме дразнят. Когато
свършвах работа, ми звънеше на мину-
тата. Чувствах се контролирана, изця-
ло обсебена. Задушавах се.

Мъчително бе, когато се налагаше да оти-
да на официална вечеря или на друго такова
събитие. Той отказваше да идва с мен. Не
обичаше. Не ме е спирал, но някак личеше,
че това му е неприятно. Караше ме да се
чувствам без вина виновна. 

На моменти даже съм имала чувството,
че ми пречи, че задържа развитието ми с
косвени действия. Ограничаваше общуване-
то ми с другите хора с цел да не се отдале-
ча от него. 

Аз все още продължавах да го обичам, но
бях убедена, че не заслужавам това негово
отношение. Усещах, че се отнася с мен
несправедливо. Започнаха безкрайни изясня-
вания на отношенията. И попаднахме в
омагьосан кръг...

– А как той се справяше със своите не-
ща?

– Никак. Просто не се справяше. За всяко
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При зависимите личности това се
случва често – усетят ли заплаха

за подкрепящата ги връзка, те бързо се
втурват в нова, за да се застраховат.
Не само тази жена, но и самият мъж се
е чувствал изключително дискомфорт-
но във връзката. Затова я е напуснал
пръв. От дълго време той се е чувствал
застрашен, от дълго време той е пре-
живявал изоставянето. Нееднократно. 
Приключването на етапа на първоначал-
ната страст той е преживял като
изоставяне. Това е неговият базисен
страх. Тук става въпрос за психологичен
проблем. 
В разказа си жената прекрасно описва
симптоматиката на зависимата лич-
ност. 
Има различни видове зависимост. За-
висимостта от друг човек е една от
тях. Зависимите по този начин лич-
ности възприемат драматично връз-
ката си с другия, защото за тях е жиз-
неноважно условие за оцеляване.
Те имат нужда от подкрепяща близост,
за да управляват собствения си живот.
Независимостта за тях е застрашаваща. 
При зависимия човек страхът от изос-
тавяне е доминиращ и травматичен.
За да се спаси от постоянната тре-
вожност, която този страх поражда,
човекът си изработва спасителни мо-
дели на поведение.
Тези хора са готови винаги да отстъ-
пят. Те трудно изразяват несъгласие.
Трудно отстояват своите интереси,
своите различия. Имат неимоверно го-
ляма търпимост към грешките и недос-
татъците на другия. Често допускат
да бъдат използвани и дори правят несъ-
ответно големи жертви само и само да
спечелят благосклонността на другия.
Понякога правят това съзнателно, но
най-често го правят неосъзнато, мани-
пулативно. Дотолкова неосъзнато, че за
да спечелят нужното им внимание, те
реално могат да се разболеят. 
Трябва да сте чудовище, за да изоста-
вите болен и страдащ човек, нали? Но
точно чрез тази манипулация той ви
задържа при себе си.
Но макар и носещи временни ползи, тези
модели на поведение в крайна сметка не
решават проблема.

КОМЕНТАР НА
ПРОФЕСИОНАЛИСТА

Натрапчивите телефонни обаждания 
по повод и без повод са част от 
манипулативната стратегия 
на зависимите
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нещо трябваше да го подтиквам, да насто-
явам. 

Колебаеше се, не умееше да взима реше-
ния без моя подкрепа. Или не искаше да
носи отговорност. Не знам. Тогава започ-
нах да се чувствам сама. Нямах на кого
да се опра.

Това ме правеше объркана и нещастна.
– Разговаряхте ли с него за това свое

състояние?
– Разговаряхме. Съгласяваше се, обещава-

ше, но мисля, че не разбираше какво се случ-
ва. През този период той изпадна в теж-
ка депресия. Надявах се, че като се съвзе-
ме, всичко ще се оправи. Напразно. Беше се
променил до неузнаваемост. Страхът, че
ще го изоставя, се беше превърнал в ня-
каква лудост.

Съгласяваше се за всяко нещо с мен, усе-
щах как сервилничи и угодничи, стигаше до-
ри до унижение въпреки гнева, който из-
питваше.

– Стигаше ли до гняв в такива момен-
ти?

– До гняв?! Неговият гняв беше направо
ярост.

– И сега вече не сте заедно?
– Не. За моя най-голяма изненада той ме

напусна. Въпреки че винаги се съмняваше на
глас пред мен, че аз ще го изоставя първа. И
почти ме беше накарал да повярвам в това.
Представяте ли си?!

– Да. Представих си. 
– Все пак той беше много добър човек. И

сега е такъв – кротък, покорен и възприем-
чив. Почти не ми противоречеше. Любящ,
нежен, готов на всичко за мен, лоялен,
привързан, деликатен. И мисля, че искрено
съжаляваше за всеки неконтролируем изб-
лик на гняв към мен. 

– Да, тези негови качества са ви карали
да го обичате.

– Имало ли е начин да не стигнем до-
тук? Имало ли е нещо, което съм могла
да променя? 

– Труден въпрос... 
Понякога обстоятелствата, както и лич-

ностните особености на двамата партнь-
ори създават условия за промяна. Но тя до
голяма степен е въпрос на случайност. Най-
добрият начин е целенасочената психоло-
гична работа с психотерапевт.

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

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

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

�
@

Зависимите мъже например много често доброволно приемат да вършат 
домакинските задължения. Така си мислят, че печелят благосклонността 
на партньорката си
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рез лятото, когато стане мно-
го топло, започва размножител-
ният период на тези влечуги,
те по-често излизат на откри-
то и така стават жертва на
нечия тояга, биват посечени от
сечиво или премазани от авто-
мобилна гума. Медиите започ-
ват да съобщават за убити
змии. Причината е много прос-
та. Повечето хора ги смятат
за опасни и мислят, че те заст-
рашават живота им. 

При всяко мое посещение на
училища в региона, където изна-
сям лекции за земноводните и
влечугите в България, чувам ед-
ни и същи легенди и митове за
тях. Е, „на страха очите са го-
леми“. Всички знаем поговорка-
та и тя важи с пълна сила за
отношението ни към змиите. 

Масовият страх от змиите е
абсолютно неоснователен. От

14-те вида змии, които се сре-
щат у нас

само четири 
са отровни 

А опасни за здравето на хора-
та са само две – пепелянката и
усойницата. Освен че са отров-
ни, тези две змии много си при-
личат. Белегът, по който мо-

жете да ги различите една от
друга, е рогчето на върха на му-
цунката на пепелянката. Усой-
ницата се среща на по-голяма
надморска височина (над 1400
м), а пепелянката – в ниските
части на страната ни, близо до
местата, където живеем. 

Имала съм неведнъж „лични
срещи“ с пепелянки и дори за
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На страха 
очите са 
ГОЛЕМИ

На страха 
очите са 
ГОЛЕМИЗМИИТЕ В БЪЛГАРИЯ

НЕ СА ОПАСНИ

Пепелянка

Вдлъбнаточел смок

Сезонът на отпуските продължава. Време за море или планина – зависи от предпочитанията и настроението.
За нас, еколозите, това е тази част от годината, в която най-често се налага да обясняваме на хората, 

че змиите, плъзнали по дворовете на къщите и вилите, не са опасни. 

ЕКОЗАПЛАХИ

ЗА ВЛЕчУГИТЕ

�
Разрушаването и влоша-

ването на качеството на

местообитанията им – напри-

мер разширяване на съществу-

ващи и откриване на нови ка-

риери, добив на инертни ма-

териали, пресушаване на

влажни зони и др.

�
Изграждане на инфраст-

руктурни съоръжения –

ски-писти, нови курортни се-

лища, мини, водноелектричес-

ки централи и др.

�
Изсичане на нискостебле-

ни гори и храсталаци и

превръщането им в обработ-

ваеми площи, пасища или зале-

сяването им с иглолистни на-

саждения.

�
Пряко избиване и нелегал-

на търговия.

�
Прегазване по пътищата.

�
Пожари.
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мое учудване те се оказаха
кротки, да не кажа мързеливи
змии.

По принцип срещите на човек
и пепелянка са твърде редки и
най-често ухапванията стават
при опита на човека да убие
змията или да я раздразни, като
я настъпи по невнимание с бос
или с недобре защитен крак. До-
ри да се случи някаква злополука,
вече почти всяка болница разпо-
лага със серум срещу змийска
отрова. 

Последният регистриран у
нас смъртен случай вслед-
ствие на ухапване от пепелян-
ка е отпреди повече от 20 го-
дини.

Другите две отровни змии са 

вдлъбнаточелият
смок и 

котешката змия 
При тях обаче зъбът с канала,

по който се стича отровата, е
в задната част на челюстта и
за да ухапят човека с този зъб,
то той, човекът, трябва да е
проявил огромното безразсъд-
ство и да е пъхнал ръка в уста-

та им.
Най-разпространена у нас е

групата на смоците. Най-често
срещани са големият стрелец и
тънкият стрелец (известен по-
вече като стрелушка), смокът
мишкар, пъстрият смок и др. 

Само дни ме делят от пос-
ледното обаждане на притес-

нен гражданин за „триметро-
вия голям стрелец“, появил се
в дома му.

Историите за три- и повече
метрови змии у нас са много и
ще ги чуете навсякъде. Разби-
рам притесненията на хората,
но змии с такива размери в на-
шата природа няма. 

Този вид смок, който се нари-
ча стрелец, рядко достига дъл-

жина 2 метра. Най-чес-
то той е дълъг от 1 до
1,5 м. Освен това е ед-
на от най-безобидни-

те змии в нашата фау-
на.

Големият стрелец е кротка
змия и ако не го дразните или
провокирате, ще се скрие ведна-
га щом ви забележи, защото се
страхува от хората. Тънкият
стрелец също е неотровна змия
и мирно и кротко може да съжи-
телства с човека. Смоците до-
ри са полезни, защото се хранят
с гризачи. 

Името на тънкия стрелец
(стрелушката) идва от това,
че това е най-бързата разпро-
странена в България змия. Кога-
то усети заплаха, светкавично
се стрелва и скрива (най-често
от човешките погледи). 

Сравнително често срещани у
нас са 

водните змии 
У нас живеят два вида – обик-

новената (или сивата) водна
змия и жълтоухата водна змия.
И двете са от групата на смо-
ците. Едно от най-разпростра-
нените твърдения за тях е, че
са отровни. Което не е вярно.
Напротив, дори при улавянето
им те не правят опит да ха-
пят. Единственото отбрани-

телно „приспособление“, кое-
то притежават, е наличието
на жлези в клоаката им (отве-
рстието, от което се отделят
изпражненията), които отде-
лят остър миризлив секрет
при улавяне.

Змиите са по правило отрица-
телните герои в приказките, ле-
гендите и песните на българина.
За съжаление тази представа се
е вклинила толкова здраво в съз-
нанието ни, че е станала основ-
на причина за страха ни от тях.
А истината е друга. Влечугите
са едни от най-интересните,
красиви и добри същества, кои-
то природата е създала.

Мариана ВЪЛЧЕВА,
еколог и връзки 

с обществеността 
към Регионалната инспекция 

по околната среда 
и водите – Хасково 

Пъстър смок

Смок мишкар
ПРИРОДОЗАЩИТЕН

СТАТУС

Всички змии (с изключение на
водните), които се срещат в
природата ни, са защитени
от закона за биологичното
разнообразие. Забранени са
улавянето и убиването им с
каквито и да било методи. 

�
В Червената книга на Бъл-

гария като застрашени

от изчезване са включени

турската боа, или както се

нарича още, змията пясъчница,

черновратата стрелушка, ле-

опардовият и ивичестият

смок и смокът мишкар. 

�
Като редки видове за

страната ни са посочени

змията червейница и котеш-

ката змия. 

�
Изчезнали от природата

ни са аспидата и остро-

муцунестата усойница.

ЕДНА ЖЕНА КАЗА...

�
Според легендите тънки-

ят стрелец бил тънък ка-

то косъм, с космата опашка и

е мнооого дълъг. Незаслужени

качества му се приписват оба-

че на този красавец. Действи-

телно той е най-бързата змия

в България, но не е космат и

достига скромните размери

от 60 см до 1 м. 

�
За големия стрелец пък

се твърди, че можел да

мята камъни с опашката си.

Така той се защитавал от на-

падение.

�
За смока мишкар от уста

на уста се носи една мно-

го натрапчива легенда. В мина-

лото, когато хората отглеж-

дали големи стада с овце и ко-

зи, по обяд, когато ставало

много горещо и животните

се събирали под сянката на ня-

кой голям дъб, от клоните му

се спускал смокът. Той

пропълзявал до най-близкото

животно, кротко и тихо се

увивал около крака му и жадно

засуквал мляко от вимето му.

Това ставало причина вимето

на овцата или козата да

прокърви, а животното да се

разболее и умре. Това обаче не

може да е вярно, защото зми-

ите нямат меки устни и не

могат да бозаят като нас, бо-

зайниците. 
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Н
а 22.VІІ.2007 г. на площада в Баня Лу-
ка, главния град на Република Сръбска
в Босна, над асфалта в 15.00 ч. е изме-
рена температура 62 °С, съобщи

белградското радио „Б92“. От екипа на те-
левизията в Баня Лука оставили яйце на
градския площад, чийто жълтък се изпекъл
за 10 минути.

В същото време малко по на юг сняг валя
в Североизточна Турция, а проливни дъждо-
ве наводниха югоизточната част на стра-
ната, съобщи турската телевизия Си Ен
Ен – Тюрк. 

След продължили два дни порои в окръг
Ерзурум (Североизточна Турция) темпера-
турите паднаха до 10 °С. От внезапното
понижаване на температурата на въздуха
върховете на планината Паландьокен в Ер-
зурум побеляха от снега.

В България по същото това време също
бе непоносима жега.

Дали?!
Дали природата просто си играе с нас, или

тези контрасти са свързани с глобалния
проблем за глобалното затопляне? Дали го-

лемите суши и екстремно високите тем-
ператури през последните години са после-
дици от замърсяването на околната среда?
Дали големи наводнения и ненадейни торна-
да са предизвикани от парниковия ефект?
Дали глобалното повишаване на темпера-
турите е единствената причина за отделя-
нето на огромни ледени маси в Антаркти-

ка? На всички тези въпроси учените все
още нямат точни отговори. Още по-труд-
но е да се предвиди какви климатични про-
мени ни очакват в бъдеще и какви ще бъдат
последиците от тях за живота на Земята.
Но все пак някои умни глави се осмелиха да
дадат своите

страховити прогнози
– „След 30 години повече от половината
население на Земята ще страда от недос-
тиг на вода, а 2,5% от хората на планета-
та ще гладуват. Причината ще бъде разру-
шителното въздействие на необмислената
стопанска дейност на хората върху състо-
янието на световната екосистема, смя-
тат изследователите.“ 

Това е цитат от разпространен в Лондон
доклад на експерти на програмата на ООН
за околната среда. Докладът е изготвен
след сериозно проучване, в което са взели
участие повече от 1000 водещи световни
учени. Според текста на документа през
2032 г. съществено увредени ще бъдат 70%
от земната суша – предимно в Южна Аме-
рика и в района на Карибите. Авторите на

Ф
ЕН

ОМЕН
И

ПРОМЯНА НА КЛИМАТА

НА ДВАТА ПОЛЮСА

Настъпилите климатични промени на
двата полюса също се смятат за после-
дица от глобалното затопляне. Учените
смятат, че то обаче действа различно
върху ледените маси на Арктика и Анта-
рктика. Така например ледената покривка
на Гренландия е намаляла с повече от 10
см, а на южния полюс е станала по-дебе-
ла. Причината за това явление е повише-
ното количество валежи в тези облас-
ти, които, естествено, са предизвикани
от глобалното затопляне. Но специалис-
тите смятат, че е въпрос на време и
южните полярни ледове да започнат да
реагират на затоплянето като северни-
те – със смаляване. 

Колко глобално е 

ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛЯНЕГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛЯНЕ

Една от последиците 
от глобалното затопляне е,
че ледът на северния полюс

се топи и води до откъсване
на огромни ледени блокове
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доклада са на мнение, че с общи усилия на
правителствата, индустриалците и обще-
ствеността през идните 30 години ще мо-
же да се намалят изхвърляните в атмосфе-
рата газове – причинители на парниковия
ефект. Специалистите на ООН прогнози-
раха още, че стихийните бедствия, нап-
ример циклоните и наводненията, ще за-
честят. Този процес, както и замърсяване-
то на околната среда неизбежно ще се от-
разят негативно върху здравето и качест-
вото на храната на хората.

Предвижда се също нивото на моретата в
периода от 1990 до 2100 г. да се повиши от 9
до 88 см. Тези промени ще повлияят зле на
обработваемите земни площи и на водните
резерви – предимно в местата с ниска над-
морска височина или в близките до морски-
те брегове земи. На местата с по-ниска ге-
ографска ширина се очакват оскъдни валежи,
а на тези с висока – атака от обилни валежи. 

В резултат на климатичните промени ня-
кои растителни и животински видове ще
изчезнат съвсем (например някои видове
корали), а популацията на други ще се увели-
чи много. 

За всичко това най-виновен е човекът.
Той е този, който развива промишленост,
транспорт, комуникации и безотговорно
сече вековни гори.

Как стоят нещата 
на Балканите? 

Специалистите от американския инсти-
тут ИРИ (International Research Institute for

Climate Prediction) при университета „Ко-
лумбия“ в Ню Йорк още преди две години
прогнозираха, че летните сезони на Балка-
нския полуостров ще бъдат горещи, и това
се потвърди и през настоящата година.
Както видяхме, юни, юли, а и част от ав-
густ бяха жарки, а „охлаждането“ бе прид-
ружено от комбинация на бури и обилни ва-
лежи. Тези промени се дължат на затопля-
нето на Атлантическия океан както по ли-
нията на Северна Африка, така и по линия-
та на северния полюс. В тези зони на Ат-
лантика се създава атмосферна депресия,
която изтласква антициклона на север. То-
ва предизвиква увеличаване на интензите-
та и на фреквенцията на циклоните в Мек-
сико и в САЩ. Затоплянето на Атлантика
ще има последици и за Стария континент,
така че учените предвиждат топли лета в
Северна Европа, а по Средиземноморието –
направо горещи. Все пак за разлика отпреди
няколко години наводненията не ни застра-
шават много. 

Има ли място 
за оптимизъм?

Да. Защото щом научно-техническият
прогрес доведе до унищожаване на същест-
вуващите климатични условия на Земята,
така пак той може да помогне за тяхната
реабилитация, уверяват ни учените. Нау-
ката постоянно търси нови технологични
решения за по-подробно изучаване на проме-
ните на климата и за смекчаване на глобал-
ното затопляне. За намаляване на отделя-

нето на въглероден двуокис в атмосферата
най-големи надежди се възлагат на обновя-
ването на някои източници на енергия, въп-
реки че и тук съществуват дилеми дали
такъв род решения са екологично приемли-
ви за околната среда. 

Фани БЛАГОЕВА

КОИ ДЪРЖАВИ

СА НАЙ-ЗАСТРАШЕНИ

На картата на глобалното затопляне
най-застрашени са страните от Цент-
рална Азия – от Казахстан до Саудитска
Арабия. До 2100 г. в земите на този
район посочените температури ще се
повишат с 5 °С. Следващият застрашен
регион е областта на Западна Африка,
следван от държавите Индия и Египет.
В тези части на света има доста проб-
леми с недостига на храна, със сушата, с
ниските добиви и още по-ниските дохо-
ди на населението. А новите климатич-
ни промени ще влошат положението и
ще предизвикат двойно повече беди.
В списъка на по-малко застрашените
страни от северното полукълбо са Вели-
кобритания и Ирландия, а от южното –
Аржентина, Уругвай, Чили и Нова Зелан-
дия. Средната температура там се очак-
ва да се повиши само с 3 °С. В своите
изследвания учените имат предвид фи-
нансовите възможности на съответни-
те държави да се справят с настъпилите
екопроблеми. В този смисъл в най-трудно
положение са Афганистан, Етиопия, Сие-
ра Леоне и Танзания. В тези страни пра-
вителствата биха могли да отделят са-
мо по 100 долара на човек от население-
то за „поправяне“ на екощетите. Държа-
ва, която няма повод за притеснения в
това отношение, е Люксембург, която
има възможност да отдели за екоцели по
8880 долара на жител.

Глобалното затопляне се дължи на факта, че все по-високата концентрация 
на въглероден диоксид и други газове в атмосферата увеличава дебелината 
на атмосферния слой и той задържа все повече инфрачервени лъчи

ПРИНОСЪТ НА ФАНИ

Понякога е нужно много малко, за да стане
нещо много голямо. Аз съм от хората, ко-
ито имат екосъвест. Защото:
�Не разрешавам на съседите да секат
овощните и декоративните дървета пред
входа – две ябълки, две сливи, един бор и
един клен. Пазя ги като орлица.
�Засаждам ежегодно зелени многогодиш-
ни растения.
�Заедно с всекидневните битови отпадъ-
ци от вкъщи изхвърлям в контейнера още
поне 2–3 пластмасови бутилки, захвърлени
на тротоара пред блока. Правя си труда
да се навеждам дори за опаковки от вафли
и чипс, хвърлени безотговорно на улицата.
Особено съм ревнива към чистотата на
спортната площадка до нашия блок.
�Когато си мия зъбите, изплаквам устата
си с чаша вода, а не на течащата на воля
струя на чешмата. Кощунство е за едно
изплакване на зъби да се похаби повече от
литър вода. Защото за тази цел са ни не-
обходими само 200 мл.

ЕКО БЕЛА



“
„

В
ъзможно ли е учените да устано-
вят, че съществува ген, който да
е отговорен за... отсъствието на
проблеми в човешкото битие? И

да се научат да го внедряват в ДНК на хо-
рата? Моят събеседник – титулуван учен
от Тексаския A&M университет, ми даде
надежда. Като веднага разсея първоначал-
ното ми стъписване с чувството си за ху-
мор. Представи се като Иван на квадрат. 

– Кой е Иван от Тексас?
– Дърво без корен. От всичкото по малко

и от нищото най-много. (Смее се.) Обичам
живота, обичам жените, обичам да ловя ри-
ба, да ходя по горите. А понякога – да си се-
дя така... Работя във втория по големина
университет в щата Тексас, основан по
времето на Априлското въстание. От 1994
до 2003 г. бях преподавател по математи-
ка, а след това започнах да се превръщам в
инженер.

– Тези две професии не се ли допълват?
– Математиците гледат отвисоко и с ло-

шо око на инженерите, защото инженери-
те нищо не разбират от математика. Ин-
женерите пък от своя страна презират ма-
тематиците, защото не могат да създа-
дат нищо, което да работи реално. А инже-
нерите правят уреди, които работят, до-
ри и да не са подчинени на строги матема-
тически закони.

– А как стигна до биоинформатиката? 
– Успоредно с метаморфозата ми от ма-

тематик в инженер започнах да уча и био-
логия. През последните няколко години изу-
чавам раковите заболявания и по-точно,
разработвам математически модели на ра-
ковите заболявания. Целта ни е след 50 до
100 години да можем да контролираме рака. 

– Амбицията ти е да откриеш хапче
против рак?

– Няма да е хапче. Ще бъде система, коя-
то ще „посочва“ кой ген в човешкия орга-
низъм да бъде модифициран и как точно, та
заболелият от рак пациент да се сдобие с
по-добри шансове за по-дълъг живот. Рако-
вите заболявания не са нищо друго освен
клетъчни аномалии, които се наблюдават
тогава, когато стабилността на клетка-
та бъде нарушена. Чрез математическите
модели, върху които работим, ние всъщ-
ност искаме да моделираме всичко, което
се случва в клетката. За да бъда по-ясен,
ще направя сравнение с електрическата

мрежа. Може и с компютъра. И двете
действат като превключватели, с логи-
чески операции между тях. И двете систе-
ми са мрежи от взаимосвързани елементи,
в които състоянието „включен“ или „изк-
лючен“ се определя от състоянията
(„включени“ или „изключени“) на специфич-
на група елементи. Тези елементи комуни-
кират помежду си посредством логически
функции. А ако направим сравнение с ком-
пютъра, за нас всъщност не е толкова важ-
но, че в него тече непрекъснат ток, важно
е, че в един момент компютърът взима ре-
шение: „да“ или „не“. Тоест той превключ-
ва от 0, което е лъжа в логиката, към 1, ко-
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ЧЕЛЕН ОПИТЧЕЛЕН ОПИТ

Иван Иванов:Иван Иванов: 
След 50 години
може би ще 
контролираме 
рака 

След 50 години
може би ще 
контролираме 
рака 
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ето е истина. И всичко се превежда на то-
зи език. Ние вярваме, че клетките опери-
рат по същия начин. Много биолози също
вярват в това. 

– Искаш да кажеш, че разглеждате чо-
вешката клетка като един компютър?
Или като електрическа мрежа?

– Да. Нашата задача е да моделираме вза-
имоотношенията между 25 000 гена, кои-
то се съдържат в ДНК на човешката
клетка като една логическа схема с логи-
чески връзки между тях. С други думи, ге-
ните си ги представяме като електричес-
ки ключове, които се включват или изк-
лючват. В зависимост от това, кои са
включени или изключени, те влияят чрез
логически функции на останалите гени съ-
седи. Моделът, който разработваме, поз-
волява да се идентифицират гените, кои-
то са ключови – т. нар. мастергени, отго-
ворни за стабилността на клетката. За-
щото ракът се появява точно когато та-
зи стабилност се наруши. 

– Ти спомена, че най-рано след 50 години
ще можете да контролирате раковите
заболявания, ако успее вашето начина-
ние. Не може ли по-рано да стане това?

– Не съм оптимист, защото, първо, никой
не е сигурен, че моделът, с който работим,
е правилният. Ще трябва да мине доста
време, за да може нашите изследвания да
стигнат от компютърната симулация, ко-
ято в момента правим, и от математи-
ческите теореми, които доказваме, до ме-
дицинските клиники. Ако нашето начина-
ние успее обаче, един хубав ден на човека с
рискове да се разболее от рак ще му бъде
имплантиран малък чип, който ще изпраща
информация в централния компютър. Така
ние ще знаем какво произвеждат всичките
тези 25 000 гена в няколко определени мо-
мента. А използвайки нашите модели, ком-
пютърът ще може да предвиди каква е ве-
роятността този човек да се разболее от
рак и ще предложи стратегия на лекаря,
кой от всичките гени да бъде блокиран, за
да се избегне тази вероятност. Вече е въз-
можно даден ген да бъде напълно изтрит
от генома или да бъде блокиран, така че да
не може да участва в комуникацията с дру-
гите гени. 

– Не си ли мислиш, че се намесвате в ра-
ботата на господ? 

– Да, понякога се страхувам. Често
обсъждаме тази морална тема с колегите.
Но каузата е добра. Обаче същите тези мо-
дели може да бъдат използвани, за да се
контролират и много други процеси. За съ-
жаление няма защити. Всяко едно фунда-
ментално човешко откритие винаги е на-
мирало приложение и в някаква разруши-

телна цел – пример са ядрената бомба, ба-
рутният прах и т.н. Всяко човешко пости-
жение, което може да бъде приложено за
добро, може да добие и разрушителна мощ.
Особено ако Антихриста реши да го използ-
ва. (Смее се.) Всъщност недобронамерени
хора могат да използват имплантирания в
ръката на пациента чип, за да изтриват оп-
ределени гени, което да направи човека то-
тално зависим от някакво лекарство нап-
ример. Или пък да го принуди да стане по-
агресивен.

– Разчиташ ли на интуицията си? 
– Да, въпреки че се занимавам с цифри,

много разчитам и на интуицията си. При
нас всичко е изчислено с определена веро-
ятност. С други думи, нищо не е сигурно.
Нещо е по-сигурно от друго, но не е абсо-
лютно сигурно. Както в живота. Мо-
делът, върху който ние работим, е много
комплексен. Направихме изчисления, за да
проверим какъв е шансът природата да
конструира такава машина от 25 000 ге-
на, която да работи. И ако това е трябва-
ло да стане случайно, по пътя на еволюци-
ята, шансът е по-малък, отколкото да се
намери един специфичен водороден атом в
цялата вселена. Това е като да намериш
игла в копа сено. С други думи, човек започ-
ва да си мисли, че има бог, започваш да се
съмняваш дали има еволюция, или просто
някой е нагласил нещата. 

– А с какво се занимаваш точно ти в
екипа?

– 25 000 гена са нещо необозримо и няма
компютър, който да изчисли всички въз-
можни комбинации за взаимодействие
между тях. Моята задача е да редуцирам
системата до една подсистема, която
достатъчно добре да проксимира (да опис-
ва) пълната система и оттам вече – като
се познава подсистемата – да се контро-
лира цялата система. По-точно казано,
занимавам се с изображения, които
превръщат голямата система в малка. И
се опитвам да кажа какво при това
превръщане се губи, какво остава и как
контролът върху малката система може
да влияе върху голямата. Досега интуици-
ята много ми е помагала. 

– А защо отиде именно в Тексас? Не мо-
жеше ли на друго място да се ровиш в ма-
тематическите модели?

– Животът ми е низ от случайности,
всичко е въпрос на късмет. И това, че
завърших математика, беше голям къс-
мет, защото един ден първият ми научен
ръководител ме извика и ми каза, че съм
тъп и неблагонадежден и повече не иска да
се занимава с мен. Отидох при друг, кое-
то беше много голям късмет... В Амери-
ка също попаднах случайно. Животът в
България по време на промяната беше
много труден. Трябваше да ставам в 3.00
ч. през нощта, да ходя пеша в снега 2 ки-
лометра, за да стигна от Княжево до
най-близкото място, откъдето мога да
купя мляко за децата си. И ако имам къс-
мет след двучасово висене на опашката,
успявах да купя едно прясно и две кисели
млека. Приемам съдбата си. И смятам, че
тя ме доведе в тази професионална об-
ласт. Моят тъст умря от рак на белия
дроб и накрая, когато вече беше пълна
развалина и го водехме и при знахари, и
всякакви чудодейци, защото лекарите
знаеха, че няма надежда, аз реших да се
посветя на тази наука.  

– Защо си в България в момента? 
– Тук съм по покана на Факултета по ма-

тематика и информатика към Софийския
университет, за да водя лекционен курс по
биоинформатика. Целта е да информирам
студентите с какво се занимава моят де-
партамент и да положим основите на едно
по-дългосрочно сътрудничество.

– На какво те научи животът в Амери-
ка?

– Научих се да бъда безкрайно търпелив и
да приемам всякакви позиции и всякакви хо-
ра. 

– Би ли се върнал в България? 
– Един слънчев ден може и да се върна. 

Интервю на Теодора СТАНКОВА

РАКЪТ КАТО ПРОМЯНА

В ПРОГРАМАТА

Клетката е отворена система с ядро и

ДНК. Всеки ген в ДНК произвежда проте-

ин. Произведените протеини оформят

комплекси, които от своя страна дирижи-

рат метаболизма на клетката. А метабо-

лизмът на клетката е под влияние на

външната среда на клетката. Клетката

разполага с рецептори. Сигнални молекули

се закачат за тези рецептори и изпращат

сигнал до генома. „Компютърът“ го приема

и съответно произвежда или не произвеж-

да съответния протеин. С други думи, ге-

ните произвеждат протеини, чрез които

се контролират други гени, които пък от

своя страна потенциално могат да произ-

ведат техните си съответни протеини,

които пък, ако бъдат произведени, участ-

ват в контролирането на други гени. 

Всяко едно раково заболяване може да се

интерпретира като промяна в нормалната

програма (мутации на ДНК, активиране на

гени, които започват да произвеждат про-

теин, когато не трябва, и т.н.), която се

изпълнява от клетката компютър. Различ-

ните видове ракови заболявания възникват

по различен начин и това е една от причи-

ните все още да не може да се намери уни-

версално лечение на рака.
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Беше началото на лятото. Първото лято, свободно от учене за
поправки през септември. Заминах за Бургас с един приятел. Видях-
ме се с Виктория на гарата. За един час. Трябваха є пари и беше за-
почнала работа в казиното на един хотел. Беше є интересно. Раз-
каза ми за клиентите. 

Идвали някакви двама норвежци. Гей двойка. Единият се казвал
Дейвид, а другият – Лайф. Запомних това, което ми разказа за
Лайф. Беше є говорил, че различните хора му приличали на различ-
ните езици. Звучали по различен начин. Някои – високо и гръмко,

други – мелодично и нежно. 
Разказа ми и за някакъв французин. Военен, който бил на учение в

Бургас. Бил я поканил във Франция да работи и да учи френски.
Виктория каза за него, че бил голямо хлапе, но є харесвало да си го-
вори с него. Колкото можела, разбира се. (Тогава тя говореше съв-
сем малко английски.) Времето ни мина бързо в приказки. Питахме
се кой какво знае за колегите от Пловдив. Кой къде е и какво пра-
ви. За моята работа по проекта с филмите. И, естествено, къде
смятаме да ходим с моя приятел. 

ХВЪРЧАЩИ МИСЛИ НА/ЗА ХВЪРЧАЩИ ХОРА

ХВЪРЧИЛОХВЪРЧИЛО

Дейвид 
и Лайф

Дейвид 
и Лайф

ТЕКСТ 
В ТРИ ЧАСТИ: 
МЕЙКИНГ, 
РАЗКАЗ 
И ПИСМО Това, което животът дава като знание за човека, 

литературата не може да му го даде. 

на текстовете, кой знае защо, не е толкова атрактивен. Обясне-
нията на автора или на някого другиго как е създадено това, защо
е написано онова, не съдържат дори елементи на атракция. Друго
си е да слушаш как някоя певица е снимала клип в басейна на еди-кой
си комплекс, колко е било студено и изморително, но работата го
изисквала… Хи, хи, хи…

По времето, когато разказът се случваше, започвах работа по
един проект. Целта му бе създаване на малки документални виде-
офилми за планината. Интересното беше, че един от участници-
те в проекта беше изпробвал снимачната техника на морето.
Честно казано, бях поразена от първите кадри с новата камера.
Кадри на море. Сурови, с автентичния шум на морето. Страшно
ми въздействаха. Може би точно заради автентичния шум на мо-
рето. И на вятъра. Обикновено във филмите върху такива кадри
има някакъв друг звук, музика или глас.

„Дейвид и Лайф“ прилича на тези немонтирани кадри. Суров е.
Чува се само шумът на морето и на вятъра. 

Ако някой се интересува, има и нещо мое в този разказ – да, има.
Размишленията. Да го публикувам ли, или не. Заради писмото. И
преди съм се чудила писмата на кого принадлежат повече. На то-
зи, който ги пише, или на този, който ги получава? Нямам отго-
вор на този въпрос. Но писмото е у мен. Реших, че публикацията
е в полза на живота. Тоест на Лайф. 

Цялата история е истинска. Имената също са истински. Проме-
нено е името само на лекаря психиатър от Бургас. И на приятел-
ката ми.

И тъй, няма защо да разказвам как е създаден „Дейвид и Лайф“,
след като аз нямам нищо общо с него. Просто получих едно писмо.
Което бях забравила, но скоро ми изпадна. 

Знам, че мнозина няма да се вържат, понеже номерът е твърде
стар. И твърде литературен. Знам го, защото съм учила литера-
тура. В Пловдив. Имах приятелка от Бургас. Виктория. След дип-
ломирането си тя се върна там за кратко. 

МЕЙКИНГЪТ

РАЗКАЗЪТ
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С приятеля ми се качихме на някакво микробусче за Царево. От-
там за три-четири дни стигнахме до Синеморец: вървяхме пеша
по брега, спяхме на брега. Не срещахме почти никого. По веднъж на
ден се отбивахме някъде да хапнем и да си купим нещо. И после –
пак по брега. 

Беше най-готиното ми лято. 
На връщане пак се отбих в Бургас. Трябваше да преспя една ве-

чер и да хвана влак. Времето ми с Виктория пак мина бързо. В
разговори. Още за впечатленията от нейната работа в казино-
то. Плановете є да замине някъде в чужбина в началото на
следващата година. Пихме вино и почти не спахме. Говорехме
си и за Стоян. Един психиатър от Бургас. Познавах го. Всъщ-
ност Вики ме запозна с него преди четири години. Беше прия-

тел на баща є. Тогава двете с нея се чудехме дали да изкараме
една специализация по психология. Тя предложи да се срещнем
със Стоян и тогава да решим. Та този лекар беше страхотен
пич и ние, естествено, се хвърлихме в обятията на психология-
та. Струваше ни една година лекции и изпити по психосомати-
ка, патология на психичинте процеси, психометрия и т.н. Това,
последното, изобщо не си го спомням какво означава. В крайна
сметка и двете бързо разбрахме, че това, което литературата
може да ни даде като знание за човека, психологията не може да
ни го даде. Пак за колегите си говорихме. Спомняхме си разни
неща. Правехме планове да се видим отново. В Пловдив или
някъде другаде. 

Скоро след това получих

ПИСМОТО

„Мирка, 
Много ми е тъжно и тежко. Дейвид не е вече жив. Във вторник

се самоуби. Скочи от терасата. Трудно ми е да го повярвам. След
това разбрах как разправял на всички в казиното, че е дошъл в
България да направи точно това. Да скочи от терасата. Смятам,
че и Стоян можеше да се намеси. Уви, вече е късно и нищо не мо-
жем да направим. Никога повече няма да ги видя. Сигурно съвсем
скоро Лайф ще се прибере в Норвегия. Мисля, че е съсипан. Жи-
вотът му е разрушен. Опитвам се да си го представя, да го усетя
и чувствам огромна болка. Той обичаше Дейвид със сърцето си.

Трябваше да разбера, че става нещо. Отчаянието и на двамата
прозираше отдалеч. 

Знаеш ли колко е страшно да чуеш подобна новина от радиото.
Звучеше по следния начин: „На 14 август норвежкият гражданин
Дейвид (...) бе намерен мъртъв пред квартирата си (…).“

Как едни толкова набързо казани думи не засягат никого освен
теб?! Бях като ужилена. Веднага позвъних на моя позната в прес-
центъра на МВР, за да я попитам дали това е истина. 

Неговата житейска история приключи. Чувствах ги близки, мно-
го близки. И сега, когато всичко свърши, разбирам, че наистина е
било така. Остава още един самотен и объркан човек – Лайф. 

Дейвид и Лайф. Как звучи само! 
В тях двамата имаше красота, обич, финес. 
Единият се опита да помогне на другия и не успя. 
В плен на някакви клишета, все още смятах, че финалът е happy

end. Вече смятам, че не е така. Любовта не носи само щастие, а и
много, много болка. 

Утре, след смяната, ще отида до квартирата им, за да оставя
едно бяло цвете за Дейвид. Ще го сложа пред вратата. Мисля, че
започнах да разбирам Лайф, който избираше езика си според чове-
ка срещу него. Смятам, че едно бяло цвете ще се слее с чувстви-
телната душа на Дейвид. 

Сигурна съм, че той вече е в един по-добър свят. 
Последните дни от живота му бяха истински хазарт. Рулетка.

Печелиш. Губиш. И винаги повече губиш, отколкото печелиш. И в
живота е така. Дейвид тръгна нанякъде, където не е бил. Дали
там ще бъде по-спокоен? 

Обичах ги и двамата. Макар и за толкова кратко време. Винаги
подсъзнателно съм усещала, че единият носи смъртта, а другият
– живота. И така продължаваш, а не знаеш накъде.

Получих нещо истинско и жизнено от тях и бързо го загубих. 
Всичко се приема по-лесно с малко дим. Нали така беше? 
Отивам да запаля една цигара.
Виктория“

***
Загубила съм връзка с приятелката ми от Бургас. Но всъщност може би не е така. Защото писмата или литературата понякога ни

напомнят за самия живот. Понеже в крайна сметка това, което животът дава като знание за човека, литературата не може да му го
даде. Психологията – още по-малко. Но писмата могат.

Мирослава ИВАНОВА



 олкото и да се променя жи-
вотът и ние в него, все пак има непромени-
ми неща, които си остават в сила и до днес.
Едно време спазването на определен ети-
кет в ежедневието и при специални съби-
тия, изглежда, е било повече задължително
поведение, отколкото въпрос на личен из-
бор. Днес не е така. Но не е зле да избереш
етикета, ако искаш да се чувстваш адек-
ватна в определени ситуации.  

Покани и подаръци

�
Винаги отговаряй на поканите за пар-
ти, гости или участие в различни ме-

роприятия. Ако не го правиш, този, който
ти е отправил поканата, ще сметне, че ча-
каш по-добро предложение, или просто ня-
ма да те покани друг път.

�
Когато ходиш на гости, не искай от
домакинята да ти показва дома си, ос-

вен ако не си поканена на нова къща и сама-
та домакиня настоява за това.

�
Може да занесеш подарък на домаки-
ните, но нещо, което няма да ги при-

тесни. Ако изрично са споменали да не се
носят подаръци, не носи, за да не поставиш
другите поканени в неудобно положение.

�
Ако си поканени на сватба или юбилей
и в поканата изрично е посочено, че тя

се отнася за теб и половинката ти, не звъ-
ни да питаш може ли да заведеш и децата.

�
Ако си поканена на сватба, но не мо-
жеш да отидеш, пак трябва да изпра-

тиш подарък.

�
Ако си домакиня на важно тържест-
во, задължително изпрати кратки

благодарствени писма (картички) за по-
даръци, които си получила. И то в рамките
на две седмици след събитието. После би
било късно. 

Официална вечеря

�
След като седнеш на масата и изча-
каш всички останали също да седнат,

разгъни салфетката от плат и покрий с нея
бедрата си. 

�
Ако се налага да напуснеш за малко ма-
сата, остави кърпата върху стола си,

а не на масата. Когато се нахраниш, остави
салфетката от лявата страна на чинията. 

�
Когато си на официална вечеря с под-
редени предварително прибори, винаги

започвай с тези, които се намират от най-
външната страна. Обикновено това са ви-
лицата и ножът за салатата (или за предяс-
тието, в случай че няма салата в менюто).

Бакшиши

�
Ако бакшишът не е включен в смет-
ката (като сервизен процент), това,

което трябва да оставиш на сервитьора, е
между 10 и 20% от сумата, която дължиш. 

�
На доставчика на храна за вкъщи мо-
жеш да оставиш само 1 или 2 лева най-

много.

�
Бакшишът в салон за красота – за
прическа, маникюр, масаж и т.н. – е
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БОН ТОНБОН ТОН

врати отварятврати отварят
ƒÓ·ËÚÂ Ó·ÌÓÒÍËƒÓ·ËÚÂ Ó·ÌÓÒÍË

Навиците за хранене 
ПО СВЕТА

�
Забрави за вилицата в мюсюлманс-
ките страни, а за Далечния изток

се въоръжи с умението да използваш пръ-
чици за хранене. Използват се главно в
Япония, Китай и Сингапур. Ще ти бъдат
нужни усърдни упражнения, за да свик-
неш да боравиш с тях. Но се смята за
любезен жест към домакините! Долната
пръчица е подвижна – държи се легнала на
средния пръст. Горната е неподвижна. Тя
се държи като молив между палеца и по-
казалеца. Пръчиците се хващат по среда-
та или на три четвърти от дължината
им. Когато не можеш да си служиш с
тях, остави ги на специалната поставка
– малка порцеланова продълговата таб-
личка. Не ги забождай в ориза си! Не ги
облизвай! Нито пък сочи някого с тях!

�
В мюсюлмански страни като Индо-
незия и Пакистан, та дори и в Ин-

дия бъди готова да се храниш с пръсти.
Но виж първо дали домакинът яде по то-
зи начин. В повечето ресторанти обаче
ще ви дадат нож и вилица. Ако обаче не
са сервирани помощни чинии, значи всич-
ки трябва да си вземат с ръце от тава-
та в средата на масата. Смята се, че си
приключила с храненето, когато свалиш
ръцете си от масата.
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официално 10–20% от дължимата сума (в
зависимост от качеството на услугата).

Телефон

�
На повечето места извън дома ти или
офиса ти е проява на грубост да во-

диш лични разговори по мобилния си теле-
фон. Особено за маловажни проблеми. Ако
се налага, поне говори по-тихо. Не забравяй
да изключваш телефона си, когато си на
театрално представление, в киносалон, в
болница или в църква. 

�
Когато трябва да оставиш някого да
„изчака на линия“ заради друг спешен

разговор, на всяка минута се обаждай на ча-
кащия, за да знае, че не си го забравила.  

�
Представи се с името си, преди да по-
искаш да те свържат с някого по те-

лефона. А когато търсят твой колега, кой-
то отсъства, непременно предложи услуги-
те си да му предадеш съобщение.

�
Ако си включила този, който ти звъ-
ни, на високоговорител, задължител-

но го информирай за това.

С чужденец на масата
Случвало ли ти се е да седнеш на една ма-

са с чужденец? Това може би все по-често
ще ти се налага, щом вече сме... европейци.

Как да се държиш на трапезата? Всеки е
чувал всевъзможни разкази за изкуството
на храненето в европейските страни, в
САЩ и особено в Азия. Но истината вина-

ги е по средата. Важно е да запомниш ня-
колко основни правила.  

�
Лактите на масата?! В САЩ и в по-
вечето европейски държави това е не-

допустимо! Но във Франция може. 

�
Да се оригна или да не се оригна?
Оригването на масата е заклеймено в

САЩ и в Европа, но е истински компли-
мент към готвача в Китай. 

�
Ядене с пръсти. Смята се за невъзпи-
тано и грозно в САЩ, а също и в Евро-

па. В ислямските страни обаче то е нещо
съвсем нормално.

�
Не започвай да се храниш, преди да
е сервирано на всички. Докато ча-

каш, размени няколко реплики със сътра-
пезника си.

�
Не дръж свободната ръка в скута си.
Мястото и на двете ти ръце е на ма-

сата! Е, и тук си има изключения – в Анг-

лия например е допустимо да държиш и две-
те си ръце под масата. Ако в Близкия из-
ток, където се яде с ръце, без прибори, сва-
лите ръцете си от масата, това ще озна-
чава, че сте приключили с яденето.

�
Не прави като американците! Освен
ако не си с американци на масата. Не

нарязвай наведнъж всичко в чинията си.
Континенталният стил е друг – отрязваш
си само едно парченце и го хапваш, после
следващото и т.н.

�
Дори и да пушиш, не запалвай цигара
преди, по време и след ядене, без да си

поискала изрично разрешение от всички
на масата.

�
Не е зле да знаеш, че в някои страни –
най-вече в Япония – начинът на под-

насяне и показване на храната е ключов за
цялата вечеря. 

�
Къде е почетното място? В САЩ,
Китай, Швеция и Дания това е мяс-

тото отляво на домакина. В Швейцария за
почетно се смята мястото срещу домаки-
на – чак на отсрещния край на масата. В
Япония почетното място е пред „токоно-
ма“ – нишата в средата на стената. То е
запазено за госта. Малък ритуал на вежли-
вост е гостът да предложи на домакина са-
мият той да седне на почетното място,
като, разбира се, след няколко вежливи от-
каза трябва да се съгласи да седне на мяс-
тото, което му е отредено.

�
Ако си в чужда страна, никога не се
настанявай сама на масата. Изчакай

домакинът да ти покаже къде е решил да
те настани.

Дарин НИКОЛОВ

Присъствието на чужденец на масата 
налага понякога друго поведение 
от обичайното

Използването на мобилни телефони 
в киносалона и в театралната зала 
е неуважително и невъзпитано

œÓ ÔÓÚÓÍÓÎ
�Когато вървиш по улицата,

слизаш или се качваш по стъпала,

винаги се движи вдясно, за да се

разминаваш по-безпрепятствено

с тези, които вървят срещу теб.

�Дръж папката или чантата в

лявата си ръка, така че дясната

да е свободна за здрависване.

�Към по-възрастните хора и към

висшестоящите е редно да се

обръщаш по фамилия, освен ако

събеседниците ти изрично не са

те помолили да им говориш на

„ти“.

�Няма проблем да вземеш

последното („срамежливото“)

парче от храната, но преди това

попитай всички около теб дали

не го искат.

�Не реши косата си никъде, освен

в банята или когато си сама.

� Винаги казвай „моля“ и „благодаря“

и винаги се съобразявай с

присъствието на други хора в

помещението.



А
ктрисата обаче твър-
ди, че сега основният є
приоритет е семей-
ството є. Затова му

се е посветила изцяло. Дори вече
е истинска кулинарна кралица.
Всъщност поне като такава се
изявява на екрана в новия си
филм.

Иначе Катрин въобще не я би-
ва в готвенето. Дори признава,
че не може да свари като хора-
та едно яйце. Но във филма „Без
резервации“ е истинска фурия
зад печката. „Съпругът ми
твърди, че тази роля е голямо-
то ми предизвикателство, за-
щото трябва да я играя през
по-голямата част от времето
в кухнята“ – шегува се красави-
цата. Явно иска да намекне на
Майкъл Дъглас, че не є е там
мястото.

Нейното място е 

под 
светлината 

на прожекторите 
Катрин е убедена в това от

съвсем малка, когато получава
първите аплодисменти, след ка-
то изпълнява няколко песни, ка-
чена на... масата вкъщи. Във ве-
ните є тече уелска кръв (родена
е в Суонси, малко рибарско град-
че на брега на Уелс) и тя и до
днес пее песни на родния си език
и се гордее, че децата є могат
да пеят Jingle Bells на уелски.
Освен това танцува добре – не-
що, което ще бъде от голяма
полза за бъдещата є кариера.
Изявите в аматьорски предс-

тавления и хитови мюзикъли са
истинска школа за Катрин. На
17-годишна възраст тя получава
големия си шанс – избрана е ка-
то втора резерва за главната
актриса в мюзикъла 42nd Street.
Но една вечер се случва така, че
и изпълнителката на главната
роля, и нейната заместничка
лягат болни едновременно. Така
на сцената излиза Зита-Джо-
унс. Точно тогава по някакво
невероятно стечение на обсто-
ятелствата в публиката е ле-
гендарният сценичен маестро
Дейвид Мерик, който е проду-
цент на шоуто. Той е очарован
от младата дама и не пести
похвали по неин адрес. Катрин

моментално получава главната
роля и я играе осем пъти сед-
мично в продължение на две го-
дини. Но театърът съвсем не е
достатъчен, за да станеш звез-
да. Съвсем друго си е

да се снимаш 
за телевизията 

Катрин може да се похвали с
участие в един от най-гледани-
те сериали на Острова. Вярно,
че The Darling Buds of May е по-
пулярен само там. Но пък той
дава шанс на леко закръглената
актриса, която играе палавата
дъщеря в едно голямо семей-
ство през 50-те, да стане най-

CMYK-66

ЗВЕЗДИЗВЕЗДИ

ККааттрриинн
ВВееллииккаа

ККааттрриинн
ВВееллииккаа

ДДаа  ннее  ссппиирраашш  ддаа  ввяяррвваашш  ––  ннаа  ттоовваа  ппррааввииллоо  
ззааллааггаа  ККааттрриинн  ЗЗииттаа--ДДжжооууннсс..  ССллеедд  ккоошшммааррннооттоо
ннааччааллоо  ннаа  ккааррииееррааттаа  єє  ттяя  ууссппяя  ддаа  ииззппллуувваа  
ии  ддаа  ппооссттииггннее  ууссппееххии,,  ззаа  ккооииттоо  ммннооггоо  ннееййннии
ккооллеежжккии  ммооггаатт  ссааммоо  ддаа  ммееччттааяятт..  

Вновата лента майстор-готвачът Кейт
(Катрин Зита-Джоунс) си намира майс-

тора в лицето на Ник (Еърън Екхарт). Кейт
е истинска перфекционистка в кухнята, но
нехайна в отношенията си с другия пол. Ник
обаче обръща нещата наобратно. 
За Катрин идеята да играе готвач била ужа-
сяваща. Но след интензивен тренировъчен
курс тя променила коренно мнението си на
тема готвене. Ето какво сподели актриса-
та в навечерието на премиерата на филма.
– Разкажи повече за работата си в
кухнята на истински ресторант в Ню

Йорк с истински майстор-готвач.
– Малко е плашещо, защото бяхме само два-
мата с Еърън и готвача Майкъл Уайт, който
постепенно ни запознаваше с кухнята. Всич-
ко изглеждаше като един организиран хаос.
Мислите, че хората в кухнята се блъскат,
подпалват и че си крещят един на друг, но
всъщност движенията им са изключително
грациозни. Все едно играят балет. Аз и
Еърън искахме да се впишем в средата, като
че ли това е нашата работа и всичко е
напълно истинско. Бях ужасена, защото, ко-
гато всички останали готвачи влизаха и из-

лизаха, единствената ми мисъл бе да се мах-
на по-бързо от пътя им. На всичкото отго-
ре ме накараха да се пробвам като сервить-
орка. От зор започнах да си обърквам репли-
ките и да забравям какъв сос нося и какъв е
десертът. Затова просто казвах на клиен-
тите: „Опитайте го, страхотно е!“
– Готвиш ли вкъщи?
– О, през цялото време! (Смее се.) Всъщ-
ност, не, но вече възприемам това да си в
кухнята по съвсем различен начин. С други
очи гледам и когато нещо изключително
красиво е сервирано пред теб на масата.
Осъзнавам какви усилия са вложени, за да бъ-
де направено
– Можеш ли да смъкваш покривката от
масата с такъв замах, че да не счупиш
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одумваната личност във Вели-
кобритания. Може би само
принцеса Даяна може да оспори
първенството є по това време.
Актрисата обаче се оказва
крайно неподготвена за дълго
чаканата слава. Просто защо-
то британските таблоиди я
взимат на мушка и сипят клю-
ки по неин адрес. Младата звез-
да е зорко следена, всеки неин
жест, всеки разговор и дори
съдържанието на боклука є
осъмват на сутринта по вест-
ниците. Веднъж, докато бяга
от преследващите я фотогра-
фи с колата си, тя катастро-
фира и доста години след това
не може да се възстанови от
преживения ужас. Най-мъчи-
телното за нея е, че още тогава
є лепват етикети като 

„мъжемелачка“ 
и „съблазнителка 

от класа“ 
Обвиняват я, че я бива един-

ствено да разтуря чужди се-
мейства, и тя почти избягва
да се среща с мъже на публични
места, тъй като на следващия
ден те биват обявявани за...
поредното є завоевание. А ко-
гато актрисата пробва корен-
но да промени външния си вид,
за да не я забелязват толкова
лесно, подигравките по неин
адрес стават още по-жесто-
ки. Но пък тя няма намерение
да се предава. Катрин решава

да покаже, че притежава та-
лант и в музиката. Но жълта-
та преса е особено доволна от
поредния провал на своята лю-
бима жертва, която така и не
пласира нито един хит в класа-
циите.

За Катрин това е 

най-мъчителният 
период в живота є 
Тя решава, че във Ве-

ликобритания повече
няма място за нея, и
избягва в посока Хо-
ливуд. Там обаче ни-
кой не е чувал за Зи-
та-Джоунс, а и тя не
познава никого. Налага

є се да се запаси с търпение. И
понеже е амбициозна, е готова
на всичко. Така успява да си
осигури роли в няколко продук-
ции и да привлече погледа на
Стивън Спилбърг. Той търси
изпълнителка на главната
женска роля в продуцирания
от него „Маската на Зоро“ и
кани очарователната английс-
ка актриса на пробни снимки.

Тя получава ролята и успява да
очарова всички не само в Аме-
рика, но и в родината си. Дори
английски режисьори, които
допреди това не са смеели да є
се обаждат заради скандална-
та є популярност, се надпре-
варват да є предлагат нови ро-
ли. Докато се наслаждава на
успеха си в „Маската на Зоро“,
Катрин отблъсква безброй
предложения за интимни сре-
щи. Но най-настоятелен и упо-
рит, почти като самата нея, е 

Майкъл Дъглас 
Той се впуска в щуро девет-

месечно ухажване, което завъ-
ршва с... годежен пръстен на
стойност 2 милиона долара.
За брака им се изписа какво ли
не. Въпреки разликата от 25
години помежду им, изглежда,
че съпрузите се обичат и ня-

мат намерение да се разде-
лят. Заедно с децата си

Дилън и Карис двамата пре-
карват повечето си свободно
време на един бермудски ост-
ров. Те имат къщи в Ман-
хатън и Майорка и ферма в
Квебек. „Някои хора колекцио-
нират картини. Ние – къщи“ –
шегува се Зита-Джоунс. Ней-
ната рецепта за успешен брак
е, че двамата съпрузи задъл-
жително трябва да имат...
самостоятелни бани.

Ивайло ТОДОРОВ

нищо? Като героинята си
Кейт.
– Мога, разбира се. (Смее се.) Кейт
е перфекционистка до лудост. Бих
се намразила, ако съм такава. Но
мисля, че в целия образ има поло-
жителни черти. Мисля, че прили-
чам на Кейт по това, че съм малко
резервирана, макар и не по нейния
стоически начин. Приличаме си по
желанието около нас да е тихо и
спокойно.
– А не си ли амбициозна като
Кейт?
– Не. Винаги съм казвала, че имам
здравословна амбиция. Когато на-
пуснах Уелс, исках да опитам раз-
лични неща. Постигнах много, но
не съм държала всичко под конт-
рол така маниакално, както се
случва при Кейт. Все пак тя няма
личен живот, а аз имам приятели
и умея да се забавлявам.

– Какво правиш, за да не погълне
работата личния ти живот?
– Мразя думата „баланс“, когато ста-

ва дума за моето семейство и деца. В

крайна сметка те са моят живот, а

всичко останало е бонус. И ме про-

мениха. Ако преди ми предложеха ро-

ля със снимки в Румъния за четири

месеца, щях само да попитам „Кога

излитаме?“. Сега вече не мога да го

направя. Трябва така да си подредя

програмата, че децата да са или с

мен, докато Майкъл снима филм, или

обратното, но да мога да ги виждам

често. 

– Има ли храна, на която не мо-
жеш да устоиш?
– Луда съм по сандвичи с пушена сь-

омга с черен хляб и по пържените

картофки. Ядях само такива сандви-

чи по време на двете си бременнос-

ти. А сега вечерям с тях. 

Катрин Зита-Джоунс и Еърън Екхарт с готварски 
престилки в „Без резервации“ – химията 
помежду им е неоспорима

�
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Д
окато романите є се
подготвяха за издаване у
нас, Данилова се влюби в
българина Юлиян Аспару-

хов, европейски шампион по
кикбокс. Сега двамата плани-
рат да намерят своето убежи-
ще сред красивата природа на
България, където Анна да се
усамоти и да пише следващите
си книги.

За себе си писателката казва,
че е много емоционална, роман-
тична, обича цветята. И топ-
лината.  

– Феминистка ли е Анна Да-
нилова?

– Когато съм заобиколена от
жени, жертви на домашно наси-
лие, ми се иска да оглавя борба-
та за тяхната свобода. Мисля,
че в това има голяма доза феми-
низъм.

– Завършили сте музикално
училище и по-конкретно тео-
рия на музиката и пиано. За-
що зарязахте музиката?

– Не съм я зарязала. Препода-
вала съм музика. Но просто се
увлякох по литературата. За-
почнах да пиша разкази. Намери

се кой да ги издаде и редак-
торът ми предложи да постъпя
в Литературния институт в
Москва. Там разбрах, че литера-
турата ме влече повече. 

– Любимият ви музикален
фон...

– Харесвам Моцарт, Бетовен
и Шопен. А от съвременните
изпълнители ми допада Милен
Фармер.

– А сега свирите ли?
– Живея тук отскоро и нямам

инструмент, на който да сви-
ря. Но когато си построим къ-
ща, обезателно ще вкарам в нея
и пиано. Надявам се тогава да
си припомня как се свиреше.

– Как решихте да се заеме-
те с писане на криминални ро-
мани?

– Много обичам да чета кри-
минални романи. Любимци са ми
Себастиян Жепризо, Боало-
Нарсьожак, Жорж Сименон и
Агата Кристи. Но не пиша са-
мо криминални романи. Просто
се случи така, че от литера-
турната агенция, на която пре-
доставих един съвременен ро-
ман, ми предложиха да напиша

криминале. Съгласих се да опи-
там. И с лекота написах цял ро-
ман за една седмица. После –
още четири. И така се започна.
Обичам да пиша за престъпле-
ния, в основата на които е на-
силието над човешките
чувства – убийства от завист
и ревност, неволни убийства,
заради които човек може да по-
лудее... Но иначе съм написала и
пет детски книги. 

– Значи Джоан Роулинг да се
чувства застрашена...

– О, не. (Смее се.) Уважавам
Дж. К. Роулинг. Първата книга
за Хари Потър наистина ме
впечатли. И аз искам да напиша
такава приказна история. Но
Роулинг вече използва всичко.
Ще трябва да измисля нещо
съвсем ново, още по-вълшебно.

– Определението „руската
Агата Кристи“ тежи ли ви?

– Отнасям се абстрактно
към него. Аз бих се определила
като руския Жепризо (френски
писател, все още непознат у нас
– бел. ред.). Поне много ми се ис-
ка да е така. А за Агата Крис-
ти мнението е на критиците.

Не че ми е неприятно...
– Само талант ли се изисква

за забъркването на психологи-
ческа криминална интрига? 

– Пиша романите си така, че
на мен да ми е интересно да ги

ИНТЕРВЮИНТЕРВЮ

Анна Данилова:
Любовта е успехът 
за жената

Анна Данилова:
Любовта е успехът 
за жената

РУСКАТА

АГАТА КРИСТИ

Новата руска кримикра-
лица се казва Анна Дани-
лова. Писателката, чие-
то истинско име е Анна
Дубчак и която прилича
на Мерил Стрийп, е изк-
лючително плодовит ав-
тор. За последните де-
сет години е написала
около 40 криминални ро-
мана, а преди това е пи-
сала и в други жанрове.
Критиците основателно
я титулуват „кралица-
та на психологическата
интрига“ и „руската
Агата Кристи“. Стра-
стта на писателката
към пътешествия я до-
веде и у нас. На литера-
турно минитурне в
страната ни тя предс-
тави първите си романи,
издадени на български.
Действието в един от
тях („Игри с тъмното
минало“) се развива в Со-
зопол, от чиято мистич-
на атмосфера авторка-
та била поразена.
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чета. Моят вкус е определящ.
Някои писатели разкриват уби-
еца още на първите страници и
после описват неговите прежи-
вявания или разследването на
престъплението. Аз предпочи-
там да има интрига до финала.
Пиша така, че до края никой да
не разбере, че... счетоводите-
лят е убиецът. 

Тук, за да разбера какво иска
да каже, Анна ми разказва люби-
мия си виц.

ОТМЪЩЕНИЕТО НА

РАЗПОРЕДИТЕЛКАТА

Един човек отива на кино и
понеже филмът е почнал, до
мястото му го завежда раз-
поредителката с фенерче.
След като той се настанява,
момичето чака известно вре-
ме да му се отблагодарят за
услугата с бакшиш. И понеже
мъжът се прави на разсеян,
то се навежда и му прошепва:
„Убиецът е счетоводите-
лят!“

– Какви други усилия освен
творческите стоят зад на-
писването на един кримина-
лен роман?

– Търпение и самодисциплина.
За всеки ден си имам план –
трябва да напиша 12–13 маши-
нописни страници. Когато по-
ради независещи от мен причи-
ни не съм сътворила нито ред,
на следващия ден пиша двойно
повече. Такъв е творческият ми
план. Все пак работя в срокове. 

– Обичате да пътувате. Да

не би в Русия да ви е скучно?
– Дълго време живях в Русия.

Сега имам възможност да посе-
щавам различни страни, макар че
съм била само в Турция и в Герма-
ния. Ако имах много животи,
бих обходила цяла Русия, а също
Франция, Англия и Испания.

– Къде се чувствате като у
дома си? 

– Вкъщи. Тоест на всяко едно
място, където мога да включа
лаптопа си. В България се
чувствам много спокойна. Чес-
то ме питат дали знам нещо за
криминалния живот тук. Слава
богу, нищо не знам. (Смее се.) 

– А кое място ви е впечатли-
ло най-много?

– Тетрингьол в Турция.
Чувствах се като в рая. Там
има такава пищна растител-
ност на брега на морето. И пау-
ни се разхождат... Направо си
загубих ума по това място. Ис-
ка ми се да отидем там със съп-
руга ми през есента. 

– Какво толкова намерихте
в Созопол, че го възпяхте в
един от романите си?

– В Созопол съм била два пъти
през 2005 г. Първия – като ту-
рист – през юли, в разгара на се-
зона. Старата част на града е
като музей под открито небе.
И на този фон видях разлепени-
те по стените на къщите и по
спирките некролози. Като гле-
дах снимките по тях с плажна
чанта в ръка, имах чувството,
че починалите ме обвиняваха:

„Ето, ти отиваш да се печеш
на морето, а нас вече ни няма.“
Вие може и да сте свикнали с
тези некролози, но на мен те ми
се сториха адски странни и
ужасяващи. Освен това близо
до нашата квартира имаше
погребално бюро и често виж-
дах хора с опечалени лица. Вто-
рия път посетих Созопол през
есента. Времето беше по-сту-
дено, листата на дърветата па-
даха, беше направо демонично.
Точно преди да пристигна в Со-
зопол, една моя съседка в Моск-
ва беше изчезнала безследно.
Познавах я. Беше ми на гости
ден преди да изчезне. Стори ми
се, че я мярнах в Созопол – една
минувачка много ми заприлича
на нея. Даже беше облечена в съ-
щата рокля. Точно това дежа
ву ме вдъхнови за романа. 

ИСТОРИЯТА

Първата книга на Анна Дани-
лова, излязла у нас, съдържа
два романа. В тях две дами
неволно се забъркват в кри-
минални интриги. В „Игра с
тъмното минало“ в Созопол
на почивка пристига Маша,
която се опитва да намери
спокойствие след внезапното
изчезване на своята съседка
Валентина. Докато е в Бълга-
рия, тя се натъква на смята-
ната за мъртва Валентина,
която минава край нея, сякаш
не я познава. 

– Харесвате ли България?
Но не отговаряйте с офици-
алното да. Ако имате крити-

ки, те са по-важни.
– И ние, и вие израснахме през

социализма. Когато пристигнах
тук, за мен беше много странно
да чувам, че децата се обръщат
към учителките с „госпожо“.
Като че ли всички жени за миг
се бяха превърнали в госпожи.
Иначе, като пътувам често с
колата, виждам деца, които ви-
сят по кръстовищата и про-
сят. Жално ми става. А тук е
толкова красиво! Но някак ми
се иска хармонията да е пълна... 

– А харесвате ли български-
те мъже?

– Ха! Виждам повечето от
тях постоянно да седят на ма-
са, да пият, да пушат и да не ра-
ботят нищо. Поне аз такива
типове срещам. Иначе са много
спокойни и... красиви.

– Но се влюбихте в българин
все пак. С какво той успя да
ви спечели?

– С всичко! Юлиян е различен
от всички мъже, които позна-
вам. Отговорен е, може да пра-
ви много неща със собствените
си ръце. На жените мъжките
ръце правят впечатление. Ние
така и ходим по улицата – хва-
нати за ръце. Надявам се така
да продължи животът ни. 

– Вашата популярност не
плаши ли обожателите ви?

– Някои мъже се дразнят. Но с
такива аз не искам да имам ни-
що общо. Юлиян се отнася спо-
койно към популярността ми.

С Ивайло Тодоров – автора на текста

С Юлиян – любовта 
на живота є
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Помага ми, старае се да ми оси-
гурява спокойствие. Но е наяс-
но, че няма да се разболея от
звездна болест. Аз съм просто
жена и толкова. 

– Какво е нужно на една же-
на, за да се чувства успяла?

– Любов, нищо друго. Разбира
се, и семейство, и деца. Всичко
това е хубаво да го има. Ако то
е налице, жената се чувства
спокойно и може да работи спо-
койно. Когато пиша, главата ми
е пълна с мрачни мисли. Като
сложа последната точка в ро-
мана, се чувствам адски изто-
щена. Ако нямаше с кого да по-
говоря, нямаше да се справям
толкова лесно.

– А вие успяла ли се чувства-
те?

– Щастлива съм. Но не само
заради Юлиян. Просто всичко,
което съм написала, е издадено
като книги. 

– Логиката или интуицията?
– Глупаво е да се залага само на

интуицията. Всичко се базира
на логиката. Трябва да се мисли
повече.

– Как оценявате съвремен-
ната криминална литерату-
ра? Не са ли станали тексто-
вете прекалено банални и
предвидими?

– За добрите автори винаги
има място под слънцето. Важ-
ното е да пишеш така, че като
оставиш ръкописа на хората от
някое издателство, те да те
потърсят после, а не ти тях. 

– Обичате ли да готвите?

– Много. Обичам да правя
сладки. Специалитетът ми е
лимонова торта.

– За какво си мислите най-
често сутрин, когато се събу-
дите?

– Че трябва да нахраня куче-
то и котката си.

– Кой филм ви е направил
най-силно впечатление напос-
ледък? И кой е най-добрият
криминален филм според вас?

–  „Парфюмът“. Не съм гледа-
ла филма, но тъй като съм чела
книгата, изгарям от нетърпе-
ние да го гледам. Иначе за майс-
торски трилър – „Жената в ав-
томобила“, руска екранизация
по роман на Жепризо.

– А кога ще видим филм по
ваш роман?

– Когато се намери правилният
човек, който да инвестира в него.
Досега не можем да се разберем
за условията и цената на авторс-
ките права. Но аз нямам намере-
ние да се продам евтино, мога да
почакам още 20 години. (Смее се.)
Повечето режисьори обаче се
плашат от сложната интрига...

– Последният път, когато
плакахте...

– Там, където живея – забута-
но в Балкана място край Шу-
мен, – има голяма слива. Един
клон с много плод по него наско-
ро се счупи. Разплаках се.

– А какво ви разсмя последно?
– Днес се смях много на един

виц.
Интервю на 

Ивайло ТОДОРОВ
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продължение на няколко
месеца се опитвах да съчув-
ствам и да подкрепям приятел-
ката си, която се разведе съв-
сем наскоро – разказва 36-го-
дишната Ина. – Всяка събота и
неделя я канех у нас, дадох и
картбланш да ми звъни по всяко
време, гледах децата є... Скоро
тя се поокопити, а аз... се почу-
вствах като болна – нямах сили
даже да почета приказка на 5-го-
дишния си син. Един ден тя ми
телефонира с молба да гледам
децата є, за да можела да отиде
на фитнес. Прекрасно знаеше, че
се чувствам изтощена, защото
є бях споделила за състоянието
си. Но въпреки това прояви на-
халството да ме моли за поред-
на услуга. В този момент разб-
рах, че трябва да сложа край на
благотворителността си.“

Всички ние познаваме отноше-
нията от типа манипула-
тор–жертва. Лошото е, че в
тях жертвата доброволно прие-
ма ролята си, понякога съвсем
без да се замисля, че го прави. Ние
всички се влияем един от друг –
така е устроен човекът. Други-
те понякога за нас са източници
на идеи, енергия, нови чувства и
преживявания. Балансът се счи-
та за нарушен, когато това вли-
яние стане в ущърб на единия чо-
век, когато неговите интереси
не се зачитат. 

Но как да познаеш дали си
имаш работа с „похитител“,
ако на думи той изразява най-
добри намерения?

Безвъзмездни 
подаръци

Ние започваме да осъзнаваме,
че в нашите отношения не
всичко е наред, когато забеле-
жим, че инвестираме в тях по-
вече, отколкото получаваме.
Често се заблуждаваме, че го
правим, защото разполагаме с
повече време, пари, идеи, а всъщ-

ност се чувстваме опустоше-
ни. И така до момента, в който
вече не сме в състояние да отк-
ликваме на претенциите, мол-
бите и манипулациите на дру-
гия. Накрая преставаме да усе-
щаме каквото и да било, губим
интерес към случващото се и
постепенно започваме да увели-
чаваме емоционалната дистан-
ция между себе си и този човек. 

„Моят бивш приятел ме об-
себваше – спомня си 23-годишна-
та Теодора. – Знаеше, че го оби-
чам, но всеки ден ме засипваше с
есемеси, предложения за вечери,
чакаше ме след работно вре-
ме...“ Такива хора се залепват за
нас като ваденки и не ни дават
време да починем от тях. Те изг-
леждат грижовни и настойчиви.
Други използват по-сложни
стратегии, за да поддържат от-
ношенията на зависимост кол-
кото е възможно по-дълго. 

Замисли се дали твоите близ-
ки не възкликват често по твой
адрес: „Не можем да те позна-
ем!“ или „Сякаш говориш с гласа
на друг човек!“. Обърни внима-
ние на емоциите си, които спо-
ред тях не съответстват на
обстоятелствата. Анализирай
необичайните за теб постъпки
и внезапните си прояви на кате-
горичност. Много важно e нав-
реме да си зададеш въпроса
„Какво става всъщност?“. Ако
си започнала да се отнасяш зле
със себе си, ако си се почувства-
ла безпомощна като наивно де-
те в някакъв момент, тогава
имаш основания да се съмняваш,
че в твоето обкръжение има
енергиен вампир.

Поговори с него и ако той не
отвръща с искреност на твоя-
та искреност и се опитва да те
изкара виновна за ситуацията,
значи подозренията ти са осно-
вателни. Почти сигурно е, че
той винаги преразпределя енер-
гията на вашите отношения

така, че да се облагодетелства
за твоя сметка.

Вампирът чаровник
„Майката на жена ми едва ли

не всеки ден ни идва на гости –
сподели с нас 28-годишният
Иван. – Носи ни разни продукти,
бърше прахта вкъщи, готви ни...
Разбирам, че прави всичко това с
добри намерения, но за мен наме-
сите є в семейния ни живот са
изключително непоносими! Не
мога да є го кажа, но и не мога
повече да търпя това нейно по-
ведение. Не ми останаха сили!“ 

Хората, които пряко нашата
воля се опитват да ни управля-
ват, не са задължително злодеи.
Те биват разни: загрижени и
настойчиви, внимателни и агре-
сивни. В зависимост от това,
какво искат да вземат от нас,
те задействат разнообразен ар-
сенал от поведенчески страте-
гии и роли. 

Един от най-разпространени-
те типажи е вампирът чаров-

ник. Обикновено е зависима лич-
ност, която смята, че не може
да се справи самостоятелно с
проблемите си, и затова посто-
янно търси помощта на други-
те. Няма ли в твоята работа
колега, на когото си помогнала
веднъж-дваж, но не след дълго
неусетно си започнала да изпъл-
няваш неговите задължения?
Без да взимаш заплатата му. В
семейния живот тази роля мо-
же да играе единият от партнь-
орите. 30-годишният Кирил
например призна защо се е развел
с безкрайно трогателната и
хленчеща Мариана: „В началото
се умилявах от нейната безза-
щитност, от огромните є, ви-
наги тъжни очи, но с течение на
времето разбрах, че правя греш-
ка. Налагаше ми се да взимам
важни решения заради нея.
Практически въобще не разпо-
лагах с лично време. И още по-
лошо – като постоянен свиде-
тел на черните є настроения аз
самият започнах да гледам на

ДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМ

≈≈ннееррггииййннии ттее  ввааммппииррии≈≈ннееррггииййннии ттее  ввааммппииррии
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света през черни очила.“

Вампирът гений
Мнозина от нас попадат в

мрежите на т. нар. вампири ге-
нии – нарцистични хора, които
поддържат образа на автори-
тетни и ярки личности. Обик-
новено такива са „моделите“
жената вамп и мъжът, харизма-
тичен началник. Те ловят по-
тенциалните си жертви на при-
мамката на доверието. Увли-
чат другите с магичния си на-
чин на общуване, предлагат им
възможност да бъдат вписани в
елитен приятелски кръг. 

В действителност тези хора
просто паразитират върху чуж-
дото обожание и възхищение. Те
могат да бъдат очарователни
събеседници, само че чарът им
се разсейва като дим, ако ти се
опиташ за малко да се откоп-
чиш от компанията им. Всъщ-
ност ти въобще не ги интересу-
ваш, те имат нужда единствено
от твоето внимание към

собствената им персона. 
„В продължение на три години

бях жертва на своя началник-от-
дел – разказва 37-годишната В.
С., пожелала да остане анонимна.
– Той е умен, образован и обаяте-
лен човек. Когато ме молеше за
услуги, аз възприемах това като
доказателство за особеното до-
верие, което ми оказва, и за сим-
патиите му към мен. А той
просто се е опитвал да прехвърли
част от служебните си задълже-
ние на мен. Използваше нахално
времето и идеите ми. Осъзнах се
едва когато на един съвет на ди-
ректорите той ми приписа една
своя груба грешка.“

Излез от ролята 
на жертва 

Понякога ни се струва, че ние
просто сме обречени да бъдем
жертви. Едва що сме се отър-
вали от един „преследвач“, и за
нас се залепват други „спасите-
ли“ и „покровители“. Човек, без
да иска, свиква да установява

такива отношения и не си дава
шанс да направи първата крачка
към освобождението от непо-
исканото влияние. 

„Аз съм като магнит за енер-
гийните вампири – споделя 33-
годишната Соня. – За своите
приятели и познати играя вина-
ги ролята на психолог. Всички
идват при мен да ми се жалват.
А какво получавам в замяна?

Нищо освен мрачно настроение.
Аз самата никога не искам съ-
вет или „подкрепление“ от при-
ятелите си.“  

Такава склонност към само-
отричане и саможертва често
е присъща на хората с ниска са-
мооценка. Те винаги са готови
да се „наведат“ пред другите,
защото подсъзнателно са убе-
дени, че това е единственият

Хората, които се хранят с енергията на другите, всъщност
се опитват да удовлетворят по този начин своя неосъзната
потребност или липса. Психотерапевтите изтъкват чети-
ри най-разпространени мотива, които определят поведение-
то на енергийните вампири.

*
ВНИМАНИЕ Силното желание постоянно да бъдеш в
центъра на вниманието принуждава околните да се фокуси-

рат върху твоята персона, което им отнема доста енергия.

*
СИЛА И ВЛАСТ Хората, които се стремят и към тези
две неща, искат да държат всичко под контрол, да управля-

ват всичко и всички. На другите им се налага да променят сво-
ите решения, съобразявайки се винаги с желанията на „власт-
ниците“. Което също си е загуба на енергия.

*
МЪСТ Тези „вампири“ търсят възмездие за обидите, причи-
нени им (понякога още в детството) от другите хора. Дос-

татъчно е просто мнението им да не съвпада с това на събе-
седника и те вече са готови да мъстят. Несъзнателно търсят
и намират удовлетворение в това психологически да унищожа-
ват другите. На жертвата в този случай є се налага да прави
неимоверни усилия, за да не противоречи и да не влиза в конф-
ликти с този вид „вампири“.

*
СПОКОЙСТВИЕ Човек от този тип е завладян от едно-
единствено желание – той не иска да бъде безпокоен. Често

самият той е убеден, че е способен да се сдобие с онова, което
желае, и затова отрано се отказва от всякакви опити да го
получи. Опитвайки се да взаимодейства с такъв човек, „жерт-
вата“ губи доста енергия за това да преодолява неговата
инертност.
Тези четири мотива на поведение са описани за пръв път от
американския психолог Рудолф Дрейкурс в процеса му на изс-
ледване на психологията на детското поведение. 
МАСКАТА НА ВАМПИРА
Той може да играе различни роли – на съблазнител, на покрови-
тел, на страдалец. Само и само да завладее вниманието на
жертвата, а след това и нейното жизнено пространство.
ЖЕРТВА МОЖЕ ДА СТАНЕ ВСЕКИ
Енергийното манипулиране използва естествените човешки
стремежи, надеждата, чувствата – вина, състрадание, само-
любие, страх... 
КАК ДА СЕ СПАСИШ
Важно е да осъзнаеш, че си изпаднала в положението на жерт-
ва. И въпреки чуждата воля да защитиш своето лично прост-
ранство. Определи индивидуалния си праг на търпимост, кой-
то, ако бъде прехвърлен, тръгваш да се бориш за собствените
си интереси.

Какво печелят те?
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Имала ли си началник вампир?! Той може да изглежда много
чаровен, но винаги успява да накара другите да се съобразяват 
с неговите решения и мнения
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Най-тихата 
прахосмукачка 
е на Electrolux
Компанията представи за първи
път най-тихия модел Ultra Silencer
през 2002 г., но от тогава до днес
той е усъвършенстван на базата
на изследвания сред потребители-
те в Европа. Резултатът е, че
най-тихата прахосмукачка подоб-
ри собствения си рекорд, дости-
гайки 71 децибела, като едновре-
менно бе повишена и силата є на
всмукване. Настоящото ниво на
шума, произведен от Ultra Silencer,
може да се сравни с нивото на
шум, произведено от един спокоен

разговор например. Повечето от
популярните прахосмукачки дос-
тигат ниво на шум 78
децибела и повече.
Последната версия
на Ultra Silencer e
снабдена с 9-мет-
ров кабел, което
на практика оз-
начава, че тя
може да рабо-
ти в обсег до
12 метра.
Electrolux
Ultra

Silencer ще се предлага на нашия
пазар в 9 цвята на цени от 230 до
300 лв. в зависимост от допълни-
телните аксесоари.

Есенно-зимната 
колекция на Bobo Zander
е еклектична. Най-голямото яхте-
но пристанище в България –  „Ма-
рина Диневи“ в Свети Влас, събра
наскоро над 400 гости. Поводът бе-
ше третото поред издание на
„Фешън уикенд“. Най-добрите ни
манекенки  дефилираха с колекции
на известни наши и чужди дизайне-
ри. Италианският шик в лицето на
облеклата с марка  Bobo Zander съ-
що „акостира“ на модното шоу с

облекла на
Bobo Zander
Sport и Bobo
Zander Jeans.
Колекцията е
смесица от
сдържаност и
спортен ха-
рактер, сим-
биоза и конт-
раст на еле-
менти, комби-
нация на неп-
ринудени и
строги детай-
ли с женстве-
ни орнаменти
и кройки.

начин да компенсират своите
недостатъци. 

С други думи, отношенията,
изградени на енергийна зависи-
мост, не са едностранна атака, а
резултат от взаимодействието
на две страни. Зад популярния
термин „енергиен вампиризъм“
се крие и сложната работа на за-
щитните механизми на самата
жертва. Според психолозите в
типичните случаи става дума за
механизъм на проекция. Нерядко
с определението „вампир“ ние
кичим хората, които ни дразнят
с нещо. Всъщност по такъв на-
чин ние реагираме на това тяхно
качество, което не сме готови
да приемем, или обратно – дълбо-
ко в душата си искаме да го при-
тежаваме. Например колежката
ти е адски неточна, разхвърляна,
работи през пръсти, а ти пък си
прекалено пунктуална (та чак
дребнава), подредена и отговор-
на. Точно нея ти си склонна да
заклеймиш като енергийна вам-
пирка, макар и единствената є
вина да е в това, че закъснява за
работа, не е амбициозна и се от-
нася с голяма доза лекомислие
към живота. С други думи – пра-
ви всичко онова, което ти не си
позволяваш да правиш. И което
всъщност ти липсва. А когато
на човек му се налага постоянно
да троши сили да се бори с несъз-
нателните си импулси, не му ос-
тава никаква енергия. За изто-
щението си този човек често е
склонен да обвинява злонамере-
ното влияние на другите хора.
Затова, преди да потърсиш ко-

рена на своите проблеми в други-
те, анализирай собствените си
чувства – възможно е причината
за дискомфорта, който изпит-
ваш, да са вътрешните ти нере-
шими противоречия.

Всичко си има 
граници 

Кой не се е чувствал безнаде-
ждно влюбен? Кой не е преглъщал
незаслужени обиди от обаятелен

и харизматичен шеф? Открито-
стта, готовността да пуснеш
другия в своя живот са естест-
вени човешки качества, без кои-
то животът би бил невъзможен.
Но този, който нарушава лично-
то ти пространство, без да те
пита, е истински агресор. Да об-
виняваш и прекрояваш такъв чо-
век, е безсмислено, защото чес-
то той дори не осъзнава своята
агресия. Просто му кажи, че по-

ведението му те тревожи. Въз-
можно е той сам да разбере, че
причината е в него. Да уважаваш
личното пространство на дру-
гия, е залог за нормалност на от-
ношенията. Необходимо е ясно и
категорично да си отговориш
сама пред себе си до каква грани-
ца си готова да търпиш и кои
обстоятелства биха те накара-
ли да защитаваш собствените
си интереси. 

Ако си попаднала под нечие
влияние, не оставяй нещата да
се движат на самотек. Често,
за да попълни енергийните си
ресурси и да не попадне пак в
капана на енергийния вампир,
на човек му се налага сам да се
превърне в енергиен вампир. Да
направи така, че другият да се
окаже енергийно зависим от
него. Доста често подобна „ка-
бала“, в която попадаме, се
оказва резултат от нашия
собствен неосъзнат избор. Чо-
век, който не обича себе си
достатъчно и не се разбира
докрай, е склонен да пише на
сметката на другите своите
болезнени преживявания. Да
търси винаги външен виновник
за вътрешния си хаос. 

Единствено и само ние можем
да решим в какво да инвестира-
ме енергията си в – в любовта
или в омразата. Дали искаме да
се открием пред другите хора,
или предпочитаме да ги използва-
ме. Възможността да правим
подобни избори ни дава безкрайна
свобода, но заедно с нея ни това-
ри и с много отговорности. 

ОТКЪДЕ СЕ ВЗЕМАТ?
„Вампирството“ е въпрос на възпитание, а не на особености на ха-
рактера. В дом, в който е вилнял домашен тиран или един от ро-
дителите е починал рано (или е напуснал семейството), децата за-
почват да вярват, че човекът, от когото имат нужда, може да ги
напусне или унизи. Пораствайки, те се стараят да контролират
всичко, защото са уверени, че в живота нищо не се дава даром и
от душа – нито любовта, нито грижата. Така те възпроизвеждат
същите отношения, с които са се сблъскали в детството си, само
че от позицията на силата – сега те решават дали да дават на
другите любов и грижа и какво да искат в замяна.
В други случаи в енергийни вампири се превръщат т. нар. глезени
деца. Те смятат, че родителите могат и са длъжни да изпълняват
всичките им желания. Тези хора не понасят фрустрацията, не са го-
тови за среща нито с житейските трудности, нито с интереси-
те на другите. Затова не могат да се примирят с недостъпност-
та на целите. Готови са да ги постигнат на всякаква цена – напри-
мер да шантажират жертвата с мнима безпомощност и страда-
ние, докато тя не се изтощи от умора.

След общуване с енергиен вампир
човек се чувства като изцеден.

àà ðð åå íí èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   
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О
тказът да бъдеш амбициозен е
отказ да мислиш и действаш в
хармония с най-дълбоките си же-
лания. Не говоря за разрушаваща-

та, основаваща се на гордостта и сравне-
нието с другите амбиция, а за онази, пози-
тивната, която ни тласка да даваме най-
доброто от себе си. 

Тя е сплав от дързост и 
упоритост, съзидателна енергия,
чрез която изразяваме нашата 
неповторима индивидуалност,
обичта към самите себе си и 
необходимостта да бъдем полезни
на другите.

Някои хора при първите трудности се
отказват да преследват мечтите си.
Веднъж провалили се, те като че ли не мо-
гат да намерят разумна причина да опитат
отново. И започват да живеят с илюзията,
че все някога щастието може и да им се ус-
михне, без да е нужно те да правят и най-
малко усилие да заслужат усмивката му.

Желанието им 

да вървят напред замира

и те започват да се задоволяват с това, ко-
ето им се дава. Зад липсата на амбиция мо-
гат да се крият различни страхове – да не
разочароваш някого, да не те вземат за
много претенциозен, да не предадеш соци-

алния си произход и семейната традиция.
Тези страхове се дължат на интериоризи-
раната представа на другите за нас – роди-
тели, учители, приятели.

Ако те очакват от нас да успяваме във
всичко, но никога не ни засвидетелстват
уважение, не ни показват, че ни обичат та-
кива, каквито сме, ние започваме да губим
доверие в собствените си възможности. И
тогава неизбежно прибягваме към външни
причини, за да обясняваме бездействието
си – малшанс, липса на връзки с хора, заема-
щи високи обществени постове, и прочие
оправдания.

Амбицията произлиза от нашето
вътрешно богатство и най-вече
от умението ни да се вслушваме
в нашите вътрешни желания. Уме-
ние, което ще ни помогне да опре-
делим точно това, което сме, и
това, което искаме да бъдем.

На базата на добрата амбиция ние ще мо-
жем да си поставим онези цели, които ще
развият и разкрият най-пълно на околните
личностните ни качества.

Преодоляване на житейските пречки и
възвръщането на доверието в самите нас
са източници на напредък и най-вече на сво-
бода.
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Не съм амбициознаНе съм амбициозна
„Успех ли? Това не е за мен! 

Достатъчно ми е всичко, което получавам.“
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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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Обичам те
Всяка девойка мечтае да чуе

тези думи. И ако загуби търпе-
ние, ги произнася първа. Някои
правят признания по-лесно от
други. За всички обаче първото
„Обичам те!“ е много трудно.
Защото никога няма гаранция,
че отговорът ще е: „И аз те
обичам.“

А дори когато първото приз-
нание е факт, въобще не е лесно
да повтаряш „Обичам те“ все-
ки ден. И не е нужно. Често ду-
мите девалвират, а делата и
отношението са истинското
доказателство за наличието на
любовни чувства. 
ТРЯБВА ЛИ ДА ГО КАЖЕШ?
Отсъствието на словесно уве-
рение за наличието на любов по-
ражда чувство на неопределе-
ност, върху което се проекти-
рат различни страхове и трево-
ги. „Тя не ме обича?! Значи не
съм за нея“ – би си помислил
мъжът и вероятно би отишъл
при друга жена. 
КАК ДА ГО КАЖЕШ? Предс-
тави си, че в стаята има още

някой, и се опитай да разкажеш
на въображаемия трети за сво-
ите чувства. Трябва да се полу-
чи нещо от сорта: „Не можеш
да си представиш колко обичам
Виктор.“ Първата част от
признанието трябва да я напра-
виш, обръщайки се към мнимия
събеседник, но главното призна-
ние трябва да произнесеш, гле-
дайки в очите своя Виктор. На
живо просто замени „обичам
Виктор“ с „обичам те“.

Обиждаш ме
Често ни се налага да маскира-

ме истинските си чувства.
Страхуваме се да се покажем
слаби, беззащитни, уязвими. В
старанието си да не извадим на
показ истинските си емоции,
ние успешно скриваме болката
зад гняв, обидата – зад озлобле-
ние, а страхът – зад агресия. 
ТРЯБВА ЛИ ДА ГО КАЖЕШ?
Успешната, образованата, въз-
питаната като по учебник съв-

ременна жена знае колко е важ-
но в точния момент да демон-
стрира своята твърдост и гор-
дост. И при това да го направи
правилно.
КАК ДА ГО КАЖЕШ? Посла-
нието, което изричаш, трябва
да започва с личното местои-
мение „аз“: „Аз съм обидена“,
„Аз съм разстроена“, „Аз съм
потисната“. Това са т. нар.
„аз“-съобщения. Изявления от
сорта „Ти ме обиди“, „Ти ме
разстрои“ приписват на другия
действия, които, както често
той смята, не е извършил. Това
са т. нар. „ти“-съобщения, кои-
то превръщат думите в обви-
нения и на практика винаги про-
вокират съответната агресив-
на реакция отсреща.

Благодаря ти
Всяко дете знае, че „благода-

ря“ е вълшебна думичка. Но ко-
гато поотрасналите девойки
престанат да вярват в приказ-

ки и им остане само вярата в
действието на чудодейните
кремове против бръчки, въл-
шебната дума „благодаря“ ста-
ва заклинание, превръщащо ус-
пешната и уверена в себе си же-
на в слаба и зависима. 
ТРЯБВА ЛИ ДА ГО КАЖЕШ?
Прагматичните американски
психолози заработват хиляди
долари, издавайки книги, адреси-
рани към отчаяните съвремен-
ни жени. И убедително обясня-
ват, че мъжете обичат да им се
благодари. Можеш ли да прие-
меш на доверие това твърдение
и да не спориш с тях? Нали не
ти се налага да оспорваш нали-
чието на лунните цикли или за-
кона за всемирното привличане?
КАК ДА ГО КАЖЕШ? Най-
добре е да прехвърлиш отговор-
ността. В конкретния случай –
на двете си ръце. Представи си,
че не ти, а на теб ти казват
„Много ти благодаря“. Какъв
жест би съответствал на тези
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�
Отдавна искам 

да ти кажа...
Отдавна искам 

да ти кажа...
На всички ни е трудно да

говорим за чувствата си.
А последствията в случай

на неочаквано признание
са ни добре познати –

червенина, заливаща 
лицето, изпотени длани... 

Неизречените 
на глас претенции
приличат много 
на излишните

килограми



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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думи? Психолозите уверяват,
че в случая най-много подхожда
плавно движение с отпуснати,
спокойни ръце по направление
от твоите гърди към събесед-
ника, все едно му поднасяш пар-
ченце от душата си. За да не се
превърне жестът на добра воля
в нещо като танц на вятърна
мелница, е нужно да прибавиш и
някакъв „саундтрак“. Нещо по-
добно на: „Единствените думи,
с които мога да предам какво
усещам в момента, са: „Изклю-
чително съм ти благодарна.“

Съчувствам ти
Чуждото нещастие ни натъ-

жава. Какво да се прави, когато
всъщност нищо не може да се
направи? Старите методи за
изразяване на съчувствие, като
скубането на коси и посипване-
то на главата с пепел, са отжи-
велици.  
ТРЯБВА ЛИ ДА ГО КАЖЕШ?
В подобен момент не е толкова
важно ти да кажеш нещо, колко-
то да дадеш на убития от скръб
човек възможност да говори. 
КАК ДА ГО КАЖЕШ? Първо,
никога не изричай идиотските
фрази: „Ще мине време и ще заб-
равиш за това“, „Дръж се!“,
„Знам какво ти е“. С тях само
можеш да влошиш положение-
то, демонстрирайки не само че
не разбираш какво се случва с
човека срещу теб, но и не искаш
да разбереш. Второ, забрави за
въпросите „Боли ли те?“,
„Разстроен/а ли си?“. По-добре
замълчи. В образувалата се пау-
за твоят събеседник ще започ-
не да говори. А в този момент
това за него е най-важно. 

Това не ми харесва
Неизказаните на глас претен-

ции приличат на излишните ки-
лограми – натрупват се бавно,
но в някакъв момент до неузна-
ваемост променят образа на
любимия човек в главата ти. И
колкото е трудно да скриеш
сланините, опасващи талията
ти, толкова е трудно да прик-
риваш и раздразнението си.
Много жени с години не казват
на мъжа до себе си, че страхот-
но ги дразни например навикът
му да си изтрива устата с ръка
след хранене. Или че енергично-

то мачкане на зърната на гърди-
те по време на секс не им дос-
тавя особено удоволствие. 
ТРЯБВА ЛИ ДА ГО КАЖЕШ?
Както и излишните калории,
раздразнението трябва да се
„изгаря“ по пътя на честното
споделяне и доброжелателните
намеци. 
КАК ДА ГО КАЖЕШ? В този
случай добре би било да дадеш
нагледен пример. Например за-
едно да гледате филм, в който
героите имат сходен проблем.
Или обсъдете ситуация от жи-
вота на твоя приятелка. Много
по-ефективно и незлобливо зву-
чи „Не ми харесва как този иди-
от (за героя от филма става
дума) прави секс с жена си“, от-
колкото да обобщиш истерич-
но: „Не те бива хич в оралния
секс.“ Важно е да спазваш две
основни правила. Първо, никога
да не критикуваш чувствата –
чувствата не могат да бъдат
лоши или добри. И второ, не би-
ва да настояваш човекът до
теб да промени своите есте-
ствени потребности. Ако
мъжът до теб е заклет фен на
футбола, не можеш да изискваш

от него по време на някой фина-
лен мач да ходите на вилата.
Колкото и да не ти харесва
футболът, ще се наложи да изг-
ледаш мача с него. И после да
предявиш претенциите си.

Прости ми
„Гордият човек не моли за ни-

що, в това число и за прошка“ –
това е веруюто на жените, ко-
ито смятат себе си за дръзки.
Истината е, че те всъщност
се страхуват да поискат
прошка. 
ТРЯБВА ЛИ ДА ГО КАЖЕШ?
Първите християни не са били
по-глупави от нас и цялата ис-
тория с покаянието не е измис-
лена случайно. Те са разбрали, че
когато човек искрено поднесе
своите извинения, наистина му
олеква. Подобно облекчение съв-
ременните атеисти, населява-
щи 1/8 част от сушата на пла-
нетата, изпитват само след по-

сещение при стоматолог. И то
само в случаите, когато са били
в модерен зъболекарски кабинет,
където бормашините не жу-
жат, а „свирят“ класическа му-
зика, и ако зъболекарят им е сло-
жил доволно количество упойка,
за да не почувстват нищо.
КАК ДА ГО КАЖЕШ? Подне-
си извиненията си, говорейки за
себе си в трето лице. Напри-
мер: „Изглежда, беше глупаво
Надя (тоест ти) да флиртува с
този младеж пред погледа на
съпруга си. Тя се извинява за то-
ва.“ Или: „Има такива глупачки,
които флиртуват най-безсрам-
но пред погледа на мъжа си. А
ти знаеш ли колко много се раз-
кайват те след това?“ 
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Поднасяй
извиненията си,

говорейки за себе си 
в трето лице: „Има

глупачки (тоест като
теб), които безсрамно

флиртуват пред
погледа на съпруга си

с други мъже. Но
знаеш ли колко се

разкайват след това?“



В
библиотеката ти „Квантова ме-
ханика“ на Кант удобно съжител-
ства с „Дневникът на Бриджит
Джоунс“. Зад гърба си имаш без-

чет завършени и незавършени курсове, без
да броим двете ти висши образования. Как-
во те кара постоянно да се образоваш?

В търсене на мъжа 

Много жени се хвърлят презглава в учени-
ето заради неуспехи в личния си живот.
Всевъзможните курсове и учебни заведения
могат не само да заместят личния живот,
но и помагат него въобще да го има. Жени-

те обикновено си намират спътник в уни-
верситета. Но сред вечните студенти има
и огромно количество инфантилни мъже,
които не са открили себе си и са с куп оче-
видни недостатъци. Ако ученето за теб е
път за „поправяне“ на нещата в интимната
сфера, не се налага да завършваш чак универ-
ситет. Един шофьорски или езиков курс ще
свършат същата сватовническа работа –

ще ти предоставят шанс да срещнеш (или
да не срещнеш) мъжа на живота си.

Великите открития

Все още има скептици, за които звучи неп-
равдоподобно една жена да има влечение към
знанието и успеха. Разбира се, че е възможно.
Но ако ти сменяш университетите и спе-
циалностите като носни кърпички и бързо
губиш интерес към всичко, което учиш, то-
ва означава, че не си академичен тип. В то-
зи случай не си струва да придаваш голямо
значение на образованието. По-добре завър-
ши една специалност и постъпи на работа,
за да ти носи наученото пари. И вместо да
пръскаш средства за излишно образование,
по-добре сменяй работата си по-често. И
тази стратегия е източник на нови знания. 

Ум патки пасе

Някои си мислят, че колкото повече дип-
ломи притежават, толкова по-умни ста-
ват и затова заслужават по-висок социален
статус. За съжаление това не е така. Как-
то често се случва в живота, двойкаджи-
ите се оказват по-успешни бизнесмени от
бившите отличници, които в по-голямата

си част живуркат като непризнати гении.
За да се предпазиш от съдбата на последни-
те, е нужно да прилагаш получените знания
на практика. Теорията, както е известно,
често се разминава с практиката. Да взе-
мем дори диалозите от учебника по анг-
лийски – с такива странни фрази през пос-
ледните сто години никой не се изразява ни-
то в Англия, нито в Америка, нито даже в
бившите британски колонии. Затова и пър-
вото правило на младия сътрудник гласи:
„Забрави всичко, на което са те учили в
университета!“

Къде са моите 17 години?

За много „вечни студенти“ безкрайният
кръговрат от лекции, упражнения и семина-
ри е начин да избягат от живота на възра-
стните и колкото се може по-дълго да оста-
нат в младостта. Безгрижният  студен-
тски живот предполага липса на отговор-
ности, жизнерадост и лекомислие. Колкото
и да е парадоксално, постоянното учене в
университета е най-верният път към дегра-
дация на личността. Затова, ако съвсем не
ти се иска да се разделиш със студентство-
то, по-добре стани преподавател. 
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Вечната студенткаВечната студентка
„Да се учиш 
и да прилагаш наученото
на практика – не е ли 
това удоволствието 
от живота.“

Конфуций

РАБОТА С КЛИЕНТИ

Психолози от Франкфуртския университет анализирали повече от
4000 души от различни професии и стигнали до извода, че най-висок
риск да се разболеят от депресия съществува за хората, работещи
в сферата на услугите. 

ОПАСНА МУЗИКА ЗА ДУШАТА

Колко пъти си се заричала да не купуваш нищо излишно. Отиваш в
магазина само за едно определено нещо и... Нищо не може така да
стимулира желанието ти да пръскаш пари, както хубавата музика,
звучаща в търговската зала. По думите на психолозите под

действието на мелодията посетителите в магазина изпадат в „шо-
пинг транс“ и купуват дори ненужни вещи.

ВЪВ ВИРТУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО

Защо в един интернет сайт ти се иска да сърфираш до отмалява-
не, а друг затваряш веднага? Според учени от канадския универси-
тет „Карлтън“ потребителят на уебсайта си изгражда мнение за
качеството на дизайна за 1/20 част от секундата. Изследователка-
та Гите Линдгард е убедена, че това откритие има огромна комер-
сиална стойност: „Ако първото впечатление е толкова важно, по-
сетителят ще затвори сайта ви преди дори да е разбрал, че вие
предлагате нещо по-добро от вашите конкуренти.“ Но от друга
страна, ние, потребителите, винаги трябва да бъдем нащрек. 

„Твърдо отстоявай 
нежеланието си да вникваш 
в математическите формули! 
В реалния живот, уверявам те,

няма никаква алгебра.“ 
Фран Лебовиц

ОТНОШЕНИЯ
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Женското приятелство се крепи 
на емоционалните, напоителни
разговори, които много вървят 
с чаша отлежало вино (в краен случай
– с коняк) и с тънки дълги цигари.
Провеждат се обикновено на едно и
също любимо място. Когато времето
за разговори започне да не достига,
идва ред на писмата. А писмата
между жени са посветени на мъже,
мечти и други сърдечни работи.
Не съм нито психолог, нито социолог,
нито астролог, нито дори футуролог.
Но ако искаш, пиши ми.
Ще ти отговоря, наистина ще ти
отговоря.

Твоя Мира

ТВОЯ МИРАТВОЯ МИРА

Писна ми от тази София!

„Здравей, Мира,
Родена съм в Силистра и жи-

вея в София от седем години.
Първо, заради университета, а
после останах тук, защото си
намерих хубава работа. Пре-
веждам за една френска фирма и
изкарвам добри пари. 

Писна ми да живея в София.
Под наем. И да се возя на марш-
рутки. Минава ми през ума да се
върна при нашите. Ти какво ще
кажеш?

Преслава К., 26 години, от
С.“

Здрасти, Преслава! 
Това „С“ в края на писмото ти

София ли е, или Силистра? Или
и двете? Или и ти не знаеш?

Скоро четох едно стихотво-
рение, което се казва „Плов-
див“. Нищо не съм запомнила
освен края му: „Тръгвам за Паза-
рджик.“ Много смешно, нали? 

Какво да ти кажа? От Плов-
див можеш да тръгнеш за
всякъде. Както и от София.
Плановете ти да се върнеш в
родния си град ми звучат също
като „Тръгвам за Пазарджик“. 

Тръгни за Париж! Защо не по-

живееш в чужбина? Според мен
нещо си се объркала. Много си
млада, за да направиш онова връ-
щане към корените си, което
Тончо Жечев нарича „интелек-
туалната част от пътуване-
то“. Не че животът има разпи-
сание. Истина е, че понякога
възможностите на малкия град
са далеч по-големи от тези на
големия. Ще имаш по-висок
жизнен стандарт. Собствено
жилище (или поне такова, за ко-
ето няма да плащаш наем), ро-
дители, които да ти помагат, и
други такива благини. Но това
е само на пръв поглед. Ще успе-
еш ли да си намериш работа, ко-
ято да съответства на образо-
ванието, интересите и младо-
стта ти? Колко фирми с френс-
ко участие са „стъпили“ в Си-
листра? Ще можеш ли да изкар-
ваш достатъчно пари? Някои
наричат родния си град „роден
глад“. Много хора го напускат
заради пари. Други го наричат
„светът на кюфтетата“. Ма-
кар че за теб едва ли е важно са-
мо добре да си похапваш – със
сигурност ще увеличиш тегло-
то си, ще се отпуснеш и ще

tvoia_mira@mail.bgtvoia_mira@mail.bg
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„Здравей, Мира!
Ние сме две приятелки от Ки-

тен. Поли и Надя. Преди една
година завършихме училище. Ед-
ната е студентка в Пловдив, а
другата работи в Китен. Но ве-
че е лято и сме отново заедно.
Имаме общ проблем. И двете
нямаме гаджета. Едната скоро
се раздели с приятеля си (Поли).
А другата (Надя) всъщност не е
имала сериозна връзка досега.
Не сме дебели, не сме грозни, но
все нямаме късмет. Много по-
смотани момичета от нас
имат сериозни приятели. Какво
да направим? Напоследък не из-
лизаме никъде. Малко се отча-
яхме. А не искаме повече да сме
сами. Поне едната да си имаше
гадже... 

Четем редовно рубриката и се
надяваме да измислиш нещо по
„нашия случай“. 

Поли и Надя от Китен“ 

Здравейте, две приятелки!

„Двама неми се срещат след
дълга раздяла. Единият вече го-
вори...“ Спомням си този откъс
от един виц, но не си спомням
какво ставаше, че единият про-
говаряше. И въобще нищо друго
не си спомням от вица. Ама, и
вие така. Искате да се срещне-
те след (дълга) раздяла и поне
едната от вас да си има гадже. 

Искрено се надявам, че дока-
то „Твоя Мира“ беше в лятна
ваканция, поне едната вече е
проговорила, т.е. вече си има
гадже. Ето как според мен е
станало това. Освен че не сте
дебели и не сте грозни, сигурно
вече сте и много почернели. По-
лучавате отговора ми, когато
разгарът на летния сезон е вече
към края си. Хиляди мъже са би-
ли в Китен и са се разхождали
боси по плажа, защото всички
обичат онази мокра ивица
пясък, която показва докъде
стигат вълните. Ако някоя от
вас си е намерила гадже – сигур-

на съм, не е напускала мокрото.
Все някой мъж е влязъл в стъп-
ките є, навел се е до нея и є е
подарил рапан. Ами, да – рапан.
Рапаните са цветята на море-
то. И на лятото. Никога не
увяхват. Не мисля, че морето и

лятото означават само флир-
тове и мимолетни връзки. Вяр-
вам, че много често хората, ко-
ито се срещат до морето, си
принадлежат завинаги. Или за
дълго. Морето е олтарът на
любовта. То скрепява връзките.
Няма истински влюбени, които
да не са се целували в ритъма на
вълните. 

Да знаете, че метафорите не
са празна работа. Ако не сте
срещнали и през това лято се-
риозна връзка, то е, защото не
всяка вълна мокри краката.
Важното е да не напускате она-
зи ивица – мократа. Остава ви
цялото море. То ще сподели лю-
бовта, която носите, пък няма
на кого да дадете. 

Чао, момичета! Аз също ми-
нах оттам – по пътеката, по
която с боси крака можеш да
усетиш морето, пясъка и да
влезеш в стъпките на мъж. 

Ваша Мира

станеш едно кюфте. Хубавата
природа, спокойствието и
обилната храна са приоритети
на друга възраст, от която си
на почти цял живот разстоя-
ние. 

А и мисля, че нещо ме зана-
сяш, че ти е писнало от София.
Писнало ти е, но не разбирам
от какво, защото това е най-
лаконичното писмо, което съм
получавала. Не бих казала, че

проблемите на когото и да би-
ло могат да се решат само ако
минат през тази рубрика. Също
така твоите неща, от които
ти е писнало, няма де се решат,
ако напуснеш София. В този

смисъл почти съм убедена, че
пътуването ти трябва да е
към самата теб. И все пак, ако
тръгнеш на другаде – тръгни за
Париж. 

Твоя Мира

Не сме дебели и грозни, но нямаме гаджета...



«
апочването на детска
градина е едно от въл-
нуващите и важни съ-
бития в живота на де-

тето и в живота на цялото се-
мейство. Всички са в радостна
еуфория и с трепет броят дни-
те до началото. Детето е лю-
бопитно за новите приятели и
възпитателките, с които ще се
срещне. Носи много внимател-
но „чантата за детската гради-
на“ и се чувства толкова голя-
мо и гордо, почти като ученик.
Майката се радва на свободни-
те часове, които най-после ще
има. Никой не мисли за болката
при раздялата, докато не чуе
разплакания детски вопъл „Ма-
мо, не си тръгвай!“. 

Всяка нова житейска 
фаза е съпроводена 
по правило с по-голяма
или по-малка криза.

Съвсем естествено е оставя-
нето на детето в детската
градина да предизвиква болка.
Три или четири години след раж-
дането детето и майката са
образували единство. Разделите
преди това са били инцидентни
и краткотрайни. През повечето

време детето се е отдалечавало
от майката само на няколко
метра разстояние. Тя винаги е
била осезаема за него. 

С детската градина 

започва нещо 
различно 

Малкият човек се променя и
влиза в друго, ново, самостоя-
телно ниво на развитие. Есте-
ствено е това да провокира сери-
озен страх както у детето, та-
ка и у майката. Родителите най-
лесно могат да сравнят ситуаци-
ята, в която се намират децата
им, със собствените си чувства
и настроения, когато са започва-
ли нова работа. Нови хора, нови
теми, нов климат... За детето
това означава – нови деца, по-го-
леми деца, ситуации в групата. 

Нищо обаче не е в състояние
да отмени въпросите, които
всяка майка си задава. Колко
дълго ще трае интеграционна-
та фаза, фазата на привикване
към новото ежедневие? Ще се
чувства ли детето добре в та-
зи нова роля? Ще свикне ли лес-
но с новите деца и ще се държи
ли приятелски с тях? Ще го

утеши ли учителката, когато
нещо го боли, и ще се погрижи
ли да е добре облечено, когато
навън е студено? 

Ами когато му домъчнее?

Доверяват ли се 
родителите на учителки-
те/възпитателките, 
или само скептично наб-
людават работата им?

Когато родителите не са си-
гурни, че тази детска градина е
„точната“, че възпитателките
не са достатъчно компетент-
ни, тогава е наистина трудно
детето да приеме с доверие и
да се справи с новата житейска
ситуация. 

Несигурността 
на родителите се прехвърля и
върху децата. Защото децата
имат сетива, с които улавят
настроенията на родителите
си. Как могат деца, родители и
възпитатели да се припознаят
като партньори в процеса на
възпитанието? Главното е да
заредите себе си и детето с до-
верие. Поверете спокойно сина
или дъщеря си в ръцете на про-

фесионалистите в детската
градина. Те са квалифицирани и
опитни хора. За тях грижата за
20–30 деца е ежедневие. Важно е
в много критичния начален
етап всички да влязат в диалог
и да изградят пълна с респект и
доверие връзка. 

Практиката показва, че
децата изграждат успеш-
ни връзки с възпитател-
ките, когато усещат, че
между техните родите-
ли и самите възпитате-
ли са установени отно-
шения на доверие.

Не бъдете ревниви към нови-
те хора, които влизат в живо-
та на детето ви. За да се
превърне в пълоценна личност,
то се нуждае от своите кон-
такти с други деца и други въз-
растни, освен с хората, които е
свикнало да вижда вкъщи.

Задължително е да уведомите
възпитателките за заболявани-
ята и навиците на детето си,
за конфликти в семейството
ви, които евентуално биха се
отразили върху поведението на
детето.

Изобщо за нещата, които съз-
дават дискомфорт и проблеми
на детето, независимо къде се
намира то. В нова среда е въз-
можно те да се изострят. 

Родител в 
детската градина? 

Честа практика са случаите,
когато родителите остават
заедно с детето си през първи-
те дни от престоя му в детс-
ката градина. Някои специалис-
ти препоръчват родителите
да се включват в игрите на де-
цата и да разговарят с възпи-
тателите. Според тях по то-
зи начин преходът се осъщест-
вява с по-малко травми и се
съкращава периодът, през кой-
то детето свиква с новата си
роля и среда.
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Според други експерти тази
ситуация не е препоръчителна,
защото пространството не
детското заведение определя ка-
то водеща ролята на възпита-
телите. Ако въпреки всичко де-
тето настоява мама да остане,
трябва да му са даде да разбере:
„Аз ти се доверявам и знам, че
ти ще можеш да се справиш и без
мен. Знам също, че възпитател-
ките винаги ще бъдат до теб и
ще се грижат за теб.“ Начинът,
по който ще го формулирате или
покажете, е индивидуален. 

Признайте пред себе си 
и пред детето си, че 
началото в детската

градина не може 
да бъде съвсем гладко.

Свиквайте с раздялата пос-
тепенно. Преди да оставите
детето в детската градина, в
никакъв случай не го лъжете, че
отивате да пазарувате за мал-
ко. Ще му зададете лъжливо
очакване и в някакъв момент
от деня то ще се сети за това
и наистина ще се почувства
изоставено, самотно и застра-
шено. По-добре е да 

бъдете честни 
с него от самото начало. Така
то ще знае, че трябва да минат
определени часове и тогава мо-
же да започне да очаква, че идва

времето, когато отново ще си
бъде вкъщи. Обяснете му, че в
детската градина има часовник
(който вие предварително сте
видели). Обикновено цифербла-
тите на тези часовници са с жи-
вотни, анимационни герои или
разни други близки до децата ра-
боти. Детето ви ще се чувства
по-сигурно и спокойно, ако знае,
че вие ще бъдете отново там,
когато голямата стрелка на ча-
совника е върху слончето, а мал-
ката – върху катеричкaта. 

Абсолютно задължително
е да взимате детето си
всеки ден в точно 
определеното време.

Експертите „разрешават“ и
малки подаръци за детето в
края на деня, когато го взимате
от градината. То ги е заслужило. 

В помощ на детето може да
се притече любимата играчка,
която ще му даде възможност
да пренесе част от дома в
детската градина. 

В контакт 
с възпитателите 
Ако оставите детето си

твърде разстроено и ревящо,
обадете се по телефона след
около 15–20 минути. Няма да
повярвате колко бързо то се е
успокоило и вече играе с други-
те деца. Задължително е да ос-
тавите телефон, на който мо-
гат да ви открият по всяко
време. Това не се налага често,
но за всеки родител е голямо ус-
покоение.

Влезте в контакт и с
други родители. Така ще
научите по-бързо и пове-
че за възпитателките,
както и за другите деца.
Ще обмените опит и ве-
роятно ще се успокоите,
като разберете, че всич-
ки първи дни са тежки,
но минават.

И не се заблуждавайте, че чуе-
те ли жизнерадостното „Чааао,
мамооо“ на входа, детето е
свикнало с детската градина.
То просто е престанало да пла-
че и е преодоляло първото пре-
пятствие. Предстоят ви други
изпитания, например въпросът
„Мамо, днес събота ли е? Не
съм на градина, нали?“. 
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Head&Shoulders – 
шампоан №1 в света
Можете да намерите
Head&Shoulders в 10 различни ва-
рианта. Всеки от тях отговаря на
определена козметична потреб-
ност на косата. Така тя може да
се наслади на усещането за чисто-
та, жизненост и прекрасен външен
вид благодарение на ефекта на все-
ки един вариант от колекцията.

Новият h&s lasting color помага да
запазите наситения цвят на коса-
та си. h&s classic clean прави коса-
та чиста и красива, а h&s classic
clean 2 in 1 прави косата лесна за
ресане. h&s citrus fresh запазва ко-
сата чиста за по-дълго. h&s natu-
ral menthol – натуралният ментол
дава усещане за прохлада и све-
жест. h&s ocean energy (с океански
минерали) е за съживяване на изто-
щени коси. h&s extra volume пред-

лага видим обем. h&s smooth &
silky е за гладка. h&s sensitive е спе-
циално създаден за чувствителна
кожа на главата.
h&s natural shine нежно отстраня-
ва нечистотиите и придава на ко-
сата естествен блясък.
Всеки един от десетте варианта
ви помага да изглеждате № 1. Нас-
ладете се на неустоимо красива
коса с номер едно шампоан против
пърхот в света!

Подготвителни маневри
��Седмици или дори месец преди началото започнете да разказвате на де-
тето си за детската градина. Опишете му какво го очаква, като неп-
рекъснато се стремите да изострите любопитството му. Можете да
си помагате с книжки със сюжети за случки в детската градина. ��Ако
преди това сте заплашвали детето, че ще го „(из)оставите в детската
градина“ – много трудно ще го убедите, че това е добро място за него.
��Привлечете го да участва активно в подготовката. Купувайте заедно
всичко необходимо. ��Известно време преди да настъпи „първият ден“,
тренирайте „раздели“ – оставяйте го на съсед или приятел, докато па-
зарувате например. ��Не уговаряйте предварително детето да не плаче.
Така сами ще го подсетите за това. 



Д
етето трябва да мечтае. Повечето
родители са привърженици на ранно-
то интелектуално развитие и смя-
тат, че колкото по-скоро открият

способностите и талантите на своето
дете, толкова по-успешно ще съумеят да
ги реализират и толкова по-успешно ще мо-
же да се реализира тяхното дете в живо-
та. Като резултат от родителската ам-
биция днешните 2–3-годишни се занимават
с какво ли не. Момиченцата, едва проходи-
ли, вече усвояват балетни стъпки, а мом-
ченцата се опитват да пазят равновесие
върху ските. 

Родители, които на този ранен етап от
развитието на детето инвестират огром-
но количество усилия и средства, очакват
и подобаващо високи постижения от него. 

Блокери 
на въображението

Но през последните години все повече пси-
холози от цял свят твърдят, че ранната
заетост на детето не му дава възможност
да развие въображението си. От сутринта
то е в детската градина, където денят му
минава в занятия по рисуване и смятане, а
вечерите обикновено прекарва в спортния
клуб или в музикалната школа. И постоян-
но разни педагози му обясняват какво и как
трябва да направи. А това означава, че на
детето никога не му се налага да измисли
само как да действа – всичко му е решено
наготово. 

Безделието съвсем не е загубено време,
потвърждават психолозите. Когато възра-
стните не се опитват да натрапят на де-
тето своите разсъждения, то започва само
да фантазира и творчески да изследва све-
та около себе си. 

Насън и наяве 
Навярно ти се е случвало да видиш как де-

тето ти замира, преди да „доведе“ лъжица-

та супа до устата си. Или да застине вце-
пено по време на урок, гледайки неопределе-
но в пространството и, разбира се, без да
чува и думичка от това, което казва учи-
телят. В тези ситуации обичайната реак-
ция на възрастния е колкото се може по-
бързо до изведе детето от състояние

„насън“ в състояние „наяве“. Правилно ли е
това? Не е изключено, връщайки се от дру-
го „измерение“, твоят седемгодишен син да
каже нещо потресаващо: „Мислих си, ако
хората можеха да летят със самолети, чи-
ято скорост е по-голяма от скоростта на
звука, дали ще могат да разговарят?“
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Безделието в полза на 

МЕЧТАТЕЛСТВОТОМЕЧТАТЕЛСТВОТО

Безделието в полза на 
Най-големите врагове 
на детската фантазия 
са строгите родители 
и спартанската дисциплина. 

1ПОДДЪРЖАЙ интереса на дете-
то. Не мисли, че дъщеря ти ще иг-

рае с часове на кукли, а синът ти безк-
райно ще „бръмчи“ с камионче в ръка.
Проследи с какво най-много се заигра-
ва детето ти и поощрявай интереса
му. 

2НЕ ИКОНОМИСВАЙ от нагледни
материали и помощни средства за

творЧество. Нека детето ти винаги
да има подръка цветна хартия и кар-
тон, флумастри, цветни моливи, лепи-
ло, ножици, тефтери с различна голе-
мина... И не прибирай всичко това в
най-дълбокото и най-недостижимо

чекмедже. Детето ти трябва само да
решава кога да се захване с това зани-
мание. 

3ИЗБИРАЙ такива играчки на дете-
то си, които развиват фантазия-

та. Конструктор например. Отлично
стимулира творческите способности.
Ако дъщеря ти обича да играе с кукли,
подсигури є много кукленски дрехи, за
да може често да сменя тоалета им.

4РАЗРЕШАВАЙ на детето да изпо-
лзва за игра предмети от бита. По-

вечето деца с удоволствие превръ-
щат тенджерата в шлем или варят
манджа с мънистата от гердана на

КАК ДА СЪЗДАДЕШ ТВОРчЕСКА ОБСТАНОВКА У ДОМА?

Детското въображение няма предел. Но психолозите потвърждават, 
че някои прости прийоми могат да помогнат на детето напълно 
да развихри фантазията си.



Биографиите на Айнщайн и на Едисон са
свидетелство за това, че тези гениални
учени в детството си често са „спали“ на-
яве. Последните изследвания в областта на
свръхнадареността потвърждават, че
склонността на децата често да „изпадат“
в състояние на „нереалност“, е свидетел-

ство за творчески заложби. Освен това
има и „некалкулирани“ ползи – почивката
от активна дейност помага да се осмисли и
преработи новата информация. Затова и
някои училища в Европа правят дълги паузи
между учебните занятия. 

Кое пречи 
на творчеството?

Главни врагове на детската фантазия са
претовареният режим и строгите възра-
стни. С тази констатация вече са съгласни
всички учени, които изследват възможнос-
тите за ранното развитие на децата. Пси-
холози от Станфордския университет
сравняват две групи деца в предучилищна
възраст. Едната група се обучава по нато-
варена програма, а занятията на втората
се провеждат под игрова форма, като се по-
ощрява развитието на свободното мисле-
не. Става ясно, че децата от първата гру-
па по-рано научават буквите и цифрите, а
във втората по-добре могат да анализират
ситуация, да размишляват и да намират
нестандартни решения. След време „сво-
бодните“ деца успешно се учат в начално-
то училище.

Друг любопитен експеримент провеждат
британските психолози: те разделят 50 де-
ца, които обичат да рисуват, на две групи.
В първата предлагат на децата да участ-
ват в конкурс за рисунка, като на победи-
теля обещават примамлива награда. Във
втората група предлагат на децата просто
да рисуват това, което им харесва. Резул-
татите са удивителни. Рисунките на деца-
та от първата група са много точни и пра-
вилно изпълнени, но не са емоционални, нап-
равени  са по задължение. Освен това след
експеримента никое от тези деца не посяга
отново към цветните моливи и рисувател-
ния лист. 

В групата, в която са рисували свободно,
картините са се получили далеч по-инте-
ресни и желанието им за рисуване неимо-

верно е нараснало. Обяснението е, че кога-
то имат точен регламент, децата се от-
насят към заниманието като към задъл-
жение, където няма място за игри и фан-
тазиране. Подобно на възрастните, които
с нежелание отиват на работа, която не
харесват. 

Това съвсем не означава, че на децата
трябва да се предостави пълна свобода на
действие. Детето има нужда от регла-
мент и зададен ред. Но не бива да се забра-
вя и колко полезно може да се окаже бездей-
ствието. 
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Скучно ми е 
�На детето от време на време трябва да му е скучно, за да може да се стимулира
неговото въображение. Така детето е „заставено“ да измисля неща, които иначе ни-
кога няма да му минат през ума. 
�Ако детето се оплаква от скука, не бързай да му направиш живота интересен, а
му дай време то само да измисли нещо. По този начин то ще следва метода на про-
бата и грешката. Ти обаче ще трябва да се примириш с неудобството, че за постро-
яването на космически кораб на детето се е наложило да боядиса няколко порцелано-
ви купи със сребърен бронз за кюнци. 

майка си. Твоето дете не може да
има всички играчки, които поиска, но
ако му разрешиш да експериментира
с това, което има подръка вкъщи, то
никога няма да се почувства ограни-
чено.

5ОГРАНИЧАВАЙ гледането на те-
левизия. По мнение на педиатрите

децата до двегодишна възраст е по-
добре изобщо да не гледат телеви-
зия. 6–8-годишните не бива да прекар-
ват пред екрана повече от час и по-
ловина на ден.

6ЧЕТЕТЕ заедно. Това е най-добри-
ят начин да разшириш кръгозора

му и да научиш детето да фантазира.
Подреди книгите по рафтчетата
така, че малчуганът винаги да може
сам да достигне любимата си книга.
Ако детето ти още не може да че-
те, нека само да разглежда картинки-
те. Това също развива творческото
мислене.



акт е обаче, че след мъжки-
те лъжи се огладнява бързо. Ис-
тината засища повече. Въпреки
че жените намират мъжките
шикалкавения за глупави, те
непрекъснато търсят зрънце-
то на истината в тях. Предла-
гаме ви анализ на 13-те най-
разпространени неистини, кои-
то Адамовците най-често пов-
тарят като папагали.

11 Не съм Не съм 
обичал никогаобичал никога

както сегакакто сега
СИТУАЦИЯТА Лято е. Раз-
хождате се двамата безгрижно
в парка. Ти го питаш: „Обичал
ли си бившето си гадже толко-
ва силно, колкото мен?“ „Нико-
га досега не съм обичал толкова
силно, както обичам теб“ е въз-
можният негов отговор на
твоя спонтанен въпрос.
ИСТИНАТА Въпреки горещина-
та някаква червена лампичка е
светнала в главата му и отго-
ворът идва като изстрелян
куршум. Истината е, че досега

той никога не е мислил за това
и не е правил ранглиста на
чувствата си. Ако той усеща
достатъчно силно и сериозно
вашата връзка – това за него е
любов. Но не се заблуждавай, че
е правил някаква йерархия на
любовите си мислено.   
СЪВЕТИ Опитай да се противо-
поставиш на този типичен
женски рефлекс да питаш разни
работи за любов. Като например
„Винаги ли ще ме обичаш?“ или
още по-класическото „Ще ми ос-
танеш ли верен завинаги?“. Ни-
кога не коментирай отговора му
и не се опитвай да му противо-
речиш. Усмихвай се така, все ед-
но си му повярвала. Все пак в мо-
мента той се разхожда с теб под
ръка, а не с бившата си приятел-
ка. Вероятността да те обича е
мноооого голяма. Спокойно. 

22 Свърших Свърших 
бързо, защотобързо, защото

си много секси! си много секси! 
СИТУАЦИЯТА Тъкмо сте за-
почнали да се целувате малко

по-страстно
и той... изриг-

ва като фонтан.
Петминутният

секс не е по вкуса на
нито една жена. Но още

по-трудно се издържат
мъжките виновно-извинител-

ни погледи след подобен „свет-
кавичен“ сексуален акт. 
ИСТИНАТА Ако му се случва за
пръв път, няма проблеми. Но
ако бързото свършване му е
система, въобще не вярвай на
комплимента „много си секси“.
Ако те смята за много секси,
той просто ще се секси с теб.
По-дълго!
СЪВЕТИ Не премълчавай!
Обясни му какво ти доставя
удоволствие в секса и го помоли
да те остави ти да водиш и да
определяш бързината на акта.
Възможно е да успееш да го
озаптиш. Ако не успееш, един-
ственият съвет, който можем
да ти дадем, е да го пратиш на
сексолог.

33 Сам съм. Сам съм. 
Нямам връзка!Нямам връзка!

СИТУАЦИЯТА Ти и той флир-
тувате на парти. На твоя (пър-
ви) въпрос: „Сам ли си тук?“
той отговаря положително и
дори дава повече информация,
отколкото ти си поискала. „Да,
дойдох сам. И по принцип съм
сам. Нямам връзка.“ 
ИСТИНАТА Типичен случай на

мъжка амнезия по отношение на
връзките. Когато се сражават
на полето на флирта, мъжете
често забравят много неща. Те
искат просто да се наслаждават. 
СЪВЕТИ Внимавай за езика на
тялото му, когато устата му
изрича това изречение. Ако миг-
лите му потрепват, а погледът
му се отклонява встрани, това
подсказва, че те лъже най-безс-
рамно.

44 ТТи можеш да и можеш да 
си позволиш даси позволиш да

облечеш всичко,облечеш всичко,
съкровищесъкровище
СИТУАЦИЯТА Това е онзи поне
половин час, през който се при-
готвяш, преди да излезете на
вечеря с любимия. Стоиш без-
помощно пред големия си гарде-
роб и молиш приятеля си (кой-
то тъкмо е седнал пред ком-
пютъра или е хванал вестника)
да ти даде „моден“ съвет. На
въпроса ти „Намираш ли, че то-
ва ми стои добре?“ мъжът
обикновено измучава: „Ти изг-
леждаш добре във всичко.“ Из-
рича го, без нито за секунда да се
откъсва от заниманието си в
момента. Някои жени приемат
това твърдение за комплимент. 
ИСТИНАТА Това е чиста проба
удобна лъжа. Така той предотв-
ратява евентуалното ти още
половинчасово суетене пред ог-
ледалото. Много мъже наисти-
на разглеждат подробно своите

13-ТЕ 
НАЙ-ПОПУЛЯРНИ

МЪЖКИ 
„ЛЮБОВНИ“ 

ИЗМАМИ
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ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ

Женската истерия „Лъже ли ме?“
много прилича на „Обича ли ме?“.
Това, което обединява двете 
терзания, е, че мъжете лъжат 
от любов.Някои жени изобщо 
не могат да понасят истината 
и тогава е направо задължително
мъжът да излъже. 

Ф



жени, но не повече от един път
месечно. Просто защото ги ха-
ресват и когато са облечени в
тениски, и когато носят при-
лепнала секси рокля. Ако обаче
ще излизаш с приятелки, е
твърде възможно да не получиш
одобрението му за минирокля-
та или за блузата с дълбоко де-
колте... Досети се защо. 
СЪВЕТИ Това е ситуация, в ко-
ято мъжете не говорят на на-
шия език. 
Остави твоя „моден съветник“
на спокойствие, докато те ча-
ка, и с един есемес помоли прия-
телка за съвет. 

55 Не се Не се 
и сещам вечеи сещам вече

за моята бившаза моята бивша
СИТУАЦИЯТА В жилището
му има доста снимки на твоя-
та предшественица. Той бълну-
ва насън нейното име. Всичко
това, естествено, те вкарва в
дълбоки размишления и съмне-
ния, че може би все още е влю-
бен в нея. Когато му споделиш
тревогата си, той обаче отри-
ча. Категорично! 
ИСТИНАТА Мъжът без харак-
тер „забравя“ предишната си
приятелка много скоро, защото
бързо си намира нова. Прави го
само защото така не се
чувства самотен. В същото
време ближе раните си доста
дълго. Дори и вече да присъ-
стваш трайно в живота му.
Той има нужда да се увери, че ти
– новата му приятелка – не си
само авантюра, която се е поя-
вила след бившата му. 
СЪВЕТИ Остави му време да

прецени чувствата и мислите
си. Ако забележиш, че този пе-
риод продължава прекалено дъл-
го, изискай от него да вземе ре-
шение – или да се отдаде на теб
изцяло, или няма да получи нищо.

66 Имах важенИмах важен
разговор разговор 

с шефас шефа
СИТУАЦИЯТА Обикновено
той се прибира малко преди се-
дем и сяда да отмори пред те-
левизора в очакване на новини-
те по всички канали. А напос-
ледък ти се струва, че е станал
работохолик. Прекарва вечери-
те си, а понякога и част от но-
щите си в офиса... 
ИСТИНАТА Най-безобидната
е, че иска да му увеличат запла-
тата и се натяга на шефа, де-
монстрирайки, че в името на
работата може да жертва лич-
ния си живот. Най-неприятна-
та е, че това е типично извине-
ние на изневеряващ мъж. 
СЪВЕТИ Ако не искаш да се
пръснеш от подозрения, попи-
тай го направо дали в живота
му има друга жена. И го гледай
право в очите. Добави едно:
„Бъди много честен с мен. Няма
да ти откъсна главата, ако е
така.“ А после му я откъсни с
чиста съвест, ако наистина се
окаже, че ти изневерява.

77 Не е толковаНе е толкова
лошо, че лошо, че 

имаш мигренаимаш мигрена
СИТУАЦИЯТА Мигрената е неп-
риятна история. Понякога тя е
наистина добро извинение да ос-

вободиш вечерта си от
секс. 
ИСТИНАТА Той иска
секс и това, че ти
имаш мигрена, наисти-

на го фрустрира. Ако
главоболието ти се появя-

ва повече от три пъти в сед-
мицата обаче, неговото его е на-
ранено. 
СЪВЕТИ Не използвай главобо-
лието като извинение, ако не
искаш да те лъже с думите:
„Разбирам те, скъпа. Опитай се
да заспиш. Сексът не е най-важ-
ното нещо.“ В случай че все по-
често нямаш желание за сексу-
ални подвизи, анализирай внима-
телно наум защо. За твоите
откази най-вероятно има друга,
много по-сериозна причина. 

88 Искаш Искаш 
да го правим да го правим 

с презерватив?с презерватив?
Няма проблемНяма проблем
СИТУАЦИЯТА Първата ти

нощ с новото завоевание. Ти
предпочиташ да правите секс с
презерватив, той намира това
за ОК. 
ИСТИНАТА Почти всеки тре-
ти българин (т.е. 30% от родни-
те мъже) е готов да прави секс
без предпазни средства дори ко-
гато партньорката му е нова.
Мъжете намират, че сексът с
кондом понижава истинското
удоволствие, което изпитват
от секса без „предпазители“.
Може би защото не избират
презервативи с подходяща голе-
мина и дебелина например. 
СЪВЕТИ Поне докато не си
съвсем сигурна в този мъж, не
отстъпвай от своето и не
преставай да искаш да го прави-
те с кондом. На всяка цена!

99 ПродължавайПродължавай
да говориш,да говориш,

слушам те слушам те 
с удоволствиес удоволствие
СИТУАЦИЯТА Ти разказваш
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Отново без
секс? Не е ли ми-

ло, че проявява раз-
биране към мигрени-
те ти?! Колкото и
съмнително чести

да са те вечер
преди заспи-

ване?
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как е минал денят ти. Той гледа
новините и пие бира. От време
на време го питаш слуша ли те
изобщо.
ИСТИНАТА Той не те слуша.
Новините го интересуват по-
вече, отколкото твоите
женски истерии и перипетии в
службата. Времената са теж-
ки за мъжа и той се е научил да
селектира важното от мало-
важното. 
СЪВЕТИ Смени посоката на
разговора. Спомени например
какво си му сготвила за вечеря.
Тогава наистина ще получиш
вниманието му. Докато се хра-
ните, той може и да се заслуша
в думите ти. Но не очаквай
пълна концентрация.

11 00 Не се Не се 
заглеждамзаглеждам

по никоя другапо никоя друга
женажена
СИТУАЦИЯТА Той е най-прек-
расният приятел, който си
имала. Само един негов недос-
татък ти прави впечатление –
непрекъснато проследява с пог-
лед атрактивните жени по ули-
цата и в ресторанта. С любо-
питен и пълен с желание поглед.
Гледа ги и отзад, и отпред. Спи-
ра погледа си на бюстовете им,
на дупетата им... Ти отклоня-
ваш погледа му със забележка, а
той се възмущава и твърди, че
гледа само теб. 
ИСТИНАТА Той го прави
подсъзнателно. Всъщност пове-
че трябва да се притесняваш за
него, ако наистина не се заглеж-
да след нито една. Даже и след
красавици. 
СЪВЕТИ Остави го да зяпа
другите мадами. Той го прави,
все едно рита футболна топка.
Покажи му, разбира се, къде е
границата. 

11 11 Жена катоЖена като
теб няматеб няма

нужда от гримнужда от грим
СИТУАЦИЯТА Решили сте да
отидете на кино. Ти вече си
прекарала един час в банята и
пет минути преди часа за тръг-
ване започваш да оправяш миг-
лите си. Той е проявил дос-
татъчно търпение до този мо-

мент и се провиква подканящо:
„Хайде, тръгвай. Жена като
теб няма нужда от грим.“
ИСТИНАТА Влюбените мъже
си падат по своите момичета и
когато са гримирани, и когато

не са. Наистина е така. Което е
хубаво за нас. В този случай оба-
че мъжът има само една цел –
минута по-скоро да се настани
с пуканки в киносалона и да не
изпусне началото на филма. Как
ще изглеждаш ти, за него няма
никакво значение. 
СЪВЕТИ Ако той често мър-
мори, докато ти се гримираш,
остави го да си мърмори. По-
кажи му, че държиш на макиа-
жа си, и все някога той ще
свикне с това. 

11 22 С никоя другаС никоя друга
сексът не есексът не е

бил толкова бил толкова 
хубав, колкото хубав, колкото 
с теб!с теб!
СИТУАЦИЯТА Особено ако си
все още неопитно момиче,
имаш нужда от повече самочув-
ствие по въпросите на секса. В
крайна сметка достатъчно „го-
реща“ ли си в леглото? Или...
ИСТИНАТА Напълно възможно
е ти да си неговата сексбогиня.
Но нека бъдем честни. Иска ли
ти се наистина да чуеш изрече-
ние от рода на: „Това, което
Нина правеше в леглото, също
не беше лошо.“
СЪВЕТИ Потисни въпроса
„Достатъчно добра ли съм в
леглото?“ и остани спокойна и
щастлива от това, което си. 

11 33 Не Не 
забелязвамзабелязвам

да си напълнялада си напълняла
СИТУАЦИЯТА Джинсите ти

не могат да се закопчават, блу-
зата ти стои много опънато.
За проклятие си качила цели че-
тири килограма. Въпреки това
сърцето на любимия грее от
любов и очите му са напълно
слепи за това. Дали?
ИСТИНАТА Има различни въз-
можности. 
1. Той наистина не е забелязал
новите ти по-заоблени форми. 
2. Той не се бунтува срещу
женската закръгленост и с удо-
волствие те приема такава
(т.е. той не лъже)! 
3. Той вече е запомнил, че не
трябва в никакъв случай на въп-
роса ти „Намираш ли ме за
напълняла?“ да отговаря: „Да,
има нещо такова.“
СЪВЕТИ За предпочитане е да
дискутираш проблемите, свър-
зани с фигурата ти, само с при-
ятелки. Жените са по-инфор-

мирани по тема-
та, а и проявя-

ват по-голя-
мо търпение.
А може и ня-
кой съвет за

отслабване да
ти дадат. 

Къде са ти
очите?! Не се въз-

мущавай, а му осигу-
ри по-добра види-
мост. Това е най-пече-
лившата стратегия,

колкото и да не
ти се вярва

„Обвиняват ни, че лъжем по-

често от жените. Но ние със

сигурност лъжем по-малко,

отколкото жените си мис-

лят. 

Аз и моята приятелка си

обещахме да си казваме ис-

тината. Винаги. Високо и

честно. Искахме да бъдем

честни и бяхме такива.

„Бившият ми приятел беше

по-надарен от теб“ – изпус-

на се веднъж тя, докато я

прегръщах в леглото. А

веднъж ме изненада със

странно откровение: „Из-

разът на лицето ти при ор-

газъм е много глупав.“ И

още: „Не мога да понасям

майка ти, а най-добрият ти

приятел е пълен идиот.“ Раз-

бира се, аз също бях честен с

нея, когато є казвах, че пар-

фюмът є мирише на умряла

котка и че когато дъвче дъв-

ка, толкова ме дразни, че

направо ми идва да є ударя

един шамар. Така изминаха

пет седмици, докато тя ми

сподели своята последна ис-

тина. Беше прекарала пре-

дишната нощ с моя най-

добър приятел – онзи, пълния

идиот. Оттогава нямам ин-

терес към истината. Към

приятелката си, разбира се

– също.“ 

ЕДНО МЪЖКО 
МНЕНИЕ

„Кога мъжете лъжат ли?

Ами, когато жените питат.

А кога питат жените? В на-

чалото. Приятелят ми ня-

как много бързо ми каза, че

ме обича. Едва се познавах-

ме. Един път, след поредно-

то негово „Обичам те“, го

попитах колко жени обича

всъщност. Той отговори:

„Обичам две жени.“ – „Така

си и знаех – помислих си аз. –

Но пък поне е честен“. – „Ед-

ната е на седем години (дъ-

щеря му от първия брак), а

другата лежи до мен (това

бях аз)“ – продължи той.

След това уточенние си по-

мислих, че лъже. Но се зарад-

вах и приех. 

Сега вече не му задавам та-

кива  въпроси. Знам, че ме

обича. Обича и дъщеря си. Но

аз толкова силно усещам лю-

бовта му... сякаш обича само

мен.“ 

ЕДНО ЖЕНСКО 
МНЕНИЕ



Èñòîðèÿòà ìó çàïî÷-
âà ïðåäè ïîâå÷å îò
4000 ãîäèíè. Âèñî-

êî ðàçâèòàòà øóìåðñêà öè-
âèëèçàöèÿ îñòàâÿ çà ïîêî-
ëåíèÿòà ïúðâàòà çà ÷îâå-
÷åñòâîòî ðåöåïòà çà ïðîèç-
âîäñòâî íà ñàïóí, ãðàâèðà-
íà âúðõó ãëèíåíà ïëî÷à.

Ëå÷åáíàòà ïàñòà, êîÿòî ïúðâîíà÷àë-
íî ñå èçïîëçâà çà ïî÷èñòâàíå íà äðå-
õè è çà íàìàçâàíå íà ðàíè ïðè âúç-
ïàëåíèÿ, áúðçî å âúçïðèåòà îò äðóãè-
òå êóëòóðè. 

�
Åãèïòÿíèòå º äîáàâÿò åòåðè÷íè
ìàñëà, íî ïðîäúëæàâàò äà ÿ èçïî-

ëçâàò êàòî ëå÷åáíî ñðåäñòâî. 

�
Ðèìëÿíèòå ÿ ïðèåìàò êàòî ñðåä-
ñòâî çà ðàçêðàñÿâàíå. 

�
È åäâà â 700-àòà ãîäèíà ïúðâè
àðàáèòå ïðåâðúùàò ïàñòàòà â ïîç-

íàòèÿ íè ñàïóí. Ùå ìèíàò ïîâå÷å îò
ñòî ãîäèíè, ïðåäè åòåðè÷íè ìàñëà îò
äàëå÷íè òðîïè÷åñêè ñòðàíè äà âëÿçàò
êàòî äîáàâêè ïðè ïðîèçâîäñòâîòî ìó. 

Ôðàíöèÿ, Èñïàíèÿ è Èòàëèÿ ñå óòâúðæäàâàò êàòî îñ-
íîâíèòå ïðîèçâîäèòåëè íà ñàïóíè. Ôðàíöèÿ, çà êîÿòî
äúëãî âðåìå õèãèåíàòà ñå èç÷åðïâà ñ ïóäðàòà, ïúðâà
âëàãà ìàñëà îò ðîçà è ëàâàíäóëà è ïðåäëàãà íà ïàçàðà
òîàëåòíèÿ ñàïóí.

Ñàïóíúò – òîé ñå ãðèæè çà íàøåòî ñàìî÷óâñòâèå, íî â
òå÷åíèÿ íà õèëÿäè ãîäèíè å áèë â îñíîâàòà íà ãðèæàòà
çà çäðàâåòî. 

Èçêëþ÷èòåëíî çíà÷åíèå çà óâåëè÷àâàíå ïðîäúëæè-
òåëíîñòòà íà ÷îâåøêèÿ æèâîò èìàò òóðñêèòå áàíè. Â

òÿõ íåðàçäåëíà ÷àñò îò  âúëøåáíèÿ ìàñàæ å è íåæíàòà
ñàïóíåíà ïÿíà.

Ñúâðåìåííîòî èíäóñòðèàëíî ïðîèçâîäñòâî ñúêðàùà-
âà ìíîãîêðàòíî âðåìåòî çà ïðîèçâîäñòâî íà ñàïóíè, êî-
åòî å â ïîëçà íà åêîëîãèÿòà. Íàòóðàëíèòå åêñòðàêòè îò
åêçîòè÷íè ñòðàíè ïðåâðúùàò òîçè áàçîâ ïðîäóêò â ëóê-
ñîçåí àðòèêóë. Õèìè÷íèòå ëàáîðàòîðèè òåñòâàò íåï-
ðåñòàííî êàê ñàïóíúò ðåàãèðà ïðè ïîñòîÿííà óïîòðåáà,
äîêîëêî çàïàçâà êà÷åñòâàòà è ôîðìàòà ñè.

Ñ êëàñè÷åñêè èëè
ïðè÷óäëèâè ôîðìè,
äîðè êàòî ïðîèçâåäå-
íèå íà èçêóñòâîòî – çà
êîëåêöèîíåðè ñàïóíúò
íè äàðÿâà ñ íåïîâòîðè-
ìî óäîâîëñòâèå è óñå-
ùàíå çà ñâåæåñò.

Ä-ð Ëóòñ Åðòëå îò
“Äåðìàòåñò” ñïîäåëÿ:
“Êðåì ñàïóí ÊÐÈÑÏÀ
å èäåàëíîòî ñðåäñòâî
çà åæåäíåâíà õèãèåíà.
Êàòî ìîäåðåí ïðîäóêò
ñ àêòèâíè ñúñòàâêè,
èçêëþ÷âàùè êîíñåð-
âàíòè, òîé îñèãóðÿâà
ùàäÿùî ïî÷èñòâàíå è
ïîääúðæà âëàæíîñòòà
íà êîæàòà. Ïîíîñèìî-
ñòòà ìó å ãàðàíòèðàíà
îò èçïîëçâàíèòå áàçî-
âè ñóðîâèíè, êîèòî
ïîçâîëÿâàò ñàïóíúò äà
äåéñòâà è êàòî ïî÷èñò-
âàù êðåì.”

�
Òîé å íåóñòîèìîòî óäîâîëñòâèå. Ñàïóíúò. 
Íåæíî àðîìàòåí, âàðèðàù ïî öâÿò è ôîðìà, 
ïðåâúðíàë ñå â íåðàçäåëíà ÷àñò îò íàøåòî åæåäíåâèå, 
â ÷àñò îò ñòðåìåæà íè çà ñâåæåñò è ÷èñòîòà.

Ñàïóíúò å ñúñ çàïàçåíî ìÿñòî â åæåäíåâèåòî è êóëòóðàòà íè!
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ИНТИМНОИНТИМНО

Т
ой е ябълката на разнообразни сексу-
ални раздори. Представете си двой-
ка, която известно време е правила
секс без посредничеството на презер-

ватива. И ако изведнъж някой от двамата
партньори размаха пакетче кондоми в лег-
лото, почти сигурно е, че ще се появи съм-
нението: „Аха, значи има друг/а.“ 

Някои мъже въобще не искат да слагат
„такова нещо“. А други не пристъпват към
секс, преди да надянат презерватив. 

Защо има мъже, които са пристрастени
към използването на „гумичка“, а други за
нищо на света не биха се възползвали от
нея? Нерядко причините дори нямат пря-
ка връзка със секса.

Чрез желанието или нежеланието си да из-
ползват презерватив мъжете легитими-
рат своите страхове. 

Спадането 
на ерекцията 

в момента на слагане на презерватива е
стресова ситуация за доста представите-
ли на противоположния пол. Ето защо те
мразят презерватива – боят се да не пост-
рада мъжкото им достойнство. Макар че
истинската причина за спадането на ерек-
цията не е самият презерватив, а психичес-
ката нагласа – най-вече неувереността в
себе си и по-точно в своята потентност.
Допълнителното безпокойство, свързано
със самия акт на слагане на презерватива,
само усложнява проблема. 

По силата на обективни физиологични
причини мъжете над 50-годишна възраст из-
питват по-големи трудности. Те не са така
уверени в своята ерекция, както 30-годиш-
ните. Но главният проблем за всички мъже
е чувството на страх, че са неспособни да
съхранят ерекцията.

Контрацепцията 
не е моя работа 

ПЪЧЕНЕТО „Аз съм истински мъж и зато-
ва контрацепцията не е моя работа“ не е
нищо друго освен обратната страна на
мъжката неувереност. За такъв човек е
важно да декларира собствената си значи-
мост и да изтъкне своята мъжественост.
Отказът от презерватив е начин да убе-
диш себе си и другите, че си истински мачо,
че можеш да контролираш сексуалния акт
и нямаш нужда от защита. От защитата
на презерватива. 

Здравето 
не ме интересува

Много мъже, които страдат от липса на
силни усещания в обикновения живот, из-
питват влечение към екстремност, която
се проявява в пренебрежение към здравето
– собственото и това на партньора.

Рискът от зарази например придава на усе-
щането в леглото още по-голяма сила. За
такъв човек отсъствието на презерватив
при секс с непознат партньор е допълни-
телна еротична стимулация. 

Нямам вяра 
дори на жена си

Другата крайност е използването на пре-
зерватив дори при много надеждни и
продължителни сексуални отношения. Та-
кива мъже често не се доверяват на
партньорите (а и на себе си) и затова
несъзнателно се стремят да държат ситу-
ацията под пълен контрол. 

Защо според едни мъже възможностите
при секс с презерватив са ограничени, а спо-
ред други – неограничени? Записахме искре-
ните разкази на Адамовци на различна въз-
раст. Те може би ще помогнат на жените да
разберат защо някои мъже „го предпочитат
без“, а други не могат без презерватив. 

ПРЕЗЕРВАТИВЪТПРЕЗЕРВАТИВЪТ
ВИНАГИ, ПОНЯКОГА, НИКОГА...

„Никога досега не съм правил секс без презерва-
тив. Не мисля, че на физическо ниво усещането
би било много различно. Денят, когато аз и мо-

ята приятелка се откажем от презерватива,
ще бъде празник. Това ще означава, че си имаме
пълно доверие. През тази година дори обмислях-
ме тя да мине на противозачатъчни таблетки.
В края на краищата аз сам се отказах от тази
идея и се оказа, че съм постъпил правилно, защо-

то после разбрах, че тя ми изневерява. Така че
бих правил секс без презерватив само ако вяр-
вам сто процента на партньорката си.“

Димитър, 20 години, студент
„Презервативът е хубаво изобретение, но
сексът с него ми се струва по-малко интере-
сен. Чувството е, сякаш в отношенията ти с

партньора се намесва натрапен посредник. В
началото ми беше трудно да свикна с него.
Най-неприятно е след оргазма, когато искаш

просто да се отпуснеш и полежиш. Вместо то-
ва трябва да ставаш, да сваляш и да изхвър-
ляш презервативи.“ 

Мартин, 24 години, автомеханик
„Съгласен съм да правя секс с презерватив, но
предпочитам да свършвам без него. Слагам го
преди началото на акта и после, точно преди

да свърша, го свалям и моля приятелката ми да
ми помогне с ръце или с устни. Когато свършвам
в презерватива, усещането прилича на това

ОТ 20 ДО 30 ГОДИНИ
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след маструбация, а това не ме устройва.“  
Павел, 28 години, програмист

„По време на акта презервативът не ме притес-
нява особено, но когато го надявам, у мен възник-

ва усещане за някакво механично и бездушно
действие, което може да провали цялата ми еро-
тична настройка. Надяването на презерватива
няма нищо общо с представите ми за романтика.

Затова предпочитам петинга, чрез който мога
да получа удовлетворение (а и партньорката ми
също) без участието на... гуми.“ 

Станимир, 26 години, музикант

„Винаги казвам на своите клиенти: „Ако си решил да предпазваш ръце-
те си с ръкавици от съприкосновението с уредите в залата, никога ня-
ма да почувстваш истинския контакт с желязото.“ Същото е и със сек-
са с презерватив – абсолютно никакво усещане. Ако, разбира се, имаш
партньорка за една нощ, не бива да се отказваш от гумата. Аз по прин-
цип гледам на презерватива като на „Бърза помощ“. Слагам го само ко-
гато няма друга възможност.“

Михаил, 34 години, фитнес инструктор
„Ако в портфейла ми има презерватив, се чувствам сигурен. Ако няма –
въобще не се заглеждам по жени. За мен презервативът е своеобразен
ключ към свободния флирт и към случайния секс. Факт е, че не се възпо-

лзвам често от него, дори и да ми се иска. Но винаги ми е приятно да
осъзнавам неговата наличност.“

Ивайло, 35 години, общински служител
„С презерватив мога спокойно и без страх да стигам до оргазъм. За
мен обаче има един много важен момент – възможността да оставиш
част от самия себе си вътре в партньорката. В същото време не мо-

га да кажа, че толкова спешно искам да имам дете от сегашната си
приятелка. Имам две деца от първия брак и сега бих искал малко да по-
чакам. Но докато трае любовната игра, много ме възбужда дори хипо-
тетичната възможност за зараждането на нов живот. И ми е непри-
ятно това, че презервативът унищожава тази възможност.“ 

Владимир, 37 години, университетски преподавател

ОТ 30 ДО 40 ГОДИНИ

„Обикновено жена ми пие противозачатъчни. Но преди две години лека-
рят є препоръча да направи почивка и ние се върнахме към добрия стар
презерватив. Признавам, че не ми беше приятно. Презервативът ми
създава проблеми с ерекцията. Слава богу, че скоро жена ми отново се
върна към хапчетата и... ерекцията ми пак се оправи. Сигурно причина-
та за моите проблеми с ерекцията беше липсата на навик да използвам
презерватив. На моята възраст е трудно да свикнеш с новото.“

Валери, 49 години, строителен предприемач
„Бях заклет противник на презервативите, докато не започнах да се
страхувам от СПИН. Това беше преди около 10 години. Моите сексуал-
ни навици се промениха радикално. Сега за мен да надяна презерватив е

толкаво естествено, колкото и да си измия ръцете. Животът ми не е
като на монах в манастир и затова винаги нося презерватив в себе си.
С времето се научих да изпитвам и удоволствие с него.“

Любомир, 46 години, бизнесмен
„Жена ми почина преди девет години. През това време не съм имал
постоянни отношения с друга жена – само три-четири случайни връзки.
С тези жени по-голямо зачение отдавах на романтиката, на общуване-

то. Сексът с тях не ми беше толкова важен. С една от тях обаче ми се
наложи да използвам презерватив и резултатът не беше много прия-
тен, защото ерекцията ми спадна при слагането му. Мисля, че в бъдеще
няма да използвам презерватив.“ 

Георги, 58 години, художник

СЛЕД 40 ГОДИНИ
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В Банско без скиВ Банско без ски

Когато турският нашественик наближил тези земи, всички годни да
носят оръжие мъже се изправили срещу него. Застанали на пътя му,
като се укрепили в едно непревзимаемо кале, а жените, децата и
възрастните хора изпратили високо в планината. Дълго време бъл-
гарският пряпорец се веел над крепостта. Случайно обаче баба с
внучето си паднала в плен на турците. Неприятелят ги заплашил,
че ще ги убие, ако не кажат как може да бъде превзета крепостта.
Уплашила се бабата за детето. И им издала една хитрост. Казала
им цяла седмица да хранят само със зоб едно муле. Без да му дават
вода. После да го пуснат в планината – то щяло да ги отведе до во-
дата, която захранвала крепостта. 

Така и направили турците. На седмия ден отвели жадното доби-
че в планината, а то започнало да рие с копита на едно място, къ-
дето имало вода. Нашествениците спрели притока є към крепост-
та и не след дълго тя паднала в ръцете им. А бабата, както пове-
лява възмездието, се вкаменила.

Тази легенда и до днес се разказва в пределите на 

местността Калията 
където мълчаливо стърчат със спомените си руини от стара кре-
пост. На отсрещния хълм пък, досущ приличащ по форма на вкаме-
нената баба, се издигат величествени скали. Планината е Пирин. А
в подножието на причудливия хълм се гуши малък български градец.
Банско.

Народната памет е съхранила и името на последния бранител на
прабългарската твърд. 

Банът Банко
Смята се, че на него е наречено това селище. Археологически про-

учвания установили, че поселище на това място е имало още през
далечните VI–V век пр.н.е. Разбира се, знае се, че и траките са жи-

Паметникът на Паисий 

Една от четирите 

камбани в църквата

„Света троица“
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вели тук. През вековете тук са се настанявали римляни, славяни,
българи и турци.

Чак към X в. селището се е формирало като централизирано. В
неговата околност живелите тук са оставили разнообразни следи
– имена на местности, калета, пътища, предмети от бита. Някои
от тях са изложени в експозициите в Дома на изкуствата в центъ-
ра на града.

Вековните дървета са немите свидетели на възхода на Банско. Те
са там, горе, в планината. А най-известното от тях, наречено на
изследователя си – 

Байкушева мура 
е на 1300 години! Тези красиви дървета са били предпочитани като
творчески материал от иконописци и резбари, с които през веко-
вете се гордеел градът. С уменията си тези майстори създали
традиция, заради която днес се говори за т. нар. Банска школа. От
мура е направена и храмовата икона на църквата „Св. троица“.
Иконата е уникална и заради това, че не е наставяна. Ширината на
дъската, върху която майсторите от рода Молерови сътворили
библейския сюжет, е близо метър! Уникално здрава е и дървената
конструкция от онова време, както и стенописите, потъмнели ед-
ва забележимо.

Църквата „Св. троица“ 
е строена с усилията на банскалии през 1830–1835 г. Тя е най-голя-
мата на Балканския полуостров. Така поне твърдят жителите на
Банско. Оградена е с триъгълен каменен зид, символизиращ Света-
та троица. В двора є се намира и камбанарията, чийто самобитен
градител е майстор Глигор Доюв. Тази църква е единствената сгра-
да, която е устояла на опустошителното земетресение през 1906
г. Камбанарията є с четири камбани е същевременно и часовнико-
ва кула. През 1866 г. майстор Тодор Х. Радонов изработил уникален
часовников механизъм – не от кръгли, а от квадратни ос и зъбчат-
ки, без пружини! От тогава до днес този часовник не спира да ра-
боти и да отчита времето на града. 

Друг прочут бански род – Велегановият – изработил и поставил
през 1894 г четирите камбани. От тогава до ден днешен, с каква-
то и сила да бият те по време на празници, дефект никога не са по-
казали.  

Изкатервам се по тесните виещи се стълби на камбанарията. От-
горе гледката към котловината и към планината е фантастична. 

Вижда се и че 

банскалии строят забързано
Нови хотели, ресторанти, механи, ски-писти, влекове. Все в пол-

за на развитието на туризма. Строителството, разбира се, дава
доста поводи за безпокойство и отваря устата на много критика-
ри. Хората се тревожат за нарушената и недоизградена инфраст-
руктура, изоставаща от размаха на строителството. Уличките са
тесни, трудно могат да поемат потока от автомобили, пъплещ
нагоре към планината. Кофражи, кал, бетон, дупки и локви загрозя-
ват пейзажа, щом излезеш от стария център. 

Иначе механите и ресторантите са безброй. Конкуренцията е
жестока – личи си и в опитите за привличане на разхождащите се
туристи. Всички ресторантьори са изкарали менюта на калдъръма
пред кръчмите и те кандърдисват да влезеш точно в тяхната. Ня-
кои като мен обаче все още предпочитат 

музеите
За този малък градец те са много – на Н. Вапцаров, на Неофит

Рилски, на уникалните с архитектурата си възрожденски къщи:
Велянова, Тодева, Молерова, Бенина. Високи оградни зидове, тежки
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Паметникът 

на Вапцаров

Съжителство
на неон и 
възрожденска
архитектура.
Тук кръчмите 
са безброй

Бански баби

Улична 
„етнографска“
изложба



CMYK-96

96
Бела, брой 9 (115), 2007

порти, тесни калдъръмени улици, две от които са успоредни, цент-
рални и водят до паметника на Паисий... 

Знайно е, че средновековният ни будител е родом от Банско. И че
с даренията на неговия брат хаджи Вълчо, както и с помощта на
тогавашните банскалии е построено т. нар. банско крило на Зогра-
фския манастир в Света гора. В тази светиня на Възраждането ни
се съхраняват и до днес безценни книжовни паметници, икони, цър-
ковна утвар, шедьоври на българската култура. 

Преди година обществеността на града, подкрепена от президен-
та Георги Първанов и много изтъкнати писатели, учени, спортис-
ти и духовници, взе решение за възстановяване на полурухналото
крило, наричано още Банската махала. 

Съзиданието 
винаги е било в традициите на банскалии. А там, в Зографския ма-
настир, вероятно е доживял последните си дни авторът на „Исто-
рия славянобългарска“. Такова е преданието. 

В уникалната иконна изложба, в етнографската изложба базар и в
постоянната („Банско – книжовен център“) човек може да си уго-
вори безброй срещи с историята, с майсторството и гениалност-
та на знайни и незнайни творци. Двадесет и пет са обектите с на-
ционално значение в града. 

Тук-там по улиците на Банско се срещат и други своеобразни ет-
нографски изложби. Възрастни жени продават в цялата им цвето-
ва битова гама чорапи, покривки, кърпи, черги. 

Живият възрожденски дух от XVII в. все още витае над котло-
вината в подножието на Пирин. Там, където банът Банко е бранил
крепостта си. Затова и друга версия за произхода на името на гра-
да няма. Банско.

Румен СТОИЧКОВ

Прочутата камбанария 

с часовника

Уличките са тесни 
и трудно поемат 
потока от автомобили
и туристи

Градът отвисоко

Олтарът 

на църквата

„Света троица“



CMYK-97



В
София има сравнително
малка общност от почи-
татели на аржентинско-
то танго. Събират се по-

не веднъж седмично на специал-
ни танго вечери, които помеж-
ду си наричат „милонга“ (това
са клубовете и/или самите съ-
бирания, на които се танцува
аржентинско танго). Дамите
танцуват със специални обувки
и красиви рокли. Роклите могат
да бъдат ушити и у нас – важ-
ното е да са широки или с дълбо-
ки цепки, за да могат краката
свободно да правят маховете,
характерни за този танц. Обув-
ките обаче трябва да са донесе-
ни от Аржентина, за да могат
да бъдат наречени професионал-
ни. Те са с високи токове и с
френски палец (изрязана на пръс-
тите предна част). Имат спе-
циални подметки и каишки, ко-
ито придържат глезените. 

Една от най-добрите тангери в
София замина за Аржентина и се
върна с два чифта професионални
обувки, куп снимки и много впе-
чатления от тази далечна и екзо-
тична страна. И с един поетичен
разказ за аржентинското танго.
За читателките на „Бела“ Ивай-
ла Иванова се съгласи да разрови

спомените си за Аржентина. 
Да се отправиш към седмата

по големина страна на планета-
та, е все едно да тръгнеш на 

пътешествие 
към края на света 

защото в Аржентина се намира
най-южният град в света Ушу-
айа, столицата на Огнена земя.
Общата площ на федералната
република е 3,7 млн. кв. км, 1 млн.
от които се падат на Антарк-
тида и на група острови. Името

на страната идва от латинско-
то argentums (сребро) и се
свързва с пътуванията на първи-
те испански конквистадори до
Рио де ла Плата (Сребърната ре-
ка). Оцелелите от претърпялата
корабокрушение експедиция на
Хуан Диас де Солис открили в ре-
гиона индианци, които дарили ис-
панците със сребърни предмети.
Легендата за богатата на сребро
планина стигнала до Испания
през 1524 г. Оттогава е и името
на Сребърната река. От 1860 г.

официалното име на страната е
Република Аржентина.

Жителите на Аржентина са
близо 35 милиона. Половината
от тях живеят във федерална-
та столица и провинция Буенос
Айрес. 

Официален език е испанският,
който е претърпял някои незна-
чителни промени и сега в Буенос
Айрес се говори на особен жар-
гон. Запазили са се и някои индиа-
нски езици, като кечуа и гуарани.

Зима през лятото 
Сезоните по тези ширини са

обратни на тези на европейския
континент – зимата е през
летните в Европа месеци. Аз
пристигнах в Буенос Айрес в
края на аржентинското лято. 

Столицата на Аржентина е
метрополия с около 13 млн. жи-
тели, събрала в себе си красо-
тите на големите европейски
градове. Градът пленява с изк-
лючителната си архитектура –
авангардни сгради от метал и
стъкло съжителстват със зда-
ния в колониален стил. Паркове-
те са огромни и пъстри.  

Всички столичани са портень-
ос, което означава „жители на
пристанището“. Те са от раз-
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АРЖЕНТИНСКОТО ТАНГО
златото на сребърната страна

АРЖЕНТИНСКОТО ТАНГО
златото на сребърната страна

Изведнъж се появява по-млада
дама и мъжът я предпочитаТангероси актьори



лични националности и религии
– странна амалгама от спокой-
ствие, на моменти дори леност
и бушуващи страсти. Другата
им обща характерна черта е, че
са винаги готови да помогнат.

Размирният 
площад

Важен топос тук е площадът
„Пласа де Майо“ – свидетел на
най-важните събития от исто-
рията на Аржентина. И днес
обичайна гледка тук са тълпите
от хора, които протестират.
На площада почти всеки ден се
организират демонстрации на
майките, чиито деца са безслед-
но изчезнали по време на хунта-
та, или на хора, изгубили всички-
те си пари, домовете и работа-
та си по време на рецесията.   

Емблематична за града е пеше-
ходната търговска улица „Фло-
рида“. На всяка крачка – мимове
в цветни костюми, които сто-
ят неподвижно с часове, и щом
пуснеш в кутията им някое пе-
со, изпълняват своя номер. Не е
рядкост да видиш и стар танге-

рос с млада партньорка, които
взимат дъха на зашеметената
публика с танца си.

Кварталите в Буенос Айрес са
с неповторим колорит. 

„Ла Бока“ 
води в класацията по колорит-
ност. Тук са се заселили първи-
те емигранти от Италия. Къ-
щите са строени от корабни
отпадъци, боядисани в цветове-
те на дъгата. Тук се намира
„Каминито“ – уличка във фор-
мата на буквата „Х“; тя е на
емигрантите бохеми и техните
кафенета. Тук е и едноименното
кафене „Камитито“, в което е
написана песента за пътя, „кой-
то времето е изтрил“. Това
място е истинска атракция за
посетителите на Буенос Айрес.
Тук на всеки ъгъл се танцува
танго направо върху калдъръма. 

Вътрешността на „Ла Бока“
обаче е най-криминалната те-
ритория, обитавана и до днес
от най-бедните аржентинци,
които живеят на кланове. Те
имат собствена охрана и 
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Танцът трае около три минути и половина. Драматичен, но кра-
сив, лек и настоятелен. Идва от миналото. Първите акорди

създават електричество по кожата. Опиянение залива всяка клетка
на тялото и я кара да вибрира в такт 2/4. Мраморният салон е
претъпкан от истории, съдби и внезапни обрати на живота. Цве-
товете са червено и черно, деколтета – убийствени, чорапите –
мрежести, обувките – лачени и на високи токчета. В сумрака, сред
цигарен дим и мирис на тежък мъжки парфюм, от двата противопо-
ложни края на залата две съвършено различни вселени се докосват с
поглед. Той прави знак и се усмихва. Тя кимва в отговор на съгласие.
Тръгват бавно един към друг, за да се съберат без мисли за преживя-
но огорчение и празни надежди, без обещания и красиви думи – на по-
ловината от извървения път. Той предлага своята лява ръка. Тя от-

говаря със своята дясна. Неговата дясна ръка повдига нейната лява,
обгръща я и остават така няколко секунди, поклащайки се във въл-
нуваща прегръдка в ритъма на тангото. После очите се затварят, а
тялото и ръцете стават продължение на другия. Всеки трябва да
бъде себе си и до поддържа собствената си ос. Само тогава между
техния антагонизъм и синхрон се ражда хармонията на един общ и
напълно равновесен свят. Той е този, който задава посоката, пълни
съдържанието и се грижи за комфорта на партньорката си. Тя се
доверява напълно и го следва със сърцето си, без да се опитва да
случва нещата сама.  
Три минути и половина изглеждат като хиляди години живот, в ко-
ито всяка секунда даваш душата и сърцето си на човека срещу теб.
Забравяш за себе си, забравяш какво искаш да ти бъде върнато в за-
мяна и разбираш, че си част от една супернова, динамична и самос-
тоятелна система, сътворена току-що. 

ТРИ МИНУТИ ХАРМОНИЯ

Сградата е построена от аржентински владетел,
а сега тук се помещава висше учебно заведение

Минитеатър, кой-
то разказва за не-
щастния портеньо
емигрант, който
не може да се вър-
не обратно в Евро-
па. Аржентинско-
то танго е израз и
на тази носталгия

Жилищните постройки не са високи и
покривите са превърнати в тераси, кои-
то се използват за най-различни неща

Една от колоритните цветни постройки



съгледвачи. Разходките до това
място не са препоръчителни за
туристи. Дори полицията из-
бягва да ходи там.

Танго кварталите
В Буенос Айрес има два квар-

тала, свързани с историята на
тангото – „Сан Телмо“ и „Мер-
кадо дел Абасто“. „Сан Телмо“ е
пълен с барове. През деня, особе-
но в неделя, можеш направо да
се изгубиш на огромния антик-
варен пазар. Или пък да се насла-

диш на изпълненията на танго
на живо. После е почти задължи-
телно да хапнеш асадо, чоризо
или друг вид месо в някое малко
уютно ресторантче, украсено с
портрети на Ева Перон, Гардел,
Анибал Тройло, счупени стари
огледала и безброй флагове на
различни държави. Пред някол-
кото такива ресторантчета в
този квартал има винаги опаш-
ка, защото тук приготвят хра-
ната много вкусно.  

„Меркадо дел Абасто“ е цвет-

но място със симпатично изри-
сувани – направо върху стените
на къщите – ноти и текстове
на песни от великия Карлос Гар-
дел, потомък на френски емиг-
ранти, превърнал тангото в ар-
жентинска национална гор-
дост. Не е изключено, както си
обикаляш и разглеждаш, да чу-
еш изведнъж приглушена музика
да се носи откъм стара и на
пръв поглед порутена сграда.
След дълго търсене на входа по-
падаш на „тайна“ милонга. По-
вечето тангероси са възрастни,
има само двама-трима младе-
жи. Танцуват най-стария стил
танго милонгеро, а по някое
време дори кандомбе. Радостта
им е голяма, когато видят ня-
кого, който иска да танцува
този стил, и съвсем непринуде-
но те дръпват да те учат. Нак-
рая се събират пари за учителя
и всеки оставя колкото иска.

Аржентинското
танго 

Една от легендите разказва, че
то се е родило в бордеите на Бу-
енос Айрес и първоначално се
танцувало само от мъже – в
плътен близък хват в горната
част на тялото и раздалечен в
долната. Краката се движат
много бързо, с резки махове и
преплитания, което е типично
за африканския начин на танцу-
ване. Около 1850 г. се появява
милонгата – танцът, от който
произлиза аржентинското тан-
го. Милонгата вплита в себе си
афро-уругвайския танц кандом-
бе и кубинската хабанера, които
се наслагват върху полка и ма-

зурка – музиката на европейски-
те емигранти. Днес „милонга“
се нарича освен самият танц,
също и мястото, на което се
танцуват танго и танго валс. 

Музиката
В началото тя се изпълнявала

от малки оркестри (китарист,
виолист и флейтист). Харак-
терното си звучене обаче при-
добива в началото на XX в., след
като бандонеонът (музикален
клавирен инструмент от рода
на акордеоните) измества флей-
тата и заема главно място в
тези оркестри. По същото вре-
ме богатите европейски емиг-
ранти редовно посещават баро-
ве със съмнителна слава в най-
бедните квартали на Буенос Ай-
рес като „Каминито“ в „Ла Бо-
ка“ и „Сеньор Танго“ в „Бара-
кас“. Там, докато чакали да дой-
де техният ред и скучаели, мъ-
жете се учели да танцуват
танго – двама по двама. Пъту-
вайки из Европа, те пренесли
този танц на Стария конти-
нент и той станал основно за-
нимание на висшето общество. 

Три стила
Постепенно музиката и сами-

ят танц се развиват и днес ве-
че са известни три стила, кои-
то произхождат един от друг.
Първият е милонгеро –  хватът
е плътен, а стъпките са съвсем
малки. Вторият е танго де са-
лон, при който прегръдката се
отваря, а крачките стават по-
дълбоки. Последният  стил е
нуево. Той нарушава правилата
и равновесието в двойката при-
добива други измерения. 

Ивайла ИВАНОВА
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Мате е най-по-
пулярният в
Аржентина
чай. Прави се
от трева с ви-
соко съдържа-
ние на витами-
ни от група В.
Колкото по-
отлежала е
тревата, то-
кова по-каче-
ствен и скъп е
чаят

Къща 
от „Меркадо
дел Абасто“,
квартала, 
който днес 
е своеобразен
музей 
на Гардел

Бандонеонът – основен инструмент в танго оркестритеТази жена е
била прости-
тутка в пуб-
личните до-
мове и твър-
ди, че е поз-
навала вели-
кия Гардел.
За да снимаш
лицето є –
трябва да
платиш
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За слушане
„НА СЪРЦЕ МИ ЛЕЖИ“

Звездата на „Пайнер“ и прия-
телка на „Бела“ – Нелина – е
готова със своя пръв, изцяло
фолклорен албум. Тя отдавна
има пристрастия към народни-
те песни, които по традиция
са и най-аплодираните на ней-
ните участия. В новата тава
тя е включила фолклорни пес-
ни от тракийска, македонска и
странджанска област – „Карад-
жа дума Русанки“, „Хранила ма-
ма, гледала“, „Бре, воденичарю“
и „Станиното лице“. Има и ав-
торски песни по музика и аран-

жимент на Светослав Лобошки, Митко Петров, „Канарите“ и „Щуро
маке“. Нелина записа и дует с Николай Славеев на „Благуно дейче, мо-
ри“. Ще видим изпълнения на някои от тези песни на закриването на
„Пирин фолк“ 2007, където певицата ще се изяви като водеща.

ДЕМИС РУСОС

11 от най-емблематичните лю-
бовни песни е събрал в новия си
албум популярният гръцкия пе-
вец. Всички парчета в Mon Amour
са на френски език. Те са с класи-
чески звук и примамлива топлина
и чувственост. Заслуга за това
има роденият като Артемиос
Демис Вентурис Русос изпълни-
тел. Гласът му може да бъде
сравнен и по сила, и по въздей-
ствие само с този на тримата
тенори. Славата на Русос не на-
малява от края на 60-те, когато
основава бандата Aphrodite's Child.

Съвместната му работа с Вангелис и последвалата соло кариера
затвърждават успеха му. Русос има много фенове и у нас и неведнъж е
пял в България – за последно през миналата година, когато изнесе кон-
церт заедно с Лили Иванова.

МАРК АНТЪНИ

e един от най-продаваните лати-
ноизпълнители на всички време-
на, а паралелно с това се пробва
и като актьор. Сега Марк отда-
ва дължимото и на двете си
поприща с албума El Cantante, кой-
то е саундтрак към новия му
филм за живота на салса легенда-
та Хектор Лавое. Антъни играе
главната роля и изпълнява сам
повечето песни в албума. А те са
интерпретации на класически
композиции на Лавое. Много от
оригиналните версии на парчета-
та са били хитове през 70-те –

любими на фенове на латиномузиката. Едноименната песен от албума е
една от най-известните в историята на салсата. Включено е и бонус
парче – Toma de Mi, изпято от Дженифър Лопес, която освен че играе
главната женска роля във филма, е и съпруга на Антъни.

ИВО ВЪРБАНОВ

е познат отдавна на публиката в
Италия, Великобритания, Франция,
Германия, Русия и САЩ. Пианистът
Иво Върбанов свири в престижни
музикални зали и участва в музикал-
ните фестивали „Хофман“ и „Паде-
ревски“, Софийски музикални сед-
мици, Аполония, Piemonte In Musica.
Сега той представя свои записи с
интересна програма от творби на
Йоханес Брамс. В диска са включени
произведения, създадени от голе-
мия композитор в период от 30 го-
дини. Самият Брамс е бил изключи-

телен пианист. Познавал е възможностите на инструмента и е ком-
позирал множество произведения за пиано, с които Иво Върбанов се
справя с лекота. Иво е участвал в майсторски класове на Лев Наумов,
Бари Дъглас, Жан-Бернар Помие и продължава успешните си изяви в
чужбина.
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СПЕКТЪРСПЕКТЪР

За гледане
„ПРЕДЛОЖЕНИЕТО“

Сурови уестърни се
правят не само на За-
пад, но и в Австралия.
Като този филм с
прекрасен актьорски
състав, чиито сцена-
рий и музика са дело на
рокаджията Ник Кейв.
Чарли Бърнс получава
невъзможно за изпъл-
нение предложение от
местния блюстител
на реда капитан Стен-

ли. За да спаси по-малкия си брат от бесилка-
та, Чарли трябва да открие и убие по-големия
си брат Артър – жесток психопат и убиец.
Той разполага само с девет дни, а междувре-
менно Стенли се опитва да предпази своята
съпруга от бруталността на новото им
обкръжение. Чарли ще открие Артър, но то-
ва няма да намали усещането за надвиснала
опасност. Всеки от героите трябва да напра-
ви своя избор преди кървавата развръзка.

„ВОЙНИЦИТЕ НА ТЕРА“
Група активисти за за-
щита правата на жи-
вотните прониква в
секретна биотехноло-
гична лаборатория, за
да разкрие тайните є.
Едно непредвидено за-
действане на аларма-
та обаче издава присъ-
ствието на неканени-
те гости. Подгонени
от въоръжен охрани-
телен отряд, те се

спускат в изоставените подземия на сграда-
та. Така неволно освобождават агресивен му-
тант, резултат от неуспешен експеримент.
Мутантът е почти неуязвим, стига да не
спира да се храни. Докато се опитват да го
обезвредят, в менюто му попадат и акти-
вистите, и охранителите. В неравностойна-
та битка, в която се включва и налудничав
учен, чието дело е кръвожадният мутант,
ще оцелеят малцина.

„АРТУР И МИНИМОИТЕ“
След безброй
екшъни последно-
то, което очак-
вахме от Люк Бе-
сон, бе детска при-
казка за лека нощ.
Всъщност тази ис-
тория е разказвана
от големия ре-
жисьор на негови-
те деца преди ля-

гане, после е издадена на книга, а тя вече има
и киноверсия, съчетаваща истински и аними-
рани актьори. Главен герой в нея е хлапето
Артур, което като всяко момче на неговата
възраст обича приключенията. И се забърква
в истинско приключение, след като разгадава
тайните в магична книга, принадлежала на
дядо му. Артур попада в царството на мини-
моите – миниатюрни създания, които се
нуждаят от неговата помощ. Типичният се-
меен филм, озвучен с гласовете на Руши Ви-
динлиев, Гала, Румънеца и Енчев.
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За четене

„ГОРАТА“
Една трагедия изплува
от миналото, за да взима
нови жертви. Животът
на областния прокурор
Пол Коупланд и Люси
Голд, неговата отдавна
изгубена, но незабравена
любов, излиза от релси.
Преди 20 години на ле-
тен лагер двамата се
скриват в гората, за да
се отдадат на страстта
си, докато четири от

поверените им лагерници, в това число и
малката сестра на Пол, бягат в същата гора
и стават жертва на сериен убиец. Една от
тези жертви се оказва, че доскоро е била
жива, и така поставя под съмнение официал-
ната версия за онова старо дело. Пол трябва
сериозно да се заеме с тази мистерия. Още
един майсторски трилър на лауреата на три-
те литературни награди за криминални книги
Харлан Коубън.

„СЪКРОВЕНИ ВКУСНОТИИ“
Авторката на бест-
селъра „Като гореща
вода за шоколад“ отно-
во ни въвежда в света
на екзотичната мекси-
канска кухня. Лаура Ес-
кивел е събрала в тази
книга разкази, статии и
беседи на тема магичес-
ката вселена на огъня,
любовта и... готвене-
то. За писателката

готвенето е обред на сливане с вселената.
Дълбокият смисъл на храненето има връзка с
жаждата ни за вечност. Може би затова поч-
ти всички богове са оставили свое присъ-
ствие в храните. Човек е това, което яде,
но също толкова важно е с кого и как го яде.
Ритуалът, осъществяващ се около масата, е
акт с дълбок и изначален религиозен смисъл.
Живият, увлекателен и изненадващ стил на
Ескивел превръща разказаното в увлекателно
четиво и истинско кулинарно изкушение.

„ЗВЕЗДНО НЕБЕ“
е роман за съдбата на
една фамилия, преживя-
ла години на любов, за-
губа, саможертва и пре-
дателство. Четири по-
коления от рода Арнинг
минават през различни
перипетии на фона на
повратните моменти в
Америка през ХХ в.
През 1907 г. младият
Адам Арнинг се сбогува
със семейството си и

се качва на влака за богатия и бляскав Запад.
Той ще се влюби, ще създаде семейство и
собствен бизнес. Но се задава Първата све-
товна война. Адам се поддава на моментна
слабост и извършва непростимо предател-
ство. И сега, когато следващото поколение
се готви да заеме полагащото му се място в
легендарната семейна империя, тънките ниш-
ки от миналото на Арнинг започват да се
разплитат и разкриват стъписваща тайна.

„КИНЖАЛЪТ НА МЕДИчИТЕ“
Един мъж е по следи-
те на на най-изкусно-
то, но и най-смърто-
носното творение
на Леонардо да Винчи.
Холивудският кас-
кадьор Реб Барнет е
на път да се отърси
от кошмарите на ми-
налото. Но един те-
лефонен разговор го
изтръгва от неговия
свят на филмови
илюзии и го изпраща
в Италия на без-

разсъдно приключение. Реб попада на Кръго-
вете на истината на Леонардо да Винчи – ко-
дирано послание от XV в., което ще го от-
веде до кинжала на Медичите. Тайната на не-
разрушимата сплав е безценна, особено за
производител на оръжия. Но за да разбие ко-
да, детективът по неволя трябва да следва
гения на Леонардо. И да остане жив.

„ГИБЕЛЕН ГРЯХ“
e средновековен кри-
минален роман,
възкресяващ подвизи-
те на Джак Изкормва-
ча, от които могат
да те побият тръпки.
По улиците на Лондон
върлува сериен убиец.
Първите му жертви,
изкормени и обезобра-
зени, са проститутки,
но убийството на ед-
на благородна дама и
на един монах карат

крал Едуард I да се обърне за помощ към своя
довереник сър Хю Корбет. Коварство и из-
мяна преследват сър Хю и помощниците му
на всяка крачка, а кръвожадният убиец прик-
рива умело следите си. Единственият свиде-
тел на едно от убийствата е луд просяк, а
единствената улика, с която разполага сър
Хю, са загадъчните предсмъртни думи на лей-
ди Съмървил: „Расото не прави монаха.“

„ПО СЛЕДИТЕ НА ВЕРМЕЕР“
е „Шифърът на Леонардо“
в детски вариант. Книга-
та на Блу Балиет е като
пъзел, опакован като мис-
терия, дегизиран като
приключение и показан ка-
то произведение на изку-
ството. Когато една кни-
га, в която се разказва за
необясними явления, съби-
ра Петра и Колдър, започ-
ват да се случват странни

неща. Ексцентрична възрастна дама търси
компанията на децата, а безценна картина на
Вермеер изчезва. Преди да са осъзнали, двама-
та се оказват в центъра на международен
скандал в света на изкуството, където всич-
ки – дори съседите, родителите и учители-
те – са заподозрени. Докато Петра и Колдър
разгадават загадката, те развиват своята
интуиция, способността си да разсъждават и
научават важни факти за великия холандски
художник.

„НЕВИННИ В СМЪРТТА“
Майсторката на бестселъри Нора
Робъртс отново заплита нишките на
интригуващ трилър. Нюйоркското ченге
лейтенант Ив Далас е по следите на уби-
ец. Този път жертвата е най-обикновен
учител по история в елитно частно учи-
лище, който изглежда почти перфектен и
няма никакви врагове. Далас и неговият
колега Пийбоди започват стандартно
разследване, макар опитите им да проучат
случая да са спъвани от строгата дирек-
торка на училището. Сякаш няма никакво
основание за смъртта на учителя, а меж-
дувременно се случват и други неприятни
неща. И така до ново убийство в учили-
щето. Възможно ли е извършителят да е едно 10-годишно момиче?

„МАНДОЛИНАТА

НА КАПИТАН КОРЕЛИ“
представя една красив любовен триъгълник
по време на Втората световна война. Този
роман, носител на награда за най-добра книга
в Британската общност, е познат у нас от
киноверсията си с участието на Никълъс
Кейдж и Пенелопе Крус. На гръцкия остров
Кефалония, където някога боговете са се
месили в делата на простосмъртните, жи-
вотът си тече спокойно. Но войната стига
дотук и италианската армия стъпва на брега.
Окупацията събира Пелагия, своенравна и
красива млада жена, и двамата є ухажори, които си съперничат за лю-
бовта є – Мандрас, кротък рибар, превърнал се в безжалостен пар-
тизанин, и чаровния капитан Корели от италианския гарнизон, военен
по неволя, отдаден на мандолината си.

Страниците подготви Ивайло ТОДОРОВ
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МАГДАНОЗЪТ...
...за салата става по-ароматен,

ако се измие с гореща вода. 

Анна Белева 
от София

ТЕЛЕШКОТО МЕСО...
...става още по-нежно, ако по

време на печене се залее с 1/2

водна чаша светла бира.

Валерия Донева
от София

ЗЕЛЕВАТА САЛАТА...

...от червено зеле става много

по-лесносмилаема и вкусна, ако се

подправи с ябълков оцет, а преди

това нарязаното зеле се бланши-

ра за секунди във вряща вода.

Красимира Вичева
от Плевен

ПУЙКАТА...
...ще се покрие с апетитна ко-

ричка, ако 30 минути преди из-

важдането є от фурната нама-

жете кожицата є с 50 г краве

масло и 1 ч. л мед. А в соса от

печеното може да се добави

щипка канела.

Валя Йорданова
от Свищов

СМЕСТА ЗА ПАНИРАНЕ...
...става още по-пухкава, ако в нея

се разбие 1/2 ч. л. бакпулвер.

Катя Влахова
от Ловеч

РУЛАТА...
...от кайма запазват по-добре

формата си и не се „разтичат“

при печене във фурната, ако в

каймата се добави и малко ни-

шесте.

Мариана Василева
от Перник

Драги читателки,

посветете ни в своите

кулинарни тайни. 

Най-интересните от тях

ще публикуваме. Адресът ни

е: 1124 София, ул. „Загоре“

№ 4, ет. 2. А имейлът ни –

redakciabela@cablebg.net.

БЕЛА В КУХНЯТАБЕЛА В КУХНЯТА
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КЛАСИчЕСКА РЕЦЕПТА

С РОНЛИВО МАСЛЕНО ТЕСТО

�ЗА 12 ПОРЦИИ
За тестото:

�300 г брашно

�100 г пудра захар

�1 щипка сол

�1 яйце

�150 г краве масло

За плънката:

�750 г сини сливи

�3 жълтъка

�100 г кристална захар

�сокът от 1/2 лимон

�1 с. л. нишесте

�1/4 ч. л. канела

�1 с. л. прясно мляко

НАЧИН 
НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Изброените продукти се

смесват и разбъркват в дълбок
съд. Енергично, със студени ръ-
це, от тях се замесва средно
твърдо тесто. Оформя се на
топка, слага се найлоново
пликче и се оставя да престои
в хладилника 1 час. Измитите
сини сливи се почистват от
костилките и се разрязват на
четвъртинки. Изсипват се в
дълбока тенджера, която се
похлупва с капак. 
2. С помощта на миксер 2
жълтъка се разбиват с крис-
талната захар, лимоновия сок,
канелата и нишестето. Смес-
та се бърка, докато захарта се
разтопи, а след това се изсип-
ва при нарязаните сливи. 

3. Тестото се разточва на
блат с дебелина 3 мм. Част от
него се разстила на дъното на
правоъгълна тава, като и сте-
ните на тавата се „облицо-
ват“ с тесто. Сливово-канеле-
ната смес се изсипва върху бла-
та и се разпределя равномерно
с помощта на лъжица. 
4. Останалото тесто се на-
рязва на лентички и се подреж-
да върху плънката във форма-
та на решетка. Останалият
жълтък се разбива с прясното
мляко и сладкишът се намазва
с него отгоре (най-вече ре-
шетката от тесто). Пирогът
се пече 50 мин във фурна, пред-
варително загрята до 180 °С. 

Пирог със сини сливи
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ЗАПЕчЕНО С ДОМАТИ СВИНСКО ФИЛЕ

С НЕЖЕН СОС ОТ ГОРЧИЦА
ЗА 4 ПОРЦИИ:
�500 г малки доматчета
�2 ябълки
�4 с. л. лимонов сок (пресен)
�1 връзка естрагон
�1 глава кромид лук
�1 с. л. мед
�600 г свинско филе
�30 г краве масло
�100 мл сметана

�200 мл месен бульон
�3 с. л. горчица
�сол
�черен пипер
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Доматите се разполовяват.
Ябълките се нарязват на тънки
резени и се поръсват с една лъ-
жица лимонов сок. Останалият
лимонов сок се смесва с меда и с
нарязания на дребно естрагон.

Лукът се нарязва на кубчета.
Фурната се включва на 200 °С.
2. Месото се измива със студена
вода, след което се подсушава.
Маслото се сгорещява на тиган и
филето се запържва от всички
страни в мазнината. Посолява, се,
поръсва се с черен пипер и се об-
лива с приготвената марината
от естрагон, лимонов сок и мед. 
3. Доматите и ябълките се под-

реждат в намазана с масло тавич-
ка и филето се слага върху тях.
Сметаната се смесва с бульона и
горчицата, прибавят се сол и че-
рен пипер и с тази смес се залива
месото. Пече се около 30 минути
в предварително загрятата фур-
на. Преди сервиране месото се
нарязва на филии. 
Време за приготвяне: 55 мин
В една порция: 360 кал

�
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по ароматен начин

МЕСО 
по ароматен начин
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СТЕК С ТЕЛЯТЕЛЕ

И ОЩЕ С ТИКВИЧКИ, 
ЛУК И ДОМАТИ
ЗА 4 ПОРЦИИ:
�250 г телешко месо 
(за стек)
�2 тиквички
�1 стрък пресен лук
�200 г домати
�1 глава кромид лук
�1 скилидка чесън
�2 с. л. зехтин
�200 г телятеле
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Месото се нарязва на тънки
ивици. Тиквичките и лукът се
нарязват на полукръгчета. Кро-
мидът и чесънът се почистват,
лукът се нарязва на полумесеци,
а чесънът се накълцва на ситно. 

2. Кромидът, пресният лук и
чесънът се запържват за 2–3
минути в 1 с. л. зехтин. Приба-
вят се тиквичките и се задуша-
ва още 4–5 минути. Доливат се
100 мл вода, овкусява се със сол
и черен пипер и всичко се оста-
вя да къкри под капак още 2 ми-
нути. 
3. Телятелето се сварява до
омекване в подсолена вода.
Ивичките месо се запържват за
2–3 минути в 1 с. л. зехтин.
Поръсват се с подправки. Теля-
телето се отцежда през гевгир
и се смесва с месото и зеленчу-
ците.
Време за приготвяне: 30 мин
В една порция: 430 кал

�

СОчЕН РОСТБИФ С ЛУК

ПО КЛАСИЧЕСКА 
АНГЛИЙСКА РЕЦЕПТА
ЗА 4 ПОРЦИИ:
�6 глави кромид лук
�6 телешки пържоли 
(по 180 г)
�2 с. л. краве масло
�2 с. л. олио
�150 мл месен бульон
�черен пипер
�сол
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Фурната се загрява предвари-
телно до 50 °С. Лукът се почи-
ства и нарязва на дребно. Месо-
то се измива и подсушава, след
което се поръсва със сол и че-
рен пипер. 
2. Олиото се загрява и месото
се пържи на силен огън – по 3–4
минути от всяка страна. След

това пържолите се нареждат в
тавичка и се слагат в топлата
фурна. В мазнината от пържено-
то се слага лукът и се запържва
при постоянно бъркане, докато
леко покафенее. Залива се с
бульона и се вари 5–8 минути до
получаване на рядък сос. 
3. Сосът се овкусява със сол и
черен пипер. Месото се посоля-
ва и се разпределя по чиниите
за сервиране. Запърженият лук
заедно със соса се подрежда
върху порциите. По желание
всяка порция се украсява с наря-
зан на ситно магданоз. Може да
се сервира с гарнитура от заду-
шени картофи или с картофе-
но пюре.
Време за приготвяне: 25 мин
В една порция: 370 кал

�

СВИНСКИ ШИШ С чУШКИ

С АРОМАТЕН ГЪСТ СОС
ЗА 4 ПОРЦИИ:
�600 г свинско филе
�1 жълта и 1 червена чушка
�2 скилидки чесън
�150 мл сметана
�2 с. л. лимонов сок
�по 1/2 ч. л. настъргана куркума, ко-
риандър и кимион
�1 ч. л. нишесте
�сол
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Месото се измива, подсушава се и се
нарязва на кубчета. Чушките се почист-
ват от семките и се нарязват на парче-
та. Месото и чушките се нанизват на 15
дървени шиша, предварително намазани с
олио, като се редуват последователно.

По желание на шиша могат да се наредят
няколко листчета дафинов лист. 
2. Чесънът се почиства и накълцва на
дребно. Смесва се със сметаната, лимоно-
вия сок, куркумата, кориандъра, кимиона и
солта. Шишовете се заливат с тази чес-
нова марината и се оставят да престоят
1 час в хладилник. 
3. След това се пържат в силно сгореще-
но олио – от всяка страна по 2–3 мину-
ти. В мазнината от пърженото се налива
маринатата, утаила се от престоя на
шишчетата в хладилника, и се вари до
кипване. Полученият сос се сгъстява с
нишестето. Поднася се в сосиера към
шишовете.
Време за приготвяне: 40 мин
В една порция: 260 кал

�
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ЗА 8 ПОРЦИИ:
●8 круши
●650 мл мляко
●60 г брашно
●4 жълтъка
●280 г захар
●3 с. л. коняк
●1 лимон
●6 бишкоти
●200 г захаросани бадеми
●300 мл течна сметана
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
1. Жълтъците се разбиват с 200
г захар и с брашното. Млякото
се загрява на котлона, като в не-
го се разбърква малко лимонова
кора. На тънка струйка, при пос-
тоянно бъркане в него се изсипва
яйчената смес. Разбърква се до
гладкост и сместа се прехвърля
в тенджера. Вари се на слаб огън
5 мин, докато се сгъсти. Арома-
тизира се с коняка и се оставя
да изстине.

2. Захаросаните бадеми се сми-

лат, а бишкотите се натроша-

ват. Крушите се обелват, разпо-

ловяват се, изчистват се от

семките и се заливат с лимоно-

вия сок. Заливат се с 1 л вода,

поръсват се с останалата захар

и се варят 15–20 минути. Дръп-

ват се от котлона и се оставят

да изстинат. Нарязват се на

тънки резени.

3. Сметаната се разбива на крем

и 1/3 от не нея се разбърква в

крема. Десертът се сервира в ча-

ши, като се реди на пластове –

най-отдолу натрошени бишко-

ти, след това слой яйчена маса,

захаросани бадеми, круши, пак яй-

чен крем... Най-отгоре се завъ-

ршва със слой разбита сметана и

украса от круши.

Подготовка: 20 мин

Време за приготвяне: 25 мин

  ÂÂÏÏ ÒÒ ÍÍÛÛ¯̄ËË ËË ··‡‡‰‰ÂÂÏÏËË

œœÛÛ‰‰ËËÌÌ„„ ÒÒ ‡‡ÍÍ‡‡ˆ̂ËËÂÂ‚‚ ÏÏÂÂ‰‰

ЗА 6 ПАРЧЕТА:
●1/2 л мляко
●160 г акациев мед
●4 жълтъка
●1 к. ч. ром
●15 г желатин
●200 г къпини (може и замразе-
ни)
●40 г счукани лешници
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Медът се сипва в малка тенд-

жера, загрява се на слаб огън, до-

като стане течен, и към него на

тънка струйка се добавя мляко-

то (предварително сварено).

Всичко се разбърква добре. Яйца-

та се разбиват с тел, прибавят

се постепенно към млякото.

Сместа се бърка 30 секунди и се

дръпва от котлона.

2. Желатинът се разтваря на
водна баня в малко вода. Оставя
се да поизстине и накрая се
разбърква внимателно в млечна-
та смес. Добавя се и ромът.
Всичко се сипва във форма за пу-
динг (с вместимост 700 г) и се
оставя да стегне в хладилник за
6 часа.
3. Съдът с пудинга се потапя за
няколко секунди в студена вода,
след което се обръща в чиния за
сервиране. Отгоре се подреждат
къпините и натрошените лешни-
ци, предварително потопени в
малко акациев мед. Отстрани пу-
дингът също се гарнира с къпини
и лешници.
Подготовка: 20 мин
Време за приготвяне: 5 мин
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ЗА 8 ПАРЧЕТА:
●500 г сирене рикота
●300 г крема сирене
●120 г пудра захар
●40 г оризово брашно (може да
се смели ориз с кафемелачка)
●1 пакетче ванилия
●3 яйца
●1 нар
●шепа бял касис (може и черен
или червен)
●10 г краве масло
●сол
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
1. Ванилията се разбъква в дъл-
бока купа със сиренето рикота и
крема сиренето. Постепенно при
постоянно бъркане към сместа
се добавят пудрата захар, оризо-
вото брашно и щипка сол. Яйца-
та се разбиват с тел, изсипват
се в сместа и всичко се разбъ-

рква до получаването на гладък
крем.

2. Сместа се изсипва във форма

за кейк с вместимост 1 л, пред-

варително намазана отвътре с

краве масло, и се изравнява с

шпатула. Формата се слага в та-

вичка, пълна до половината с во-

да, и се пече на водна баня около

час на температура 160 °С.

3. Чийзкейкът се оставя да изс-

тине, след което се слага да се

стегне за 4 часа в хладилника.

Изважда се от формата и се на-

рязва на парчета, които се сер-

вират в десертни чинии, украсе-

ни със зрънца нар и касис. По же-

лание може да се залее с топинг

сос.

Подготовка: 20 мин

Време за приготвяне: 1 час

◊◊ËËÈÈÁÁÍÍÂÂÈÈÍÍ ÒÒ ÌÌ‡‡ ËË ÍÍ‡‡ÒÒËËÒÒ

Рецептите селектира Анастасия ЯНКОВА



ВИЗИТКА

Мароканецът Абдел Муталиб живее в България вече
седем години. Преподавател е по френски език във
Френския културен институт. Говори още английски,
арабски, руски и български език. Преди да дойде тук, е
завършил педагогика в страната си. В България
продължава да се образова – учи за машинен инженер в
Техническия университет. Към това образование го
насочват родителите му. Неговата любов обаче са
компютрите и в момента завършва и специалност
компютърни мрежи, пише дипломната си работа. А
любимото му занимание през свободното време е да
готви марокански вкуснотии.
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К
ъм жените в Кралство
Мароко се отнасят като
към кралици. Хитрините
за женска хубост, както

впрочем и кулинарните рецеп-
ти, се предават от поколение на
поколение. Мароканците имат 

култ към храната 
Но гурманите в Мароко почи-

тат само прясната храна – ни-
какви безвкусни дълбоко замра-
зени плодове и зеленчуци, нищо,
което да е претърпяло продъл-
жителна термична обработка.
Готвят само със свежи зеленчу-
ци и продукти. Специални ди-
тирамби се пеят за местната
прясно уловена риба – от сут-
ринта. Повечето ястия в маро-
канската кухня се приготвят
на пара или се задушават. 

За семейството
„Културни хора с широко мис-

лене“ – така определя родите-
лите си Абдел. Майка му е пре-
подавател по френски, тя е и
първият му учител по френска
култура и език. Баща му работи
в Министерство на културата.
Има двама братя и една сестра.
Големият му брат е лекар,
сестра му – инженер, а малкият
му брат е на 15 години. 

За семейството си Абдел го-
вори с благоговение и голяма
благодарност. Изрично ме по-
моли да напиша, че за него майка
му е човекът, когото обича най-
много и на когото дължи всичко
в своя живот. 

Въпреки култа към многодет-
ните семейства в неговата ро-
дина, Абдел иска да има едно де-

те. На шеговитото ми подмя-
тане, че за седем години е запри-
личал на българин, той отгово-
ри: „Аз се чувствам повече бъл-
гарин от българите!“

За България
Всъщност Абдел „забива“ на

Изток, защото първоначалните
му намерения са да учи в Моск-
ва. Но не се случва, както той
планира, и така той става един
чужденец в центъра на София. 

Още през първия ден от прес-
тоя си тук той е озадачен и
затруднен. След като се качва
на автобус № 94, пита шофьора
може ли да си купи билет. В от-
говор шофьорът поклаща глава
– според Абдел утвърдително.
Чужденецът вади и подава пари,
а водачът на превозното сред-
ство през смях и със знаци
продължил да клати глава и да
обяснява, че няма билети. 

В началото му било малко
трудно, но понеже е открит и
контактен, Абдел бързо завъ-
рзва познанства и приятелства
за цял живот. 

Второ поколение български сту-
дент, преди да пристигне тук,
Абдел е знаел много неща за стра-
ната ни от леля си, която от
1982 до1989 г. завършва ветери-
нарна медицина в Стара Загора.
От родственицата си научава, че
хората тук са топли и гостопри-
емни, а животът в България по
време на комунизма е евтин. 

Детските спомени на Абдел ос-
вен с многото разкази на леля му
за нашата страна са свързани и с
незабравими подаръци – най-вкус-
ните шоколади, които е опит-С
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Абдел от Мароко: 
Ние почитаме само прясната храна

Абдел от Мароко: 
Ние почитаме само прясната храна

Едно от първите открития, които направих след срещата си 
с Абдел Муталиб, беше, че жените в неговата страна ги боготворят! 

И затова съвсем не се учудих, когато събеседникът ми поиска да посвети 
тази своя публична кулинарна изява на майка си. Ето какво научих 

още за него, докато готвехме марокански кюфтенца.  
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вал в детството си, са „Крава“
и „Кума Лиса“. Любимите му
български гозби са гювеч, тара-
тор и баница със сирене.

В България Абдел за първи път
вижда сняг, въпреки че още не се
е качвал на ски. За първи път
вижда и цигани. Мароканците,
макар и мургава нация, не позна-
ват циганите. Преди да стъпи
тук, Абдел си ги е представял
като малцинствата в Америка,
но това, което най-много го
шокирало, било, че българските
цигани са мръсни и миришат. 

За Мароко 
Според Абдел малко българи

познават Мароко. И за да рекла-
мира страната си, му се иска да

направи туристическа агенция,
за да изпрати повече българи
там. Според него Мароко е най-
европейската измежду всички
арабски държави. Заради близо-
стта си с Европа тази държава
се модернизира бързо. А благо-
дарение на монархическото уп-
равление мароканците живеят
в спокойствие и политическа
стабилност. 

Заради съвместното същест-
вуване на няколко националнос-
ти в Мароко говорят на много
езици. На една територия живе-
ят бербери, които са истински-
те мароканци, араби, които с
идването си ислямизират стра-
ната, рифи, които обитават
планините и говорят особен ди-

алект, който и моят събеседник
си призна, че не разбира, и сахауи,
които живеят в пустинята. 

За нещата 
от живота 

„Животът е много скъп и мно-
го кратък, затова трябва да се
живее щастливо – ми каза Абдел.
– Вместо да се тормози и само-
разрушава, човек трябва да цени
това, което има. Да взима колко-
то може повече от отреденото
му земно време, да изживява вся-
ка минута като последна.“ 

Най-важното нещо, което Аб-
дел е научил, е, че не трябва да
съжалява за нищо, защото няма
смисъл човек да съди нито себе
си, нито другите. И дори и да е

имал моменти на разочарова-
ние, той не се връща назад.

Затова харесва утвърждава-
щото жизнелюбие на българите
– способността на нашенеца да
се весели при всеки възможен
случай, колкото и да го блъска
животът. Според него не сме и
скръндзи: „Българинът и два ле-
ва да има – ги харчи.“ 

Абдел също е енергичен, винаги
усмихнат, импулсивен и бързо
взима решения. Обича да кара
колело, да свири на пиано, да че-
те, да ходи на кино. Сред люби-
мите му занимания е и готвене-
то. Помолих го да приготвим
стъпка по стъпка за читател-
ките на „Бела“ едно истинско
мароканско традиционно ястие. 

ПРОДУКТИ:

�400 г телешка кайма (овкусена с
марокански подправки – марока-
нецът пази своите тайни)
�1/2 ч. ч. червена леща
�1/2 ч. ч. ситен ориз
�3 с. л. кетчуп
�1 яйце

�2 с. л. галета
�сладък червен пипер
�1/2 ч. ч. нарязан на ситно магда-
ноз
�1 глава кромид лук
�1 домат
�2 скилидки чесън
�1 с. л. доматено пюре
�зехтин

МАРОКАНСКИ КЮФТЕНЦА

стъпка x стъпкастъпка x стъпка
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Предварително подправената
с марокански подправки кайма
се смесва с яйцето, галетата,
лещата, ориза...

...Магданоза...
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ВОДАТА НЕ БИВА

ДА ИЗВИРА СЪВСЕМ

�Докато къкри ястието,
трябва да се следи да има дос-
татъчно вода в съда и ако е не-
обходимо, да се долива. Оризът
и лещата поемат водата, а яс-

тието трябва да остане на
сос.
�Кюфтенцата се сервират в
плитка чиния, полети със сос и
поръсени със ситно нарязан
магданоз. Ястието се яде топ-
ло с пресен хляб или с бял варен
ориз за гарнитура.

Текст Теодора СТАНКОВА

....Солта,
черния 
пипер и
кетчупа.

Кюфтенцата
се подреждат
в тигана.

Прибавят се обеленият и
нарязан на кубчета домат...

...Доматеното пюре и...

...Червеният пипер.

В чугунен тиган (или в дълбока тенджера) се загрява малко зехтин
и на умерен огън за няколко минути се задушават първо ситно на-
рязаният чесън и след това накълцаният на ситно лук.

Междувременно
от каймата се
оформят малки
кюфтенца.

Всичко се залива с
чаша вода.

В момента на завира-
не на водата тиганът
(или тенджерата) се
похлупва и манджата
се оставя да къкри 30
мин на умерен огън.
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Здравето ви е лабилно. Намалете физическата актив-
ност и не спекулирайте с прословутата си работоспособ-
ност, защото е възможно да си навлечете трайна умора и
изтощение. �Главоболието ще бъде сигнал, че се нуждае-
те от почивка. Старайте се да не влагате толкова емо-
ции, когато решавате сериозни житейски проблеми. �Ако
ви заболи зъб на 3-ти, непременно посетете стома-
толог. �През първата седмица на септември може
да се появят проблеми с гърлото и гласните струни.
�Не прекалявайте с лютите храни, за да избегнете евен-
туални стомашни проблеми. �Някои Овни ще изпитат де-
фицит на магнезий и калций. Набавете си ги чрез подходя-
щите храни. �До 8-и не се подлагайте на хирургически
интервенции, освен ако не е крайно наложително.
�След 11-и повечето от Овните ще се чувстват из-
тощени – и емоционално, и физически.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�През първите дни на септември ще сте емоционално припов-

дигнати. Ще се радвате на дребните неща, на душата ви ще е ле-

ко. �До 6-и всички Овни ще са щастливи в любовта. След 15-и в

интимния живот на някои от вас даже настъпват още по-ху-

бави промени. Възможно е да срещнете нов обект на своите

чувства. Имате потенциал да създадете стабилна връзка, а ако има-

те такава – да я затвърдите и развиете. Онези, които вече имат

постоянен партньор, могат да освежат и обновят отношенията

си. Всякакви хрумвания и експерименти са позволени. �Старайте се

да не правите забележки, породени от ревност. Това е един-

ственото, което може да доведе до конфликти с партньора.

�Месецът е подходящ за срещи от интимен характер (особено ако

сте необвързани) и колкото повече са те, толкова по-добре. �Ще

усетите прилив на сексуална енергия. Не му се противопоставяйте.
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М
есецът е благоприятен за практич-
ни дейности и равносметки. Сега е
моментът да осъзнаете грешките

си. Дава ви се шанс да си вземете поука от
миналото и да се издигнете на по-високо
духовно ниво. �Подхождате по нов начин
към различните аспекти на всекидневието –
хранене, обличане и взаимоотношения. �Уве-
личават се контактите ви с интелектуалци,
както и служебните ви пътувания. �На 8-и има
шанс да участвате в проява, която да увеличи
вашата популярност. �На 17-и жаждата за приключе-
ния няма да ви даде мира и вероятно ще предприемете
някакво пътуване. Не се заседявайте пред компютъра или
телевизора на тази дата. Претенциите на другите, упреци-

те и сплетните по ваш адрес могат да ви до-
несат разочарования. �Около 23-ти ситуа-
цията в тази посока малко се уравнове-
сява. Но не проявявайте агресия, когато
разговаряте с другите. �Контролирайте
ината си и се постарайте да търсите по-
лезните уроци в това, което ви се случва. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�Постарайте се голямата ви ангажираност да
не навреди на всекидневните ви задължения. �Не поз-
волявайте на честолюбието си да ви попречи да се вслуша-
те в компетентен и разумен съвет. �Опитайте се по-
често да се поглеждате отстрани.

ОВЕН
(21.03 – 20.04)

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Залагайте на стриктността в деловите
преговори. �След 6-и много от вас ще се
замислят за смяна на работата. Време-
то е благоприятно за това, защото ще ус-
пеете да направите добро впечатление на
бъдещия си работодател. �Цялата ви
енергия след 21-ви ще бъде насочена към
подобряването на финансовото ви със-
тояние. Желанието да забогатеете ще
събуди лидера у вас. �Периодът ще бъде
изпълен с тайни служебни контакти. Бъде-
те предпазливи, защото има колеги около
вас, които могат да огласят нещо, което
старателно сте крили. Възможно е даже да
загубите пари и авторитет от това.
�Очаква ви изгода от контакти с чуж-
денци и успех в търговските пътувания
зад граница. �На 27-и ви препоръчвам
да си вземете отпуска. Ще сте безпо-
лезни на работното си място.

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

� ЗАКАРАЙТЕ КОЛАТА СИ НА
РЕМОНТ И СЕ ПАЗЕТЕ ОТ
АВТОМОБИЛНИ ЗЛОПОЛУКИ:
на 2-ри. 
�ПУБЛИЧНА ИЗЯВА ЩЕ
УВЕЛИЧИ ПОПУЛЯРНОСТТА ВИ:
на 8-и. 
� ВЗЕМЕТЕ СИ ОТПУСК: на 27-и.
� ЛЮБОВ НЕОБЯСНИМА: след
15-и.
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Не прибързвайте
Отношенията ви с другите са динамични и имат положи-
телно въздействие върху вас. Но се въздържайте от
прибързани думи и действия. Партньорът ще ви обръща
много внимание. В любовта ще се чувствате пълноценни.
На 9-и е възможно да проявите неоснователна рев-
ност към партньора си. Възможно е да ви се прииска
и вие да изневерите. Не го правете и не преигравайте.
Всичко ще се оправи от само себе си. До средата на месе-
ца личните ви отношения са в застой. Не се мъчете да ги
активирате, защото всеки опит ще завършва с конф-
ликт. Някои необвързани Овни ще се впуснат в аван-
тюри с доста по възрастни партньори на 20-и. Не бъ-
дете толкова доверчиви обаче. Влюбчивостта е хуба-
во нещо, но изморява. Ще почувствате умора също и от
интригите, неизяснените отношения с околните и от
излишните обяснения. 

Говорете с децата
Децата ви изнервят и има опасност от конфликт с тях.

Търпението не е от силните ви качества, но сега ще ви е
много необходимо. Възможно е между вас да се появи от-
чуждение, ако прекалите с изискванията и забележките към
малките. Подкрепете ги и им се доверете и това ще сът-
вори чудеса в общуването ви.

Работете в екип
Назряващите проблеми с разни досадни колеги ви напря-
гат. Човек от близкото ви обкръжение ще ви даде съвет
как да се справите. Не отхвърляйте идеята му, макар да
ви се струва странна на пръв поглед. Ако сте ръководи-
тел или собственик, направете нужното, за да спрете
сплетните между подчинените си. В случай че се налага,
уволнете подстрекателя, защото прекомерната толера-
нтност е вредна за колектива. Иначе сред колегите си
сте с висок рейтинг и те са готови да ви подкрепят. Ако
не го правят, то е само защото демонстрирате, че сами
можете да свършите всичко. Не се дистанцирайте от
другите, защото има вероятност те да се озлобят към
вас и да ви обвинят в мания за величие. Опитайте се да
заработите в екип. 

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

ОВЕН И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
С другите Овни
няма де се
срещате често
през
септември,
затова и няма
да има нищо
интересно в
общуването ви.
Отнасяйте се
по-толерантно
с тях за всеки
случай.

Телецът е
добронамерен, но
от време на време
ще ви посочва
грешките. Не се
гневете и не
избухвайте, а се
вслушайте в
думите му. За
жалост обаче след
12-и конфликтите
с него са
неизбежни.

С Близнаци ви
предстои прекрасен
месец. Каквато и да е
връзката помежду ви,
сега тя е в разцвет и
затова ще искате
повече време да сте
заедно.
Предприемете нещо
съвместно, което и
двамата сте
планували тайно
един от друг.

Месецът изобщо
не е благоприятен
за отношенията
ви с Рака.
Мълчанието и
отчуждеността
му ще ви направят
мнителни или
просто ще ви
ядосат. Критични
дни са 9-и, 15-и и
16-и.

С Лъв ви очакват
добро
сътрудничество и
взаимно
разбирателство.
Използвайте
времето пълноценно,
защото
съвместните ви
усилия ще се
увенчаят с успех. Ще
се допълвате на
енергийно ниво.

Бъдете деликатни с
Дева, защото напоследък
май доста недоизказани
неща са се натрупали
помежду ви. Възможно е
да пламне конфликт.
Причината е донякъде в
нейната разсеяност, но
това не означава, че
имате право да
отричате аргументите
є. Бъдете максимално
обективни.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
След 11-и
отношенията ви с
Везни стават доста
страстни. По-добре е
да трансформирате
страстта в съвместна
бизнес дейност. На 23-
ти и 24-ти не
реагирайте
спонтанно, защото
може да избухне
скандал помежду ви.

Със Скорпион ще
имате успешни
финансови контакти.
Избухливостта обаче
сега е изразена и при
двата знака, което
ще създаде
напрежение. На 8-и и
на 12-и проявете
интерес към
идеите, които той
ще сподели с вас.

Колегиалните ви
отношения със
Стрелеца са
напрегнати.
Около вас има
хора, които ще
се мъчат да ви
скарат. Не се
влияйте от
клюки по негов
адрес – особено
до 9-и.

Колкото и да
потискате
желанието си да
кажете истината в
очите на
Козирозите, няма да
успеете. Трудно ви е
да мълчите, а това
може да бъде повод
за сериозен
конфликт помежду
ви на 15-и.

Водолеите са в
добро разположение
на духа и ще имате
доста допирни
точки с тях през
септември.
Възползвайте се от
всеки повод за
среща, защото
така отношенията
ви ще се заздравят
за дълго време.

Рибите са склонни
да ви прощават.
Не
злоупотребявайте
с това, защото те
са доста
невротизирани в
последно време.
Всяко повишаване
на тон от ваша
страна може за миг
да ги разгневи.

ОВ
ЕН

ОВ
ЕН
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Септември е благоприятен за осъществяване на
дългосрочни оздравителни програми. От вас се иска
само да подпомогнете общото укрепване на организма.
�Леко простудно заболяване може да ви разтрево-
жи на 6-и. Възможно е да го преодолеете без прием на
антибиотици. Увеличете приема на течности. И на ви-
тамини чрез плодовете и зеленчуците. �На 12-и не
пийте концентриран алкохол, а само бяло вино.
�Внимавайте, ако работите с остри предмети на
19-и. На тази дата е възможно да усетите и колебания
в кръвното налягане. �Чревоугодничеството е посто-
янният ви враг. Ограничете сладкишите и калоричните
храни. Желателно е да проведете разтоварваща диета.
�Яжте повече свежи плодове и зеленчуци, както и
млечни продукти, за да облекчите работата на
храносмилателната система. 
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О
пасно време! Нараства склонността
ви към приключения и авантюри.
Харесва ви да рискувате, дори да

спекулирате. Опитайте се да овладявате
желанието си за вземане на бързи решения.
�Не рискувайте на 11-и. Изкушенията
ще са твърде големи, но на всяка цена
трябва да им се противопоставите. �Труд-
но ще ви е да потискате ревността, обидчи-
востта и разочарованието си. �Най-напрегна-
та ще е първата седмица на месеца. Всички ще тър-
сят вашето съдействие, ще очакват вие да вземате ре-
шенията и да поемате отговорността за тях. �След 13-и
започва благоприятен период за заетите с изкуство,
музика и шоубизнес, както и за юристите. Повишената

ви креативност след тази дата ще ви напра-
ви по-весели, по-щедри и по-оптимистични.
�На 14-и ще имате невероятен къс-
мет! Довършете нещата, които сте
планирали. �През последната седмица на
септември най-важни за вас ще бъдат ва-
шите приятели. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Постарайте се да си налагате предпазливост и
самоконтрол, особено в началото на месеца. �Не се до-
верявайте на всяка информация, която стига до вас. Из-
точникът може да е злонамерен човек и да ви навлече гла-
воболия.

ТЕЛЕЦ
(21.04 – 21.05)

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Сексуалната енергия ще направи някои от вас много аг-

ресивни и напористи. Септември предлага любовни приклю-

чения в изобилие. Излъчвате невероятен сексапил. Не си нала-

гайте ограничения и преживейте пълноценно всичко, което

съдбата ще ви поднесе. �Най-любовни са дните в начало-

то на месеца, както и през периода 10–15 септември.

Дайте воля на емоциите си. Завъртете се във вихъра на лю-

бовта, който ще ви разтовари от натрупаното напрежение

и ще ви зареди с позитивна енергия. Романтичната ви натура

е готова за вълнуващи преживявания. Позволете є да се проя-

ви, защото звездите рядко предоставят любовни възможнос-

ти толкова обилно. �След 11-и необвързаните Телци могат

да срещнат половинката си или да сключат брак.
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

� ЛЮБОВНИ ВЪЛНЕНИЯ: в на-
чалото на месеца и от 10-и
до 15-и.
�ДЕЛОВА СРЕЩА РАЗПАЛВА
АМБИЦИИТЕ ВИ: на 13-и.
� КЪСМЕТЪТ Е С ВАС: на 14-и.
�ПРОСТУДНО ЗАБОЛЯВАНЕ
ЩЕ ВИ РАЗТРЕВОЖИ: на 6-и.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Успешното приключване на един биз-
нес проект ще ви зарадва и стимулира.
�Не взимайте важни решения под
влияние на емоциите на 2-ри. �На
13-и делова среща ще разпали амби-
циите ви, макар че потенциалната
печалба е по-скоро морална. �След
16-и ще усетите остра нужда от ак-
тивна подкрепа в работата си и ще
я намерите в лицето на колега. Нуж-
даете се от смели съюзници, с които
трудностите ще останат зад гърба ви.
�Не приемайте нищо на доверие. Има
вероятност да ви измамят. �Успехът
в кариерата ще ви помогне да повяр-
вате в собствената си значимост
след 21-ви. �Активността ви след
25-и се понижава и периодът вече ня-
ма да е подходящ за започване на но-
ви амбициозни проекти. 
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Овладявайте емоциите си
Контактите ви ще са силно повлияни от емоционалните
ви състояния. Това е необичайно за вас. Затова е възможно
околните да се почувстват странно в компанията ви. Поз-
нават ви като премерен и балансиран човек и вашата еу-
форичност може да разклати чувството им за сигурност,
което са свикнали да усещат покрай вас. Най-стъписани от
това ще бъдат децата ви. През септември обаче вие ще
намерите повече време за тях, което ще ви донесе ра-
дост. Поставили сте си за цел да направите живота им
по-организиран и интересен, което ще ви подтикне с ен-
тусиазъм да се включите в техните занимания. Внимавай-
те само да не ги потиснете със силната си личност. Уважа-
вайте тяхната индивидуалност. 

Конфликти с партньора 
Особено в края на месеца ще ви е трудно да намерите вер-
ния тон с постоянния си партньор. Не преувеличавайте
грижите и трудностите си. Той добре разбира, че това е

вашето извинение за все по-малкото време, което му от-
деляте. На 2-ри ви заплашва гневно и необмислено из-
бухване спрямо него, за което може да съжалявате, по-
неже по-късно ще откриете, че не сте били прави.
Въздържайте се от безпричинно избухване и на 29-и. За
радост още на 30-и ще усетите, че хармонията в отноше-
нията ви се завръща. И ще разберете, че конфликтите по-
между ви са били безпочвени.

Проблемно общувате с приятелите 
Общуването с приятелите ви ще бъде също силно драма-
тично. Станали сте много чувствителни и реагирате спря-
мо тях, както никога досега. Открито и остро се противо-
поставяте на доста дребни и незначителни техни думи
или действия. Ако имате и финансови взаимоотношения с
тях, то нещата могат да се задълбочат до по-сериозен
конфликт. Малко повече търпимост от ваша страна
ще ви помогне да преодолеете напрегнатия в това от-
ношение период до 16-и. След тази дата нещата, ма-
кар и бавно, ще се нормализират.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
След средата на
месеца е възможно
да възникнат
сблъсъци с Овен.
Независимо че
забележките ще
бъдат основателни,
критиката ви може
да го разлюти не на
шега. Опитайте да
провеждате
разговорите си с
него максимално
добронамерено.

С останалите Телци
ви чакат хубави
дни, особено ако
предстои да
финализирате
започната по-рано
съвместна
дейност. Ако
съумеете да
приключите
проекта през
септември, ще
имате голям успех,
а околните ще ви
аплодират.

Близнаци са извън
вашето полезрение
през този месец. Вие
не ги забелязвате, но
за тях вашето
присъствие е важно,
особено ако са част
от колектива, в който
работите. Те
разчитат много на вас
и са готови да
реагират приятелски
във всеки момент, в
който ги забележите.

Рак е в състояние да
ви ядоса много, но за
радост това ще
бъде за кратко,
така че не се
очакват сериозни
конфликти с него.
Опитайте да не
избухвате в негово
присъствие на 2-
ри. А на 3-ти не се
впрягайте от
негово прибързано
изказване.

Взаимоотношенията
ви с Лъва са
необичайно спокойни.
Не е нужно да
възобновявате
стари спорове. Не
бързайте да
изразявате
несъгласие с
мнението му,
защото това може
да отключи
недоразумения,
особено в средата
на месеца.

Обърнете по-
специално
внимание на
Девите. В тяхно
лице може да
намерите много
добри съюзници.
Взаимно ще се
допълвате и с
тяхна помощ
можете да
направите много
промени, с които
сами не бихте се
справили. 

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Радвате се на
приятни срещи и
преживявяния с
Везни. Емоциите и
чувствата ви са
на предна линия и
е възможно да
сформирате много
добър тандем,
особено ако
заниманията ви са
свързани с
творчески
проект.

Отношенията ви със
Скорпионите също се
очертават като
чудесни през
септември. Възможно
е точно сега да
почувствате колко
много си приличате,
макар че всъщност
сте двете страни на
една монета.
Използвайте момента,
за да стартирате
заедно нещо ново.

Стрлецът е
зодиакалният знак, с
който няма да
имате много
допирни точки.
Понякога
Стрелците са ви
много забавни,
понякога доста ви
натоварват. Но в
общи линии ще се
чувствате спокойно
в тяхно присъствие
през този месец.

Козирог е знакът, с
който може би ще се
общувате най-леко и
приятно през
септември. От един
Козирог ще получите
по-специална
подкрепа и разбиране.
А защо не и... любов.
В случай на нужда
можете да се опрете
на него със затворени
очи. Разбирате се
почти без думи.

Срещите ви с
Водолей ще бъдат
силно
предизвикателство
и за двете страни.
Неразбирателство
и недоразумения ще
са в основата на
конфликтите
помежду ви.
Особено критични
са датите 5-и, 11-
и, 18-и и 26-и.

Рибите са
благоразположени
към вас сега. Вие
също ги харесвате.
Така че е добре да
се комбинирате и
да поработите
здраво. Ако общата
ви дейност има
творчески
характер, то тя
ще е твърде
ползотворна и
много приятна.
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ЗДРЗДР АВЕ И ХРАВЕ И ХР АНЕНЕАНЕНЕ
��Здравословното ви състояние е отлично. Няма
причини да се безпокоите за здравето си. Единстве-
ното, което ще ви смути, е склонността ви към
напълняване и свързаните с това последици. През
първата седмица на месеца осезаемо подобрение ще
почувстват онези от вас, които са претърпели опе-
ративна интервенция. ��На 8-и избягвайте сило-
вите спортове, защото има опасност от трав-
ми на крайниците. ��Ако почувствате неразпо-
ложение на 19-и, не прибягвайте до самолечение.
Може да си навредите. ��Около 26-и рязко ще се
повишат съпротивителните ви сили и това ще ви
помогне да се справите с хроничните болежки. ��Из-
бягвайте мазните и пикантните храни, за да не
обострите стомашни проблеми. ��През последната
седмица на месеца минете на разтоварваща диета.
��Дайте си почивка поне на 27-и и 28-и, за да за-
пазите добрия си тонус.
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ПП
очти през целия месец ще ви трево-
жат главно домашни проблеми. Много
енергия ще посветите на жилище-

то си. Някои от вас могат да реализират
планетните влияния под формата на се-
риозен ремонт и преустройство. �� Съще-
ствува обаче опасност от битови ава-
рии, особено през периода 1–8 септемв-
ри. Не оставяйте дома си без надзор, има го-
ляма вероятност да станете жертва на обир.
��Опитайте се да завършите започнатото до
11-и, тъй като след това ще има спад на вашия ен-
тусиазъм, предизвикан от недостиг на сили, време и
пари. ��В средата на месеца може да ви завладее
чувството, че сте на кръстопът. Съдбата ще ви пред-
ложи нови хоризонти и изборът може да се окаже

труден. Избягвайте срещи с негативно
настроени хора, които помрачават наст-
роението ви. Откажете се от всичко не-
нужно и се подгответе да бъдете исти-
нски лидер. ��Между 13-и и 18-и не взи-
майте решения, свързани с дългосрочни
перспективи, колкото и примамливи да

ви изглеждат те. Периодът е благодатен
за творческите личности. 

Препоръки за овладяване Препоръки за овладяване 
на лошите аспектина лошите аспекти

��Не влизайте в остри спорове, защото силата не е на ва-
ша страна. ��След средата на месеца не си позволявай-
те рисковани начинания и инвестиции. Предприемайте
само обмислени предварително действия.

БЛИЗНАЦИ
(22.05 – 21.06)

ПРИЯТНОСТИ ИПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАНЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИТИ

�� НАПРЕГНАТИ СИТУАЦИИ И
КОНФЛИКТИ В СЛУЖБАТА: след
4-ти.
�� ПРОФЕСИОНАЛИЗМЪТ ВИ ЩЕ
БЪДЕ ПОСТАВЕН НА ИЗПИТАНИЕ:
на 12-и.
�� НЕ ИЗЛАГАЙТЕ НА РИСК БРАКА
СИ ИЛИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНАТА СИ
ВРЪЗКА: на 18-и.
�� ИМА ГОЛЯМА ВЕРОЯТНОСТ ДА
СТАНЕТЕ ЖЕРТВА НА ОБИР: през
периода 1–8 септември.

БИЗНЕС ПРОГНОЗБИЗНЕС ПРОГНОЗ АА
��С известно нежелание ще
вършите служебните си задъл-
жения на 1-ви. Финансовото ви
състояние не е много добро, а не-
обмислени делови стъпки могат
да ви изправят пред нови парич-
ни трудности. ��Всичко, свърза-
но с контакти и динамика, ще
ви носи популярност и печалба
на 3-ти. Бъдете активната
страна в преговорите на този
ден, но не изпускайте нервите
си. Имате възможност за
действителен напредък в профе-
сията, който не бива да пренеб-
регвате. ��Особено убедителни
сте в преговорите на 9-и.
��Внимателно проверявайте
постъпващата при вас инфор-
мация след 21-ви. Възможно е да
станете жертва на машинаци-
ите на нечестни хора.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

��Събиране с приятели на 1-ви ще излекува поразклатените ви

нерви. ��Проявата на импулсивност в любовта е просто неизбежна

през този месец. Духът на съревнование ще обсеби интимната сфера

на живота ви. Няма да ви е лесно да губите. ��Някои от Близнаците

агресивно и емоционално ще се стремят към любовни наслажде-

ния. В секса ще проявявате нетърпеливост, а в любовта – ревност.

Не се превръщайте в диктатор в леглото. Поведението ви в роман-

тичните отношения ще бъде променливо и непредсказуемо. Ако се

плъзнете по плоскостта на случайни връзки и контакти, по-късно ще

съжалявате. ��На 18-и не излагайте на риск една продължителна

любовна или брачна връзка. Около тази дата разочарованията и уп-

реците от страна на вашия партньор вероятно ще помрачат наст-

роението ви. Но ще са основателни. Вие обаче ще се обидите много и

даже ще изявите желание за раздяла. Грешка!
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Интензивни Интензивни 
контактиконтакти

Тенденцията е валидна най-вече за средата на месеца. Има-
те нужда от съмишленици и се стремите да обединявате
хора около идеите си. Излъчването ви е силно, но се налага
да го канализирате в правилна посока. Умението ви да усе-
щате тенденцията в настроенията на околните ще ви
бъде от полза, особено ако съумеете да чуете всичко, кое-
то другите казват.

Служебни Служебни 
конфликтиконфликти

В колектива, в който работите, ще има спокойствие само
през първите дни на месеца. След 4-ти се гответе за нап-
регнати ситуации и конфликти, които могат да дове-
дат и до нежелани промени. Независимо от това, че те
няма да засегнат пряко вашата кариера, цялата обстанов-
ка ще ви напрегне и може да се окажете най-конфликтна-
та личност, ако не съумеете да сдържите прибързаните си
реакции. При отсъствието на достатъчно такт и дипло-
матичност от ваша страна можете да си създадете много
врагове, както и юридически проблеми.

Изпитания за интимната връзкаИзпитания за интимната връзка
С любимия човек, независимо дали сте в съпружески отно-
шения, или не, ви предстоят сериозни предизвикателства.
От вас ще се изискват много търпение и такт, за да съх-
раните връзката. Опитайте се да не отправяте ненужни
и остри обвинения към него. Това ще ви помогне да преодо-
леете негативните влияния и да съхраните нервите – ва-
шите и на човека, когото обичате. Хладните отношения с
брачния партньор, от една страна, ви потискат, а от дру-
га, ви дават свобода да правите каквото ви се иска. 
Уведомявайте близките си, когато решите да изхвърляте
стари и ненужни според вас вещи и мебели. Родители или
други членове на фамилията може сериозно да се разгневят,
ако не сте обсъдили чистката с тях. 

Стойте далеч Стойте далеч 
от шефовете от шефовете 

Старайте се да избягвате срещите с началници, защото
сте склонни да давате прекалено много съвети, а това мо-
же да ви навлече неприятности. Ситуацията е толкова
напрегната, че може да ви коства работата. Помагат ви
инстинктът ви за самосъхранение и умението ви да бъде-
те гъвкави в общуването. 

ФОКУФОКУ СИ ВЪВ ВЗСИ ВЪВ ВЗ АИМООТНОШЕНИЯТАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ А ВИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИСЕПТЕМВРИ

ОВЕНОВЕН ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ БЛИЗНАЦИ РР АКАК ЛЪВЛЪВ ДЕВА ДЕВА 
С Овен сте в отлични
отношения на
партньорство. Каквото
и да захванете заедно,
ще бъде оцветено с
положителни
преживявания и успешни
резултати. Ще
възобновите старо, но
занемарено
приятелство с един
Овен.

Най-голямо
разбиране и
подкрепа ще
срещате от страна
на Телеца. След 7-и
енергиите ви ще
се синхронизират,
за да застанете
заедно срещу хора,
които се опитват
да ви навредят.

С останалите
Близнаци ще
можете да
общувате и без
думи. Усещането
за телепатичен
контакт е
основателно –
взаимно можете
да разчитете
мислите и
намеренията си.

Отношенията ви с Рак
са по-хладни и
дистанцирани. Вината
донякъде е негова, но
сега не е подходящо да
изяснявате кой е
виновен. От това
противоречията само
ще се задълбочат.
Дайте си време за
размисъл и не
прибързвайте.

Недоразуменията
с Лъв са ви в
кърпа вързани. Те
не са
продиктувани от
лоши чувства, а
от невъзможност
да разговаряте.
Главният проблем
е, че никой никого
не е способен да
изслуша.

Възможни са
сериозни
конфликти с
Девите. Ако са
сред началниците
ви, бъдете
дипломатични на
1-ви, 7-и и на 21-
ви. Рискът да
загубите
работата си на
тези дати е голям.

ВЕЗНИ ВЕЗНИ СКОРПИОНСКОРПИОН СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ КОЗИРОГКОЗИРОГ ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ РИБИРИБИ
Контактите ви с
Везни стават
активни след първата
седмица на месеца.
Възможни са резки
колебания в
амплитудата на
техните настроения
и затова бъдете
нащрек какво
говорите в тяхно
присъствие. Може да
се засегнат от най-
незначителните на
пръв поглед неща.

Със Скорпион ви
очакват хубави
разговори, които е
възможно да
прераснат в
сериозни бъдещи
проекти. Помъчете
се  да чувате
всичко, което ви
казва той, защото
в противен случай
може да
пропуснете важни
за отношенията ви
неща.

Твърде взискателни
сте към Стрелеца и
дори го поставяте на
заден план. Нещо ви
притеснява в
поведението му и се
опитвате да
избягате от него.
Опитайте да му
отделите повече
време, защото той
има нужда от вас,
независимо че е доста
раздразнителен.

С Козирога има
опасност да
влезете в
конфликт. Той не
понася
неточността,
така че се
постарайте да не
закъснявате и да
не правите
пропуски в негово
присъствие. Ако не
се дисциплинирате,
може скъпо да си
платите.

Отношенията
ви с Водолей ще
са чудесни.
Използвайте
времето
пълноценно.
Възможно е да се
влюбите даже в
един Водолей.
Ако обаче
прекалите с
фриволното си
поведение, ще
съсипете всичко.

Когато общувате с
Риби, трябва да
бъдете изключително
съобразителни.
Отношенията ви
могат да се
разрушат от
незначителен на пръв
поглед повод. Никой
няма да носи
конкретна вина.
Единствената
причина ще е вашият
миг невнимание.
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БЛИЗНАЦИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИБЛИЗНАЦИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ



ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Няма да имате сериозни здравословни проблеми, ос-
вен известни неразположения, провокирани от
умствена и физическа преумора. Ако съумеете да орга-
низирате деня си по-добре, ще намерите време и за почив-
ка. �Направете го, защото между 17-и и 20-и ще се
почувствате доста отпаднали. Нервната преумора мо-
же да повиши кръвното ви налягане. �Храните се твърде
небрежно, докато тичате от една среща на друга. Наме-
рете време за себе си и част от него посветете на хра-
ненето. Превърнете го в ритуал и приемайте леки и ви-
таминозни ястия. �Поне веднъж дневно консумирайте
житни кълнове, които укрепват организма и нервна-
та система. Пийте само бяло вино, но умерено. То ще ока-
же благотворно влияние върху кръвообращението и хра-
носмилането ви. Движете се повече.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Много ви вълнува една подробност от живота на любимия ви човек.

Сега не е добре да се правите на детектив и да разследвате живота

на интимния си партньор. Запазете нежността и добрия тон, за да

предотвратите евентуална криза в отношенията ви. Можете да

помислите за малък подарък. �Не отказвайте покана за купон на

3-ти – очаква ви романтично приключение. То ще ви разтовари

от всички проблеми, които са ви на главата. �Ако сте необвързани,

не правете компромиси при избора на партньор. Отношенията не са

само пари и подаръци. Необходима е духовна близост, за да не се из-

черпа връзката ви, преди да се е развила. �Около 16-и се отдайте

на хобито си, изявете естетическата си природа и зарадвайте

любимия/любимата с билети за концерт. Това ще го/я отпусне и

ще го/я направи по-любвеобилен/любвеобилна. �Пригответе се за

сложни ситуации на 19-и. От една страна, ще сте в постоянни

конфликти с партньора си, а от друга, ще имате силна нужда от не-

говото присъствие.

CMYK-120

М
есецът ще е доста динамичен – звез-
дите ви хвърлят в активни контак-
ти и постоянно движение. Очаквай-

те пътувания, запознанства и срещи с
различни хора. Телефонът ви ще звъни
непрекъснато. �Няма да липсват и момен-
ти, когато ще усещате, че хвърляте нап-
разно усилия в нещо, което не си струва. За
радост съмненията ви няма да имат основа-
ние. �До 10-и само отговорната и добросъве-
стна работа може да ви донесе печалба и призна-
ние. �На 11-и давате мило и драго само и само да пре-
карате деня в интересни срещи и приятни занимания. С
лекота ще улавяте мислите на събеседниците си и ще пра-
вите впечатление с оригиналното си мислене. Имайте

предвид, че това е денят, който може да
очертае нов период в живота ви – начало
на ново образование например или преквали-
фикация. �15-и е хубав ден, изпълнен с
положителни емоции. На тази дата не
взимайте решения, свързани с бизнеса.
�След 21-ви домът ви ще се превърне в

място за интересни срещи и творчество. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Не бъдете суетни. �Прекалената информираност може
да ви натовари дотолкова, че да започнете да изкривявате
фактите. Това може да умножи недоразуменията и грешки-
те и да стане повод за неразбирателство с околните.

РАК
(22.06 – 23.07)

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�В периода 1–10 септември професионал-
ните сривове могат да ви направят неу-
верени. Бъдете по-концентрирани и нас-
тойчиви. В началото на месеца много от вас
ще бъдат принудени да направят финансов
избор, който може задълго да ви извади от
равновесие. �На 4-ти имате всички шан-
сове да получите важна за кариерата си
подкрепа, която ще доведе до чувстви-
телна промяна в начина ви на живот.
�След 11-и някои от вас ще получат
предложение за ръководен пост или анга-
жимент, свързан с политическа дейност.
�16-и септември ще бъде пълен с въз-
можности, но може би няма да успеете
да се организирате и да се възползвате
напълно от тях. �След 21-ви обмисляйте и
планирайте внимателно всяка стъпка, свър-
зана с кариерата, и не оставяйте нищо на
волята на съдбата.

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ
�НЕ ПРОПУСКАЙТЕ КУПОНА: на
3-ти.
� ВАШАТА ПАСИВНОСТ ВЪВ ФИ-
НАНСОВИТЕ ДЕЛА ЩЕ ВИ ПРЕД-
ПАЗИ ОТ ЗАГУБИ: на 7-и.
� БЪДЕТЕ УМЕРЕНИ И ВНИМА-
ТЕЛНИ ВЪВ ВСИЧКО, ОСОБЕНО
АКО ШОФИРАТЕ: на 10-и.
� ВЪЗМОЖНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА РЪКОВОДЕН ПОСТ: след 11-и.
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Активни 
контакти

Периодът е подходящ за посещение на публични и светски
мероприятия. Контактите, които осъществите сега, ще
бъдат много ценни за бъдещето ви. Не се страхувайте да
изказвате открито и директно мнението си – ще остане-
те изненадани колко добре го възприемат околните.

Сплотявате 
роднините

Желанието ви за мир и хармония ще намери почва сред лю-
бимите ви хора и с тях ще се чувствате най-добре. Близ-
ките ви ще гледат на вас с други очи и високо ще оценят
вашите качества и таланти. Ще се окажете организа-
торът на семеен празник и ще се справите блестящо със
задачата. 

Сдобрявате се 
с партньора

Дори да сте имали проблеми с интимния партньор, сега от-
ношенията ви ще се хармонизират. Посветете повече вре-

ме на любимия човек. Усамотете се някъде за 2–3 дни.
Краткото пътуване и смяната на обстановката ще ви от-
пуснат и заредят с много енергия и любов. Опитайте се да
преодолеете внезапните спадове на настроението си, за
да не изнервяте любимия човек. Тъгата, лошите и мрачни-
те мисли не бива да споделяте с него. 
Контролирайте се. Извън дома и семейството ще сте дос-
та избухливи и нетолерантни – вашата невъздържаност
ще генерира конфликти и разправии със съседи и дори със
случайни хора в градския транспорт.

Спокойни отношения 
с колегите

От вас зависи да останат такива. Не вярвайте на слухове
и не участвайте в интриги. Ако се извисите над тези не-
ща, ще се предпазите от излишно напрежение в работата.
На 10-и бъдете прецизни в изказванията си, за да не
наскърбите някого. Всяка ваша дума, която цели да пока-
же чуждите грешки, ще предизвика основтелно недовол-
ство сред колегите ви и отказ да ви сътрудничат след то-
ва. Не се намесвайте в чужд конфликт.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

РАК И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Периодът не е особено
благоприятен за
общуване с Овните,
особено ако са сред по-
широкия ви кръг познати
или началници. За да
избегнете конфликт,
който може да има
дългосрочни
последствия,
избягвайте пререкания
на 13-и и 27-и.

Отношенията ви с
Телеца са отлични,
но това може да ви
успокои прекалено и
да го подразните,
без дори да
разберете как. Не
се осланяйте на
спокойствието,
което цари, а
бъдете
внимателни.

Комуникацията
ви с Близнаци
няма да протича
гладко. Не се
опитвайте да
изяснявате
детайли от
отношенията
си. По-късно
може би ще
видите всичко
по нов начин.

Нямате много
допирни точки с
останалите Раци. Не
бива да се поддавате
на спонтанно
възникнал импулс да
си сътрудничите в
решаването на
проблем. Това ще
породи само
недоразумения
помежду ви.

Началото на месеца е
прекрасно за
отношенията ви с
Лъвовете. Дори е
възможно да се
почувствате
поласкани от тяхното
прекомерно внимание.
Не се влюбвайте в
един Лъв след 9-и.
Неговият ум ще е
зает с други мисли.

Девите са извън
обсега на вашето
внимание през
септември. Ако
все пак се случи
да сте заедно,
общуването ви
няма да е
неприятно.
Напротив, може
да обмените
ценен опит.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Везните сега са
изцяло на ваша
страна. Те обаче
използват
ситуацията на
нарасналата ви
активност и за
свои цели.
Хубавото е, че
вие печелите от
ситуацията
точно толкова,
колкото и те.

Според вас
Скорпионът е силно
магнетичен и ще
бъдете изцяло
завладяни от него.
Срещите ви ще
бъдат емоционални и
вдъхновяващи.
Възможно е да пламне
страст помежду ви.
Изживейте я, но не
разчитайте на
дълготрайна връзка.

Срещите ви със
Стрелеца няма да
са чести през
този месец. Ако
все пак общувате
с него, той  със
сигурност ще ви
досади с
морализаторст-
ване. Но пък и вие
няма да му
останете
длъжни.

Козирог е склонен да
ви партнира и дори
да ви помага, но не
очаквайте
инициативата за
това да е негова. Той
вероятно намира
вашата обществена
активност, амбиция
и хъс за много
привлекателни и
затова е готов да
ви подкрепи.

С Водолей се очертава
труден период. Вашето
търпение като че ли е
изчерпано и сте склонни
да го поставите най-
после на мястото му.
Може би е добре да не
отлагате момента,
защото колкото по-късно
го направите, толкова
по-силен ще бъде
сблъсъкът помежду ви.

С Риби сте в
хармонични
отношения, взаимно
ще се подкрепяте с
разбиране и
внимание. С Риби ще
се чувствате много
спокойни и напълно
обгрижени.
Постарайте се
обаче да им
отвърнете със
същото.
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БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Оживен месец за бизнеса. Трудно ще ви бъ-
де да се удържите в рамките на занимания-
та само с едно нещо. Инстинктът ще ви
тегли към операции с чужди пари. Тен-
денцията може да се изрази по различни на-
чини – от взети и правилно управлявани
кредити до управление на приходи, свързани
с наследства. Ако сте имали намерение
да теглите кредит, сега е моментът.
Дори можете да ангажирате в това сът-
рудниците си. В бъдеще ще съумеете да
превърнете погасяването на кредита в
много добре смазан механизъм. Допълнител-
ните средства ще внесат подобрение и ди-
намика в работната ви среда. Премислайте
обаче внимателно всяка инвестиция, която
възнамерявате да предприемете. �Може-
те да разчитате на постепенно увели-
чаване на приходите от дейността си
през периода от 20-и до 29-и.

CMYK-122

П
овишената ви активност от пред-
ходния месец се запазва. Тенденция-
та се отнася за целия септември и е

свързана с вашата самоувереност, която
много ще ви помага. Категорично не жела-
ете да приемате ролята на пасивни наб-
людатели. Стремежът ви да се намесвате
навсякъде ще ви принуди да подредите по
важност приоритетите си. Добре е да си да-
дете сметка кой е човекът или проектът, кой-
то истински заслужава вниманието ви. �Няма да
търпите никакво ограничаване на свободата си. Нужно е да
осъзнаете обаче, че крайностите могат да ви навредят.
Сега повече от всякога ви е нужна умереност. �Съсредо-

точете енергията си в една посока и не се
опитвайте да се нагърбите с всичко. Ако
изберете една дейност, ще спечелите по-
вече, отколкото ако правите хиляди неща
едновременно и по-малко ефективно.

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�Потребността ви от необичайни усеща-
ния може да заглуши инстинкта ви за са-

мосъхранение. Не си позволявайте да използвате сво-
ите способности във вреда на другите, като се опитвате
да ги манипулирате например. �Не се изкушавайте от ха-
зартни игри.

ЛЪВ
(24.07 – 23.08)
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

� БЪДЕТЕ ПРЕДПАЗЛИВИ ПРИ
ФИНАНСОВИ ОПЕРАЦИИ: през
периода 15–17 септември.
�ИМАТЕ ШАНС ДА СРЕЩНЕТЕ
НОВ И ПЕРСПЕКТИВЕН ПАРТНЬ-
ОР: на 3-ти, 4-ти и 30-и.
�ОВЛАДЕЙТЕ РАЗРУШИТЕЛНИ-
ТЕ СИ ЕМОЦИИ: на 1-ви, 2-ри,
28-и и 29-и.
�ПОДХОДЯЩО ВРЕМЕ ЗА ТЕГ-
ЛЕНЕ НА КРЕДИТИ: през целия
септември.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Ако сте имали здравословни проблеми, през периода
5–7 септември ще почувствате значително облекче-
ние. На сериозно подобрение ще се радват и страдащите
от бъбречни заболявания. �Следете внимателно за
здравословното си състояние след 10-и. Планетата
Марс е във вашия знак през септември, а това крие риско-
ве за физическото ви здраве. Пазете се от злополуки и бъ-
дете внимателни, когато шофирате. Забравете за рис-
ковите скорости и гневните изблици срещу останалите
участници в движението. �До 25 септември трябва
да избягвате оперативни намеси, освен ако не са
спешни. Отложете интервенциите за по-късно. �Звез-
дите препоръчват да ограничите приема на калорични
храни. Минете на по-лек хранителен режим и се въздър-
жайте от употребата на алкохол.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Енергията ви ще търси изява и в сферата на чувствата. Вкусът към

живота няма да ви остави равнодушни към нищо. �Личното ви обая-

ние ще впечатли сериозно околните на 3-ти, 4-ти и на 30-и. За-

помнете тези дати, защото тогава шансовете ви да започнете нова и

перспективна връзка са огромни. �Би било изключително постиже-

ние, ако успеете да овладеете афективните си състояния на 1-ви,

2-ри, 28-и и 29-и. На тези дати ще ви обхващат разрушителни илюзии,

които като че ли ще са дошли от нищото. Ако решите да ги насочите

към семейството и дома, последиците могат да са непредвидими.

�Внимавайте желанието ви за промяна да не излезе извън конт-

рол. Минута невнимание може да ви струва загубата на семейния уют.

И без друго има тенденция към охлаждане на семейните отношения. Бъ-

дете сигурни, че ще дойде време да платите за поведението си. Пом-

нете съвета на мъдрия Емерсън: „Всичко вземи, само си го плати.”



CMYK-123

Сменяте обкръжението
През септември ще ви се наложи да водите много разгово-
ри и да общувате с хора от различни нива на социалната
йерархия. Контактите ви ще се обновят, което неминуемо
ще доведе и до промяна на вашата обкръжаваща среда. По-
неже сте доста напрегнати, твърде вероятно е да възник-
не напрежение в отношенията с най-близките ви хора. 

Признание в службата 
Напоследък сте завоювали сериозни позиции пред начални-
ците си, а колегите ви са добре настроени към вас. Уваже-
нието и дори възторгът, който четете в очите им, ще
подействат като балсам за Лъвското ви его. Не се главоза-
майвайте обаче. Използвайте мъдро ситуацията, за да реа-
лизирате ваш отдавнашен проект. В службата сте
център на колектива и всички са готови да ви гласуват до-
верие. След 11-и ще се сдобиете с нови приятели в рабо-
тата.

Конфликти с брачния партньор
Трудно ще се справите със задачата да разпределите вре-

мето между работата и дома си и не е изключено да се
стигне и до конфликти с брачния партньор. Не срещате
разбиране от негова страна и това ви наранява, но тъй ка-
то не обичате да споделяте проблемите си, вероятност-
та процесът да се задълбочи е голяма. Решението, колкото
и трудно изпълнимо да ви се струва, е да разговаряте по-
често с него за това, как се чувствате. Необходимо е също
да проявите интерес и загриженост към начина, по който
се чувства човекът до вас. 

Изяснете се с роднините
Хармонията с роднините е само привидна. Макар и неявно,
вие сте обект на разговори помежду им. Може би несъзна-
телно сте се изолирали или пък съвсем целенасочено избяг-
вате да влизате в открити разговори с тях, а това създа-
ва условия за напрежение и недомлъвки. Моментът е подхо-
дящ за изясняване на отношенията. Това важи най-вече за
връзката ви с брат или сестра. Налага се да си кажете ня-
кои премълчани неща. Проведете този разговор още през
първите дни на месеца, защото след 8-и ще ви бъде
още по-трудно и е възможно отношенията ви сериозно
да се усложнят.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

ЛЪВ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Общуването ви
с Овен ще е
удоволствие.
Взаимно.
Можете да
поставите
начало и на по-
дълготрайни
отношения
както в
делови, така и
в интимен
план.

Срещите ви с
Телеца ще бъдат
по-приятни от
когато и да било.
Ако е е ваш колега,
ще заздравите
отношенията си.
Поговорете
откровено за
изискванията,
които всеки от
вас има към
другия.

С Близнаци ви
очаква труден
месец.
Комуникацията ви
ще доведе до
недоразумения
помежду ви.
Противоречията
изникват, защото
никой не е готов да
изслуша другия.
Изходът е взаимно
да се изслушвате.

Към Рак сте много
добронамерени. Прави
ви удоволствие да го
дарявате с вниманието
си. Той ще се почувства
„избран” и това ще
активира общуването
ви. Запазете тази
хармония, защото
предстоят месеци,
когато неговото
присъствие ще ви е
необходимо.

Началото на месеца е
много активно за
отношенията ви с
другите Лъвове. Добре
е да ги сложите в ред –
всеки да знае какви
ангажименти има към
другия.
Недоразумения могат
да възникнат след 12-
и именно защото не
сте разпределили
задачите си.

Девите ви дразнят,
но в повечето случаи
не сте справедливи
към тях. Ако
разберете, че
проблемът е във
вашата нервност,
може да спасите
отношенията от
разрив на 1-ви и на
4-ти с един
приятелски разговор.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
С Везни сте в
хармония. Този
месец те са особено
активни и могат да
ви партнират
прекрасно.
Поверете им част
от вашите делови
ангажименти,
особено тези,
които са свързани
с преговори.

Със Скорпион
отношенията ви
са пасивни.
Почти няма да
имате допирни
точки. Ако все
пак се налага
делови
разговор,
планирайте го
за 17-и.

Стрелецът също
попада в графата с
добронамерените, но
неактивни
контакти. Това
означава, че можете
спокойно да
общувате с него. Ако
искате обаче да
постигнете нещо
специално,
насрочете разговор
с него на 10-и.

С Козирога ще се
чувствате
потиснати.
Желанието ви е да
премахнете
ограниченията, които
той ви налага. Вие
обаче имате нужда
точно от граници,
защото импулсивната
ви натура понякога ви
прави невъздържани и
разпилени.

В присъствието
на Водолей ще се
чувствате като
под микроскоп, а
това ще ви
дразни. Приемете
факта и не се
опитвайте да се
преструвате пред
него. За момента
честността е най-
добрата политика
спрямо него.

Рибите са далеч от
вас в момента, но
това е полезно и за
двете страни. Няма
изразена
дисхармония в
отношенията ви,
но е добре да
бъдете внимателни
с тях, ако все пак се
наложи да
общувате по-
активно.

ЛЪ
В

ЛЪ
В
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Здравето ви силно ще се влияе от емоционалното
ви състояние. �Има вероятност на 1-ви да ви
поставят невярна диагноза. Задължително прове-
рете състоянието си при поне още двама лекари.
Бъдете внимателни при употребата на лекар-
ства. Обърнете внимание на белезите на хронична-
та умора – сънливост и лесна раздразителност. Те
ще се засилят на 5-и. �Силните ви емоционални
реакции ще доведат до превъзбуждане на нерв-
ната система и до леки нарушения на сърдечния
ритъм на 12-и. На тази дата избягвайте рискови
дейности. Има опасност от злополуки. �В средата
на месеца ще ви преследват умора и стомашни
болки. В края на месеца се пазете от преяждане и
от злоупотреба с алкохол. �23-ти е добър ден, за да
започнете редовни занимания с фитнес.

CMYK-124

Д
евизът ви през септември трябва
да бъде „Повече действие и по-мал-
ко преговори и дебати”. Вашите

идеи и предложения ще бъдат схващани
първоначално като твърде нетрадицион-
ни, но ако проявите повече настойчивост,
ще успеете да ги наложите. Част от недо-
волството срещу вас ще бъде насърчавано
от това, че невинаги говорите това, което
е нужно в съответната ситуация. �Любозна-
телност и самоувереност ще характеризират
периода между 11-и и 20-и. Наблюдателността ви ще се
изостри до степен, че да стресне околните. Те ще бъдат
респектирани и от вашия интелект. �От комуникация-
та с близки и роднини ще получите ценна информация,

необходима ви в момента. �Мнозина от
вас ще предприемат кратки пътувания в
страната, свързани с работата или с лични
дела. �Месецът е благоприятен за препо-
давателите, лекторите и писателите.
�След 21-ви има вероятност трудно да
контролирате емоциите си. Прямотата

ще бъде присъща за изказванията ви. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�Влизате в конфронтация с общоприети възгледи и това
ще предизвиква раздразнение от страна на другите хора.
Изберете друг стил на поведение. Опитайте се да нап-
равлявате другите с по-дипломатични средства.

ДEВА
(24.08 – 22.09)

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Проблемни ситуации в службата ще
провокират интелекта ви на 3-ти. Въз-
можно е да започнете реорганизация на ра-
ботното място. �През целия месец ще
имате финансови трудности, затова
не пилейте парите си с лека ръка. �На
6-и ще разберете, че колеги интриган-
тстват зад гърба ви. Запазете спокой-
ствие, защото времето работи за вас.
Концентрирайте волята и енергията си
върху онези задачи, за които имате най-го-
леми шансове за успех. �След 11-и бихте
могли да започнете курсове за повиша-
ване на квалификацията си. Провеждай-
те разговорите си в службата със спокоен
тон. �На 26-и се опитайте да извлече-
те полза от дейност, която досега не е
предизвиквала интереса ви. Ако ви
предстои сключване на сделка на тази да-
та, бъдете сигурни, че ще бъде успешна.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Свръхестественото по странен начин ще се промъква във

всички сфери на живота ви. Домът ще се превърне за част от

представителите на знака в арена на борба за власт и сериозни, по-

някога дори опасни конфликти. Интересно е, че именно нажежената

атмосфера вкъщи може да даде старт на развитието на свръхес-

тествени способности (например ясновидски) при някои от вас. �За

съжаление ще се наложи да отложите предварително планира-

но пътуване на 2-ри. �Любовта ви е импулсивна. Тя често се съ-

бужда от повишеното ви настроение и по-рядко от желанията на

партньора. �Възможно е някои Деви да сключат брак по смет-

ка, което не е препоръчително, защото ще зачеркне възмож-

ността им за семейно щастие. За други пък се очертават тайни

любовни отношения, което също не е препоръчително. �Не сте

застраховани от изненади в личния си живот на 28-и.
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�ОТЛОЖЕТЕ ЕДНО ПЪТУВАНЕ:
на 2-ри.
�НЕ СЕ ВКЛЮЧВАЙТЕ В
НАДПРЕВАРА ЗА ВЛИЯНИЕ В
СЛУЖБАТА: на 23-ти.
�МНОГО ЛЮБОЗНАТЕЛНИ И
САМОУВЕРЕНИ СТЕ: през пери-
ода 11–20 септември.
�ПРОБЛЕМИ В СЛУЖБАТА: на
3-ти.
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Пак няма почивка за вас
Лятото отмина и настъпва вашият активен сезон. Най-
много ви се иска да хармонизирате отношенията си с дру-
гите, а това означава те да ви оставят на мира с техни-
те изисквания. Чувствате се много изморени от контакти
и общуване. За съжаление и през септември не се очертава
спокойствие в смисъла, в който вие го разбирате. Очакват
ви интензивни срещи и ще трябва да се примирите с това. 

Не обиждайте колегите
И не оскърбявайте подчинените си, ако сте шеф. Всяка ва-
ша дума, която цели да покаже чуждите грешки, ще пре-
дизвика у тях нежелание да ви сътрудничат. Само ако запа-
зите добрия тон на работното място, ще можете да раз-
читате в екстремни моменти на техните идеи и на по-
мощта им. Не се нагърбвайте с цялата работа сами. По-
добре я разпределете между всички. Работете в екип. Това

е за вас голямо предизвикателство, но ще си струва усилия-
та. Ако успеете да го направите сега, очаквайте ефектив-
ни и дългосрочни резултати в бъдеще. На 22-ри ще имате
възможност да убедите всички в правилността на ва-
ша идея.

Оживление на интимния фронт 
Вашата чувствителност и мечтателност ще се отразят
много добре на човека до вас. Дайте воля на любовните
страсти, които бушуват във вас. В противен случай ще
изглеждате нелюбящи, а това може да породи търкания с
представителите на противоположния пол. Финансови
спорове също могат да нарушат хармонията с партнь-
ора ви. Темата става още по-болезнена след 10-и. Още в
края на септември ще спрете да се карате за пари, но ако
зациклите в лошото общуване, има риск да съсипете отно-
шенията си преди настъпването на подобрението.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

ДЕВА И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Овенът е рязък с
вас. Това може да
ви нарани, ако го
възприемете
лично, а може да
се превърне в
катализатор на
вашата енергия.
Бъдете по-
деликатни с един
Овен на 9-и.

Телец е сред знаците, с
които имате най-много
допирни точки, и е
добре да използвте
периода за пълноценно
сътрудничество.
Вслушвайте се в
забележките му по
отношение на другите.
Така и вие ще
извличате полезна
информация.

Проявявате
недоверие към
Близнаци и това
може да обтегне
отношенията ви.
Не проявявайте
излишна
мнителност,
защото няма
реална причина за
съмнения относно
тяхната лоялност.

Между вас и Рак
контактите не са
активни, но това не бива
да ви безпокои. Нямате
основание да проявявате
мнителност към Раците.
Ако се случи да бъдете
заедно, ще се убедите, че
всичко е наред, просто
искате да си починете
един от друг.

Лъвът е
извънредно
напрегнат и
поведението му
към вас може
понякога да бъде
рязко и
несправедливо.
Пазете се от
спречквания,
особено на 1-ви
и 4-ти.

Периодът не е
подходящ, ако сте
решили да се
срещате често с
другите Деви.
Конфликтите ще
ви дебнат на всяка
крачка. Намерете
начин да избягвате
пререканията,
особено ако те са
ви колеги. 

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
В присъствието на
Везни ще се
чувствате много
добре. Затова ще
търсите тяхната
подкрепа. Сега те
са по-силната
фигура в тандема
ви, особено след
12-и. Внимавайте
да не влезете в
противоречия с
тях на 22-ри. Ще
бъде за много
дълго време.

Представител на
знака Скорпион
може да ви потърси
за съвет по
финансов въпрос. Не
взимайте страната
му във финансовия
спор, тъй като
няма да имате ясна
представа за
нещата и е
възможно да
сбъркате и да си
навлечете куп
неприятности.

Със Стрелеца сте в
открита
конфронтация. Вие
се чувствате по-
силни в създалата
се ситуация и сякаш
имате желание да
му натриете носа.
Ако запазите
самообладание,
ефектът ще е по-
голям и дори
можете да
спечелите
уважението му.

С Козирог сте в
прекрасни
отношения и
можете заедно
да реализирате
стар проект или
внезапно осенило
ви намерение.
Наистина с него
ще се
чувствате
много уютно, а
това ви е
особено
потребно сега.

С Водолеите ще имате
трудности в
общуването, защото те
са заредени с много
енергия и авантюризъм.
Те обаче ви възприемат
като тяхна опора, а вие
ги виждате като
достойни свои
партньори и помощници.
Опитайте се да си
сътрудничите.
Критични са датите
4-ти, 10-и, 17-и и 23-
ти.

Рибите се чувстват
много напрегнати във
вашата компания –
нещо, което те
трудно понасят,
точно както и вие.
Всъщност сте в
еднаква кондиция и
това може да доведе
до сериозно изостряне
на отношенията и
взимна агресия.
Бъдете деликатни с
тях.

ДЕ
ВА

ДЕ
ВА
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ЗДРЗДР АВЕ И ХРАВЕ И ХР АНЕНЕАНЕНЕ
��Потиснете бурните си емоции, за да не се обречете
на депресия и лошо настроение. ��На повърхността мо-
гат да започнат да излизат всички ваши скрити комплек-
си и страхове. ��Периодът 1–10 септември ще ви до-
несе бодрост. Но не се претоварвайте с работа по то-
зи повод. Сега е добре да се носите повече по течението,
отколкото да плувате срещу него. ��Здравословните
проблеми около 15-и могат да се появят от невнима-
телно боравене с електричество, огън или вредни хи-
микали и реактиви. ��Месецът ще е труден за бремен-
ните жени от зодия Везни. ��Ако имате домашен лю-
бимец, ограничете контактите си с него до мини-
мум, особено след 20-и. ��През този месец сте склонни
към напълняване. Ако искате да запазите фигурата си,
временно се откажете от въглехидратните храни.
Заместете ги с плодове, плодови шейкове (разбира се, от
пресни плодове) или с плодови кисели млека.

CMYK-126

НН
яма да сте много енергични през сеп-
тември. Ще имате нужда от уедине-
ние, за да възстановите силите си.

��3-ти е подходяща дата да направите
нещо в дома си – ремонт или преобразу-
вания. ��След 11-и започва благоприятен пе-
риод за активно обучение. Запишете се на
образователен курс. ��Предстои период на
успешни начинания за всички, които рабо-
тят творчески професии, занимават се с деца
или със спорт. ��През последната седмица на месеца
отново ще усетите желание да общувате и това ще ви мо-
билизира за действие. Интуицията ви също ще заработи
на по-бързи обороти и ако се вслушате в нея, може да

направите качествен скок в развитието си.
При някои от вас, въпреки активните
действия, крайните резултати може да са
по-скромни. Но не се отчайвайте! Приемете
това като опит, който ще се отрази бла-
гоприятно на реализацията ви. Само че малко
по-късно. 

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

��Не се насилвайте за нищо, ако не усещате вътре-
шен подтик да действате. Доверявайте се повече на ин-
туицията си. ��Обръщайте повече внимание на
външния си вид, за да имате необходимото самочувствие. 

ВEЗНИ
(23.09 – 23.10)

БИЗНЕС ПРОГНОЗБИЗНЕС ПРОГНОЗ АА
��Бъдете по-инициативни на 5-и. ��На 12-и
ще решавате неотложен имуществен или
финансов проблем. ��Пътуванията и участи-
ята в конференции ще са полезни за професио-
налната ви реализация. ��След 21-ви влияние-
то ви върху околните се засилва, което ще
ви помогне да реализирате целите си по-
бързо. Не се захващайте с много неща на-
веднъж, защото нищо няма да свършите. ��Ус-
пехът е гарантиран за Везните, които ра-
ботят на свободна практика. ��Някои от
вас ще решат да придобият недвижим имот.
Не действайте в тази посока сега. Усещането
за финансова стабилност е измамно. По-добре
вложете усилия за разширяване на бизнеса
си. ��Да внимават Везните, които се зани-
мават с финанси и банково дело. Рискова-
ните стъпки не са препоръчителни за тях
сега. ��Парите ще ви намират, без да полага-
те особени усилия за придобиването им.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

��Интимният партньор страда, защото не му обръщате достатъчно

внимание. Изненадайте го с нещо, за да го успокоите. Ако обаче връз-

ката ви се държи на косъм, не се опитвайте да я заздравите. Ще

положите напразни усилия. ��На 4-ти не се опитвайте да мерите

думите на интимния си партньор с електронна везна. Бъдете по-вели-

кодушни. Това е привилегия на духовно извисените. На тази дата за-

познанствата няма да ви донесат очакваната хармонична и ста-

билна връзка. Само ще си загубите времето. Възможно е да развиете и

неприятна мнителност. А това чувство е отровно за отношенията.

��В края на месеца ще ви трудно да владеете импулсивността си.

Освен това ще търсите съвършенството в любовта, което е неотк-

риваемо по принцип. Партньорът ви се готви за някакви промени.

Перспективите и за двама ви са еднакво неблагоприятни, но нямате из-

бор, освен да стискате зъби.
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ПРИЯТНОСТИ ИПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАНЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИТИ

�� ПРЕДПРИЕМЕТЕ РАЗХОДКА СРЕД
ПРИРОДАТА: на 10-и. Тя ще ви то-
низира. 
�� ПОПУЛЯРНОСТТА И ВЛИЯТЕЛНО-
СТТА ВИ НАРАСТВАТ: след 21-ви.
�� НЕ ИЗДРЕБНЯВАЙТЕ С ИНТИМ-
НИЯ ПАРТНЬОР: на 4-ти. Бъдете
благородни и великодушни, за да
има мир помежду ви. 
�� ЩЕ РЕШАВАТЕ НЕОТЛОЖЕН ИМУ-
ЩЕСТВЕН ИЛИ ФИНАНСОВ ПРОБ-
ЛЕМ: на 12-и.
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Ще решавате проблемите на роднинитеЩе решавате проблемите на роднините
Основната ви задача ще се състои в това да намирате и да
съединявате в едно въпроси и отговори, търсене и предла-
гане, страдание и състрадание. Казано накратко, да реша-
вате различни проблеми, възникнали от изказването на
противоположни мнения, желания и потребности. Избягвай-
те демонстрацията на сила. Няма да решите проблемите с
повишаване на тон.

Конфликти с бизнес партньоритеКонфликти с бизнес партньорите
Това, че не можете да понасяте критика, може да обтегне
служебните ви отношения. Ако възникнат проблеми на ра-
ботното място, разчитайте на подкрепата на човек, с ко-
гото работите отдавна. Сложни ще са отношенията ви с
бизнес партньорите през септември. Те могат да заемат
позиции, вредни за общото дело. Конфликтите с тях ще са
фон през цялата година. Възможно е през септември да се
появят сериозни финансови разногласия с тях. А оттам – и

неочаквани загуби. 

Разчупете стереотипите в любовтаРазчупете стереотипите в любовта
Периодът е благоприятен за нови запознанства и за поста-
вяне на началото на трайна връзка. Само следвайте емоци-
ите и романтичните си настроения. Време е да освежите
връзката си, ако сте обвързани. Престанете да робувате
на стереотипи. Направете нещо неочаквано. Така ще отп-
рищите вълна от нови прекрасни емоционални преживява-
ния с човека, когото обичате.

Разочарование от приятелитеРазочарование от приятелите
Възможни са раздели, но и нови срещи. В процес на преос-
мисляне на приятелските си взаимоотношения сте. Точно
затова ще предприемете промени – както на вашето
отношение към тях, така и на компаниите, в които се
движите. Ако решите да се разделите с някого, знайте,
че така е трябвало да стане. Този път компромисите са
вредни за вас.

ФОКУФОКУ СИ ВЪВ ВЗСИ ВЪВ ВЗ АИМООТНОШЕНИЯТАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ А ВИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИСЕПТЕМВРИ

ВЕЗНИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИВЕЗНИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕНОВЕН ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ БЛИЗНАЦИ РР АКАК ЛЪВЛЪВ ДЕВА ДЕВА 
С Овена ще имате
много интензивни и
емоционални
отношения. От това,
дали вие ще ги
поведете в правилна
посока, зависи дали
те ще са
положителни и
градивни, или не. На
23-ти и 24-ти не се
карайте с Овните.

Ако сте в
интимни
отношения с
Телеца, ви
очаква
прекрасен
месец. Бизнес
сътрудничес-
твото с него
обаче ще куца
сега.

Твърде придирчиви
сте към Близнаци.
У тях ви дразнят
и най-дребните
неща. Не им
показвайте яда си.
Не си струва
заради вашата
претенциозност
да пострадат
добрите ви
отношения с тях.

С Рак сте добър
тандем. Но не
искайте постоянно
да сте водещата
фигура. Само
равноправното
сътрудничество
може да ви доведе
до успех, който да
поделите помежду
си – справедливо,
според заслугите.

С Лъва е добре да сте
точни и ясни. Поемете
инициативата за
разпределяне на задачите
и ангажиментите, ако
работите заедно с него.
Само така ще се
предпазите от
недоразуменията,
които има опасност да
възникнат помежду ви
след 12-и.

Ще споделите голяма
част от времето си с
Дева. Тя ще търси
вашата подкрепа, а вие
– просто компанията є.
Резултатът ще е
неподозирана близост
помежду ви. Най-вече
след 12-и. Бъдете
внимателни на 22-ри –
ще е тежък ден с
Девите.

ВЕЗНИ ВЕЗНИ СКОРПИОНСКОРПИОН СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ КОЗИРОГКОЗИРОГ ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ РИБИРИБИ
С другите Везни няма
да се чувствате
добре. Емоционалните
амплитуди на
настроенията и
емоциите ви ще се
конфронтират.
Възможни са сериозни
сблъсъци помежду ви.
По-добре се
дистанцирайте.

Скорпионите са
ваши фенове. И
през септември ще
се радвате на
тяхното внимание.
Не се увличайте
обаче, защото
техният
добронамерен
импулс към вас ще
е краткотраен.

Обожавате
остроумието и
находчивостта на
Стрелеца, но ви
влудява неговата
нетактичност. Е,
през септември ще
бъдете влудявани
често, ако сред
приятелите си
имате Стрелци.

С Козирога ще се
чувствате под
напрежение,
независимо в каква
сфера са отношенията
ви. Той обаче сега е в
по-силна позиция от
вас. Не му се
противопоставяйте,
освен ако не се налага
много.

С Водолеите ви
очакват много
приятни моменти
през този месец.
Възможно е даже
да се влюбите в
един. Особено
магнетично ще
ви въздейства
той на 22-ри.

Отношенията ви с
Риби ще се разчупят.
Възможно е да
станете бизнес
партньори с тях.
Повод може да се
окаже общ финансов
интерес. На 8-и
можете спокойно
да се договаряте с
тях.
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Водните процедури и плуването ще окажат благот-
ворно въздействие на здравето ви и ще успокоят нер-
вите ви. Закаляващите практики също ще имат положите-
лен ефект върху организма ви. �Масажите, балансирана-
та диета и ходенето пеша ще са ви напълно достатъч-
ни, за да се чувствате комфортно. �Намалете алкохола,
защото има риск да претоварите черния си дроб, който и
без друго напоследък работи в режим на прекалено натовар-
ване. �Ограничете приема на пържени храни. Препоръчвам
ви да спазите неколкодневна разтоварваща диета в пе-
риода между 6 и 10 септември. �На 18-и е възможно да
усетите  дискомфорт заради киселини в стомаха или заради
проблеми с жлъчката. И на този ден предприемете разто-
варваща диета. �Около 20-и обърнете специално внимание
на косата си. Направете є подхранваща маска. �На 25-и ще
изразходвате повече енергия, което позволява малко
отстъпление от политиката на хранителните ограничения.
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П
редстои ви месец на победи. Успехите
ви ще се дължат най-вече на стабилна-
та ви подготовка, на огромните ви

амбиции и на помощта на близък човек. Не
форсирайте нищо. Просто се отпусне-
те и дайте всичко от себе си. �Всички-
те си сили ще влагате в реформи и преоб-
разувания. Опитайте се обаче да не влагате
никаква корист в действията си. �Много
важно е да излъчвате самоувереност. Ако
хората около вас усетят, че се колебаете, ще си
тръгнат или ще извлекат полза единствено за себе си.
�Вродената ви харизма ви помага да водите другите с ле-
кота, без дори да ги увещавате много-много. Разчитайте и
на интуицията си сега. �Периодът след 11-и ще ви пред-

ложи интересни и полезни събития в сфе-
рата на общуването с приятелите и
придобиването на нова информация и
знания. Не започвайте нови проекти през
тези дни. По-добре довършете започнато-
то. �В края на месеца е възможна задгра-
нична командировка. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�На 5-и не уреждайте подробностите около бъде-
щите си пътувания. Ще се окаже, че нещо сте пропусна-
ли. �Не започвайте нищо ново след средата на месеца. По-
добре довършете стари дела.

СКОРПИОН
(24.10 – 22.11)

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Бъдете принципни и безкористни в работата
си. �5 септември е подходящ ден за стартиране
на преквалификационни курсове. �Ще ви е труд-
но да се справяте сами със задачите си на 8-и.
Дано да има кой да ви помогне. �Проучете мно-
го внимателно деловите си партньори и бъдете
по-предпазливи по финансовите въпроси с тях.
Има опасност човек, когото не познавате от
вчера, да ви измами. �След 11-и парите ще ид-
ват при вас незнайно откъде и също така незнай-
но накъде ще изчезват. Не влагайте средства в
големи покупки, защото ще се окаже, че сте ги
хвърлили на вятъра. �На 14-и не взимайте
страна в един служебен конфликт, особено ако
е свързан с пари и заплати. �Не давайте кате-
горични отговори на отправени ви предложения
от делови характер поне до 19-и. Старайте се да
подкрепяте всичко важно с писмен договор. �На
29-и Скорпионите, които се занимават с нед-
вижими имоти, ще се радват на голям успех.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Някои Скорпиони ще започнат любовен роман. Любовта е важна за ти-

пичния Скорпион. Тя го зарежда с енергия и го вдъхновява за нови

действия. За радост, през този месец на енергиен дефицит и много

работа поне любовта няма да ви куца. Магнетизмът ви е по-силен

от всякога. Представителите от противоположния пол няма да могат

да му устоят. Внимавайте обаче да не пропилеете тези дни в стоене

пред компютъра в офиса или телевизора вкъщи. Никой няма да ви е вино-

вен, че „не ви върви в любовта” тогава. Намерете баланса между слу-

жебните си ангажименти и интимния си живот и тогава наисти-

на ще успеете да постигнете така жадуваната хармония със себе

си. �Целият период е напоителен за любовния ви живот, но като най-

прекрасни дни са 24, 25 и 26 септември. Тогава ви съветвам да си вземе-

те отпуска, за да не се изкушавате да стоите само на работното си

място. Дайте шанс на звездите да ви ощастливят с нова любов.

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�ЩЕ „ПУШИТЕ” ОТ РАБОТА: на
8-и. Потърсете си помощници.
�МИНЕТЕ НА РАЗТОВАРВАЩА
ДИЕТА: през периода от 6-и до
10-и.
�ПЕСТЕТЕ ПАРИ: след 11-и. Не
купувайте нищо скъпо и голямо,
защото ще се окаже, че сте си
хвърлили парите на вятъра.
� ЛЮБОВНИ ДНИ: 24, 25 и 26
септември.
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Здравословен егоизъм
Навлизате в период, през който ще поставяте себе си на
първо място. Това ще рефлектира върху отношенията ви с
другите. За повечето от тях това ваше поведение няма
да е много удобно и те ще реагират негативно. Това е
начин да си запазят статуквото, когато са се чувствали
едва ли не отглеждани от вас. 
Не взимайте страна в чужди спорове. Най-добре е сега да
запазите мълчание, колкото и да ви се иска да се намесите
и да изкажете становището си. За да избегнете
рисковете, намалете контактите си. Отдайте се на
здравословен егоизъм и усамотение. Ограничете се да
общувате само с най-близките си приятели и партньори.
През този месец много хора ще ви търсят, за да им
направите услуга. Не поемайте никакви ангажименти,
защото няма да можете да ги изпълните.

Без илюзии, ако е възможно!
Не въвличайте интимния си партньор, а и себе си във
водовъртежа на илюзиите. Ако не го правите, връзката ви
ще е трайна и почти идеална. На 10-и ви препоръчвам

да изненадате любимия човек с някакъв подарък. Тази
инициатива е важна, защото така недвусмислено ще
демонстрирате, че мислите за него. Пък и по този начин
ще предотвратите в аванс предстоящи дребни
неразбирателства помежду ви, които се очакват на
17-и.

Мир и разбирателство вкъщи
Отношенията в семейството ви са чудесни и заслугата е
изцяло ваша. В дома ви царят мир и разбирателство и от
дълго време насам всички са спокойни. Дайте си сметка, че
това зависи от вашето поведение. 

Пробив с шефовете
Имате голямо влияние над тях и сега те ще ви търсят за
компетентно мнение и участие в сериозни преговори.
Мобилизирайте цялата си енергия, за да сте на ниво,
защото може би точно сега ще направите сериозен скок в
кариерата. Най-благоприятни в тази посока ще са
първите няколко дни на септември. Ако се справите
успешно, възможността да бъдете повишени е
голяма.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

СКОРПИОН И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
С Овена ще бъдете
идеален тандем. Но
имайте предвид, че и
двамата сте много
напрегнати, което
може да породи
пререкания помежду
ви. Ако не успеете да
ги избегнете, те ще
съсипят общата ви
работа.

С Телеца също
ще работите
безпроблемно в
екип. Вие се
възхищавате
от търпението
му, а той има
нужда от
вашата мощна
преобразяваща
енергия.

Ще се изненадате от
силните токове,
които протичат
между вас и Близнаци.
Заради чувството за
взаимна
принадлежност ще
предприемете стъпки
към сближаване с тях.
Следвайте
интуицията си – няма
да ви подведе.

С Рак имате също
много силна връзка.
Той ще е като
омагьосан от вас. А
вие ще сте силно
впечатлени от
желанието си да
сте постоянно до
него. Позволете си
да изживеете тази
магия.

С Лъва ви
очакват по-
спокойни
отношения, в
някаква степен
дори пасивни. На
17-и има шанс
да проведете
ползотворен
делови
разговор.

Ще гласувате голямо
доверие на една Дева.
Ще се осланяте на
нейните съвети и на
помощта є. Дайте є
обаче максимално точна
и пълна информация, ако
искате наистина да ви е
полезна. След 7-и
сътрудничеството ви
ще разцъфти.
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ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Представител на зодия
Везни ще ви очарова в
рамките на няколко минути.
Ще се почувствате като
взривени. Преди да
предприемете някакви
действия обаче, си дайте
време да осмислите
ситуацията. Може да се
окажете подведени от тях.

С другите Скорпиони
ще се разбирате
прекрасно. Хубавите
емоции, които ще
изпитате заедно
сега, ще ви сближат
още повече. Затова
по-често ще
търсите
компанията им.

Със Стрелеца
не се
очертават
активни
отношения
през този
месец.
Срещите ви с
него няма да са
запомнящи се.

С Козирога
обикновено сте в
хармония. И този
месец – също.
Отнасяйте се обаче
по-топло към него,
ако е член от
семейството ви. Той
ще има голяма нужда
от подкрепата ви. 

С Водолея ще
имате
недоразумения.
Това ще доведе
до напрежение
помежду ви.
Критични дни
за контакти с
него са 25-и и
26-и.

С Риби ще сте в добри
отношения – особено
през първите дни от
септември. След 4-ти
обаче
температурата
помежду ви леко ще
се понижи. Но няма да
имате проблематични
срещи. 

СК
ОР

ПИ
ОН



ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Няма изгледи за здравословни притеснения. Тъкмо напротив –
онези от вас, които са имали здравословни проблеми, ще се
радват на чувствително подобрение. �През първата седми-
ца на септември се отдайте активно на спорт. �Избяг-
вайте пикантните храни – те могат да обострят старо сто-
машно-чревно заболяване. �Обърнете внимание и на зрението
си. Не претоварвайте очите си. �На 6-и е желателно да
се въздържате от шофиране, особено през нощта. Резки-
те движения, комбинирани с физическо натоварване, могат да
станат причина за физически травми. �На 20-и ще отбеле-
жите стабилизиране на вашия психичен и емоционален
тонус. �Обърнете внимание на отделителните функции на
организма след 26-и. Могат да се появят обриви или други кож-
ни проблеми, които са резултат от натрупани в тялото ток-
сини. �Консумацията на алкохол и всякакви успокоителни ме-
дикаменти през този период е крайно нежелателна.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Финансовите ви проблеми могат да се
решат изведнъж – чрез получаването на су-
ма за свършена в миналото работа или чрез
оферти от чужбина. �Колкото по-толера-
нтни сте към бизнес партньорите си, тол-
кова по-мощно ще ви подкрепят те. Очак-
вайте съдействие, протекции и публично
разгласяване на успехите ви. Вашата не-
дипломатична откровеност обаче заплашва
да развали всичко. Понякога звучите доста
агресивно и анархистично пред хората, от
които зависите. Опитайте се да туширате
това свое поведение. �Доста Стрелци ще
започнат да се интересуват от политика и
обществени процеси през този период. �Ще
станете неконтролируемо агресивни
след 21-ви. По пътя ви ще се появят пречки
и опасности. Не се суетете. Ако ревизирате
поведението си, ще издържите на свръхна-
товарването в работата. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�В началото на месеца са възможни спадове в отношенията ви с

любимия човек – разочарования, хлад и неразбирателства. За щастие

това важи само за датите 1-ви и 2-ри. Още на следващия ден ситуа-

цията се променя, което ще е провокирано от вест от чужбина или от

контакти с чужденци. Помощ може да дойде и от страна на роднините.

�Препоръчвам ви да стартирате ремонт на жилището си. Общу-

ването ви с близки и роднини по този повод ще стопли отношенията ви.

Не пренебрегвайте дребните жестове и често ги правете към близките

си хора. �Мегаломанията и излишното драматизиране са основни харак-

теристики на поведението ви, които сега ще ви пречат много. Запазе-

те ги само за „специални” случаи. �В средата на месеца интимният ви

живот ще се раздвижи в положителна посока. След 21-ви са възможни

нови запознанства и интимни отношения с чужденци. Не отказвай-

те предложения за пътешествия.

CMYK-130

П
редстои ви напрегнат месец. Ще има-
те възможност обаче да демон-
стрирате щедрост и великодушие

и това ще ви донесе неподозирани успе-
хи. �Налага се да не сте много активни
през периода, защото сами ще си създаде-
те пречки с нетърпението и прибързаност-
та си. �Привличат ви големите идеи, не-
зависимо от това, кой е авторът им. Жа-
дувате за работа с размах, но месецът не е под-
ходящ за мащабни дела и нови начинания. �Стрел-
ците, които се занимават с изкуство, ще бъдат много
креативни сега. �Опитайте се да не се ядосвате на 4, 11
и 19 септември. Дори и да ви кипнат нервите, нищо няма
да постигнете, а вашият дразнител ще продължи да ви
дразни и да се наслаждава на ситуацията. �Ще се наложи
да решавате имуществен въпрос на 24-ти. �Някои от

родените през декември ще имат желание да
започнат нова дейност през септември. По-
добре изчакайте. Използвайте периода да
сложите делата си в ред. Не правете пла-
нове и не търсете нови съдружници. Само
проучвайте. �В края на месеца очаквайте
да ви предложат нещо ново, но не бързай-

те да давате положителния си отговор. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Импулсивността и следването на инстинктите мо-
гат да доведат до сблъсъци дори с официалните влас-
ти. �Избухливостта и скандалното ви поведение ще ви
направят напълно некомуникативни. Едно подобно
действие обаче може да ви струва длъжността, която зае-
мате.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 – 22.12)

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�ПРЕДСТОИ ВИ ПЪТУВАНЕ В
ЧУЖБИНА: след 21-ви.
� КРИТИЧНИ ДНИ ЗА ОТНОШЕ-
НИЯТА ВИ С ИНТИМНИЯ ПАРТНЬ-
ОР: 1-ви и 2-ри.
�НЕ ШОФИРАЙТЕ: на 6-и.
�ПОСТАРАЙТЕ СЕ ДА НЕ СЕ
ЯДОСВАТЕ НА: 4-ти, 11-и и 19-и.
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Сплетни ще рушат интимния ви живот 
Те ще объркат живота най-много на онези от вас, които
имат постоянен партньор или сключен брак. Очаквайте
сплетни и интриги, които ще променят мнението на
партньора ви за вас. Не си позволявайте да изпускате нер-
вите си по този повод пред любимия човек. Изслушайте
внимателно онова, което иска да ви каже, и се опитайте
да се поставите на мястото му. Много важно е също така
да се научите да разграничавате приятелските от интим-
ните си отношения.
Ако не си поставите за цел да го направите, ще си навле-
чете проблеми с половинката си. Няма нищо лошо в това
да излизате с приятели, но не се подвеждайте по акъла им
и не участвайте в техните авантюри. С подобно поведе-
ние само ще загубите човека до себе си. 
Датите 1-ви и 17-и са свързани със силни положител-
ни емоции. Изживейте ги пълноценно, но не вземайте
никакви сериозни решения тогава. Нито пък давайте

обещания.

Шефовете ви забелязват
Но очаквайте да ви натоварят и с нови отговорности. То-
ва няма да е непременно зле за вас. Може даже да се окаже
ключът за израстването ви в кариерата. Вие отдавна се
готвите за този момент. Затова е важно да не го пропус-
нете сега. Действайте отговорно и съвестно, бъдете мак-
симално коректни и не приемайте всякакви ангажименти
на всякаква цена. 
Като цяло служебните ви отношения ще са безпроблемни.
Не се страхувайте да се държите напористо, категорично
и непреклонно, когато се налага да защитите идеите и
проектите си. Това поведение ще е полезно за вас сега. Ако
имате подчинени, не е лошо да се замислите дали всички са
еднакво ангажирани с работа. Ако успеете да разпредели-
те правилно задачите, ще се радвате на хармонична ра-
ботна атмосфера.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

СТРЕЛЕЦ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Отношенията ви с
Овена могат да се
усложнят, особено
ако не сте много
внимателни пред
кого и какво
говорите за Овена.
Опасността да
станете жертва на
клюки и интриги е
голяма. Бъдете
предпазливи и не се
поддавайте на
слухове.

С Телеца имате
добри шансове
да
финализирате
обща сделка,
започната по-
рано. Ще ви се
наложи да се
приспособявате
повече от друг
път към него, но
това няма да ви
притесни или
натовари.

Имате желание
да се сработите
с Близнаци.
Сменете
подхода, защото
в противен
случай няма да
успеете да ги
направите свой
партньор.
Вашата
раздразнител-
ност ги плаши.

С Рак се държите
дистанцирано и
затова
отношенията ви са
спокойни. И без
това не се налагат
по-активни
контакти с тях.
Дайте си почивка.
Не се опитвайте да
ги съветвате,
особено ако не са
поискали вашето
мнение.

С Лъва отношенията ви
са задоволителни. От
вас зависи какви и колко
контакти ще имате с
него. Той е
добронамерен, но не е
активен спрямо вас. В
случай че искате
среща или търсите
повод за
конструктивен
разговор с него, 10-и е
най-подходящата
дата.

С Дева ви предстоят
конфликти. Проявявате
неприкрита антипатия
към нея и затова
противоречията
помежду ви ще се
умножават. Не сте в
силна позиция за двубои
и конфронтации с нея
обаче. Най-добре е да се
опитате да укротите
войнстващото си
поведение.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Когато общувате с
Везни, настроенията
ви постоянно ще се
менят. Периодът е
предразполагащ за
много силни
преживявания помежду
ви, но не непременно
положителни. Ако
държите на добрите
отношения с тях,
трябва да сте по-
уравновесени и
тактични.

Между вас и
Скорпион няма
нито силно
привличане,
нито силно
отблъскване
през този месец.
Всеки опит от
ваша страна да
преодолеете
индиферентно-
стта му обаче
ще завърши с
неуспех.

С представителите
на вашия зодиакален
знак сте в процеси,
които спокойно
мога да се нарекат
трансформационни.
Това ще се отрази и
на отношенията
ви. Но с повече
взаимни усилия
можете да ги
заздравите и
подобрите.

Козирогът не
търпи
неточността. Така
че се постарайте,
особено сега, през
септември, да не
си позволявате да
закъснявате за
срещи с него.
Както и да
забравяте уговорки
и да допускате
грешки в
работата.

С Водолей всичко
е спокойно.
Радвайте се на
хармонията и
хубавите
моменти заедно.
През септември
ви очакват
много приятни
изненади, ако
имате интимна
връзка с
представител
на този знак.

С Риби са възможни
спречквания и конфликти.
През първата половина на
месеца ви съветвам да се
проявявате само като
слушатели в тяхно
присъствие. Много е важно
да положите усилие и да
проявите тактичност, ако
държите на добрите си
отношения с
представители на този
знак. Особено ако те са от
противоположния пол.
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БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Разкриват се богати възможности за инте-
лектуални изяви. �Финансов въпрос може
да ви принуди да вземете бързо решение
на 3-ти. Ако реагирате спонтанно, шансове-
те за успех нарастват. �Проявете постоян-
ство при сделките с недвижими имоти. Има-
те шанс да подпишете желания договор.
�Значими успехи се очертават на 14-и за
всички, които работят в издателски фир-
ми, културни и религиозни институции.
�След 21-ви ще се убедите, че съдбата
помага на онези, които сами си помагат.
Възползвайте се от нарасналото си влияние,
за да привлечете повече хора на своя страна.
От това много зависи дали ще реализирате
напредъка в кариерата, към който се стреми-
те. �В работата все по-рядко ще проявява-
те прословутата си агресивност. Учудващо,
но ще вземете редица компромисни решения,
ако сте ръководител. 

CMYK-132

П
рез септември сте изпълнени с енту-
сиазъм и желание за независимост.
Стремежът ви да усъвършенствате

всичко, което ви заобикаля, ще бъде тол-
кова заразителен, че около вас ще се фор-
мира група от мотивирани хора, които
ви подкрепят. �Желанието ви да се сдо-
биете с научна степен или някаква титла
може да ви накара да започнете аспиран-
тура или да се присъедините към престиж-
на обществена организация. Тази посока на ва-
шите интереси ще се засили особено след 11-и. �Изк-
лючително успешен ще е месецът за всички, които рабо-
тят в сферата на висшето образование, религията, по-
литиката, държавните институции. �Желан гост ще
сте навсякъде. Не пренебрегвайте покани за банкети,

приеми или дори обикновени на пръв пог-
лед събирания. Участието ви в тези съби-
тия със сигурност ще повиши вашата об-
ществена значимост. �Стремежът да
разширите социалните си контакти ще
ви накара да посетите чужди страни или
да смените радикално средата си, ако ос-

танете в България. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�Пазете се от строенето на въздушни кули, които често
обичате да градите. Понякога приемате желаното за
действително. �Не изпреварвайте събитията, незави-
симо дали са в деловата сфера, или в личния ви живот.

КОЗИРОГ
(23.12 – 20.01)

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

� ВЪЗМОЖНИ СА ВНЕЗАПНИ И
ТРУДНИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ВЪЗ-
ПАЛИТЕЛНИ ПРОЦЕСИ: на 22-ри.
� АКО СТЕ НЕДИПЛОМАТИЧНИ,
ЩЕ ИМАТЕ ПРОБЛЕМИ С ОБЩЕ-
СТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧ-
РЕЖДЕНИЯ: пак на 22-ри. 
�НЯКОИ ЩЕ ПРЕДПРИЕМАТ
МНОГО УСПЕШНИ ПЪТУВАНИЯ
ПО БИЗНЕС ДЕЛА: на 25-и.
�ЩЕ СЕ ПОЧУВСТВАТЕ ИЗТОЩЕ-
НИ: на 2-ри.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�В началото на месеца здравето ви е относително
добро, но ще имате грижи за здравето на ваш близък.
�Нуждаете се от повече сън. �На 2-ри ще се уверите,
че наистина сте преуморени. Засилете приема на белтъ-
чини и калций под формата на мляко и млечни продукти.
Алкохолът през първата седмица на месеца може да усили
емоционалните ви сривове и да стигнете дори до депре-
сивни състояния. �На 6-и умората ще продължи да си
казва думата. Бъдете много внимателни при шофиране.
�Ако е възможно, просто не се качвайте в автомоби-
ла си на 7-и. Бъдете нащрек и ако пътувате с обществен
транспорт. �На 19-и са възможни внезапни обостряния на
хронични заболявания, което налага да намалите поне физи-
ческото претоварване. Денят не е подходящ за хирургични
намеси. Ако използвате битова газ в кухнята си, непремен-
но проверявайте състоянието на газовата бутилка.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Романтичните увлечения ще обсебят мнозина още през първите

дни на месеца. Настойчиво се стремите към получаване на любов. �Тол-

кова умело флиртувате, че никого няма да оставите безразличен. Лична-

та ви притегателност и чар са силни, както никога досега. �Отношени-

ето ви към любовта е авантюристично и необуздано, което за вас е

по-скоро изключение, отколкото правило. Всичко това може малко да

изненада околните. Но да не ви пука! �Ако се влюбите през периода

21–30 септември, бъдете много внимателни към своя избраник/ца.

Твърде е вероятно е той/тя да не е този/тази, за когото/която се

представя. Премислете, за да избегнете сетнешните самообвинения.

�Възможни са големи разочарования, тъй като ще научите нещо за люби-

мия човек, което никак не се покрива с представата, която той създава за

себе си. Какъв е изводът? Бъдете бдителни в личния си живот. Не се впус-

кайте в авантюри, които могат да се окажат катастрофални за вас.

Звездите сега не ви дават шансове за стабилни връзки.
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Желана компания сте
Особено в началото на месеца сте в прекрасна хармония със
себе си и ви се иска това да се пренесе и в контактите ви
с другите хора. При всички положения ще има промяна в от-
ношенията с околните, но тя няма да бъде на всяка цена
положителна. В голяма степен точно от вас зависи накъде
ще насочите общуването си. Знайте обаче, че дори при-
повдигнатото ви настроение няма да предизвика промени-
те моментално. Във всеки случай би било пагубно да прежи-
вявате твърде интровертно този хубав за вас период.
Споделяйте настроенията си, защото сега с лекота ви се
удава да поддържате приятна атмосфера около вас. 

Колегите ви са настроени критично
В службата можете да „случвате” нещата само ако под-
хождате добронамерено. Чувствате се изключително рабо-
тоспособни. Желанието ви за контакти е продиктувано и
от това, че имате много идеи и искате да ги реализирате.
Налага се обаче да успокоите топката, за да се обградите

с хора, които ще ви подкрепят. Ако не искате всичките ви
лични дела да станат обществено достояние, внимавайте
какво и пред кого говорите.

Семейните да не кръшкат
Обуздайте авантюристичните си пориви, ако сте семей-
ни. Насочете енергията, която не ви дава мира, към пос-
тоянния си партньор. Успеете ли да направите това,
очаква ви изпълнен с прекрасни преживявания семеен ме-
сец. Партньорът ви иска повече близост и ако не го казва
или показва, то е, за да не ви отклонява от служебните
ви проблеми. Но му липсвате! На 15-и е възможна семей-
на разправия за пари.

Децата ви носят радост 
Оставете настрана назидателния тон и изживейте пъл-
ноценно радостта от успехите на детето си. Строгост-
та ви като родител е нещо много полезно, но точно сега
от вас се очаква да проявявате повече нежност и съпри-
частност.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
С Овен се очаква
напрежение около
средата на месеца,
което трудно може
да бъде преодоляно.
Можете да
приемете
предизвикателство-
то, а можете и да
го пропуснете, като
избегнете срещи и
разговори на 15-и.

С Телеца ще ви е
спокойно. Най-
хубавото е, че
ще се разбирате
без думи. Точно
от това имате
нужда сега.
Възможно е да
възникне и по-
близка връзка с
представител
на този знак.

Очаква ви напрегнат
месец с Близнаци. Те
са разпилени, а вие –
концентрирани. Това
е достатъчно
основание за взаимна
нетърпимост.
Озаптете
взискателността
си към тях на 10-и
и 19-и.

Ракът ще ви направи
силно впечатление с
активната си
позиция и
целенасочените си,
амбициозни
действия.
Нуждаете се точно
от такъв човек. Не
се колебайте да го
включите в екипа
си.

Склонни сте да
хитрувате с Лъва
и това може да
го разгневи. Ако
запазите добрия
тон, ще
постигнете
повече, отколкото
ако влезете в
тона на резките
му, сопнати
отговори. 

Приятно ще ви е в
компанията на
Девите. Тяхната
грижовност и желание
да ви угодят ще ви
накарат да търсите
присъствието им.
Месецът е добър за
начало на интимна
връзка с
представител на
този знак.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Везните са много
силен дразнител за
вас и каквото и да
направят, ще ви
изваждат от
равновесие.
Избухливостта не
е типична за тях,
но сега могат да
ви разсърдят с
необмислените си
думи на 9-и, 16-и и
22-ри.

Скорпионът е добре
разположен към вас и
можете да разчитате
на неговата
проницателност. Ще
ви усеща винаги
когато се нуждаете
от нещо. Не
ставайте капризни
обаче, защото това
може да го разсърди и
да го накара да се
отдръпне.

Бъдете внимателни
със Стрелеца. Той
няма лоши
намерения, но може
да ви подведе, без
да иска. Не се
предоверявайте,
ако имате общ
бизнес.
Проверявайте
всички документи,
преди да ги
подпишете.

С другите Козирози
сте в добри, но
неактивни
отношения. Не се
очертава нищо
интересно или
притеснително
през този месец,
когато сте в
компанията на
представител на
вашия зодиакален
знак.

В компанията на
Водолеите се
чувствате като в
свои води. Тяхната
заразителна
енергия ще е много
полезна за вас.
Мислите сходно по
възникнали
проблемни
ситуации и това ви
прави отлични
партньори.

Рибите ще ви дразнят
с натякванията си за
работа, която не сте
свършили. Опитайте
се да приемете
добронамерено
забележката им още
първия път. В
противен случай ще се
наложи многократно
да чувате критиката
за пропуска си.
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ЗДРЗДР АВЕ И ХРАВЕ И ХР АНЕНЕАНЕНЕ
�� Тонусът ви е добър, което обаче може да ви подведе.
Не се преуморявайте и овладейте емоционалните
си изблици. Нервната ви система е пренапрегната, а
това може да доведе до неразположения. ��На 2-ри не
се захващайте с ремонти вкъщи. Пазете се от нара-
нявания, когато вършите домакинска работа. ��До 18-и
не са препоръчителни хирургични интервенции.
��Като резултат на нарушен воден обмен могат да
се активизират хронични бъбречни заболявания на
6-и. Не си предписвайте лекарствата сами. ��Във все-
кидневното си меню включете повече храна, богата на
фосфор и витамин В. ��Хипертониците и болните от
диабет да подбират храните още по-внимателно. ��Из-
бягвайте дейностите, които биха могли да претоварят
сърцето и да затруднят кръвообращението. ��Внезапна
мигрена може да ви задържи вкъщи на 14-и.

БИЗНЕС ПРОГНОЗБИЗНЕС ПРОГНОЗ АА
��Не се изкушавайте да участвате във
финансови спекулации, защото това ще
ви донесе само загуби. ��Слагате ред в слу-
жебните си планове, защото много искате да
хармонизирате професионалния си живот.
��Активността ви в службата се засилва
след 11-и. За много от вас ще се разкрият
възможности за участие в нови бизнес проек-
ти. Ще ви се наложи да се занимавате с
данъчни власти, застраховане или тегле-
не на кредити. ��Успехи очакват всички Во-
долеи, заети в развлекателния бизнес и изку-
ството. Поведението ви обаче би могло да
предизвика силно недоволство сред партньо-
рите ви. Пропуснали сте да ги посветите в
намеренията си. ��След 21-ви може да спе-
челите пари по неочакван начин. Някои от
вас може да заминат задълго в чужбина или
пък да постигнат сериозен напредък в бизнес
контакти с чужденци. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

��Не се очертава бурен в емоционален план месец. Дори напротив.

Имате чувството, че никой не ви забелязва, и това може да

ви направи мнителни или да ви настрои депресивно. Не се под-

давайте на лоши мисли и настроения, а приемете, че това е период

за почивка от емоционални и сексуални преживявания. ��Сега е мо-

ментът тези от вас, които имат постоянен партньор, да му

обърнат повече внимание. Това ще ви коства усилия, но е наложи-

телно. Спомнете си принципа на огледалото във връзките. Ако ви се

стори, че партньорът е поохладнял, значи в действителност виж-

дате собственото си емоционално състояние в неговото поведе-

ние. Препоръчително е да се отдадете на другия с по-голяма

чувственост, както и да намерите начин да изразите любовта си.

Използвайте фантазията си. Тя ще ви подскаже как може да зарадва-

те любимия човек.
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ЖЖ
ивотът ви получава ускорение, ко-
ето обаче няма да ви хареса. Неп-
рекъснато ви изкушават рисковани

и авантюристични постъпки. Хубаво е, че
се активизира способността ви да разби-
рате скритите мотиви в поведението на
хората, което ще ви помага да се държите
адекватно и да не ставате жертва на из-
мами. ��Предстоят ви предизвикателства и
ще ви е нужен много опит, за да се справите с
тях. Усмихнете се, защото вие имате тази рутина
и ще съумеете с един замах да елиминирате трудностите.
��На 4-ти ще се радвате на  изключителен късмет във
всяко начинание и не е нужно да бъдете предпазливи.
Действайте смело, следвайки интуицията си. ��Между 6 и

15 септември не бива да допускате мър-
зелът да ви победи, защото задачите ще
се натрупат, а това може да ви обезве-
ри. Затова не оставяйте днешната рабо-
та за утре. Запазете самообладание и раз-
читайте само на личната си преценка и
опит. 

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

��Не проявявайте агресия, капризи и не се дръж-
те неразумно. Особено в компанията на най-близките
си хора, защото можете да ги загубите. ��Користта
също ви е противопоказна през този месец. ��Не допускай-
те да ви движат непочтени мисли и мотиви.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)
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ПРИЯТНОСТИ ИПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАНЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИТИ

�� ИМАТЕ ГОЛЯМ КЪСМЕТ ВЪВ
ВСИЧКИ НАЧИНАНИЯ: на 4-ти. 
�� КРИТИЧНИ ДНИ ЗА ВОДОЛЕИТЕ
С ВИСОКО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ: 1-
ви, 7-и и 8-и.
�� ПЕЧЕЛИТЕ ПАРИ ПО ОРИГИНА-
ЛЕН И НЕОЧАКВАН НАЧИН: след
21-ви.
�� СТАВАТЕ ЗАВИДНО РАБОТОСПО-
СОБНИ: след 11-и.
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Ваша е последната дума в семействотоВаша е последната дума в семейството
Знаете, че всички ви слушат, и понякога прекалявате с то-
ва. Спестете заповедническия тон. Критична дата в от-
ношенията с брачния партньор е 8-и. Не пренасяйте
напрежението от работата вкъщи. Вашите близки не са
виновни за трудностите ви. Септември е време за ремон-
ти, но не се захващайте с това сами, а разпределете
задълженията. В този случай е позволено да пожалите себе
си малко повече, защото трябва да се пазите от наранява-
ния при домакинската работа. Можете напълно да се дове-
рите на близките си и дори ще се изненадате колко добре
могат да се справят и без вас. 

Не командвайте в службатаНе командвайте в службата
Опитайте да прецените дали се държите справедливо с
някои от колегите си. Дайте си сметка, че вие се опит-
вате да командвате всички и да се намесвате със съве-
ти в дела, които не са ваш приоритет. Избягвайте да
се забърквате в конфликти и особено в такива, които не

ви засягат пряко. Много от партньорите ви се дразнят,
независимо че досега не са изразили недоволството си. Не
ги пренебрегвайте и се поставете на тяхно място. Усилия-
та, които положите в тази посока, ще бъдат възнаградени.
Ако се преборите с необщителността си, може да превър-
нете някои от колегите си във ваши ревностни съмишле-
ници. На 2-ри ще срещнете хора, които в началото ще
ви бъдат врагове. Благодарение на вашите качества, маг-
нетизъм и отношение те ще станат ваши приятели. Бъ-
дете търпеливи и спокойни. 

Слушайте началницитеСлушайте началниците
С шефовете бъдете тактични, особено на 15-и, защо-
то са възможни проблеми. Избягвайте хапливи реплики и
прекомерни критики, защото сте на мушка и това ви пра-
ви особено уязвими. Подредете добре мислите си, преди да
разговаряте с тях, за да избегнете недоразуменията, кои-
то са много вероятни сега. Документацията ви трябва да
бъде изрядна и да сте в готовност да намерите веднага
всяко нещо, което ви поискат. 

ФОКУФОКУ СИ ВЪВ ВЗСИ ВЪВ ВЗ АИМООТНОШЕНИЯТАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ А ВИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИСЕПТЕМВРИ

ВОДОЛЕЙ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИВОДОЛЕЙ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕНОВЕН ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ БЛИЗНАЦИ РР АКАК ЛЪВЛЪВ ДЕВА ДЕВА 
Към Овена
проявявате
много топли
чувства.
Импонира ви
активността
му, а също така
импулсивността
и борбеността
му. Възможно е
да ви хрумнат
ценни идеи,
докато
общувате с него.

Поведението ви към
Телците е
едновременно
покровителствено
и предизвикателно.
Като че ли търсите
повод да ги уязвите.
Не разчитайте
дълго на тяхното
търпение.
Критични дни за
отношенията ви
са 5-и, 11-и, 18-и и
26-и.

Месецът е прекрасен
за общуване с
Близнаци.
Отношенията ви
могат да се
активизират и да се
почувствате особено
близки, независимо от
колко време се
познавате. Напълно
възможно е да възникне
интимна близост с
представител на
противоположния пол.

Септември ще е
труден с Раците.
Към тях също сте
доста
предизвикателни
или преднамерено не
ги забелязвате. Това
може сериозно да
накърни тяхната
гордост и да доведе
до открита вражда.
Конфликтите са
неизбежни на 16-и
и 17-и.

Към Лъва сте
крайно взискателни
и забележките ви
могат да се
превърнат в
открито заяждане.
Не употребявайте
остри думи. Първо,
нямате никакво
основание. Второ,
конфликтните
ситуации ще
опънат и вашите
нерви.

С Дева ще си
сътрудничите
перфектно, в случай
че не я стресирате с
изненадващите си
хрумвания и смелите
си решения. Бъдете
уравновесени и ще се
изненадате колко
добре ще ви приеме
тя. 4-ти, 10-и, 17-и и
27-и са напрегнати
дни за отношенията
ви.

ВЕЗНИ ВЕЗНИ СКОРПИОНСКОРПИОН СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ КОЗИРОГКОЗИРОГ ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ РИБИРИБИ
С Везни сте в
прекрасен период.
Желанието ви да сте
повече време заедно
може да се превърне в
огромен творчески
потенциал. Възможно
е и сред
представители на
този знак да
срещнете голямата
си любов.

Трудно ще
общувате със
Скорпион, защото
ще се чувствате
неразбрани. Това ще
породи конфликти,
които могат да се
избегнат, в случай
че се
съсредоточите и се
изразявате точно.

Със Стрелеца ви
очакват положителни
преживявания.
Възможно е да се
запознаете на купон
или да се срещнете
след дълга раздяла. При
всички положения
емоциите, които ще
изпитате, ще са
хубави и за двете
страни.

Деловата
работа с
Козирога ще
тече на високи
обороти.
Чудесно се
разбирате. Това
ви прави
сигурни и ви
зарежда с
допълнителна
енергия.

С другите Водолеи е
най-добре да не се
засичате за дълго
време на едно
място. Дори и да не
общувате с тях,
искрите ще
прехвърчат и
затова този месец
е препоръчително
да не се срещате.

С Риби няма да ви
бъде лесно, защото
общуването с тях
ще ви изважда от
равновесие.
Непрекъснато се
опитвате да ги
насочите към
„правилните” неща, а
те са особено
чувствителни към
забележките ви. 
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П
рез септември повечето от вас ще
имат шанса най-сетне да започнат
реализацията на своите идеи. Твър-

де често ще се чувствате напрегнати и
склонни да влизате в безпричинни конфлик-
ти. Ако не успокоите топката, e възможно
да затворите някоя врата пред себе си или
да навредите на хора, които не заслужават
това. �Използвайте излишъка си от енер-
гия, за да си вършите работата по-добре,
вместо за домогване до лидерски позиции. Нужда-
та ви от интелектуално общуване ще нарасне. Буквално
преливате от оригинални идеи, които обаче са относител-
но неразбираеми за околните. Това няма да ви попречи да
инвестирате много време и сили в реализацията им. �Ако

планирате служебни или лични  пътува-
ния, можете да ги осъществите през
първата седмица на месеца. �След 7-и
се очертава благоприятен период за Ри-
бите, които уреждат дела, свързани с
наследство. Звездите ви предупрежда-
ват, че крайни позиции спрямо вашите

близки може да ви създадат трудности. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�Въздържайте се от неразумно харчене на пари за го-
леми покупки. �Постарайте се да избягвате конфликти.
�Колкото повече време минава, толкова по-дълго ще
можете да премисляте нещата.

РИБИ
(20.02 – 20.03)

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Партньорските отношения ще станат
водещи за вашата кариера. �Колкото и
да е дълбок джобът ви, широките ви
пръсти ще бъдат голяма заплаха за
финансовото ви положение. Не е необ-
ходимо да правите скъпи подаръци, за да
спечелите благоволението на човек, от
когото зависите. �На 6-и можете да
организирате отложена делова среща.
Очаквайте положителни резултати, ако
анализирате действията си и сте внима-
телни в думите си. �Напрегнат ден ви
очаква на 7-и. Не експериментирайте.
Заложете на рутината и стабилността.
Работата ви ще е в известен смисъл бор-
ба за надмощие с хора от обкръжението
ви. Не позволявайте на никого да злоупот-
ребява с услужливостта ви и да трупа ак-
тив на ваш гръб. �Денят за равнос-
метка е 29-и.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Чарът ви ще е магнетичен и присъствието ви ще се забелязва къде-

то и да се появите. �Ще заразявате другите с емоциите си, което

ще се отрази благоприятно на сексуалния ви живот. Не потискайте

сексуалните си импулси. Обърнете гръб на предразсъдъците и се от-

дайте на прекрасните мигове, с които съдбата ви дарява. �Открива

се възможност да срещнете половинката, която отдавна сте търси-

ли. �Ако обаче решите да сключите брак през този месец, знай-

те, че бракът ви няма да бъде стабилен и дълготраен. На някои

от вас той може да донесе добро материално състояние, но студени-

ната в отношенията няма да може да бъде компенсирана с пари. �Те-

зи, които вече имат постоянен партньор, трябва да му демонстри-

рат вярност, за да неутрализират подозренията му. �Повишената

възбуда на 16-и произтича от нови обстоятелства, свързани с

дома ви. �След 21-ви ще ви бъдат нужни повече търпение и

издръжливост, за да понесете емоционалните натоварвания.
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

� КРАТКОТРАЕН ФЛИРТ МОЖЕ ДА
ВИ ИЗВАДИ ОТ РАВНОВЕСИЕ: на
3-ти. 
�ОТКРИВА ВИ СЕ ХУБАВА ВЪЗ-
МОЖНОСТ ИЗЦЯЛО ДА ПРОМЕНИ-
ТЕ ЖИВОТА СИ: след 18-и.
�ПРЕДСТОИ ВИ ВАЖНА СРЕЩА,
КОЯТО ЩЕ ПОСТАВИ ВАЖНО НА-
ЧАЛО: на 29-и или на 30-и.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Възможно е да изпаднете в унесеност, мечтател-
ност и дори да станете неадекватни. �Преустано-
вете приема на упойващи или обезболяващи медикамен-
ти. �Преумората компенсирайте с престой на чист
въздух. �Контрастните душове ще ви помогнат да се
справите ефективно с болката и натрупаното нервно
напрежение. Почивка сред природата е особено препоръ-
чителна за хората на изкуството. Високо в планината
бихте могли да се отдадете на размисъл и самонаблюде-
ние. �Не се доверявайте на назначена терапия и
предписани лекарства на 6-и. Препоръчително е, осо-
бено за подрастващите, напълно да се въздържате от
алкохол или поне да не прекалявате с него. �След 8-и се
ориентирайте към плодови диети и лека храна.
�Спрете спортуването и туризма и се отдайте на
мисловна дейност между 17-и и 22-ри. През този пе-
риод за вас има риск от травми.
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Стремите се към хармония
Напрежението във взаимоотношенията ви с околните е
все още силно. За съжаление дискомфортът, свързан с меж-
дуличностни проблеми, няма да ви отмине. Вашата посло-
вична интуиция ще бъде в апогей. Тя ще ви подсказва как да
откриете отново верния път към другите. Правилният
подход по необходимост включва повече търпение и толе-
рантност. Истината обаче е, че сега ви е трудно да бъде-
те търпеливи и толерантни. Желанието ви за независи-
мост и свобода ще е в повече от обичайното. Не бързайте
и обмисляйте всичко, преди да го кажете. Разчитайте мно-
го на вътрешния си усет, който може да ви подскаже вер-
ния тон. 

Семейна буря
През септември брачната любов е в криза и за семейство-
то предстоят неспокойни дни. Проявявате особени изиск-
вания към партньора, сприхави сте и търсите конфликти
навсякъде. Ще прехвърчат искри, понеже половинката ви
няма да е много отстъпчива. Сблъсъкът на два неотстъп-
чиви ината може да влоши трайно отношенията ви. Вмес-

то да търсите извинение от другата страна, запазете
мълчание и изчакайте бурята да отмине. Всичко ще се на-
реди от само себе си.

Колега ще ви предаде
Възможно е да се разочаровате от хора, на които сте по-
вярвали, а това може истински да ви съсипе. Трудно давате
доверието си някому и предателството ви действа разтъ-
рсващо. Важно е да запазите хладнокръвие в този момент
и да не избързвате с изясняването на ситуацията. Въоръ-
жете се с търпение, защото обективните факти ще липс-
ват. Каквото и да предприемете, ще бъде безпочвено, а
това ще даде предимство на тези, които искате да разоб-
личите. Наблюдавайте внимателно как се развива ситуаци-
ята и бъдете готови за бързи действия чак когато обстоя-
телствата го изискат. В обкръжението ви могат да се по-
явят и нови врагове. Стиснете зъби и изтърпете арогант-
ността им. Две неща не бива да допускате – паника и без-
различие. Запазете спокойствие до 29-и или 30-и. Тогава
ви  предстои важна среща, която ще сложи начало на нов и
дългосрочен служебен контакт.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

РИБИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Лесно се
гневите на Овен
и помежду ви
може да избухне
скандал от
нещо дребно.
Вашата
свръхемоционал-
ност и
мнителността
ви са основните
причини за това.

Сътрудничеството
между вас и Телец е
направо за завиждане.
Не пропускайте този
период за
реализиране на
планове, които са ви
хрумнали преди
време. Около 22-ри
може да има
известни търкания,
но не са опасни.

С Близнаци бъдете
по-великодушни и
не издребнявайте
за незначителни
неща. Те са
добронамерени
към вас и е добре
да го имате
предвид, в случай
че ви раздразнят
на 6-и и 20-и.

Общуването ви с Рак е
леко и хармонично.
Бъдете обаче
внимателни, защото
има хора, които ще
се опитват да ви
скарат. Понеже и вие,
и Раците сте много
мнителни, твърде
вероятно е тези
опити да бъдат
успешни.

С Лъва не се
очакват
драматични
конфликти, а само
дребни спречквания.
В случай че има
такава
възможност,
оставете срещите
и решаването на
проблеми за по-
добри времена.

В присъствието на
Дева се чувствате
доста напрегнати. Вие
сте определено по-
динамични от тях,
защото емоционалният
ви заряд сега е голям. В
края на месеца е
препоръчително да не
се срещате, докато
енергиите ви не се
хармонизират.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
С Везни
взаимоотноше-
нията ви ще са
делови и много
успешни през
целия септември.
Ако предприемете
заедно финансови
операции, можете
да разчитате на
добър успех. 

Със Скорпион се
очертава вълнуващо
общуване. Имате
силна интуиция един
за друг и се
разбирате чудесно и
без думи. Месецът
може да постави
начало на една силно
и дълго приятелство
между вас.

Прехвърчат искри
на недоволство
между вас и
Стрелец. Опитайте
да предотвратите
срива на
отношенията. По-
неблагоприятни за
общуване са
дните до 15
септември.

Козирог ще търпи
вашата обективна
критика. Но не е
необходимо сто
пъти да повторите
упрека, който
имате към него. В
противен случай
той също ще
започне да се държи
предизвикателно.

Водолеите са доста
критични към вас и това
може да ви изведе от
равновесие. Помъчете се
да запазите спокойствие,
макар че няма да е лесно.
Ако са сред подчинените
ви, ще изпитате
съмнение спрямо
тяхната лоялност.
Нямате основание.

С другите Риби
сте в добри
отношения. Няма
какво да ви
създаде проблеми,
защото ще се
щадите взаимно.
Подкрепяте се
едни други и се
чувствате
добре.

РИ
БИ

РИ
БИ
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ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...
КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО

1–11 и 27–30 
септември 
НАМАЛЯВАЩА
ЛУНА

11 септември,
15.45 ч., Луната
е в Дева 
НОВОЛУНИЕ

12–26 
септември 
НАРАСТВАЩА
ЛУНА

wПериодът не е подходящ за спазване на диети. wНе се укорявайте, че имате апетит! Отнасяйте се

към себе си приятелски, защото клетките ви имат памет и реагират лошо на негативните ви мисли.

Следвайте гласа на интуицията си за храната, която ви се прияжда. Тайната е да не прекалявате с коли-

чеството. wАко, докато се храните, постоянно се притеснявате, че ще напълнеете, така и ще стане!

Докато консумирате, си представяйте, че трупате в организма си важни хранителни вещества, които

ще ви направят по-здрави и енергични. В момента, в който започнете да изпитвате съмнения и угризе-

ния, незабавно прекратете храненето, защото организмът ви няма да може да преработи правилно

погълнатата храна. И наистина ще напълнеете.

26 септември,
22.46 ч., Луната 
е в Овен 
ПЪЛНОЛУНИЕ

ХРАНИ СПОРЕД ЛУНАТА

ВИДОВЕ При нарастваща Луна При намаляваща Луна
(12–26 септември) (1–11 и 27– 30 септември)
ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА... ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА...

Белтъчни храни 17 (след 15.30 ч.), 18, 19, 26 (след 17.30 ч.) 7 (след 20.00 ч.), 8 , 9, 27, 28 (до 17.20 ч.)

и плодове
Сол и кореноплодни 12 (до 14.30 ч.), 20, 21, 22 (до 11.30 ч.) 1, 2, 3 (до 10.30 ч.), 10, 11, 12 (до 14.30 ч.), 28 

(след 17.20 ч.), 29, 30 (до 17.35 ч.)

Мазни храни 12 (след 14.30 ч.), 13, 14, 22 (след 11.30 ч.), 3 (след 10.30 ч.), 4, 5 (до 14.10 ч.), 30 (след 17.35 ч.)

23, 24 (до 16.00 ч.)

Въглехидрати и 15, 16, 17 (до 15.30 ч.), 24 (след 16.00 ч.), 5 (след 14.10 ч.), 6, 7 (до 20.00 ч.)

листни зеленчуци 25, 26 (до 17.30 ч.)

wСега с лекота ще се разделите с излишните килограми. Добре е съзнателно да подпомогнете този

процес, като включите много плодове в менюто си. Гроздето е отличен плод за укрепване на имунната

система и за прочистване на организма от токсини. Разбира се, можете да изберете и други плодове.

Дните за плодовите салати са 7 (след 20.00 ч.), 8, 9, 27 и 28 септември. wПриготвените на пара или на

салати зеленчуци също са подходящи за вашата диета. Дните на зеленчуците са 3 (след 10.30 ч.), 4, 5 (до

14.00 ч.) и 30 (след 17.35 ч.) септември. Прочистете организма с моркови и целина, като ги редувате с

ябълков сок.. wНа 1, 2, 3 10, 11, 29 и 30 септември можете да си позволите и нискомаслени млечни про-

дукти.

wДевата е най-големият „диетолог“ в целия зодиак и това, съчетано с фазата на Луната, ще ви помог-

не да осмислите начина си на хранене за дълъг период напред. Проведете лечебно гладуване с прием на

много течности. Ако не можете да гладувате, консумирайте храна с много фибри (мюсли, кълнове, ядки

и сушени плодове). Колкото те са по-растителни, по-натурални и по-непреработени, толкова по-заре-

дени с енергия ще се почувствате от тях. wПоне днес не яжте месо. wДиетата на днешния ден е

задължителна най-вече за хората със заболявания на жлъчката и стомашно-чревния тракт. wСтарти-

райте здравословния си начин на живот на новолуние в Дева! Подобно токсини, изхвърлете от ежедне-

вието си и вредните навици. Ще успеете!

На датите, посочени в таблицата, ще извличате най-полезните вещества от съответния вид храна. Тогава организмът е най-
чувствителен към нея (особено при нарастваща Луна) и ще ви се прияждат точно такива продукти, и то в големи количества. Но
бъдете внимателни, ако имате здравословни проблеми, които се провокират от определени хранителни вещества. Ако сте хипер-
тоник например, ще се наложи да ограничите солта в „дните на солта“. Ако искате да отслабнете, наложете си на съответните
дати през септември да не посягате към упоменатите срещу тях храни.

wНа онези от вас, които живеят забързан и хаотичен живот, препоръчвам днес да ограничат месото,

мазните храни и алкохола. Ако не го сторят, ще си навлекат главоболие, нервност и безсъние, които са

характерни както за периода на пълнолунието, така и за дните на Овена. Отложете за следващия ден

всички затормозяващи и трудни ангажименти. Днес не се напрягайте излишно с нищо, което не е осо-

бено спешно. wАко сте прекалявали с храната през периода на нарастваща Луна, днес задължително ми-

нете на диета. Или погладувайте малко – за добро е. wИзбягвайте храните с наситен червен цвят, осо-

бено ако самите вие сте зодия Овен, Лъв или Стрелец. Те допълнително ще ви „изнервят. Най-подходя-

щи за пълнолуние в Овен са храните със зелен цвят. Храната, както и нейният цвят, е пряко свързана с

нашето психо-физическо състояние. wАко имате високо кръвно налягане, наднормено тегло или склон-

ност да задържате течности, е задължително на днешния ден да спазвате диета. wНа всички останали

препоръчвам поне да пропуснат вечерята.

ЛУНАТА СЪВЕТВАЛУНАТА СЪВЕТВА
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КОСА

КОЖА

ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

Подстригване

Къдрене

Боядисване

ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ НЕПОДХОДЯЩИ ЗАБЕЛЕЖКА
ДАТИ ДАТИ

НОКТИ

МАСАЖИ

САУНА

– 5, 6, 7, 24 (след 16.00 ч.), 25, 26 Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно и ще 
се омазнява по-бързо.

14–18,  и 12–24 (до 16.00 ч.) – Ако искате косата ви да расте бързо.

1–4, 8–11, както и 27–30 – Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

1, 2, 29, 30 – Ако имате проблем с кожата на главата. Направете си маска в 
корените. Ефектът ще е поразителен. 

1, 2, 3, 8, 9, 15, 18, 21, 23, 29 – 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)

1–11, както и 27–30 – –

Парна баня – 12–26 Има опасност да ви останат белези.

1–11, както и 27–30 – –

Пилинг маски с плодови 
киселини

7 (след 20.00 ч.), 8, 9, 17 (след 15.30 ч.), – –
18, 19, 26 (след 17.30 ч.), 27, 28 (до 17.20 ч.)

1, 2, 3 (до 10.30 ч.), 10, 11, 12 (до 14.30 ч.), 20, 21, – –
22 (до 11.30 ч.), 28 (след 17.20 ч.), 29, 30 (до 17.35 ч.)

12–26 – Най-ефективни ще са процедурите на 17 
(след 15.30 ч.), 18 и 19 септември, когато 
кожата ще има нужда от много влага.

12–26 – –

12–26 – –

1, 2, 3, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 28, 29, 30 – –

– 12–26 –

1–11, както и 27–30 – –

– 1–11, както и 27–30 –

12–26 – –

1–11, както и 26–30 – Ефектът ще е максимален на 8, 9, 27 и 28.

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

– 5, 6, 7, 15, 16, 17, 24, 25, 26 –

1, 2, 12–14, както и – Къдренето ще е най-безвредно и трайно. Прическата 
22, 23, 29, 30 ще ви стои добре.

8, 9 – Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни – като гривата на лъвица. 

– 5, 6, 7, 15, 16, 17, 24, 25, 26 –

4, както и 10–14 – За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.

1, 2, 3, 8, 9, 22, 23, 29, 30 – За интензивно и трайно боядисване на нормални коси.

– 3, 4, 5, 6, 7, 24, 25, 26 Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е 
много болезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

– 5, 6, 7, 24, 25, 26 Датите са неподходящи за епилация.

1, 2, 8–11, както и 27–30 – Тези дати са подходящи за оформяне на вежди. 

1–4, 8–11, както и 27–30 – Датите са подходящи за механична епилация. Отскубнатите косми 
ще растат по-бавно.

12–23 – Датите са подходящи за епилация с химически средства и за фотоепилация.
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* На долуизброените дати не правете
планови хирургични операции. Това не
се отнася за спешните случаи!
** През тези дни успешно ще проведе-
те профилактични неагресивни проце-
дури на съответните органи, изброени
в средната колонка

ОРГАНИ И СИСТЕМИ НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО
Всички те се активират последователно от минаване на
Луната през зодиакалните знаци на всеки 2–2 1/2 дни

*** На тези дати успешно можете да
проведете профилактични процедури,
да приемате укрепващи организма ви
витамини, минерали и хранителни до-
бавки

27, 28 Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, устна
кухина, зъби

13, 14

1, 2, 3, 29, 30 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки 15,16,17

4, 5 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце 18, 19, 20

6, 7 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен
мехур

21, 22

8, 9 Сърце, слезка (далак) 23, 24

10, 11, 12 Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза,
черен дроб, жлъчен мехур; вегетативната нервна система

25, 26

13, 14 Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и на целия
гръбначен стълб

27, 28

15, 16, 17 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали 1, 2, 3, 29, 30

18, 19, 20 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта 4, 5

21, 22 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби 6, 7

23, 24 Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система,
органи, свързани с нарушения на кръвното налягане

8, 9

25, 26 Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система 10, 11, 12

* Луната е в знак, който управлява частите на тялото, посочени в средната колонка.
** На същите дати можете да лекувате съответния орган с хомеопатия, цветолечение и прочее неагресивни методи.
*** Луната се намира в противоположния зодиакален знак на този, посочен в първата колонка. Тъкмо това е подходящото време за профилактика на
органите, посочени в средната колонка.

ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ 
Древните лекари са се ръководели от лунните принципи, когато са
лекували своите пациенти. За да не се обременявате с тях, оста-
вете изчисленията на мен. Ето как стоят нещата с критичните
дни за планови операции през септември 2007 г. и с благоприятни-

те дати за лечение при намаляваща Луна.
ВАЖНО! По възможност избягвайте всякакви планови
оперативни интервенции на 26 септември (пълнолуние) и
на 11 септември (новолуние). 

Луната ще е пръв ваш помощник, стига да искате се „допит-
вате“ до нея. Почистването на прахта, прането и миенето на
прозорци ще ви се удават много бързо и лесно, ако ги правите
в периода на намаляваща Луна. Вярно е, че през месеца тези
дни са твърде недостатъчни, за да поддържате дома си изря-
ден, но поне по-голямата част от домакинската работа ви съ-
ветвам да свършите тогава.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА:
Основно почистване: 1–11, както и 27–30 септември.

Пране, химическо чистене и миене на прозорци: Не пропускай-

те датите 5 (след 14.10 ч.), 6, 7 (до 20.00 ч.), 15, 16, 17 (до

15.30 ч.), 24 (след 16.00 ч.), 25 и 26 (до 17.30 ч.) септември.

Това са т. нар. дни на водата. Всички замърсявания и петна

ще се отстраняват с лекота. 

Неподходящи дати за миене на прозорци: 3 (след 10.30 ч.), 4, 5

(до 14.10 ч.), 12 (след 14.30 ч.), 13, 14, 22 (след 11.30 ч.), 23, 24

(до 16.00 ч.) и 30 (след 17.35 ч.) септември. Тогава по стъкла-

та след избърсване ще остават упорити бели „облачета“.

За да е празник шопингът, възползвайте
се от датите, които ви препоръчвам за
покупка на съответните вещи. Те са съ-
образени с „настроението“ на Луната
през септември.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ 
ЗА КУПУВАНЕ НА:
Модни дрехи, произведения на изкуство-
то, парфюмерия и козметика, музикални
инструменти и аудиозаписи: 1, 2, 12

(след 14.00 ч.), 13, 14, 28 (след 17.30 ч.),

29, 30 (до 17.30 ч.) септември.

Недвижими имоти, мебели: 1, 2, 5 (след

14.00 ч.), 6, 7, 20, 21, 29, 30 септември. 

Автомобил, мотор или колело: 3, 4, 5, 15,

16, 17 (до 15.30 ч.), 30 (след 17.30 ч.). 

Текстилни и метални изделия, предмети
за бита: 26 (след 17.30 ч.), 27, 28 сеп-

тември. 

Канцеларски материали и книги: 3, 4, 5,

10, 11, 12 (до 14.30 ч.), 30 (след 17.35

ч.) септември. 

Спортни стоки: 17 (след 15.30 ч.), 18,

19, 26 (след 17.30 ч.), 27, 28 септември.

Бяла и черна техника, електроника, ком-
пютри и мобилни апарати: 22 (след

11.30 ч.) септември. 

Обувки и дрехи: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26-и. 

Бижута, злато, луксозни вещи: 8, 9 сеп-

тември.

КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

СПОЛУЧЛИВО ПАЗАРУВАНЕ
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1-ви лунен ден (ЛД) – 11.09 (от 15.45
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 – 12.09 (от 7.50 ч.) Не се подда-

вайте на гнева, избягвайте конфликтите и

изблиците на емоции. Подходящ е за нови

начинания. 

3-ти ЛД – 13.09 (от 8.53 ч.) Енергетика-

та на този ден изисква да сте активни.

Пасивността е противопоказна и опасна.

4-ти ЛД – 14.09 (от 9.56 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 – 15.09 (от 10.59 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 – 16.09 (от 12.03 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 – 17.09 (от 13.08 ч.) Ден за мо-

литва. Сбъдват се желания.

8-и ЛД – 18.09 (от 14.10 ч.) Сега се ак-

тивират фините и неуловими енергии в

организма. Добре е да се гладува, за да се

прочисти тялото.

9-и ЛД – 19.09 (от 15.08 ч.) Не е успе-

шен. Склонни сте към заблуждения и само-

измами. Добре е да дадете прошка. Прак-

тикувайте йога.

10-и ЛД – 20.09 (от 15.59 ч.) Не плани-

райте нищо важно. Изкъпете се с гореща

вода. Медитирайте.

11-и ЛД – 21.09 (от 16.42 ч.) Много мо-

щен ден. Активира се вселенската жизнена

енергия кундалини. Добре е да прочистите

организма си. Внимавайте с режещи

инструменти.

12-и ЛД – 22.09 (от 17.18 ч.) Дава се ми-

лостиня. Молитвите се чуват. Подходящ

е за взимане на важни решения.

13-и ЛД – 23.09 (от 17.48 ч.) Ден за ак-

тивни контакти, работа с информация и

учене. Сами си пригответе и изпечете хля-

ба. Не преяждайте.

14-и ЛД – 24.09 (от 18.13 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 – 25.09 (от 18.36 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 – 26.09 (от 18.36 ч.) Ден за пос-

тигане на вътрешна хармония. Старайте

се да вършите само добри дела.

17-и ЛД – 27.09 (от 19.25 ч.) Подходящ е

за удоволствия, общуване и физически на-

товарвания. И за брак по любов.

18-и ЛД – 28.09 (от 19.50 ч.) Изгонете

лошите мисли. Прочистете стомашно-

чревния тракт – ден за гладуване.

19-и ЛД – 29.09 (от 20.22 ч.) Запалете

повече свещи у дома, направете анализ на

постъпките си. Ще успеете да се отърве-

те от чуждото влияние.

20-и ЛД – 30.09 (от 21.02 ч.) Получават

се духовни знания и прозрения. Не проявя-

вайте гордост!

21-ви ЛД – 1.09 (от 21.50 ч.) Много ак-

тивен, творчески ден. Отличен е за започ-

ване на нова работа, спортуване и пъте-

шествия.

22-ри ЛД – 2.09 (от 22.23 ч.) Ден на мъд-

ростта. Предайте на другиго своите зна-

ния. Посетете астролог.

23-ти ЛД – 3.09 (от 23.06 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 – 4.09 (от 23.58 ч.) Активен,

творчески ден. Използвайте го за укрепва-

не на духа и тялото. Ден за нов строеж.

25-и ЛД – 6.09 (от 1.00 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 – 7.09 (от 2.10 ч.) Въздържайте

се от активна дейност и постете. Песте-

те си енергията и мълчете.

27-и ЛД – 8.09 (от 3.22 ч.) Ден за прекра-

тяване на контакти с лоши хора. Почивай-

те и медитирайте. Ще имате прозрения. 

28-и ЛД – 9.09 (от 4.32 ч.) Ден за покуп-

ка на жилище или началото на ремонт. Съ-

нищата са верни.

29-и ЛД – 10.09 (от 5.41 ч.) Опасен, са-

танински ден. Препоръчват се пост и

въздържание. Не планирайте и не започвай-

те нищо ново. Запалете свещ вкъщи и ока-

дете навсякъде.

Забележка. 

Датата 5 септември е пропусната по астро-
номически 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 определени дни от месе-
ца, когато Луната минава през водните знаци. Ако ги полеете в непод-
ходящо време, само ще им навредите. А и хранителните вещества ня-
ма да стигнат до растението.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 5 (след 14.10 ч.), 6, 7 (до 20.00

ч.), 15, 16, 17 (до 15.30 ч.), 24 (след 16.00 ч.), 25, 26 (до 17.30 ч.).

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 3 (след 10.30 ч.), 4, 5 (до

14.10 ч.), 12 (след 14.30 ч.), 13, 14, 22 (след 11.30 ч.), 23, 24 (до 16.00

ч.), 30 (след 17.35 ч.) септември. На тези дни с поливането има

опасност да провокирате появата на листни въшки или други вре-

дители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 5 (след 14.10 ч.), 6, 7 (до

20.00 ч.) септември.

АДЕКВАТНИ ГРИЖИ ЗА СТАЙНИТЕ РАСТЕНИЯ

КОГА ДА ПОСЕТИМ ЗЪБОЛЕКАРЯ

Рубриката „Луната съветва“ подготви МИШЕЛ

Ваденето на зъби, оперативните интервенции на зъбите и венците,
както и поставянето на коронки и мостове могат да се окажат много
мъчителни, ако не сте улучили подходящия лунен момент. 
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ: ако случаят ви не е спешен и е възможно са-

ми да си изберете датата, най-добре посетете зъболекаря в пери-

одите от 3 (след 10.30 ч.) до 10 септември. Или на 30 септември

след 17.30 ч. За лошо или за добро, подходящите дни за посещение

на зъболекар са малко през този месец. ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ

МАНИПУЛАЦИИ: на 1, 2, 3 (до 10.30 ч.), 20, 21, 22 (до 11.20 ч.), как-

то и от 28 до 30 (до 17.30 ч.) септември. И в никакъв случай не хо-

дете на зъболекар (освен ако случаят не е спешен!) на 26 септемв-

ри (пълнолуние) и на 11 септември (новолуние). Много ще ви боли!
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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  ССТТРРЕЕЛЛЕЕЦЦ

През септември 2007 г. Луната 
се намира в Стрелец на датите
17-и (след 15.30 ч.), 18-и и 19-и.
Минавайки през зодиакалния

знак Стрелец, Луната поставя
високи и далечни лични цели, кои-
то обаче засягат и тези около
нас. Хората проявяват интерес
към далечни пътувания и земи,
към различни религии и култури.
През тези дни Луната ни прави
идеалисти. Лесно разпалва огъня
на ентусиазма ни. Кара ни да из-
питваме страст към приключе-
нията и да проявяваме авантю-
ризъм. Човек трудно приема огра-
ниченията на тези дати. Децата

са особено непокорни. Човек е
склонен да проявява интерес към
философската страна на живота
и към божествената същност на
универсума. Обзема ни желание да
изявяваме знанията си и стре-
меж да бъдем предани на другите. 

В междуличностните отно-

шения лесно ще проявяваме иск-

реност и честност. Реакциите

ни са интуитивни и спонтанни. 

Периодът е 
благоприятен за:

�Духовна и интелектуална дей-

ност, както и за решаване на

юридически дела, правни въпро-

си, подаване на жалби и съдебни

процеси. �Сега дългите пъту-

вания ще са успешни, а контак-

тите с чужденци – особено пол-

зотворни. �Време е за задгра-

нични инвестиции. И за покуп-

ко-продажба на спортни стоки.

�Препоръчително е да се стар-

тират лечение или профилак-

тични процедури на белите дро-

бове.

Периодът е 
неблагоприятен за:
�Дейности, свързани със стро-

ителство, както и за обработ-

ване на земя. �Нужно е да под-

хождате с повишено внимание,

когато предприемате излети в

планината. �Противопоказни

са операциите на черния дроб,

на бедрата и на жлъчния мехур.

Времето е неподходящо и за ле-

Лунните зодиакални
ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯ

Лунните зодиакални
ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯКАК НИ ВЛИЯЕ

ЛУНАТА, 
МИНАВАЙКИ 

ПРЕЗ 
РАЗЛИЧНИТЕ 

ЗОДИАКАЛНИ
ЗНАЦИ

НАЙ-ВАЖНОТО,
КОЕТО ТРЯБВА

ДА ЗНАЕТЕ

Независимо от това, какъв е
вашият характер, коя зодия
сте и в кой знак се намира ва-
шата рождена Луна, действи-
ята ви и ежедневието ви ще
се влияят и ще се „оцветя-
ват“ от качествата на мина-
ващата през съответния зо-
диакален знак Луна (в съот-
ветния ден от календара, раз-
бира се). Луната се задър-
жа в един зодиакален знак
средно по 2–2 1/2 дни.



CMYK-143

Бела, брой 9 (115), 2007
143

чение на кръвта. 

ААККОО  

РРООЖЖДДЕЕННААТТАА

ВВИИ  ЛЛУУННАА  ЕЕ  

ВВ  ССТТРРЕЕЛЛЕЕЦЦ

�Вие притежавате дух, който
броди смело сред върхове и звез-
ди. Луната в Стрелец ви прави
мащабни и задълбочени личнос-
ти. Независимо с каква дейност
се залавяте и на какво посвеща-
вате таланта си, вие ще прави-
те всичко със забележителна ле-
кота. �Душата ви жадува за
големи и мащабни проекти.
Осъзнавате колко е неважна
плътта и колко нависоко иска-
те да се устремите. Залитате
към висши материи, но често се
случва да се отчаяте, че не мо-
жете да постигнете идеалните
си цели. �Случва се често да си
поставяте трудно постижими
задачи, което всъщност е ваши-
ят чаровен начин да избягате
от отговорност. Духът ви оби-
ча да се рее във висините и да
пренебрегва действителност-
та. Обичате да се извисявате
над доброто и злото. �Често
проявявате склонност да се
смесвате и сливате с другите,
като че ли те са част от вас.
�Искате да правите само доб-
ро. �Имате необходимост да
вършите нещата заедно с други-
те. Общителни сте и много
дружелюбни. �За вас е много
важно целта, която сте си на-
белязали, да е достатъчно прес-
тижна. �Притежавате силно
развито пророческо чувство и
неугасващо вдъхновение. Духът

ви е е вечно търсещ, неспокоен и
нетърпелив. �Имате силно из-
разени парапсихични и окултни
способности. �По-чувстви-
телни сте, отколкото показва-
те. �Възприятията ви са по-
бистри и по-остри от тези на
всички други знаци. Правите
много точни преценки. Но вни-
мание! Винаги бройте до десет,
преди да изречете нещо. Не бъ-
дете чак толкова „нецензурира-
но“ спонтанни. 
�Негодувате срещу безпорядъ-
ка, отхвърляте всичко, което
няма връзка с настоящия проб-
лем. Когато правите нещо, чес-
то така силно се концентрира-
те, че изглеждате изключител-
но ограничени и консервативни
в очите на околните. �Когато
се почувствате неуравновесени
психически или физически, тога-
ва трябва да се заемете с физи-
ческа активност и упражнения.
�Вие сте много независими,
обичате свободата и самосто-
ятелността. 

Ако общувате 
с човек с Луна 

в Стрелец
�Хората с такава Луна се раз-
познават лесно по неугасващия
ентусиазъм и по изключителна-
та си дружелюбност. Те са мно-
го добронамерени и сърдечни.
�Говорят занимателно. Винаги
имат на разположение някоя но-
вост, с която да ви изненадат.
Умеят да забавляват всички
около себе си с експресивната
си реч. Е, вярно е, че понякога
така се вживяват в сюжета и
искат толкова откровено да
впечатлят другите и да ги във-

лекат в емоциите си, че неу-
сетно преувеличават и стават
досадни. Обичат да доукрася-
ват повествуванието си, но го
правят толкова безобидно и с
чар, че хората са склонни ведна-
га да им прощават. �Те жаду-
ват да са център на внимание-
то, но умеят и да се вживяват
в ролята на добри слушатели.
�Изключително умело си
партнират с другите.

Ако сте мъж 
с Луна в Стрелец

Вие сте големи флиртаджии.
Предпочитате интимните ви
партньорки да са интелигент-
ни, обаятелни и много любозна-
телни. Съзнателно или не, пре-
калено много се „разпростира-
те“ в подробности при избора
на партньорка, което често ви
довежда до ролята на вечния
ерген или ви принуждава да
сключите късен брак. 

Ако сте жена 
с Луна в Стрелец

Мъжът според вашите предс-
тави трябва да бъде много на-
четен, весел, да преоткрива за-
едно с вас света. С две думи –
да е широко скроен космополит.
Онова, което той никога не би-
ва да прави, за да не ви загуби, е
да ви държи вкъщи и да се опит-
ва да ви откъсва от интереси-
те ви. Както е видно, изисква-
нията ви на пръв поглед са мал-
ко, но доста трудни за „покри-
ване“. Определено сте придир-
чива и е необходимо да се при-
мирите с това, че няма да успе-
ете да намерите двадесет неща
в един-единствен мъж! Не се

оплаквайте, че сте самотни, а
се огледайте около себе си. Вед-
нага ще забележите, че съдбата
ви обсипва с предложения. Прос-
то вие сте прекалено взиска-
телна!

Здраве и начин 
на хранене

С яденето трябва много да

внимавате, защото проявявате

склонност към напълняване.

Ако сте с Луна в Стрелец, сте

много предразположени към пре-

каляване с количествата. Не

трябва да консумирате прека-

лено мазни храни, както и храни

от животински произход, защо-

то вашият организъм трудно

преработва мазнините. Често

страдате от нарушена обмяна

на веществата. Това е, защото

много обичате да похапвате

месо и колбаси. Избягвайте пър-

жените храни. Не злоупотребя-

вайте с алкохола, защото той

ще увреди жлъчката и черния

ви дроб. Необходимо е да си на-

бавяте достатъчно количест-

во от мастноразтворимите

витамини А, Д, Е и К, защото

те подпомагат усвояването на

мазнините. Витамин А се

съдържа в най-големи количест-

ва в морковите, спанака и бро-

колито. Витамин Д – в мляко-

то, в кравето масло и в рибения

черен дром. Витамин Е – в се-

мената, ядките, соята и рас-

тителните масла. А витамин

К присъства в повечето листни

зеленчуци, млякото и в яйчения

жълтък. Разбира се, можете да

взимате и витаминни добавки. 

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: Кант. Еболи. Италик. „Бронзовата лисица“. Бра. Анаероб. Отбив. Авари. Динар. Ранг. Едикт. ООН. Катод. СААБ. Адара. Ем.
Арно. Илф (Иля). Ок. Анти. Гарота. Мер. ОН. Шебек. Шисти. Оита. Банки. Бент. Реи. ЕТ. Ему. АП. Тюлен. Горнило. Ринит. Аретир. ММ. НОИ.
Онагра. Околия. Сцена. Икар. Ани. Слава. Амалия. Илик. Ора (Антонио). Трен. Скомина.
ОТВЕСНО: Лабрадор. Ешарп. Осло. Нрави. Нарине. Рицар. Сто. Аксон. Скити. Ева. Нарта. Тоти (Франческо). Юнона. Везни. Амини. Глина. Боа.
Об. Ета. Ар. Говедо. „Гиме“. Ларина. Аркан. Ритон. Граал. Абака. Ое (Кендзабуро). Рис. ЗИЛ. Рариг. Оберто. Як. Тио. Талаш. „Етника“. Кастро
(Фидел). Фреон. Ироним. Либаде. Обител. „Лили“. Рицин. Мотет. Моми. Ин. Кавга. Какаду. Мярка.
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