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БЕЛА ПРИЗ ЗА 2007 г.

И ПОДАРЪЦИ ОТ:

DVD-та от „Тандем“

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.

Много по-лесно е 
да станеш баща, 
отколкото 
да останеш баща.

В. О. КЛЮЧЕВСКИ

„

“
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БЕЛА календар През

ОКТОМВРИ

Удължи лятото с...Удължи лятото с...

За да избереш правилните, тряб-
ва да премериш поне 20 чифта.
Посвети една цяла събота на то-
ва занимание. Когато станеш
добра в тази дисциплина, ще ти
трябват само два часа. А правил-
ните са онези, които са едновре-
менно удобни, красиви и с моде-
рен цвят! Декорациите с кожа
или с кристали са хитът в дън-
ковата мода есен-зима 2007.

...нови дънки

Дано заедно с купчината банални сувенири от
почивката си в Гърция си донесла и някоя хи-
това рецепта. Например за дзадзики – предяс-
тие от настъргана на ренде краставица,
разбъркана в изцедено, подправено с чесън и
нарязан магданоз кисело мляко. Покани гости
на тематична средиземноморска вечеря с риба.
Ако не можеш да готвиш, и една обикновена
гръцка салата ще е по темата.

...гръцка национална кухня

Дори и да въртиш педа-
лите само през уикенда,
пак ще оформиш секси
дупе и бедра. Но не го
„яхвай“, облечена като
за шопинг – с обувки на
високи токчета и копри-
нена рокля. Маратонки-
те и суичърът (за пред-
почитане с качулка) са
по-добрият избор.

...колело

Използвай последните слънчеви дни,
за да пребоядисаш дневната в ярки
тонове. Синьо като морето е добра
идея. Цяла зима ще ти е морско на ду-
шата. И не забравяй да поканиш прия-
телки да полеете миниремонта. Ина-
че боята може да се излющи.

...освежаване на дома

Искаш ли на всички летни снимки, на които си по бански, да изглеждаш като бо-
гиня? Научи някои тънкости от Photoshop, за да можеш да обработиш снимките
сама, по твой вкус.

...фотошоп

CMYK-4
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Чашка ром Havana Club + 8 листенца прясна мента + 1/2 наря-
зан на ситно лайм (зелен лимон) + 1 ч. л. кристална захар (или
кафява захар на бучки) + малко сода + кубчета лед. Сложи мен-
тата на дъното на чашата и я притисни с дървено чукало.
Сипи върху нея натрошения в блендер лед. Налей рома на
струйка. Лайма и захарта разбий в шейкър и „подреди“ получе-
ното пюре върху рома, така че до горния край на чашата да
останат 2 см. Долей със сода и украси с прясна мента.

...мохито

...колело
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АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ

„П
иян баща – убиец на децата си“ не е само заглавие на
възрожденска пиеса от Илия Блъсков. То е нещо като
незаслужено клеймо над родителя, който използва са-
мобръсначка и афтършейв. Чувала съм го в различни

други тоналности. Като се започне от „Инат си като баща си“ и
се стигне до „За всичко е виновен татко ти“. 

Отказвам да правя герои на този текст безотговорните лекета,
егоистичните бащи пияндета, женкари, мърльовци и побойници. И
такива има, да. Но групата на добрите и грижовни татковци пе-
чели по точки. Повечето от тях са разведени, разбира се. Май ще
се окаже вярно твърдението на психолозите, че голяма част от ба-
щите се осъзнават като такива наистина след развода. Тези „герои
на нашето време“ с желание са участвали в храненето, преповива-
нето, воденето на децата на училище и четенето на приказки за
лека нощ. Самоотвержено са ставали посред нощ да преоблекат
оплескания с повръщано малчуган. Със затворени очи. Или пък са се
връщали скапани вкъщи, но пак са изкопавали в себе си търпение и
умиление, за да поиграят с детето си. Единственият им проблем
е, че са престанали да изпитват любов, търпение и умиление към
майката. Кой може да ги съди? „Изпитвам угризения, че допускам
стресът от собственото ми ежедневие да се вмъкне в детството
на дъщеря ми. Понякога реагирам прекалено грубо и строго на па-
лавостите є. Но когато видя нещастните є очи, ми иде да се рит-
на отзад“ – сподели с мен един приятел. Също отличен баща на ед-
на дъщеря, но разведен.  

Бащите обичат синовете си, но обожават дъщерите си. Ако не ги
обожават, дъщерите стават нещастни. Добрият баща е функция

на любовта между мъжа и жената. Още по-сложно – той определя
тази функция, защото е първата „любовна връзка“ на дъщерята. 

Ако момичето – бъдеща съпруга и майка, която може да даде жи-
вот на някой следващ баща – не получи жизнено необходимите
одобрение, топлина и разбиране от своя собствен, то ще порасне
като ранена и неудовлетворена жена. Тази неудовлетворена жена
от своя страна ще мрънка и упреква в липса на бащинска загриже-
ност всеки мъж, който є се изпречи на пътя. Дори онзи, когото
обича. Когато прекали с упреците и мрънканията, мъжът ще си
тръгне. Сещате се – „защото е престанал да изпитва любов, тър-
пение и умиление към майката“. От това не следва той да стане
по-лош баща. Просто се присъединява към групата на разведените,
но отлични татковци. И, представете си, това порочно безлюбо-
вие се дължи единствено и само на бездействието на родителя от
мъжки пол. 

Бащата е важна фигура на шахматната дъска на живота. Той има
силата да променя битието не само на дъщерите, но и на синове-
те и майките както в посока плюс, така и в посока минус. Той е ца-
рят до царицата. Той, подобно на бог отец, има скрита, невидимо
действаща власт. Играта никога не е свършила, докато не се наме-
ри някой да му обяви шах и мат. 

Но не ви съветвам да го правите, защото така все едно матира-
те бъдещето на децата си. Бащата не е обикновен осеменител, не
е придатък на майката, не е машина за печелене на пари. Той може
да е по-лош или по-добър, но трябва да присъства. 

Обичам те, татко. Аз съм твоето бъдеще. 
Мариана ЯНЕВА

ББаащщии  
ккааттоо  
ббъъддеещщее

ББаащщии  
ккааттоо  
ббъъддеещщее

ТТее  ннее  ссаа  ссааммоо  ппооммааггааччии  
ии  ппооррттммооннееттаа..  ВВъъппррееккии  
ччее  ннее  ммооггаатт  ддаа  ззааммеессттяятт
ммааййккииттее,,  ттааттккооввццииттее
ууммееяятт  ддаа  ооббииччаатт  ддееццааттаа  ссии
ннее  ппоо--ззллее  оотт  ттяяхх..



CMYK-6



Теодора СТАНКОВА

През 80-те години Маргарет Тачър се прочу като желязната
лейди, като устоя на близо едногодишна стачка на миньо-
рите. Българските учители не са миньори обаче. По ред

причини те не са единна синдикална сила. Затова и резултатите
от стачките им са жалки. 
Мизерното съществуване на учителя се определя както от ми-
зерната му заплата от 200–300 лева, така и от мизерното от-
ношение на държавата към него. 
Учителското съсловие няма твърдостта на миньорите и не-
отстъпчивостта към него у нас започна да се превръща в цинич-
но показване на мускули от страна на властта.
Още през 80-те години на миналия век директорката на класи-
ческата гимназия Гергина Тончева се възмути, цитирайки Ленин,
че държава, в която полицаите получават повече от учители-
те, е полицейска. 
В началото на прехода учителите си бяха сред губещите съсло-
вия.
Възрожденското преклонение пред даскала метаморфозира в под-
мазване пред други кумири на деня – мутри, политици и митни-
чари. Заради кризата в образованието намаля и общественият
авторитет на училището. Образите на народния учител и лю-
бознателния ученик съвсем се размиха. Искрата любородна в очи-
те на учениците изтля в незаинтересуваност и пустота на пог-
леда: „Говори си, не ми пречиш.” 
Днес новините за училища и ученици са запазени за криминална-
та хроника – наркотици, насилие, убийства... Учителската про-
фесия стана опасна и безперспективна. 
Затова радикални промени трябва да има. Но не само в цифрите,
а и във философията и приоритетите. 
Стачката на 15 септември 2007 година обеща да бъде твърда.
Сигурно затова тя срещна и широка обществена подкрепа. 
Но хиляди първокласници бяха стреснати и възприеха родния учи-
тел като бунтар. И вместо с трогателна церемония го посрещ-
наха със стряскащ възглас „Стачка!”. Аз лично присъствах на
откриване на учебната година в Американския колеж, където го-
лям процент от преподавателите на са българи. Те, разбира се,
не посрещнаха випуск 2012 със стачка. И макар че много от тях
не са чували за достолепието и респекта на българския даскал
от годините на Възраждането, приветстваха българските деца
така, че много от присъстващите родители се просълзиха. Дали
милият и усмихнат преподавател по английска литература и
култура не е новият кумир на нашите деца и дали статистика-
та, че 80% от завършилите това училище отпрашват на Запад
и стават невъзвращенци, не трябва да ни плаши обаче. 
„Ние, учителите на вашите деца, искаме да ви кажем важни не-
ща с вярата, че ще ни чуете – със сърцата си, с разума си – и ще
ни подкрепите.” Тези думи пък са част от обръщението на Син-
диката на българските учители към КНСБ, синдикат „Образова-
ние” към КТ „Подкрепа” и независимия синдикат към КНСБ. Надя-
вам се да се чуят. Защото е цинично учениците да разпознават
на улицата своя бивш учител по старото му палто. 

Не убивайте 
учителите

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...

ВСЯКА ГОДИНА ИМА ПОНЕ ПО ЕДНА УЧИТЕЛСКА СТАЧКА. 
ЗАЩОТО ВСЯКА НОВА УЧЕБНА ГОДИНА 
БЪЛГАРСКИЯТ УЧИТЕЛ Е С ЛАНШЕН ТОАЛЕТ.
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ХАЯХАЯ

Не убивайте 
учителите



Неутралните цветове
като черното, тъмно-
синьото, тъмновиоле-
товото, сивото, царс-
кото синьо, лилавото,
мръсно бялото и бяло-
то са силно застъпени
в палитрата на модния
сезон 2007/2008. Да не
говорим за сивото във
всичките му нюанси.
То и огромната палит-
ра на синьото и черве-
ните до виолетови
тонове са базовите
модерни цветове.
Есенното настроение
се подхранва от кафя-
вите и зелените нюан-
си в комбинация със
златисто.
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МОДАМОДА

ААккттууааллнниияяттААккттууааллнниияятт
ПРЕЗ ФЕШЪН СЕЗОНА ЕСЕН-ЗИМА 2007/2008
ТТааззии  еессеенн  щщее  ппррааззннууввааммее  ррееннеессааннссаа  ннаа  ккааррииррааннииттее  ппооллии..  ННаа  ввллаасстт  ссаа  
ццввееттооввееттее  ннаа  ссккъъппооццееннннииттее  ккааммъъннии..  ККююннеецц  ппааннттааллооннъътт  ее  ффааввоорриитт,,  нноо  ппррааввиияятт  
ии  шшииррооккиияятт  ссъъщщоо  ннее  ее  ззаа  ииззххввъъррлляяннее  оотт  ггааррддееррооббаа..  ССииввооттоо  ии  ккааффяяввооттоо  
ддееффииллиирраатт  ппоо  ммооддннииттее  ппооддииууммии,,  нноо  ззаа  щщаассттииее  ссттууддееннииттее  ммеессеецции  щщее  
ббъъддаатт  ооццввееттееннии  ии  сс  ррууббииннееннооччееррввеенноо,,  ссааппффииррееннооссииннььоо  ии  ттууррссккоо  ззееллеенноо..

НОВИТЕ ЦВЕТОВЕ

НОВИТЕ ПОЛИ

�Малахитовозеле-
ното се съчетава
перфектно със сиво-
то – другия водещ
цвят за сезона.
�Рубиненочервено-
то е изискан цвят за
изискани дами. 
�Тюркоазеносиньо-
то ще е най-ярката
и култова багра през
зимните месеци. До-
ри на фона на това
тъмнолилаво изпъква
идеално. 

БАЗАТА 
И НАДСТРОЙКАТА

�Есента ще е изцяло в духа на 50-те и на 70-те години. Полите – също. Минито побеждава максито. �Каре-
то се завръща с пълна сила. Вълнената пола на каре с дължина до коляното си кореспондира идеално с късо сако с
3/4 ръкави. �Основният принцип при полите е „Свобода и естественост!“. �Широкият къс шлифер върху къса-
та бяла пола прави аутфита спортно елегантен. Всъщност тренчкотът ще стане любимата ви дреха за дните,
когато вали. �Полите от 70-те в кройка „прегърни ме“ също се завръщат.
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ааууттффииттааууттффиитт
НОВИТЕ ПАНТАЛОНИ

СУПЕРЖЕНСТВЕНА
Тясна права пола и блейзер – толко-
ва е лесно да бъдеш елегантна. По-
особеното при този минималисти-
чен стил е гланцовият ефект на
материята. Толкова са стилни те-
зи отблясъци на плата.

�Шорти върху клинове – тази комбинация беше много тренди миналата есен. И продължава да е.
Но могат да си я позволят само дамите със стройни крака. �Брич с високи до коляното ботуши –
удобно и елегантно дуо. И секси, ако бричът е бял, от стреч материя. �3/4 панталоните се носят
с дълги жилетки отгоре и с широки яркоцветни колани.

ПОБЕДИТЕЛ Е 
КЮНЕЦЪТ
Отгоре – широко, отдолу
– тясно. Това са парамет-
рите на модерния силует.
Ръкавите на якетата и са-
ката са обемни, раменете
– също. А кюнец панта-
лонът изфинява несравни-
мо добре фигурата в дол-
ната є част.
Модерни са още якетата
без яки с 3/4 ръкави, ризи-
те и блузите тип „прегър-
ни ме“, туниките, втале-
ните жилетки, дългите
плетени якета, пуловери-
те с V образни деколтета.
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�Късо черно яке Актуални са тромпет ръкавите, А линията, огромните коп-
чета и столче-яките. Кожените якета са си класика – модерни са всяка есен.

�Тренчкот от мачкан лак –
последният писък на модата.
Той е изключително елегантна
дреха, която може да бъде съ-
четавана и със спортни поли и
панталони. Ще се влюбите в
нея през студените есенни дни.

ДЕНИМ & АКСЕСОАРИ

�Чантите са големи и лачени. Коланите са широки и лачени. Обувките са остри и лачени. Модерни са и тези на леопардови шарки.
�Дънките са мастиленосини, тип цигара. Обсипани са с камъни по джобовете. Перфектно се комбинират с бяла риза. А белите ризи през
този сезон са украсени с черни нашивки и апликации.

Снимки
Модел Виктория НИКОЛОВА („Ивет фешън“)
Облекло и аксесоари MARELLA

ðð àà ññ èè ââ èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   
100% хидратация
С КОЗМЕТИЧНА СЕРИЯ 
100% AQUA NATURA НА BILKA 
Утоли жаждата на кожата с хидратиращата
сила на краставицата и нежната сладост на
пъпеша! Козметиката 100% AQUA NATURA –

ново поколение SPA грижа за кожата, сама на-
мира проблемите и ги елиминира с живителна-
та влага и незаменимите природни активни
съставки на екстракта от краставица и пъ-
пеш! Мощният и хидратиращ и подмладяващ
ефект се дължи на уникалния комплекс от ви-

тамини, минерали и многото биоактивна пло-
дова вода (до 97%), съдържаща се в сочната
краставица и сладкия пъпеш. Формулата на
100% AQUA NATURA гарантира 24-часова хид-
ратация, комфорт и свежест за вашето лице и
тяло!

ВРЪХНИ ДРЕХИ

�Червено широко палто
Понеже есента ще е преобла-
даващо сива, едно свободно и
мекичко яркочервено палто
ще създава настроение.
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�Д
оста често, дори когато родители-
те живеят заедно, бащата практи-
чески не участва в живота на семей-
ството. Защото по правило той ра-

боти много. И понеже е много зает да из-
карва пари, децата го виждат рядко. Предс-
тавата за това, какво означава мъжко по-
ведение, тези деца получават от майките
си. И тя, естествено, не е точна. 

На другия полюс се намират семейства-
та, в които бащата изпълнява всички май-
чински функции. Детето на практика жи-
вее с нещо като две майки. И отново баща-
та липсва. 

Според една будистка мъдрост „Дете без
баща е като дом без покрив“. На децата ба-
щата е силно необходим. Въобще не е важно
дали той живее с тях, или не, дали е добър
по характер, или лош, и даже дали е жив, или
починал. Според психотерапевтите хармо-
ничната личност на детето се формира са-
мо ако то общува и с двамата родители.
Бащата може и да не е идеален, но той
задължително трябва да присъства, да иг-
рае своята роля. Но защо в живота това
често не се получава? Кои са пречките?

Нарушен баланс
Оказва се, че за повечето майки не е никак

проста задача да позволят на бащата пъл-
ноценно да общува с децата. 

Много от тях искрено са убедени,
че само майката знае и чувства
кое е най-добро за детето. 
Но това, разбира се, не е така. 

Бащата също може да даде на наследници-
те си топлина и любов, но никой не бива да
очаква от него да се държи като майка. Той
го прави по своя начин. Да му дадем въз-
можност!

Да се включиш веднага
Не бива да отричаме старанията на съв-

ременните бащи. Много от тях ходят
плътно с нас на консултации, докато сме
бременни, и искат да се включат в отглеж-
дането на детето още от самото начало.
Е, има и такива, които все още се оправда-
ват: „Докато прилича на мръвка месо, аз
нямам работа при бебето. Ще съм необхо-
дим едва когато проговори и проходи.“ Кое-
то е грешка. Психолозите са единодушни,
че бащата трябва да влезе в роля веднага
след раждането на бебето. Не всички мъже
обаче са съгласни да дундуркат кърмаче на
ръце и всеотдайно да сменят наакани пам-
перси. Смятат го за „под мъжкото дос-
тойнство“. Спокойно! Тези дейности не са
задължителни за бащите. Задължително е
обаче те да говорят постоянно на бебето,
да си играят с него, да го къпят. Това за на-
чало е напълно достатъчно, за да им помог-
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БОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМА

Направете
място за 

БАЩА
Направете

място за 

БАЩА
Все повече съвременни жени се отказват доброволно от брака и раждат деца „за себе си“ – 

точно в този момент, в който на тях им се иска. И при все че законът дава право на мъжете 
да общуват с децата си и да ги възпитават, майките често им отказват тези привилегии. Грешка!

ПРИХОДЯЩИЯТ
А ако бащата наистина отказва да об-
щува с детето или пък е прекалено, ама
прекалено далеч от идеала?! 

Някои бащи например откровено си приз-
нават, че след развода интересът им към
детето напълно изчезва. Може би защо-
то разводът е болезнено преживяване не
само за жената. Понякога най-лесният
начин да намалиш болката е да се самоу-
бедиш, че бившият ти партньор е бил
чудовище. Психолозите твърдят, че в
такъв момент се включва несъзнателни-
ят механизъм за обезценяване. Майката
подсъзнателно действа така, че бивши-
ят є съпруг да се почувства отчужден
не само от нея самата, но и от детето.
За да докаже и на себе си, и на света, че
мъжът є е ужасен човек, че хич не му пу-
ка за децата. 
В душата на мъжа протичат сходни про-
цеси. Той също обезценява своята бивша
жена, а заедно с нея и децата. Правилно-
то поведение на жената в този случай
включва осъзнаването, че мъжът, с кого-
то е живяла толкова време, не може да
бъде само лош. Тази мисъл ще є помогне
да разграничи собственото си отноше-
ние от отношението на детето към ба-
щата, който за него не може да стане
бивш. 
В случай че бащата безследно изчезне от
живота на семейството, на децата

����

��



ЦЕНТРАЛЕН ОФИС: София, ул. „Гурко“ 21,
тел./факс: 02/981 11 12, 981 55 54,
моб.: 088/853 03 17, 088/800 29 02

София, бул. „Сливница“, спирка „Оряхово“,
базар „Глобус“, тел. 02/ 920 00 95,

моб. 088/888 29 83
Драгоман, бензиностанция „Петрол“,

тел. 07172/22 11, моб. 088/551 59 59

5%
С ТОЗИ ТАЛОН

ЧИТАТЕЛИТЕ НА „БЕЛА“
ПОЛУЧАВАТ 5% ОТСТЪПКА

ОТ ИЗБРАНА ЗАСТРАХОВКА
В ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ДОЛУ ОФИСИ

НА „АРМЕЕЦ“
не важи за действащи брокери и агенти на „Армеец“
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КЛИЕНТИТЕ НИ ЗНАЯТ,
ЧЕ АКО НЕ МОГАТ

ДА ДОЙДАТ ПРИ НАС, 

НИЕ ОТИВАМЕ ПРИ ТЯХ

ЗЗААССТРТРАХАХОВКАОВКА
„АВ„АВТТОКАОКАСКСКО“О“
± застрахователна премия за
автомобили до 4 години – 5,8%;
над 4 години и над 5000 лв. –
6,9%;
± изплащане на застраховател-
но обезщетение по експертна
оценка до 3 дни;
± по желание на клиента се
ползва доверен сервиз на застра-
хователя.

ЗЗААССТРТРАХАХОВКАОВКА
„З„ЗАЩИТЕН ДАЩИТЕН ДОМ“ОМ“
Застрахователно покритие:
± пожар;
± наводнение;
± вандализъм, включително
злоумишлен пожар и
злоумишлена експлозия.

ЗЗААССТРТРАХАХОВКАОВКА
„ПЪ„ПЪТУВТУВАНЕ В ЧУАНЕ В ЧУЖБИНАЖБИНА““
± медицински разноски вслед-
ствие злополука и/или акутно
заболяване, включително спеш-
на стоматологична помощ;
± репатриране.

—»√”–Ќќ—“ » —“јЅ»ЋЌќ—“
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не да разберат по-добре малкия човек. 

И не е важно какво точно прави
бащата със и за новороденото. 
По-важни са чувствата и 
емоциите, които той изпитва, 
когато прави нещо с бебето.

Често на таткото му е необходима подк-
репа, за да се научи да се справя с новата си
роля. Нужно му е да усеща, че отношения-
та му с детето са ценни сами по себе си, а
не са само помощ за уморената майка.

Той го прави посвоему
Младите майки често се оплакват от

това, че техните съпрузи не изпълняват
бащинските си функции. Или ги изпълняват
през пръсти. Но ако се замислят, ако анали-
зират по-критично ситуацията, е почти
сигурно, че ще стигнат до извода: „Май го
упреквам несправедливо!“

Жените не бива да очакват, 
че мъжете могат да изпълняват

специално отредените за майката
функции. Мъжете не могат това!

В този случай мъжът усеща, че го използ-
ват като приходяща леля. За никакво разде-
ление на отговорностите не става дума. За
да се почувства бащата изцяло включен в
процеса на възпитание на детето, на жена-
та є се налага да се примири с мисълта, че
един баща си има свои разбирания по въпро-
са, с които тя, майката, е длъжна да се съ-
образява.

Добър, но не идеален
В началото на семейния живот жената

често вижда в лицето на своя съпруг идеал-
ния баща за своите деца. И ако неговото
поведение не се вписва в измисления от нея
образ, тя започва да изпитва разочарова-
ние. Но примерите за „добро бащинство“ са
повече, отколкото предполагаме. Възможно
е бащата действително да сменя отчайва-
що несръчно памперсите на новородената
си дъщеря, но затова пък отлично умее да
си играе с едногодишния си син. 

Той може и да не обича да чете
на глас приказки за лека нощ, 
но затова пък си говори 
с детето/децата си за важните
неща от живота.

Идеалният баща, както впрочем и иде-
алната майка, е опасна илюзия. Тя пречи и
на жените, и на мъжете да видят онова,
ценното, което всеки от нас носи у себе
си, независимо в каква житейска роля се е
оказал. 

трябва да се припомня, че той все пак е
присъствал там. Че е човек със свои на-
вици – не обича например да закусва варе-
ни яйца, да слуша джаз и обожава авто-
мобилите. Майката не бива да се стра-
хува да говори с децата си за техния ба-
ща. Така тя ще им даде възможност са-
ми да оценят що за човек е баща им. 
С други думи, бащата трябва да играе
своята самостоятелна роля, а майката
да не се превръща в посредник между не-
го и детето/децата.

��
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Н
якои ги нари-
чат егоисти.
И може би с
право. Голяма

част от мъжете след
развода забравя, че има де-
ца. Единствено задължи-
телната месечна издръжка
им напомня за това. Друга
част обаче се развива успешно
като бащи. По-успешно даже
от времето преди развода.

След семейния провал повече-
то разведени мъже изпадат в
състояние на 

АФЕКТИВНА 
И СОЦИАЛНА 

ИЗОЛАЦИЯ 
Професията, която до неот-

давна е означавала толкова мно-
го за тях, започва да губи
смисъл. Срещите с доскорош-
ните приятели се разреждат,
хобитата някак неусетно из-
чезват от живота им. Тези мъ-
же изпадат в невъзможност да
създадат истинска интимна
връзка. 

Или се втурват в безразборни
сексуални контакти, за да дока-
жат сами на себе си, че „всички
жени са еднакви“. Или започват
да живеят като единаци, които
не крият своята неприязън към
всички „фусти“. Тези мъже мно-
го скоро след развода забравят
за своята отговорност като
бащи. Те прекъсват контакта с
децата си, оправдавайки се, че
не искат да ги разстройват
емоционално с присъствието си
или че изпитват непреодолима
трудност да се срещат с бив-
шите си съпруги. 

Самотни и обезверени,
те нямат сили да вдъх-
нат онази толкова необ-
ходима сигурност на нас-
ледниците си, с която да

им помогнат да се впи-
шат адекватно в заоби-
калящия ги свят. 

И именно това им поведение
ги прави в очите на другите
съвършени егоисти. 

Има обаче и 

ДРУГА КАТЕГОРИЯ 
които откриват ролята на ба-
щата едва след развода. И едва
тогава успяват да създадат ис-
тинска връзка със своите деца.
Преди да напуснат семейното
огнище, ежедневието им се е
повтаряло с потискаща точ-
ност – тръгват сутрин рано на
работа и се връщат късно ве-
чер, без да разменят нито дума
с близките си. Представяте си
картинката, нали? Съсредото-
чено дъвчат нещо, вперили пог-
лед в тв екрана. Всеки шум ги
дразни и са толкова уморени,
толкова уморени... Нямат сила
да вдигнат вилицата към уста-
та си, камо ли да занимават с
бебета и деца. 

Едва след развода 
тези мъже успяват 

да открият удоволствие-
то да се ангажираш 
по нов начин с живота. 

Започват да спортуват, да
предприемат пътувания, да се
интересуват от новостите,
разширяват кръга си от прия-
тели, започват да се занимават
с домакинска работа. 

От уморени труженици
те еволюират в ангажи-
рани бащи, изпитващи
удоволствие от бащин-
ството. 

Разходките, разказите за съби-
тия от дните, когато не са би-
ли заедно, и дори храната, коя-
то сами приготвят, им пома-
гат да създадат нов тип взаи-
моотношения на сближаване,
доверие и честност със своите
наследници. 

За идентифициране ролята на
бащата от особено значение
може да се окаже и 

ЛЮБОВНАТА СРЕЩА
С ДРУГА ЖЕНА 

Създаването на нова, пълноцен-
на интимна връзка е онази необ-

ходима афективна подкрепа,
която пробужда желанието за
самоосъществяване, за създа-
ване на нови социални контак-
ти. 

За жалост дори и 

след развода някои жени

приемат новата любовна

връзка на бившите си

съпрузи като изневяра. 

Не знаейки как да продължат
живота си, те започват да се
изживяват като жертви и за
всичките си неуспехи да обвиня-
ват бащата на своите деца. То-
ва тяхно поведение още повече
обърква детската душа, прави
я несигурна и недоверчива. Не
позволява на децата да получат
мъжката помощ, без която те
не биха могли уверено и без
страх да поемат по своя жи-
тейски път. 

Мъжете, които в своето
детство са харесвали модела на
поведение на своите бащи, дори
и след развода продължават да
бъдат отговорни и позитивни
към своите деца. Това, което е
било важно за тях, за формира-
нето им като личности, се
опитват, до голяма степен ус-
пяват, да предадат на синовете
и дъщерите си.

Разведеният баща не е непре-
менно лош. Но за да стане или за
да продължи да бъде добър ба-
ща, задължително трябва да
трасира нови пътища за разви-
тие на собствената си личност
и да създаде нови социални кон-
такти. Онези, които не успеят
да направят това, се обричат
на едно безсмислено съществу-
ване.

Райна АНГЕЛОВА, 
психолог

ТРИУМФ И ПАДЕНИЕ 
НА БАЩИНСТВОТО

РРААЗЗВВЕЕДДЕЕННИИТТЕЕ  
ТТААТТККООВВЦЦИИ

РРААЗЗВВЕЕДДЕЕННИИТТЕЕ  
ТТААТТККООВВЦЦИИ
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≈
стеството на връзката
между баща и дъщеря
дълго време бе заварено-
то дете на психология-

та. Едва напоследък в научните
среди усилено се заговори за то-
ва, колко силно и трайно е влия-
нието на бащите върху дъщери-
те. От бащата момичето нау-
чава първите правила на играта
в общуването с другия пол. Ба-
щата е за момичето първият
излаз към чуждия мъжки свят,
към мислите и чувствата на
мъжете. Бащата е първата
любов на всяко момиче. И тази
първа любов формира модела,
който по-късно в по-голяма
или по-малка степен ще бъде
следван.

Как момичето само ще харес-
ва и оценява момчетата? В
какъв тип мъже ще се влюбва?
Какво ще бъде отношението
към собственото му тяло?
Какви желания, повлияни от ба-
щата, ще преследва? Ако моми-
чето се е радвало на бащинска
близост, разбиране, признание,
одобрение, защитеност и си-
гурност, когато порасне, ще на-
мери относително ясно, сигур-
но и бързо своя път в живота и
в любовта. 

Дълбока рана
Какво се случва обаче, когато

бащата е недружелюбен, студен,
тираничен и лишава детето от
присъствието си? Баща, който е
непонятен и чужд, оставя в ду-
шата на дъщерята си дълбока
рана. Момичето подсъзнателно
започва да вярва: „Аз не съм цен-
на и затова той не ми отделя от
времето си.“ Често дъщерите
се фиксират върху това да се
харесат на всяка цена на нехае-
щите си бащи – например да им
направят впечатление с успе-
хите и постиженията си. Или
усърдно се стремят да се наго-
дят към характера на бащата.
Ясно е като бял ден, че тези дъ-
щери ще носят този кръст и по-
късно, когато дойде време да съз-
дават връзки с мъже. 

Нещастният модел
се повтаря 

На подсъзнателно ниво, есте-
ствено. Ранните отношения
между баща и дъщеря се проек-
тират по-късно в любовните
отношения на дъщерята. Ако
тя е с неудовлетворени копне-
жи и потиснати надежди, ще
търси и харесва онова, което є

е било отказвано в детството.
За съжаление – до безкрай. По-
расналата и даже зряла жена ще
се лута в търсене на изход от
болезнения омагьосан кръг.   

А този омагьосан кръг се случ-
ва успоредно с друг омагьосан
кръг. А именно, че колкото по-
успешна е жената в професия-
та, толкова по-гръмко се про-
валя в любовта. По своята
същност това е едно своеобраз-
но бягство. Жената бяга от
любовта, от близостта, от
мъжете и в крайна сметка от
самата себе си. Докато се сгро-
моляса под товара на потисна-
тите чувства и докато не
изясни най-накрая взаимоотно-

шенията („любовната връзка“)
с баща си. 

Изповед с happy end
36-годишната адвокатка Сил-

вия ни разказа покъртителна
история.

„Едно крехко, нежно дете с
пуловер, пола и дълги чорапи
стои на прозореца в празна стая
и гледа навън. То често стои до
прозорците на различни празни
стаи и гледа небето, което му
изглежда толкова високо и тол-
кова далече. 

Снимката е от 1971 г. Аз съм
на три години и в живота ми се
е случило първото преместване
от София в малък провинциален

В мъжки род ли е
ЋёЅќ¬“ј

В мъжки род ли е
ЋёЅќ¬“ј
ИЛИ ЗА СЛОЖНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ БАЩА И ДЪЩЕРЯ

Добра или лоша, тя със сигурност оставя траен 
отпечатък върху любовния живот на всяка жена. 



град. Тук е работата на татко.
Той е военен. 

„Татко почти никога
не си беше вкъщи.“ 

Майка ми бе винаги сама с нас
– с мен и със сестрите ми Таня
и Калина. Живеехме близо до ра-
ботата на татко. „Сега по-чес-
то ще виждате татко си“ – ус-
покояваше ни мама. Да, виждах-
ме го. През празничните дни и в
края на седмицата. Но и тогава
той се затваряше в една от
стаите за дълго време. „Татко
ви има нужда от спокойствие“
– убеждаваше ни мама. В тази
стая влизахме само когато ве-
черяхме. След вечерята тряб-
ваше да си лягам. Искаше ми се
татко да дойде и да ми почете
или нещо да ми разкаже. Но то-
ва не се случваше никога. 

И днес се натъжавам, когато
мисля за детството си. Какъв
копнеж носех в сърцето си!
Спомням си колко учудена бях,
когато понякога виждах бащи-
те на приятелките ми и можех
да си играя с тях. Моят баща
оставаше в креслото си. 

Сигурно затова и мен ме обзе
желанието да чета и да уча. Бях
най-добрата в класа и когато се
върнех със свидетелството
вкъщи, безумно се радвах на наг-
радата – разходка из града с
татко! Можех да си избера но-
ви обувки или пуловер. Бях мно-
го щастлива и горда с покупка-
та в едната ръка, а с другата –
хваната за татко. Месеци на-
ред живеех за този миг. 

„Флиртувах 
с всеки мъж.“

Когато станах на 14, бях пър-
вата по успех в класа. Бях и
много хубава. Можех да си поз-
воля да „използвам“ момчета-
та. На всеки два месеца си хва-
щах ново гадже. Чак по-късно
осъзнах защо. Можех да получа-
вам от тях признанието и топ-
лината, които татко не ми да-
ваше. 

Завършването на гимназия бе-
ше шансът ми за промяна. Най-
после ще отида в голям град,

може би ще се върна в София.
Надявах се да имам готини хора
около себе си, да уча и после да
направя кариера. 

Случи се през същото лято,
когато завърших гимназия. Ед-
на съботна сутрин майка ми за-
почна да вика. И днес чувам гла-
са є, сякаш беше вчера: 

„Деца, деца, 
татко ви умря!“ 

От сърдечен инфаркт, на 58
години. Майка ми беше намери-
ла баща ми мъртъв. През след-
ващите дни живеех като в мъг-
ла. Но не можех да заплача. Не
заплаках дори когато спускаха
ковчега му в гроба. 

Когато малко по-късно срещ-
нах Филип, вярвах, че съм наме-
рила голямата любов. Той ми
разказа, че никога не е познавал
баща си. Заживяхме заедно. Жи-
вотът сякаш се усмихна отно-
во. 

„Едва по-късно 
разбрах колко 

труден е Филип.“ 

Имаше много страхове –
страх от летене, страх от то-

ва да стои сам вкъщи. Изпадаше
в паника, че някой ще дойде и ще
ме вземе. Страховете на Филип
ме побъркваха. Един ден не
издържах. Заживях отделно. 

Имах афери с различни мъже,
понякога дори с женени. 

Междувременно бях станала
на 36 години и работех като ад-
вокатка. Флиртувах много по
разни партита. Когато настро-
ението ми се преобръщаше, ос-
тавах по цели дни вкъщи, защо-
то всичко ми изглеждаше безс-
мислено. Плашех се, когато си
помислех за баща ми. Дали съм
като него? 

Един ден дойде шокът. След
секс за една нощ забременях. 

„Преживях 
много тежко аборта.“ 

Днес, когато се връщам към
спомените си, често се питам с
какво е бил пълен животът ми?
С десетилетни сълзи и непрекъс-
нати сгромолясвания. Най-сетне
започнах да усещам изтласкана-
та болка, скръбта по неслучила-
та се любов. Накрая разбрах и се-
бе си. Понеже баща ми никога не
беше при мен и не се разкри пред
мен, аз изобщо не знаех как „тик-
такат“ мъжете. Затова имах
неосъзнат страх от тях и бягах,
непрекъснато бягах. Прозрях
собствените си побъркани вяр-
вания, че някой може да те обича
само ако си успешна жена, ако си
постигнала много. Никога не нау-
чих настина какво е любовта в
действителност – да приемеш
някого такъв, какъвто е. 

„Баща ми не успя 
да ми покаже 
любовта си.“

Имам и още една снимка на мал-
кото момиченце. То е седнало
върху раменете на баща си и в
това има толкова много неж-
ност. Когато я открих сред ста-
рите си вещи, плаках. Моят
татко! Той ме е обичал! Само де-
то не успя да ми го покаже. Си-
гурно защото самият той е бил
нещастен и малко депресиран.
Мама ми разказа, че той всъщ-
ност никога не е харесвал профе-
сията си. Трябвало да я търпи, за
да изхранва семейството си. 

Така се помирих с баща си.“ 
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КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

Е
дна източна мъдрост гласи: „Хуба-
вата баня има осем предимства:
прояснява ума, освежава, ободря-
ва, лекува, дава сила, разхубавява,

подмладява и дарява кожата с бебешка ме-
кота и розов цвят.“ Звучи оптимистично,
защото днес банята е достъпно за всички
удоволствие.

Лекарите също са „за“. Според тях нагря-
ването в банята активира обмяната на ве-
ществата и укрепва имунитета. А конт-
растните душове тренират кръвоносните
съдове. Най-важното е да откриеш коя е
подходящата за теб баня. 

АНТИЧНАТА 
ТРАДИЦИЯ

РИМСКИТЕ КЪПАЛНИ Историята на
банята започва в древен Рим. Римските
терми поставят основите на културата
на къпането. Те не са били просто места,
където хората са отмивали мръсотията
от себе си. По-скоро са приличали на спорт-
ни клубове. Там людете са се срещали,
обсъждали се делови въпроси, занимавали са
се с физкултура и даже са си спретвали
трапези. След спортните занимания посе-
тителите на баните са плували в басейна,
след което са се премествали в парните по-
мещения, където в увлекателни разговори
протичал процесът на същинското измива-

не – отделянето на мръсотията от кожа-
та с помощта на метално стъргало. После
– пак в хладния басейн. Къпането задължи-
телно завършвало с масаж на тялото. 

Днес най-близка до римския вариант е
римско-ирландската баня, която е популяр-
на в много страни по света. 
�ОСОБЕНОСТИ НА ПРОЦЕДУРИТЕ

Температурата в тези бани била умерена –
50–60 °С. Горещият въздух минавал през гли-
нени тръби под пода и в стените, а отрабо-
теният се изпарявал през друга тръба, кое-
то влияело благотворно на атмосферата.
Подредбата на помещенията в римската
баня със сигурност ще хареса на тези, които
на обичат резките температурни контрас-
ти. Парните помещения били разположени
на принципа на повишаване на температура-
та (топло – още по-топло – горещо). Въз-
духът в парните отделения се подавал чрез

множество малки отвори в пода. По този
начин организмът се загрявал постепенно.

ИЗТОЧЕН СТИЛ
ХАМАМ Престоят в хамам (турска баня)

ще ви позволи наяве да почувствате по цяло-
то си тяло какво точно означава източна не-
га. В хамама скамейките и подът се загряват
до 40–60 °С, а климатичните условия позво-
ляват да останете в помещението дос-
татъчно дълго, без да изпитате диском-
форт. Турската баня е наследница на римска-
та. Принципът на организацията є е същият
– всички помещения се затоплят отдолу (от
пода) с горещ въздух и се поливат с вода. Об-
разува се влажна пара, наситена с минерални
соли. Да се диша в хамама, е суперлесно, нищо
че влажността е твърде висока.
�ОСОБЕНОСТИ НА ПРОЦЕДУРИТЕ

Турските бани са построени на принципа на
дланта: пет пръста – пет помещения – пет
ниши за къпане. В преддверието е относи-
телно прохладно – температурата е 28–34
°С, но след това постепенно се влиза във все
по-топли помещения. В различните ниши
температурата на въздуха варира от 70 до
100 °С. В средата на въображаемата длан се
намира просторно помещение с нагрети ка-
менни легла. Върху тях се правят традици-
онният масаж със сапунена пяна и пилинг, с
помощта на които тялото се освобождава

Издигането на къпането
в култ е полезно дело.
Особено за българина,

който не долюбва много-
много водата и сапуна.
Тогава има шанс да се
влюби в сухата баня, 

или в сауната. Въпрос 
на предварителна инфор-
мация и предпочитания.

Особености
на банята

Особености
на банята
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от напрежението, мускулите стават по-
еластични, а настроението – леко и припов-
дигнато. След масажа следват байсейн или
джакузи с вода от термален източник. Тази
традиция също е заимствана от древните
римляни. След джакузито – отново сред па-
рата. Времето за престой в парното поме-
щение е 10–20 минути в зависимост от са-
мочувствието. Във влажната среда вът-
решните органи се насищат с влага. Затова
след банята пречистеният организъм не би-
ва да се претоварва с пиене на течности. 
� ЗА ЗДРАВЕ 

И в римската, и в турската баня процеду-
рите са достатъчно щадящи. Те служат
като профилактика на респираторните за-
болявания. Освен това влияят положител-
но на имунните процеси и облекчават про-
тичането на хроничните възпалителни бо-
лести на горните дихателни пътища, кои-
то често много трудно се поддават на оби-
чайните методи за лечение. Ако се спазва
предписан от лекар режим, рядко възник-
ват рецидиви на респираторни инфекции,
кашлицата се облекчава, хриповете в брон-
хите и белите дробове намаляват. Посеще-
нията в тази влажна баня е добре да се пра-
вят 1–2 пъти седмично.
�ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Ако страдате от респираторни заболява-
ния в остър стадий, бронхити или пневмо-
нии в стадий на обостряне, е категорично
противопоказно да ходите в турска баня
(пък и в бани, в които се развива висока тем-
пература). Там натоварването на сърцето и
кръвоносните съдове се усилва многократно! 

РУСКО-ФИНЛАНД-
СКО СДРУЖЕНИЕ

БАНЯ И САУНА Финската сауна отдав-
на е популярна и у нас. Както и руската ба-
ня (ако не и повече). Разликата между две-
те е в детайлите. В руската баня се под-

държа доволно висока влажност (60–80%)
при температура 40–45 °С. А във финската
сауна влажността е 20–30% при темпера-
тура 90 °С. За мнозина (особено за децата и
възрастните) сауната е по-комфортна от
руската парна баня. Сухият горещ въздух
се понася значително по-леко, защото висо-
ката температура се усеща много по-от-
четливо в среда с висока влажност. 

Преимущество на руската баня е възмож-
ността да разнообразяваш процедурите.
Първо, вариантите на къпане са два – „бял“
и „черен“. Освен това се използва метлич-
ка, която изпълнява функцията на естест-
вен масажор и ароматизатор.
�ОСОБЕНОСТИ НА ПРОЦЕДУРИТЕ 

Основното различие между „бялата“ и
„черната“ баня е в това, че в бялата димът
излиза през димоотвод, а при черната се
отделя направо в парното отделение (нари-
чано от руснаците парилка). Когато поме-
щението се насити с пара, а камъните в
пещта се загреят до червено, вратата се
отваря широко и димът се прогонва с кър-
пи и метлички. След това вратата може
отново да се затвори и да се започне раз-
парването на банята чрез поливане на сте-
ните и камъните с гореща вода. Днес е на-
учно доказано, че „черната“ баня притежа-
ва силни бактерицидни свойства. Защото
саждите, отлагащи се по стените и тава-
на, попиват всички лоши миризми. А димът
от изгорели дърва съдържа фенол, оцетна
киселина и формалдехид, които прочист-
ват въздуха перфектно.
� ЗА ЗДРАВЕ 

Времето за престой в банята зависи от
здравословното състояние, възрастта и ин-
дивидуалните способности за адаптация на
клиента. Както впрочем и от психологичес-
кото му състояние преди посещението в
банята. При липса на предшестващо физи-
ческо натоварване оптималното време за
едно посещение е 10–12 минути. А за тези,

които преди банята са се подлагали на уси-
лено физическо натоварване, 8–10 минути са
напълно достатъчни. След всяко влизане
трябва да се почива 15–30 минути. На един
сеанс се правят от 3 до 6 влизания, стига да
не усещате физически дискомфорт.
�ПРИЗНАЦИ ЗА ПРЕГРЯВАНЕ 

Учестеното сърцебиене, затрудненото
дишане, световъртежът, „мушичките“
пред погледа, шумът в ушите и безпричин-
ната раздразнителност са най-често сре-
щаните. Даже при незначителни признаци
на прегряване е необходимо веднага да на-
пуснете помещението и да се преместите
на по-прохладно място.

ЦВЕТО- И 
СВЕТЛОТЕРАПИЯ

ИНФРАЧЕРВЕНА САУНА Технически-
ят прогрес „подари“ на почитателите на
банята релаксация в инфрачервена сауна.
Влизате в неголяма кабина и просто се ос-
тавяте на лъчите, без да държите никаква
метличка в ръка и без да ви „мъчат“ пара
или вода. 

Цветовете също имат терапевтична ро-
ля. Именно затова се появиха и бани с хро-
мотерапия – тържество на технологиите
и древните учения в една система.
�ОСОБЕНОСТИ НА ПРОЦЕДУРИТЕ 

Инфрачервените лъчи проникват надълбо-
ко в тялото – на цели 5 см – и именно това
тяхно свойство се използва в инфрачерве-
ната сауна. Чувството на спокойно разли-
ваща се по тялото суха топлина само ня-
колко минути след началото на сеанса се
съпровожда от обилно потоотделяне – зна-
чи организмът се освобождава от натрупа-
ните токсини. Загряващото свойство на
светлинните лъчи се прилага и за дълбоко
почистване на кожата. Прониквайки през
кожата, потокът електромагнитно излъч-
ване провокира отделянето на енергия в ор-

Банята е мощно терапев-
тично средство, затова и
консултацията с лекар, пре-
ди да влезете в нея, е пре-
поръчителна. Лекарят ще ви
помогне да определите каква
степен на влажност е под-
ходяща за вашия организъм,
колко време можете да пре-
карате сред парата, при как-
ва температура и какъв на-
чин на охлаждане (обливане с
хладка вода, къпане в басейн
или студен душ) да избере-

те. Той ще назначи и често-
тата за посещение в банята.
Такава консултация е повече
от задължителна, ако
чувствате неразположение. 
Има и няколко универсални
правила, които ще ви помог-
нат да избегнете неприят-
ните последици и да извлече-
те по-голяма полза.
� Започнете напарването не
по-рано от 2 часа след хра-
нене. На пълен стомах в ба-
нята не се влиза!

� Никога не се напарвайте,
ако се чувствате психически
потиснати. Всяка баня е
допълнителен стрес за орга-
низма. 
� Помнете, че банята и ал-
кохолът са две несъвмести-
ми неща. По-добре пийте на-
турални сокове, минерална
вода или билкови чайове.
� Не проявявайте състеза-
телния си дух в банята. По-
бедителят в играта „Кой ще
издържи най-дълго“ рискува
собственото си здраве. 
� В парното отделение не
обсъждайте клюки и сплет-
ни! Банята и сауната са мес-
та за отдих и разпускане.

ПРАВИЛА ЗА ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ

ВАШЕТО ПОВЕДЕНИЕ В БАНЯТА

ЧЕРЕН СПИСЪК
Преданите поклонници на сауната – финла-
ндците, твърдят, че банята е полезна на
всички, които могат да стигнат пеша до
нея. Защото има доволно дълъг списък с
медицински противопоказания. Сред тях
например са острите и съпроводени с ви-
сока температура инфекциозни заболява-
ния, атеросклерозата, хипертонията, ви-
русните инфекции, захарният диабет и
острите и хроничните заболявания на бъб-
реците. Тук е решаваща думата на лекаря.
Но даже и да сте клинично здрави, трябва
да внимавате. Особено при първите посе-
щения. Спазвайте три прости правила –
постепенност, подготовка и бдителност.

ВНИМАНИЕ



ганизма, от чийто дефицит днес се оплак-
ват ако не всички, то доста хора. Наред с
нагревките, в такава сауна можете да се
подложите и на сеанс по хромотерапия
(буквален превод – лечение с цветове). Това
са блещукащи разноцветни светлини. Цве-
товете са подбрани така, че да „вкарат“
човека, който ги наблюдава, в психо-емоци-
онално равновесие. По принцип хромотера-
пията в банята е очистване и просветле-
ние в буквалния смисъл на тези думи.
� ЗА ЗДРАВЕ

Относително невисоката температура в
кабината на инфрачервената сауна позволя-
ва да се избегнат претоварванията на сър-
дечносъдовата система. А проникващото
топлинно въздействие на инфрачервените
лъчи разширява кръвоносните съдове и
усилва потоотделянето. Добър ефект
имат инфрачервената сауна и хромотера-
пията и върху депресията.

Калориите, които се изгарят за половин
час престой в инфрачервената сауна, са по-
вече от тези, изгорени при бягане за също-
то време. Инфрачервените сауни с елект-
рическа светлина са много полезни за хора,
страдащи от рак. Те повишават нивото на
насищане с кислород и eлиминират радиоак-
тивните остатъци.

ЗА ЛЮБИТЕЛИТЕ 
НА ЕКЗОТИКАТА

ЯПОНСКА БАНЯ Тя представлява риту-
ал за физическо очистване, състоящ се от
няколко етапа. С тази баня (на японски –
офуро) японците прочистват не само те-

лата, но и душите си.
Първо, професионалистите, които рабо-

тят там, ви подготвят за влизането в ед-
на бъчва с гореща вода. Температурата на
водата, в която са разтворени билкови нас-
тойки, може да достигне 50 °С. Но тя се
достига постепенно, като тялото се обли-
ва бавно и внимателно (с душ или с дървено
ведро) с все по-гореща и по-гореща вода. Ко-
гато организмът окончателно е готов, се
потапяте за 10 минути в дъбово ведро, пъл-
но с вода, а след това се премествате в
бъчва с прохладна вода. По време на посеще-
нието в японска баня можете да полежите
за почивка върху специални загрети камъни.
А сеансът задължително приключва с ма-
саж с топли камъни.

БЕЗ САПУН

В миналото (а отчасти и сега) японците

не са използвали сапун като средство за

хигиена. Това противоречало на тяхната

будистка религия, тъй като той се при-

готвя от мазнини на убити животни. Така

горещата вода напълно замества сапуна.

ПИЛИНГ СЪС СТЪРГОТИНИ Това е
най-интересният и необичаен за европееца
вариант на японска баня. Той представлява
15-минутно напарване в дървени стърготи-
ни, нагрети до 45 °С. В тези кедрови стър-
готини, към които са добавени 30 вида аро-
матни билки, тялото се поти обилно, осво-
бождавайки се от шлаката и токсините, а
в кожата попиват целебни дървесни смоли.
Ефектът от „сухата баня“ е, че напреже-
нието постепенно изчезва, тялото и душа-
та намират пълен покой и синхрон.
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ì√‡ÎËÌ‡ ¡Î‡ÌÍ‡îì√‡ÎËÌ‡ ¡Î‡ÌÍ‡î
ËÎË  ‡Í ‰‡ ÒÂ Á‡·‡‚Îˇ‚‡ÏÂ

Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ ‚ ÍÛıÌˇÚ‡...

À˛·ËÚÂÎËÚÂ Ì‡ ·ÛÎ¸ÓÌËÚÂ
ì√‡ÎËÌ‡ ¡Î‡ÌÍ‡î ≠ ÌÂÁ‡ÏÂÌËÏ
Ò˙˛ÁÌËÍ ‚ ÔË„ÓÚ‚ˇÌÂÚÓ Ì‡
ÒÛÔË Ë Ì‡È-‡ÁÎË˜ÌË ˇÒÚËˇ,
Í‡ÍÚÓ Ë Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ Ì‡
ÔÓ‰Ô‡‚ÍË Í‡ÚÓ ÒÓÎÚ‡, ÎÛÍ‡
Ë Ï‡„‰‡ÌÓÁ‡ ≠ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÎËÍÛ-
‚‡Ú. ¬ˇ‚‡ÈÍË, ˜Â Â‰ÌÓ ÓÚ
ÁÎ‡ÚÌËÚÂ Ô‡‚ËÎ‡ Á‡ Á‰‡-
‚ÓÒÎÓ‚ÂÌ Ì‡˜ËÌ Ì‡ ÊË‚ÓÚ Â
Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌÒÛÏ‡-
ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÒÓÎ, ì√‡ÎËÌ‡ ¡Î‡Ì-
Í‡î ‡Á‡·ÓÚË Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌ-
Ì‡ ÙÓÏÛÎ‡ Ë Ò˙Á‰‡‰Â ÌÓ‚‡
ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚‡ „‡Ï‡ ·ÛÎ¸ÓÌË,
Ò˙‰˙Ê‡˘Ë Ò 30% ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ
ÒÓÎ ÓÚ ÔÓÁÌ‡Ú‡Ú‡ ‰ÓÒÂ„‡
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ‡ ÙÓÏÛÎ‡. Õ‡
·˙Î„‡ÒÍËˇ Ô‡Á‡ ‚Â˜Â ÏÓÊÂ
‰‡ ·˙‰Â ÓÚÍËÚ Ô˙‚ËˇÚ ÓÚ
Ú‡ÁË ÔÓÂ‰Ëˆ‡ ÔËÎÂ¯ÍË ·Û-
Î¸ÓÌ, ÍÓÈÚÓ ÓÒ‚ÂÌ Ò ÌËÒÍËˇ ÒË
ÔÓˆÂÌÚ Ì‡ ÒÓÎ ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡
Ë Ò ÚÓ‚‡, ˜Â Â Ò 3 Ô˙ÚË ÔÓ-‚Ë-
ÒÓÍÓ Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂ Ì‡ ÔËÎÂ¯ÍÓ
ÏÂÒÓ.
ÕËÒÍÓÚÓ Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂ Ì‡ ÒÓÎ
ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ
ÔÓ‰Ô‡‚ˇÌÂ Ì‡ ˇÒÚËˇÚ‡ Ë
Ô‡‚Ë ÔÓ‰ÛÍÚ‡ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎ-
ÌÓ Û‰Ó·ÂÌ Á‡ ÛÔÓÚÂ·‡. ¿ ‚Ë-
ÒÓÍÓÚÓ Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂ Ì‡ ÔË-
ÎÂ¯ÍÓ ÏÂÒÓ ÔË‰‡‚‡ Ì‡ ·ÛÎ¸-
ÓÌ‡ Ë ÔË„ÓÚ‚ÂÌËÚÂ Ò ÌÂ„Ó
ˇÒÚËˇ ÒËÎÂÌ ‚ÍÛÒ Ë ‡ÓÏ‡Ú
Ì‡ ËÒÚËÌÒÍÓ ÔËÎÂ. ŒÒÚ‡‚‡
‰‡ ‰Ó·‡‚ËÚÂ ‰ÓÁ‡ ‚˙Ó·‡ÊÂ-
ÌËÂ Ë ÔÓÒÚÓ ‰‡ ÒÂ Á‡·‡‚Îˇ-
‚‡ÚÂ.
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ðð àà ññ èè ââ èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   
Отлично почистено 
лице

Това се постига лес-
но с трите продук-
та от серията
Clean Skin на DEB-
ORAH BIETYC® –
ексфолиант, почи-
стващ гел и почи-
стваща пяна за
лице. Гелообразна-
та формула на
ексфолианта

съдържа нежни гранули, които

„експертно“ премахват черните
точки. Растителните оксиданти
и екстрактите от лимон, порто-
кал, захарна тръстика и боровин-
ка в състава на почистващия гел
оставят кожата копринено глад-
ка след почистването. А пяната е
балсам за чувствителната кожа.
И трите продукта са на супер-
достъпни цени.

Устни и нокти 
Revlon 2007-2008 
За сезона есен-зима Revlon предс-
тавя новите топли естествени

нюанси на червилата Super
Lustrous™. Многообразието от
цветове включва хромирани нюан-
си с лек метален отблясък, кади-

фени пастелни нюанси и матови
перлени покрития.
А новата гама лакове за нокти ак-
центира върху натуралните есте-
ствени нюанси, които са и акту-
ални за сезона. Цветовете са наси-
тени, с матов или бляскав от-
тенък. Лаковото покритие се на-
нася гладко и равномерно, без наб-
раздявания и издържа до 7 дни. Ла-
ковете за нокти на Revlon Core
Nail Enamel са за жените, които
искат перфектен маникюр, който
изглежда така, сякаш е направен в
професионално студио.

В ЧУВАЛ С БРЕЗОВИ ЛИСТА Това не е
само възможност да се загреете, но и да
проведете сеанс по аромотерапия – затоп-
лените листа и билки активно отделят
етерични масла.

ПЯСЪЧНА БАНЯ Това обикновено зари-
ване в чист горещ пясък, който добре заг-

рява съдовете и абсорбира мръсотията от
кожата, е изключително полезно. Тези бани
са подходящи за лечение на артрит, ревма-
тизъм, нефрит и на някои гинекологични за-
болявания. Всъщност можете да си напра-
вите пясъчна баня и докато сте на плажа.
Тъкмо тя ще е съчетана с допълнителния
лечебен ефект от къпането в морето.

SPA В ДОМАШНИ 
УСЛОВИЯ

КЕДРОВА ФИТОБЪЧВА Тези, които не
обичат да се къпят колективно и предпочи-
тат индивидуалните процедури, могат да
си направят лична сауна в градското жили-

ще. Купуват
си специална
кедрова бъчва,
в която под
налягане се по-
дава гореща,
наситена с
ароматни ле-
чебни билки
пара с темпе-
ратура 70–90
°С. Най-важна-
та особеност
на тази мини-
сауна е, че под

въздействие на горещата пара се проявяват
и особените свойства на материала, от
който е направена бъчвата – натурален си-
бирски кедър. А той се смята за извънредно
лековито дърво. При нагряване с горещата
пара кедровата дървесина обилно отделя
фитонциди и природни дезинфектанти, ко-
ито убиват и намаляват ръста на развитие
на вредните микроорганизми по кожата. 
�ОСОБЕНОСТИ НА ПРОЦЕДУРИТЕ 

Конструкцията на кедровата бъчва е та-
кава, че главата на човека се намира изцяло
извън нея, което помага да се избегне допъл-
нителното натоварване на сърцето, диха-

телната система и съдовете на главния
мозък. Затова процедурите в кедровата
минисауна се понасят лесно даже и от оне-
зи, които понасят зле високите темпера-
тури в сауната и повишената влажност в
руската баня. Горещата пара, наситена с
изпарения от кедрова дървесина и расти-
телни екстракти, способства за разшире-
ние на кръвоносните съдове, активизира
циркулацията на кръвта и насищането на
органите с кислород. От това се нормали-
зира обмяната на веществата, кожата се
почиства и видимо се подмладява. Затопле-
ната кожа много по-добре попива целебни-
те настойки. Микроскопичните частици
от лечебни треви, оставащи върху кожата,
въздействат на организма през порите още
няколко часа след приключване на процеду-
рата. Смята се, че през кожата билките
действат 40% по-ефективно, отколкото
ако се пият като чайове.
� ЗА ЗДРАВЕТО 

Процедурите във фитобъчвата дос-
татъчно ефективно влияят на функциони-
рането на ендокринната, нервната и сър-
дечносъдовата система в организма. Спе-
циалистите твърдят, че те намаляват
стреса и мускулното напрежение, помагат
за изглаждане на целулита и за видимо пони-
жаване на телесното тегло и ефективно
облекчават махмурлука. С тяхна помощ
организмът се възстановява бързо след из-
тощително натоварване. Много са полезни
за кожата при наличието на псориазис и
атопичен дерматит. 

ОТ ПАРАТА 
СЕ ОТСЛАБВА
Известно е, че посещението на парна баня

помага за стопяване на излишните килог-

рами. И това не е слух. Специалистите съ-

що го потвърждават. По време на проце-

дурите в банята излишната мазнина излиза

през кожата и дихателните пътища и об-

мяната на веществата се активизира. Това

може да се постигне във всяка баня, но

най-добре се получава в сухата (например

във финската). А високата влажност на

руската пък възпрепятства обилното по-

тоотделяне – отделената пот не се изпа-

рява, а остава на повърхността на кожата

и затруднява терморегулацията За осигу-

ряването на нормално дишане на кожата и

за очистването є помагат метличките и

масажът с четка или груба ръкавица. След

такъв пилинг можете да отмиете кожни-

те мръсотии под душа с комфортна за вас

температура на водата. 

Отслабващ ефект дават кратките, но

чести влизания в парната баня, например 3

пъти по 3 минути за четвърт час. В про-

междутъците е полезно да пиете топъл

чай от липов цвят или сушени малини (на

глътки). А за да задържите резултата, в

рамките на 2–3 часа след банята не пийте

абсолютно нищо.

Банята е отлично козметично средство –

освежава тена, подобрява текстурата на

кожата и „разглажда“ малките бръчки. За

тази цел най-подходяща е руската баня,

тъй като в сауната заради високата тем-

пература и сухия въздух кожата бързо се

обезводнява. Още по-благоприятно

действа на кожата влажната, пропита с

минерални соли и етерични масла пара в

турската баня.

ЗА ЛЮБИТЕЛКИТЕ 
НА МАСКИТЕ
Да нанасяте маска в парната баня, няма

никакъв смисъл. Защото кожата в този

момент отделя заедно с потта мазнини и

мръсотии. След това, по време на

охлаждането, започва обратният процес.

Тогава е време да нанесете и маската – на

чиста кожа.

ЖЕНСКИ ТАЙНИ



РАВНОМЕРЕН ТЕН

Íîâèòå èçáåëâàùè ïðîäóêòè íà Dr Renaud íà ðàñòèòåëíà îñíîâà ñà ôîðìóëèðàíè
êîìïëåêñíî äà ðåøàâàò ïðîáëåìà ñ íåðàâíîìåðíàòà ïèãìåíòàöèÿ íà êîæàòà. Òå ñà
åäíàêâî åôåêòèâíè êàêòî çà öÿëîòî ëèöå, òàêà è çà âñåêè åäèí õèïåðïèãìåíòèðàí
ó÷àñòúê îò êîæàòà, âêëþ÷èòåëíî è îêîëîî÷íèÿ êîíòóð. Ðåçóëòàòèòå îò òåñòîâåòå ñ
äîáðîâîëöè, êîèòî ñà èçïîëçâàëè 2 ìåñåöà èíòåíçèâíèÿ ôèòîèçáåëâàù êðåì è ñå-
ðóì, ñà:  
• Èçñâåòëÿâàíå íà êîæàòà: 81%
• Ïî-ìàëêî âèäèìè ïåòíà: 76%
• Ïî-ðàâíîìåðåí òåí: 71%
• Ïî-õèäðàòèðàíà êîæà: 81%

ÔÈÒÎÈÇÁÅËÂÀÙÎ ÌËßÊÎ
Íåæíî îòñòðàíÿâà ãðèìà è ïî÷è-
ñòâà îò åæåäíåâíîòî çàìúðñÿâà-
íå. Ñúäúðæà åêñòðàêò îò àëîå âå-
ðà è áàäåìîâî ìàñëî, êîèòî óñïî-
êîÿâàò, õèäðàòèðàò è îìåêîòÿ-
âàò.

ÔÈÒÎÈÇÁÅËÂÀÙ ËÎÑÈÎÍ 
Äåëèêàòåí ëîñèîí, áåç àëêîõîë,
êîéòî èìà äåïèãìåíòèðàùî è èç-
áåëâàùî äåéñòâèå. Òîíèçèðà,
õèäðàòèðà è óñïîêîÿâà.

ÔÈÒÎÈÇÁÅËÂÀÙ ÊÐÅÌ
Ëåê è ôèí êðåì, êîèòî ïðåäîòâ-
ðàòÿâà è èçñâåòëÿâà ïèãìåíòíè-
òå ïåòíà è öÿëîñòíèÿ òåí íà êî-
æàòà. Îãðàíè÷àâà îáðàçóâàíåòî
íà íîâè ïèãìåíòíè ïåòíà, àêòè-
âèðà êëåòú÷íàòà ðåãåíåðàöèÿ è
íåóòðàëèçèðà ñâîáîäíèòå ðàäè-
êàëè. Ñúäúðæà UV ôèëòðè. 

Ñîôèÿ, óë. “Ò. Êàáëåøêîâ” 49, òåë. 02/4840701, GSM: 0887/604109,
www.vitalityclub.bg, e-mail: info@vitalityclub.bg

ÈÍÒÅÍÇÈÂÅÍ 
ÔÈÒÎÈÇÁÅËÂÀÙ ÊÐÅÌ 
Èíòåíçèâíî èçáåëâà è óåäíàêâÿâà òåíà íà êî-
æàòà, âèäèìî íàìàëÿâà ïèãìåíòíèòå ïåòíà, óñ-
ïîêîÿâà è îìåêîòÿâà. Ðåãóëèðà ïðîöåñà íà ïèã-
ìåíòàöèÿ. Áîðè ñå ñúñ ñâîáîäíèòå ðàäèêàëè è
ïîäñèëâà èìóííàòà çàùèòà íà êîæàòà. Ñúäúð-
æà ñâåòëèííè êîðåêòîðè çà ìîìåíòàëåí åôåêò. 

ÈÍÒÅÍÇÈÂÅÍ ÔÈÒÎÈÇÁÅËÂÀÙ 
ÑÅÐÓÌ
Èíòåíçèâåí ñåðóì çà íàìàëÿâàíå íà ïèãìåíò-
íèòå ïåòíà è óåäíàêâÿâàíå íà òåíà. Èìà èçñ-
âåòëÿâàùî, àíòèîêñèäàíòíî è àíòèîñòàðÿâàùî
äåéñòâèå. 

ÔÈÒÎÈÇÁÅËÂÀÙÀ ÌÀÑÊÀ
Êðåìîîáðàçíà ìàñêà, êîÿòî èçñâåòëÿâà òåíà è
ñïîìàãà çà çàëè÷àâàíåòî íà ïèãìåíòíèòå ïåò-
íà ïî êîæàòà. Àêòèâèðà êëåòú÷íàòà ðåãeíåðà-
öèÿ, õèäðàòèðà è ïîäñèëâà åëàñòè÷íîñòòà. Çà
10 ìèíóòè îñèãóðÿâà áëÿñúê è êîïðèíåíî íåæ-
íà è ãëàäêà êîæà.
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Н
е всяка жена притежава козме-
тична култура, така да се каже.
А неправилното прилагане на коз-
метиката може да є навреди до

такава степен, че после дълго време да є се
налага да ликвидира последствията. Ето ги
и най-често срещаните митове.

1Опасно 
взаимодействие

Приятелката ти току-що е споделила, че
си е купила чуден дневен крем, който прави
кожата є опъната и гладка като на бебе.
Ти, естествено, веднага тичаш до дрогери-
ята, връщаш се с мечтаното флаконче в
чантата и веднага намазваш крема чудо на
лицето си.
СТОП! Сигурно сутринта си измила лице-
то си с пяна, обтрила си кожата си с тоник
и си нанесла своя добър стар дневен крем, а?
Преди да използваш новия продукт, е необ-
ходимо да елиминираш остатъците от коз-
метиката, която си напластила преди то-
ва върху кожата си. 
А за да си спокойна, че тя няма да „пламне“
от алергична реакция, е най-добре да си ку-
пуваш измиваща пяна, тоник и крем от ед-
на и съща серия. Алергичните реакции най-
често се провокират не от употребата на
новия продукт, а от взаимодействието му

с несъвместими с него компоненти от дру-
ги козметични продукти (разбирай от ос-
татъците им по лицето).

2Няма ранни 
бръчки?!

Тази точка се отнася най-вече за дамите на
20–25-годишна възраст. Козметичните
компании са единодушни в препоръката си,
че да се бориш с първите бръчки, не само е
нужно, а направо задължително!
НЕ! Работата е в това, че лифтингът пра-
ви кожата ленива и тя много скоро отвик-
ва сама да синтезира колаген и еластин.
Постоянно чака помощ отвън – от кремо-
вете, с които ние се опитваме да разгладим
бръчките. Затова, ако кожата ти е способ-
на сама да работи нормално, просто я ос-
тави да си върши работата. Особено ако си
на 20 години! На тази възраст е препоръчи-
телно да използваш само хидратиращи и
подхранващи кремове за лице с леки текс-
тури и не много сложни формули.

3Свикване

Това е още един мит, свързан с темата
лифтинг. Действително ли в козметиката
се съдържат компоненти, които способ-
стват привикването на кожата към тях? 
НЕ СЪВСЕМ! Кожата може да привикне
само със „силните“ продукти от професио-
налните и лечебни козметични серии. Ако
те се използват неумело или се употребя-
ват продължително време, наистина пра-
вят кожата ленива. 
Абсолютно невъзможно е кожата ти да
привикне обаче с крем от фирмата „Рога и
копита“, да кажем. Само към кремове с ин-
тензивно действащи формули! Когато се
опиташ да прекратиш обгрижването є с

тях и да ги замениш с по-леки аналози, кога-
то решиш да прекъснеш натрапчивата хи-
перподкрепа отвън, кожата отказва да „ра-
боти“ и започва да изглежда просто ужасно!

4Експресната 
козметика 

Тя е последният мит за сияйната и опъна-
та кожа. Но не съвсвем, ако я използваш ра-
зумно. Посягай към козметични продукти с
мигновено действие преди някой голям
празник (Нова година например) или важно
за теб събитие (първа среща с нов мъж). Но
не се мажи с тях всеки ден, преди да изле-
зеш за работа. И не само по причина, че те
са безбожно скъпи. 
НО! Така наречената експресна козметика
също кара кожата да развива зависимост,
защото е много силна. И следствието от
това вече го знаеш – кожата става ленива
и престава да произвежда собствен колаген
и еластин.

5Нощният 
крем

Интересно, колко твои приятелки знаят,
че нощният крем не се нанася непосред-
ствено преди лягане? Според едно минипро-
учване на „Бела“ тези жени са много. 
КОГА ТОГАВА СЕ НАНАСЯ? Минимум 2
часа преди лягане! В случай че не си успяла
да го направиш два часа преди лягане, по-
добре въобще се откажи от използването
на нощен крем. 
Защото, ако го нанесеш непосредствено
преди заспиване, кремът ще попие не в ко-
жата ти, а във възглавницата, ще запуши
порите и ще образува нещо като пелена
върху епидермиса, възпрепятстваща нор-
малното кожно дишане. Това са причините,
поради които нощните кремове трябва да

10ВЯРН
О-

ГР
ЕШ

НО

мита за 
красотата
мита за 
красотата

Съвременната млада жена може да назове поне три известни
козметични компании, да изреди „заглавията“ поне на пет

козметични продукта, които използва с удоволствие, и дори 
да цитира цените им. Но повечето дами не са запознати 

с елементарните правила за използване на всички тези кутийки,
тубички и флакончета.
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ЗРЯЛАТА КОЖА 45+
Радост, стрес, усмивки... 

Неконтролираните движения на ми-

мическите мускули образуват есте-

ствени линии и бръчки, които ста-

ват по-видими, започват да се

задълбочават, а чертите на лицето

се отпускат. Кожата очаква по-

мощ, защото се нуждае от интен-

зивни грижи в дълбочина. 

Дълбочинно възстановяване на чер-

тите на лицето – това е задачата

на продуктите от линията „Елик-

сир“ на Dermacol. Те оказват момен-

тално, дълготрайно, тонизиращо и

изглаждащо действие върху кожата.

ЕЛИКСИР 45+
Интензивен 
дневен крем 
против бръчки
Обновяващият

дневен крем съ-

държа екстракт

от морски водо-

расли Thalassine®, който редуцира дълбо-

ките бръчки и възстановява и укрепва

структурата на кожата. Кремът е нежно

парфюмиран и съдържа UV филтри.

ВСИЧКО ЗА КРАСОТАТА

ЕЛИКСИР 45+
Интензивен 
нощен крем
против бръчки
Обновяващият но-

щен крем е пред-

назначен за интен-

зивна грижа за ко-

жата през нощта. Екстрактът от водо-

расли Thalassine® заедно с другите актив-

ни съставки – креатин, Shea Butter, ви-

тамин Е, алантоин – намалява дълбоките

бръчки, изглажда фините линии, успокоява

кожата и осигурява нейната оптимална

хидратация.

Официален вносител „Ралица“ ООД:

1463 София, ул. „Хан Аспарух“ 35,

тел. 02/980 33 15, факс 02/980 48 99,

Е-mail: dinpg@techno-link.com.
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се използват поне два часа преди да влезеш
в леглото. Излишъците след нанасянето по-
пий с мека салфетка.

6Крем 
на улицата?

Да, понеже времето е много забързано, мно-
го жени правят и тази грешка – нанасят
дневния си крем в движение, слизайки по
стълбите или в колата, преди да са потег-
лили за работа. 
В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ! През зимата грижи-
те за кожата трябва да завършват 40 мину-
ти преди да си покажеш носа на улицата. От
студа кремът не може да попие, а се превръ-
ща в ледена коричка, която допълнително на-
ранява кожата и може да предизвика нежела-
телни реакции. Затова в случай, че не си успя-
ла да си сложиш крем сутринта от бързане,
не го прави в маршрутката или още по-лошо
– докато бягаш към автобусната спирка.

7Почистване 
само с тоник

Много жени си задават въпроса, дали то е
задължително. А други пък използват този
продукт като единствено почистващо
средство.
НЕ БИВА! Кожата първоначално се почи-
ства с мляко, пяна или гел за измиване и чак
вторично – с тоник. Той обира и последни-
те микроскопични остатъци от замърся-
вания, които са виновни за запушване на
кожните пори. Другото голямо предим-
ство на тоника е, че той перфектно под-
готвя кожата за нанасяне на крема за лице.

8Природната 
козметика

От спестовност или от лековерност дос-
та дами смятат, че природната козметика
е много по-ефективна и щадяща за кожата.
Затова купуват само нея.
ТЯ НЕ Е ПАНАЦЕЯ. По принцип натурал-
ните съставки не проникват надълбоко в
кожата, а работят преимуществено на ни-

во кожна повърхност. А за решаването на
специфични козметични проблеми въздей-
ствието върху епидермиса е твърде недос-
татъчна мярка. Горещо ти препоръчваме да
съчетаваш умело природата и науката, от-
колкото да отдаваш предпочитание само на
природата. Неоспорим факт например е, че
честото използване на къна (продукт за бо-
ядисване на коса от растителен произход)
запушва порите на скалпа и възпрепятства
дишането на косата. Ти си прави изводите.

9За всички типове

Въобще не е нужно да продължим това изре-
чение с думите „кожа“ или „коса“. Просто
то е измислено за всички „типове“, които
нищо не разбират от козметика. Другари-
те производители ти продават една въл-
шебна пръчка в кутийка. Която и от мазна-
та коса те избавя, и от сухата. А и глава-
та ти може също да измие. 
ГЛУПОСТИ! Купувай само козметика, пред-
назначена за отстраняване на конкретни
проблеми на твоята кожа, а не козметика,
която се „бори“ за световна справедливост.

10Трябва ли да мажеш
цялото си лице 
с фон дьо тен? 

Професионалистите са на друго мнение.
ИСТИНАТА. Когато става въпрос за фон
дьо тен, малкото е много. За да не изглежда
лицето ти като маска, не го покривай цяло-
то с продукта. Понеже съвременните фон
дьо тени са направени така, че да се нана-
сят на тънък слой, но в същото време да са
суперпокривни и да се сливат незабележимо
с цвета на кожата, няма никакъв проблем да
ги нанасяш само на проблемните зони по ли-
цето. Най-добрата техника за нанасянето
им е с потупващи движения първо върху Т
зоната на лицето (челото, носа и брадичка-
та), след което продуктът се разнася наст-
рани, докъдето е нужно. Дори не е задължи-
телно да покрие целите бузи. 

ЧЕРНАТА СПИРАЛА

НЕ ОТИВА НА ВСЕКИГО

Гримьорите твърдят, че понякога,
вместо да освежи едно лице, чер-
ната спирала за мигли може да го
„изпие“. Това е така, защото чер-
ното има свойството да абсорби-
ра цялата светлина, така че, нане-
сено върху лицето, може да напра-
ви чертите около него да изглеж-
дат по-бледи, отколкото са. 
Ако си със светла кожа, смени черната с тъмнокафява спирала. Тя е с ефекта на черната, но
кожата ти ще изглежда свежа вместо бледа и изтощена. Ако искаш да вкараш повече
блясък в погледа, заложи на синята спирала за мигли. Синьото придава благородство и
изтънченост на физиономията. С негова помощ бялото на окото засиява. Ако кожата ти е
смугла или с маслинен оттенък, най-добрият вариант спирала за мигли е тази с цвят бордо.
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Д
али ще можем да вършим редица
ежедневни дейности благодарение
на глината един ден? Странен
въпрос, нали? Учени от универси-

тета в Нанси са установили, че един от ви-
довете глина – нонтронит, смесен с вода,
има свойствата на течните кристали. Теч-
ните кристали са органични вещества, за
които е характерно, че когато са в течно

състояние, образуващите ги частици се
местят свободно една спрямо друга и зае-
мат формата на съда, в който се намират.
Днес течните кристали (LCD – liquid crys-
tal display) присъстват навсякъде в бита ни
– в мониторите на компютрите, в цифро-
фите апарати, в CD плейърите и дори в
микровълновите фурни. Затова изглежда
съвсем реално един ден визуализацията на
информацията да се осъществява с помощ-
та на нонтронит. Тоест на глина. Но да ос-
тавим това на бъдещето.

Още от дълбока древност
глината (или хумата) е намирала приложение
при лечение на различни заболявания (холера,
дизентерия, възпаления), за разкрасяване, за
извайване на статуи и амфори, както и за
производство на керемиди и тухли. Но в
какво се състои магията на този продукт?
Всички глинести скали са образувани от си-
лициев двуокис с примеси от минерални еле-
менти, които придават различни цветове
на самата глина. Те се подреждат или на изк-
лючително тънки слоеве, или се промъкват

между глинените пластове като микроско-
пични нишки. Именно на този строеж се
дължи и свойството на глината да абсорби-
ра много вода, което я прави мека и лесна за
обработка. Бентонитът (вид глина) напри-
мер задържа до 30% вода в своя обем.

Глината има свойството да абсорбира не
само вода, но и аромати. Сложена в малка
купичка в хладилника, тя ефективно
отстранява неприятните миризми. Може
също така да „улавя“ вредни субстанции –

попива като гъба токсините. 

Глината има свойството 
да изсмуква и разтваря мазнини-
те, което я превръща в отлично
природно козметично средство 
за почистване не само на кожата,
но и на косата.

Може да се използва за измиване на изто-
щена или проблемна коса, която реагира зле
на третирането с шампоани. Глината при-
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ггллииннааттаа

ЕЛ
ИКСИРИ

ВВъъппррееккии  ннааппррееддъъккаа  
ннаа  ссъъввррееммееннннааттаа
ккооззммееттииккаа  ии  ммееддииццииннаа
нняяммаа  нниищщоо  ппоо--ддооббрроо  
оотт  ннааттууррааллнниияя  ппррооддуукктт..
ГГллииннааттаа  ее  ссъъсс  ссккааллеенн
ппррооииззххоодд  ии  ииммаа
ммннооггооббррооййннии  ппррииллоожжеенниияя
––  нняяккооии  оотт  ккооииттоо  
ддооссттаа  ииззннееннааддвваащщии..

В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ

По принцип глината е основа на маските за лице. Към нея могат
да се добавят мляко, мед, лимонов сок, зехтин, жълтък (според
типа кожа). Ето 2 изпитани почистващи и тонизиращи маски.
�За нормална до суха кожа 2–3 с. л. козметична глина се за-
ливат с хладка вода. Добавят се 1 жълтък, няколко капки зех-
тин и няколко капки бадемово масло. Маската престоява 15 ми-
нути, след което се отмива с хладка вода. След това кожата
на лицето се намазва задължително с хидратиращ крем.
�За мазна кожа Смесват се 3 с. л. хума, 1 белтък и 1 ч. л. ли-
монов сок. Нанесете маската, изчакайте 15 минути и я
отстранете с хладка вода. 



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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тежава и антибактериално действие –
убива микробите. Благодарение на богатия
си състав от соли и микроелементи тя ук-
репва имунната система, прочиства орга-
низма и обновява клетките.

Природата предлага

богата палитра 
от цветове

глина. Цветът є се определя от количест-
вото на оксиди в състава є. Различните
цветове глина имат различни приложения.
Някои видове например имат по-добри аб-
сорбиращи свойства от други. Зелената и
бялата са най-лековити. Бялата глина вли-
за в състава на порцелановите изделия. Но
често се използва (под формата на талк) за
прилагането на почистващи маски в козме-
тичните салони.

Като цяр
Външно При навяхване върху нараненото

място се нанася слой глина (с дебелина 2 см)
1–2 пъти дневно, докато болката се усеща.
В Африка пък използват глината за лечение
на язва! Тя лекува още рани и изгаряния.

Вътрешно Чрез прием на глинена вода
(количеството и съотношението между
вода и глина се определят от лекар или ап-
текар!) могат да се лекуват стомашно-
чревни заболявания (гастрит, диария), ан-
гина, болки в ушите, носа, гърлото, както
и чернодробни и белодробни заболявания.
Глината може да се използва за прочиства-
не на организма, за подобряване на обмяна-
та на веществата и дори за отслабване.

Маски за кожа и коса 

�
За предпочитане са червената, розова-
та или бялата глина (хума), които из-

сушават кожата по-малко в сравнение със
зелената. 

�
При чувствителна кожа не е препоръ-
чително да се добавя мед в маската. 

�
Глинените маски абсорбират замърсява-
нията, почистват кожата и косата,

имат антисептични и противовъзпалителни
свойства, извличат токсините и дори могат
да действат като дезодорант на тялото.

�
В аптеките и козметичните магазини
се предлагат натурални готови маски

от глина (на прах), които са козметични
средства за бързо възстановяване на кожа-
та и косата. Те доставят допълнителни
активни вещества на кожата и косата, ле-
куват, възстановяват, освежават и гаран-
тират траен ефект в дълбочина. 

�
Миенето с глина снабдява косата с необ-
ходимите минерални соли, овлажнява и

тонизира, помага за намаляване на пърхота. 

�
Глинените маски се нанасят върху
предварително почистеното лице, коса

или тяло за 10–15 минути. При суха кожа се
отмиват, преди да изсъхнат напълно. При
смесена кожа с глина се мажат само отдел-
ни участъци или възпалени пъпчици и акне. 

Анастасия ЯНКОВА

�� Глината не бива да попада в съп-
рикосновение с метални купички или
бъркалки.
�� Тя не се бърка. Изсипва се в съда,
долива се вода и се изчаква. Ако я
разбъркате, ще стане лепкава.
�� Глинената смес се оставя да прес-
тои поне 1 час на стайна температу-
ра, преди да се използва. След като
изсъхне на лицето, веднага се
отстранява и не се употребява пов-
торно.
�� При вътрешната употреба тряб-
ва да се внимава в случаите на високо
кръвно налягане, запек или ако се про-
вежда лечение с други лекарства.

ППООДДГГООТТООВВККАА

�� Бялата (каолин) е най-популярна.
Съдържа цинк и магнезий, които на-
маляват косопада и оздравяват из-
тощената коса. Притежава анти-
септични и регенериращи свойства и
е подходяща за тънка и загубила све-
жестта си коса.
�� Зелената е ефикасна при трети-
ране на скалпа и е популярна като лек
срещу себореята. Подходяща е и за
маски при мазна кожа на лицето.
�� Синята съдържа всички минерални
соли и микроелементи, от които се
нуждае кожата. Тя активизира кръ-
вообращението и облекчава възпале-
нията. 
�� Червената също подобрява кръво-
обращението и действа противоа-
лергично. Подходяща е за нежна и
чувствителна кожа. 

ППОО ЦЦВВЕЕТТООВВЕЕ



—
амо без паника! Щом
професионалните
гримьори и коафьори
твърдят, че тези

грешки са поправими, значи са
поправими.

——ÔÔËË‡‡ÎÎ‡‡  
ÌÌ‡‡  ÚÚÓÓÔÔ˜̃ÂÂÚÚ‡‡

БЪРЗА ПОМОЩ Ако
опитът ви да постигнете по-
дълги и по-гъсти мигли се е про-
валил и не можете да мигнете
от слепналите се ресници, от-
рупани с топчета спирала,
действайте веднага. Защото
спиралата съхне много бързо!
Изтрийте хубаво четката на
спиралата със суха салфетка, за
да не остане и грам продукт по
нея. След това я прекарайте
енергично през миглите, за да ги
разделите. За целта можете да
използвате и стара четка за зъ-
би. Само че тя трябва да е аб-
солютно суха.

ƒƒÛÛÔÔÍÍ‡‡  ‚‚˙̇‚‚  ‚‚ÂÂÊÊ‰‰‡‡ÚÚ‡‡
БЪРЗА ПОМОЩ Едно пог-
решно движение с пин-
сетата и едно
важно за форма-

та на веждите косъмче вече е
отскубнато. Остава дупка или
нещо като голо, просветващо
петно. За да запълните празно-
то пространство, срешете
космите на веждата в обратна
на растежа им посока, така че
дупката да се оголи още по-доб-

ре. С подходящ цвят молив за
вежди изрисувайте косъмчета с
приблизително същата дебели-
на като естествените. Среше-
те отново веждата по посока
на растежа на космите. 

По принцип тази техника се
използва и за оптическо сгъстя-
ване на веждите.

œœÂÂÍÍ‡‡ÎÎÂÂÌÌÓÓ  
ÍÍ˙̇ÒÒ  ··ÂÂÚÚÓÓÌÌ

БЪРЗА ПОМОЩ Отделете

широк 5 см кичур точно в среда-
та на бретона и го усучете око-
ло оста му. Изтеглете го назад
и го прикрепете с гребенче за ко-
са към темето, така че зъбци-
те на гребена да са обърнати
към челото. Колкото по-гъст е
гребенът, толкова по-здраво ще
стои „тупето“ на главата. Ако
сте късо подстригани, срешете
бретона на една страна, фикси-
райте го с гел към останалата
коса с красива фиба. 

ЕК
СПРЕ

СНИ

„П
ОПРА

ВКИ“

ƒƒÓÓ‚‚˙̇¯̄ËËÚÚÂÂÎÎÌÌËË  
‡‡··ÓÓÚÚËË

ƒƒÓÓ‚‚˙̇¯̄ËËÚÚÂÂÎÎÌÌËË  
‡‡··ÓÓÚÚËË

СЪВЕТА ЗА СПЕШНО ОПРАВЯНЕ НА ВЪНШНИЯ ВИД11441144

По закона на Мърфи лакът върху

ноктите ви се обелва точно
преди да излезете за среща. От

бързане и притеснение изливате

едно кило парфюм върху себе си.

А ви се искаше днес да
изглеждате и ухаете перфектно!
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Яркочервеното червило е много
капризно за нанасяне. Затова много
внимавайте при очертаването на
устните
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œœÛÛÍÍÌÌ‡‡ÚÚ  
ËËÎÎËË  ÒÒ˜̃ÛÛÔÔÂÂÌÌ  ÌÌÓÓÍÍ˙̇ÚÚ

БЪРЗА ПОМОЩ Вероятно
ще се изкушите да изрежете
счупената му част и след това
да изпилите остатъка. Помис-
лете логично! В този случай ще
се разделите със счупената
част, но този нокът ще се раз-
личава нелицеприятно от оста-
налите. 

Ако нокътят само е сцепен,
по-добрият вари-
ант е да го намаже-
те с безцветен лак
за нокти, за да из-
равните повърхно-
стта му. А ако е
счупен непоправимо
по-близо до основата
или счупената част е
почти паднала, опи-

тайте се да я залепите
с прозрачна самозалепва-
ща се лепенка. Изрежете
лепенката по формата на
нокътя, за да не стърчи, и от-
горе є нанесете лак за нокти.
Лакирайте и другите нокти,
естествено!

ÕÕÂÂ‡‡‚‚ÌÌÓÓÏÏÂÂÌÌÓÓ  
ÌÌ‡‡ÌÌÂÂÒÒÂÂÌÌ  

‡‡‚‚ÚÚÓÓ··ÓÓÌÌÁÁ‡‡ÌÌÚÚ
БЪРЗА ПОМОЩ Ако сте
сбъркали при нанасянето на ав-
тобронзанта или тониращия
крем (неравномерните участъ-
ци са най-видни върху ръцете и
краката), осветлете тъмните
и потъмнете по-светлите пет-
на, за да уеднаквите цвета. Как
да го направите? По-тъмните
петна натъркайте с лимонов
сок (лимонената киселина е ес-
тествено пилинг средство) или
с памук, напоен с 3% кислородна
вода. За потъмняването на по-
светлите участъци нанесете
още малко автобронзант с гъ-
бата за разнасяне на фон дьо
тена и размажете внимателно.

РАЗМАЗАН

ПО КОЖАТА

ЛАК ЗА НОКТИ

Няма да спасите положение-
то, ако изтриете само него с
памуче, напоено с ацетон.
Нужно е да изтриете целия
лакиран нокът и да нанесете
нов слой лак. Ако постъпите
другояче, ще съжалявате и
ще загубите повече време.

œœÂÂÍÍ‡‡ÎÎÂÂÌÌÓÓ  
ÏÏÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔ‡‡ÙÙ˛̨ÏÏ

БЪРЗА ПОМОЩ За да
отстраните задушливата ми-
ризма на парфюма, веднага изт-
рийте кожата (там, където
сте пръснали парфюма) с влаж-

на кърпичка или с памук, напоен
с лек спирт. 

Ако парфюмът е попил в дре-
хите ви, издухайте критични-
те парфюмирани зони за някол-
ко минути със сешоар.

ÀÀ˛̨˘̆ÂÂ˘̆‡‡  ÒÒÂÂ  
ÍÍÓÓÊÊ‡‡

БЪРЗА ПОМОЩ В никакъв
случай не се опитвайте да тър-
кате или да обелвате механично
кожата, която е започнала да се
лющи или бели сама, тъй като
ще увеличите риска от инфек-
ция и ще забавите процеса на ре-
генерацията (обновяването) є. 

Вместо това втрийте в тази
зона (с кръгови движения) малко
почистващ лосион. Той едновре-
менно ще елиминира мъртвите
клетки и ще овлажни кожата.
След това обработете място-
то с хидрокортизонов крем, ко-
ректор и накрая със защитна
пудра. По този начин няма да
раздразните мястото и кожа-
та няма да почервенее и да се
подуе. Точно обратното – ще се
успокои.
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ðð àà ññ èè ââ èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   
Mastertouch 
на Max Factor
е новият коректор – иде-
алният партньор на всич-
ки фон дьо тени
Той гарантира най-доброто
покритие, от което се
нуждаете, независимо дали
ще коригирате тъмните
кръгове под очите, пъпчи-
ците или несъвършен-
ствата по кожата. Без
значение дали ще използ-
вате коректора
Mastertouch в комбинация
с фон дьо тена Color
Adapt (с високотехноло-
гична формула, която се
адаптира към тена на
кожата) или с Age
Renew (с моментален

подмладяващ ефект), кожата ви
ще изглежда естествена, нежна и
гладка. Специалното тампонче на
коректора позволява прецизно на-
насяне, а формулата му осигурява
фантастичен краен резултат, без
кожата да изглежда суха. Текстура-
та на коректора не позволява нап-
ластяването му във фините линии.
Продуктът се слива идеално с фон
дьо тена и перфектно покрива зо-
ните, които най-много се нуждаят
от него. Предлага се в три нюанса.
ВАЖНО! На българските жени
Max Factor прави едно невероятно
октомврийско предложение: при
покупка на фон дьо тен Age Renew
получавате подарък – пудра Creme
Puff!
А новата муза на Max Factor се
казва Кармен Кас. Водещият топ-

модел бе избран от компанията за
нейно ново рекламно лице. 

FLEX за видимо 
по-здрава коса
Серията шампоани и балсами
FLEX вече е с нова, по-ефикасна
формула и елегантен външен вид.
Обогатени допълнително с комп-
лекс активни съставки с тройно
действие, продуктите осигуряват
свежест и приятно ухание през це-
лия ден. Нежния измиващ ефект
на шампоаните може да усетите

още при първото измиване. Балса-
мите ще направят косата ви ви-
димо по-еластична, блестяща и
здрава. Серията шампоани и бал-
сами FLEX се предлага в 5 вариан-
та: �възстановяващ (подходящ за
суха и третирана коса) �за мазна
коса (със съставки, регулиращи
отделянето на себум) �за обем и
плътност (подходящ при тънка и
склонна към бързо омазняване коса
�хидратиращ (за нормални коси)
�за боядисана и изсветлена коса
(подходящ за честа употреба).

ПРЕКАЛЕНО

ИЗСВЕТЛЕЛИТЕ

КИчУРИ

се поправят най-добре във
фризьорския салон. Но в
екстремни случаи можете да
се справите и сами с помощ-
та на шампоан оцветител.
Измийте с него два пъти ко-
сата си и бързо я изсушете,
за да не закъснеете за среща. 

œœÂÂÍÍ‡‡ÎÎËËÎÎËË  ÒÒÚÚÂÂ  
ÒÒ  ÎÎ‡‡ÍÍ‡‡  ÁÁ‡‡  ÍÍÓÓÒÒ‡‡??!!

БЪРЗА ПОМОЩ Прекомерно
напръсканата с лак коса може
да произведе неприятно впе-
чатление – да заприлича на
птиче гнездо. В този случай
леко и нежно разрешете
втвърдилите се кичури на-
обратно – от върха към
корена (до самия корен).
Ако започнете от корени-
те, ще объркате още повече
косата. След това специфично
сресване разтъркайте малко
крем за лице между дланите си
и прекарайте мазните пръсти
през косата си на местата, къ-
дето тя се е сплъстила най-
много. Така тя няма да изглеж-
да втвърдена, а овлажнена. 

Внимание! Ако използвате
по-некачествен лак, когато сре-
шите косата си, тя ще се раз-
дели на кичури. В този случай
наведете глава надолу, обърнете
косата и разтърсете глава. Ще
постигнете едновременно „сли-

ване“ на кичурите и обем.

  ÓÓ„„‡‡ÚÚÓÓ  ÛÛÊÊ˙̇ÚÚ  
ÂÂ  ‚‚  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂ˜̃ÂÂ

БЪРЗА ПОМОЩ По принцип
при нанасянето на ружа никога
не бива да преминавате грани-
цата на скулите. Ако, без да ис-
кате, сте прекалили, нанесете с
четка малко по-светла прахо-
образна пудра отгоре. Ако не
успеете да туширате яркост-

та на цвета с този трик, тре-
тирайте участъка с коректор.

ÃÃÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÌÌ‡‡ÔÔÛÛ‰‰ÂÂÌÌ‡‡
БЪРЗА ПОМОЩ Преди да на-
несат пудрата, професионални-
те гримьори използват различни
видове спрейове за овлажняване
на лицето, които съдържат гли-
церин (хидратираща съставка).
Така напудрената кожа изглежда

естествено, а не като че ли
е намацана с тебешир.

Съветваме ви и вие да из-
ползвате такъв спрей. Той
се впръсква от разстояние
10 см от лицето. Очите и

устните трябва да са зат-
ворени. След напръскването

попийте излишъците с мека
салфетка.

ÕÕ‡‡ÔÔÎÎ‡‡ÒÒÚÚÂÂÌÌËË  
ÒÒÚÚËËÎÎËËÁÁËË‡‡˘̆ËË  

ÔÔÓÓ‰‰ÛÛÍÍÚÚËË  ÁÁ‡‡  ÍÍÓÓÒÒ‡‡  
БЪРЗА ПОМОЩ Нямате вре-
ме да измиете косата си, а сте
прекалили със стилизиращите
продукти? Прикрийте сплъсте-
ната коса с помощта на широка
5 см лента или кърпа (шалче). 

Или пък напудрете ръцете си
с бебешка пудра и прекарайте
пръсти през косата си.

««‡‡˜̃ÂÂ‚‚ÂÂÌÌ‡‡  ÍÍÓÓÊÊ‡‡
БЪРЗА ПОМОЩ За да нама-
лите червенината и раздразне-
нието, потопете част от ръка-
виците за почистване на лице-
то в студена вода, а другата
част – в тоалетно мляко за ус-
покояване на иритирана кожа.
Сложете ги на ръцете си и
задръжте длани върху лицето
10 минути. Ако кожата ви
продължи да бъде зачервена,
изсмучете кубче лед. Има ре-
цептори в устната кухина, кои-
то реагират на студено, като
стягат кръвоносните съдове.
Ако и това не помогне, нане-
сете тънък слой кремообразен
фон дьо тен в прасковен цвят.
Той гарантирано ще маскира
червенината. 

Фани БЛАГОЕВА

Винаги носете в дамската си чанта, колкото и малка да е тя,
влажни кърпички, пудра и коректор. Те са средствата за
експресни поправки в случай, че се наложи
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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.

Пърхотът, накъсаните краища 
и изтощителното често боядисване 
на дължините пречат на растежа 
на косъма 

Д
ългата коса винаги е била атрибут на
женствеността. Но много дами се разде-
лят с прискърбие с нея, защото не умеят
да я обгрижват правилно вкъщи. „Стрижи!

Ще си затворя очите, за да не гледам и да не се
разплача. Обичам си косата, но виж я на какво
прилича. С нищо не мога да я спася“ – проплака
преди няколко дни една клиентка с дълга до дупе-
то коса. Това ме подтикна да споделя с читател-
ките на „Бела“ няколко спасителни съвета.

Косъмът е 
мъртва материя

Жив е само неговият корен. Самият
косъм се състои от малки застъпващи се
(като керемидите на къща) люспици.
При здравата коса люспите лягат добре
една върху друга, а при „болната“ те са
разрошени. Неприлепналите плътно не могат да
отразяват светлината. Точно по тази причина
изтощената и повредена коса изглежда сивкава.

Всеки косъм расте различно и независимо от
другите. Първо пораства активно, после си почи-
ва. Този цикъл е в рамките на 6–7 години. Дългата
коса е стара коса. Затова тя по-често цъфти и
по-често изглежда неподдържана въпреки неимо-
верните грижи, които полагаш за нея. Краищата
є не са толкова плътни. Там белтъчните връзки
са по-отслабени. Затова на притежателките на
дълги коси препоръчвам горещо редовно
подстригване на краищата на 6 седмици.

За предпочитане – във фризьорския салон, защо-
то специалистите ще се погрижат и за формата
на прическата при това подстригване.

Правилното измиване
Задължително се „въоръжете“ с шампоан за

честа употреба. Другите биха били по-агресивни
за дългата коса. Сложете на козметичното си
рафтче и спрей за изтощени краища. Впрочем
козметичните гиганти напоследък разработиха и
специални шампоани и балсами за дълги коси. Тех-
ните съставки успешно се справят с „повреди-
те“ на дългия косъм. 

Водноразтворимите силикони в съдържание-
то на тези специализирани продукти перфект-
но заглаждат „разрошения“ кутикул и правят
косъма по-еластичен и лъскав.

Използването на балсам или маска (нанасят се
само по дължините, като се втриват по-интен-
зивно в краищата!) е абсолютно задължително,
ако имаш дълга коса. 

Колкото и да бързаш, остани под душа още пет
минути, за да отмиеш и най-малките остатъци
от балсама или маската върху косата. Напластя-
ването на тези остатъци омазнява косъма и спо-

Искам дълга! Но...Искам дълга! Но...



собства за деформиране на прическата. За-
ради тях косата после ще изглежда замаза-
на и сплъстена. 

Завършващият акорд на измиването на дъл-
гата коса е обливането є с хладка вода. Този
трик подпомага заглаждането на люспички-
те. Механичните въздействия като триене с

кърпа, неправилно ресане  и издърпване с пре-
са, без да се нанесе продукт за термично тре-
тиране, са крайно нежелателни.

За ускоряване на растежа
За да расте косата бързо, мастните жле-

зи трябва да произвеждат себум, мъжкият
хормон тестостерон трябва да е в балан-
сирано количество с другите хормони,
клетките на косата трябва да получават
достатъчни хранителни вещества и коли-
чеството на мукополизахаридите, подхран-
ващи същите тези клетки, трябва да е дос-
татъчно. Как се постига това?

Първо – със здравословен начин на живот.
Тютюнопушенето, дефицитът от течнос-
ти в организма, както и отсъствието на
плодове и зеленчуци в дневното ти меню за-
бавят растежа на косата. 

Разбира се, можеш да се възползваш и от
козметиката, специално създадена да по-

добрява растежа на косата. 
Незаменими помощници в това отноше-

ние са серумите за растеж и маслата за
подхранване на кутикула.

Отлични средства за подхранване и заздра-
вяване на косата са екстрактите от орех,
бяла бреза и коприва. Козметичните продук-
ти, които съдържат витамин РР и силикон,
придават на косъма обемност и блясък.
Ежедневното масажиране (5–10 мин) със
стимулиращи растежа на косата масла га-
рантира нейната здравина и жизненост.

Маска за домашно ползване
1 жълтък се смесва с 10 капки бадемово
масло и с 1 с. л. ром, водка или коняк. Мас-
ката се прилага един път седмично. От-
мива се с хладка вода и накрая косата се
облива с 1 чаша студена вода, в която е
разбъркан сокът от 1/2 лимон. Лимонът
прави косъма по-лъскав.
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„Здравейте. Приятелката ми подари масло за
заглаждане на кутикула. Колко често трябва
да го нанасям?“

В. С., от Плевен
Здравейте,

Това е много добър продукт, който се при-

лага при дехидратирани, „проскубани“ коси

(т.е. накъдрени чрез химическо третиране

със супер понижена еластичност).

Употребата му е много лесна. Нанесете на

едната длан 2–3 капки, след което разтър-

кайте длани една в друга и прекарайте

пръсти по дължините (само по дължини-

те!) на косата. Корените не бива да се

омазняват с въпросния продукт. В зависи-

мост от типа на вашата коса можете да

правите тази процедура след всяко измива-

не. Но не прекалявайте с количеството на

маслото. По-голямото количество в ни-

какъв случай не означава по-ефективно

подхранване на косъма. Само ще похабите

продукта и ще омазните косата си.
Марин Хубенов (Мърфи)

ВИЕ ПИТАТЕ, МЪРФИ ОТГОВАРЯ
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реди откриването
на композитните
(белите) пломби
масово се използ-

ваха пломби от сребърна амал-
гама. Днес те не са „на мода“ за-
ради новите технологии и ма-
териали в стоматологията. Но
не бива съвсем да се отхвърлят
като алтернатива

Плюсовете 
Амалгама се нарича всяка

сплав на живака – един от мал-
кото течни метали на стайна
температура. Най-често обаче
се разбира сплавта от сребърни
стружки, размесени с живак. 

В устата амалгамата има
трайност над 20 години.
Доста повече от трайност-
та на белите пломби, коя-
то е само 5–8 години.

При правилно изработване на
амалгамната пломба се постига
оптимален контакт със съсед-
ните зъби, което предотвра-
тява влизането на храна между
тях и последващи възпаления на
венеца. 

Най-голямото предимство
на амалгамата е, че тя
предотвратява развитието
на нов кариес под пломба-
та, защото като всеки ме-
тал корозира и отделя ко-
розионни продукти, които с
времето запълват и най-фи-
ните процепи между плом-
бата и зъба.

За разлика от белите пломби,
които трябва да се поставят
при абсолютна сухота на зъба
(почти невъзможна в устната
кухина), амалгамата може да се
работи и върху леко влажни

повърхности.

Минусите 
�Безспорно грозният оловносив
цвят на пломбата изключва
поставянето є на преден зъб.
�Живакът е токсичен. 

Корозията на сплавта пре-
дизвиква отделяне на ме-
тални йони, които човек
постоянно поглъща. А те
могат да предизвикат алер-
гия и заболяване, наречено
полиметалия.

Под полиметалия се разбира
протичане на слаб електричес-
ки ток между два метала в чо-
вешкото тяло, провокиращ раз-
лични оплаквания – от парене и
метален вкус в устата до обри-
ви и рани в устната кухина.
Най-силен ток протича между
златото (например златна ко-
ронка) и амалгамна пломба.
�Забранява се изработването
на амалгамни пломби на бремен-
ни жени. �Корозията с време-
то води и до оцветяване на зъ-
ба в сиво около пломбата и по-
ради това смяната с бяла плом-
ба често не води до желания ес-
тетичен ефект (сивото прози-
ра под бялата пломба). 

За да се намали корозията,
пломбата трябва да се по-
лира идеално в рамките на
24 часа след поставянето є.
Ако това не е направено,
значи вашият зъболекар 
не си е свършил работата
докрай.

�Има и някои чисто техноло-
гични проблеми, свързани с изра-
ботване на амалгамните плом-
би. Те изискват отнемане на

значително повече тъкани от
зъба, преди да се поставят, за-
щото амалгамата не се свързва
със зъба, а се държи за него само
механично. Това е свързано с по-
вече пилене на зъба, повече вре-
ме, болка и по-често счупване
на парчета и дори разцепване на
зъба при големи пломби. Дори
ако след време се наложи поста-
вянето на нова пломба до ста-
рата, между двете няма да има
никаква връзка. Възможно е да
започнат болки в зъба или сама-
та пломба да падне. Белите
пломби имат редица недос-
татъци, но пък те се свързват
химически със зъба, както и със
стари бели пломби, което пред-
полага максимално щадене на зъ-
ба при изработката им.

Иновации
За жалост още не е измислен

материал за запълване, който да
е толкова здрав, траен, евтин и
лесен за работа като амалгама-
та. Сигурно затова успоредно с
новите материали се произвеж-
дат и амалгами, но доста по-
добрени – без живак и със слабо
токсичен състав на металните
стружки. В някои страни от
Западна Европа и в САЩ обаче
се води кампания против амал-
гамата. Сигурно защото цена-
та є е много ниска. 

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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От средата на 80-те години на миналия век e направен сери-
озен пробив в областта на хирургията на телесните кухи-
ни. Това е постигнато с решаването на няколко основни

проблема, сред които въвеждане на безопасна силна светлина в чо-
вешкото тяло, получаване на изображение с високо качество от
полето на операцията и изработване на щадящ тъканите инстру-
ментариум, който преодолява анатомичните кривини и особенос-
ти на човешкото тяло. Тези нови технологични решения се нари-
чат обобщаващо минимално инвазивна хирургия. 
Когато този вид операции се извършва в коремната кухина, те се
обобщават под названието 
ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ
Класически пример е лапароскопското премахване на жлъчния ме-
хур (лапароскопска холецистектомия), което вече е всепризнат
стандарт в планираното лечение на жлъчнокаменната болест.
Процедурата представлява проникване с определена последовател-
ност в коремната кухина през 3–4 малки разреза, наричани порто-
ве, и напълването є с въглероден двуокис (СО2). Въглеродният дву-
окис е безвреден за тъканите газ, който разгъва и опъва коремната
стена и по този начин създава оптимални условия и пространство
за извършване на операцията. По същество лапароскопското
отстраняване на жлъчния мехур не се отличава от стандартната
(отворената) холецистектомия. Извършват се едни и същи

действия, водещи до един и същ краен резултат.
ПОЗИТИВНИ СТРАНИ 
на лапароскопската холецистектомия са, че следоперативната
болка е значително редуцирана и с намалена продължителност. Па-
циентите възстановяват работоспособността си много бързо.
Болничният престой е максимално скъсен (от 1 до 3 дни). Налице
е по-добър козметичен ефект (белезите са незначителни). Опера-
тивната травма на тъканите е минимална. Избягват се усложне-
нията на голямата оперативна рана (инфекции, недостатъчност
на шевовете, следоперативни хернии). 
ПРИ НАЛИЧИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ТРУДНОСТИ 
или възникване на усложнения понякога се налага лапароскопската
операция да премине в отворена. Това се нарича конверсия. Двата
метода не са конкурентни, а взаимнодопълващи се. А това предос-
тавя повече възможности за лечение и разширява технологичния
обхват на специалистите хирурзи.
Минимално инвазивната хирургия се развива бързо. Тя се прилага
във все повече анатомични области от човешкото тяло и при все
повече хирургично значими заболявания. Не бива да се подценява и
диагностичният є потенциал – благодарение на този метод пос-
тавянето на точна диагноза и определянето на стадия на съот-
ветното заболяване са максимално прецизирани.

Д-р Григоров, хирург 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. 

Минимално 
инвазивна хирургия
Минимално 
инвазивна хирургия

НОВО В МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА „ВИТА“ 
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ажи „чао“ на излишните ки-
лограми, но запази меките
закръглени части, по които въз-
дишат мъжете. Възможно ли е
да отслабнеш секси? Да съхра-
ниш женствеността си там, къ-
дето трябва? Да не изглеждаш
като ходеща точилка? Да – с

метода Slim data
Първи ден. Скачаш весело от

леглото и си казваш „От днес
съм на диета“. Към 11.00 ч. на съ-
щия ден обаче умираш от глад, а
към 17.00 вече ти прималява.
Към 21.00 ч. се натъпкваш по-
рядъчно. Втори ден. Чувстваш
вина и започваш диетата отно-
во, като си обещаваш да не се
поддаваш на изкушенията за ни-
що на света. Не, не си виновна
ти. А само твоят мозък. Даже и
той не е, защото си го тормози-
ла години наред с хранителна
анархия и сега изведнъж искаш да
го дисциплинираш. За да те улес-
нят, диетолозите са разработи-
ли системата за отслабване Slim
data. Тя не е поредната пазарна
мухоловка. А може и да е. Но как-
во ти пука, ако наистина отс-
лабнеш с нейна помощ? Slim data
обобщава в себе си проучвания на
специалисти от различни облас-
ти във Франция, САЩ и Япония.
Координатор на Slim data е
фрeнският невролог и известен
диетолог д-р Ян Ружие. 

Този хранителен режим
разчита на биохимичния
диалог между храната 
и тялото. 

Учените са установили, че има
огромна разлика между това,
което ядем, и онова, което ор-
ганизмът усвоява. Например
100 калории, приети от кисело
мляко, нямат същия храносми-
лателен и метаболитен ефект
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за организма като 100 калории,
приети от 1 ябълка.

Превъзпитание 
на апетита

Начинът ни на хранене се е
развил и видоизменил до неузна-
ваемост през последните 50 го-
дини. Най-вече заради нашест-
вието на рафинираните храни,
хранителните добавки, оцве-
тителите и консервантите. 

От това, че човешкото
тяло не може така 
бързо да се адаптира
към драстичните 
хранителни промени,
страдат храносмилане-
то и метаболизмът ни. 

Те са разстроени. Мозъкът ни
пък, изкушен от хранителното
изобилие, е по-настойчив в жела-
нието си да получава повече и по-
разнообразна храна. Храна, от
която всъщност няма нужда. В
резултат на това се наблюда-
ват спадове в нивата на кръвна-
та захар, както и нарушения в
действието на инсулина – хор-
мона, който регулира складира-
нето на въглехидрати и мазнини
и помага за балансиране на нива-
та на кръвна захар. Най-непри-
ятното последствие от тези
процеси са натрупването на из-
лишно тегло и „успиването“ на
мозъчния център, отговорен за
ситостта. Половин час след ка-
то сме се натъпкали и вече не
изпитваме глад, се питаме: 

„Защо ядох 
толкова много?!“
Храносмилателните смуще-

ния нарушават равновесието на
свързаните с метаболизма нев-
ротрансмитери допамин и се-
ротонин, които сигнализират
за глад или ситост. 

На всеки организъм 
са му нужни 30–40 
минути, броени от 
началото на храненето,
за да се включи
центърът за ситост.
Време, през което 
спокойно могат да се
погълнат 2–3 порции 
лазаня. 

За да не се стига до хипоглике-
мични кризи, за да се овладее
фалшивият глад, който ни кара
да ядем повече от необходимо-
то, за да е „буден“ центърът за
ситост, за да се включи
мозъкът в режим на отслабва-
не, трябва да преоткрием хра-
ните и начина им на съчетаване.

Да забравим 
за калориите

Диетата Slim data не се зани-
мава с изчисляване на калори-
ите, а по-скоро с превръщането
им в мазнини. Тя се позовава на
нов хранителен индекс за отс-
лабване, популярен като Slim
data индекс. Колкото по-нисък е
той, толкова по-малко мазнини
се натрупват в тялото и сле-
дователно то отслабва. Храни-
те се съчетават така, че да се
нормализират инсулиновите пи-
кове и да се „превъзпита“
центърът за ситост. За да има
успех диетата, е добре да се
изключат всички полуфабрика-
ти. Тези храни са загубили мно-
го от ценните си съставки при
предварителната обработка,
на която са подложени. 

През първите три 
седмици трябва да се
избягват също белият
хляб, чипсът, кетчупът,
бонбоните и газираните
напитки. А след този
срок те могат да се
консумират 2 пъти 
месечно.

Този режим на хранене не заб-
ранява никакви храни! Може да
се прилага толкова дълго, колко-
то е необходимо – до постигане
на желаното тегло.

СЪЧЕТАВАНЕ 
НА ХРАНИТЕ

Храните могат да се групи-
рат в 3 категории според Slim
data индекса им. Този индекс
отразява влиянието на дадена
храна върху метаболизма. Ето
и категориите:

�ЗЕЛЕНА ЗОНА
Храни с нисък Slim data индекс

от 0 до 35 
Консумират се на воля. Към

тази категория спадат рибата
(без панирана и консервирана),
морските дарове (миди, раци,
скариди), птичето месо, телеш-
кото, агнешкото, заешкото,
пресните сирена, нискомаслено-
то кисело мляко, цитрусовите
плодове, черешите, пресните
зеленчуци (домати, чушки,
цвекло), пълнозърнестите тес-
тени изделия, кафявият ориз,
грисът, овесът, изделията от
ръжено-пшенично брашно, леща-
та, орехите, лешниците и др.

�ОРАНЖЕВА ЗОНА
Със среден Slim data индекс 

от 35 до 55 
Консумират се умерено. Към

тази група спадат дивечовото
месо, карантията, пастата с
доматен сос, твърдо сварените
яйца, яйцата на очи, грахът, на-

хутът, ягодите, неузрелите ба-
нани, прасковите, крушите,
ябълките, динята, гроздето,
пшеничното брашно, пълнозър-
нестият хляб, брашното от
елда, булгурът, белият фасул,
пилешката и пуешката шунка,
зехтинът, слънчогледовото или
сусамовото олио, натуралният
соев сос, скумрията в доматен
сос и др.

�ЧЕРВЕНА ЗОНА
С висок Slim data индекс 

от 55 до 100 
Консумират се рядко. Към

тази група спадат пастата със
сос „Карбонара“, картофеното
пюре, пържените картофи,
тиквата, готвените моркови,
зрелите банани, кайсиите, кол-
басите, свинското месо,
пастърмата, пастетът, твър-
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дите сирена, синьото сирене,
пиците, храните с високо
съдържание на нишесте (скор-
бяла), белият хляб, белият

ориз, хайверът, сухарите, биск-
витите, майонезата, фъстъче-
ното масло, пълномаслената
сметана, медът, конфитюри-

те, соковете от пресни плодо-
ве, виното и въобще алкохолът,
топлият шоколад и всички по-
добни напитки, както и газира-
ните напитки.

3 ФАЗИ
Диетата се провежда на 3 фази.

Фаза 1 

Продължителност – 21 дни.
Цел – загуба на килограми. Пре-
обладават храните, които не се
натрупват под формата на
мазнини в организма (или храни
с нисък Slim data индекс). Всяко
хранене трябва да съдържа 3
продукта от зелената зона или
2 продукта от зелената зона +
1 продукт от оранжевата.

Фаза 2 

Продължителност – 21 дни.
Цел – стабилизиране на новото
тегло. Всяко хранене трябва да
съдържа 1 продукт от зелената
зона + 2 продукта от оранжева-
та. 

Изключение! В 2 хранения сед-
мично е позволено да включиш 1
продукт от зелена зона + 1 про-
дукт от оранжева + 1 продукт
от червена зона.

Фаза 3 

Продължителност – 21 дни.
Цел – запазване на формата и
тонуса. Позволени са всякакви
съчетания без едновременен из-
бор на 3 продукта от червена-

та зона или на 1 продукт от
оранжевата зона + 2 продукта
от червената зона.

За да отслабнеш бързо,
е достатъчно да съста-
виш дневното си меню,
като наблягаш на хра-
ните от зелената зона
и включваш белтъчини
във всяко хранене. 

За да отслабнеш още по-бързо,
можеш да се посъветваш с дие-
толог, който да включи и храни-
телни добавки към менюто ти.

НАМЕРЕНИЯ

И РЕЗУЛТАТИ

�Ако искаш да се разделиш с
10 килограма от теглото си,
трябва да отслабваш с по 3,2
кг до 3,7 кг на месец. �Ако
искаш да стопиш повече от
10 кг, ще трябва да отслаб-
ваш с по 3,5 до 4,5 кг на ме-
сец. �Ако спазваш диетата 2
седмици, ще намалиш с 3,3 см
обиколката на талията си!
Каквато и да е била тя преди
това.

Малки хитрости
срещу натрупване-

то на килограми
Едно тестено изделие, послед-

вано от плод например, е въгле-
хидратен ураган за организма.
За да не се стига да инсулинови
нарушения, е добре да се знаят
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Забележка. Между основните хранения можеш да включиш и леки закуски в 11.00 ч. и в 16.00 ч., състоящи се от: �чай (плодов, билков)
+ кисело мляко �парче бяло сирене + плод според сезона

През фаза 1

Закуска: 

�кафе или чай без захар �кисело мляко
(не е задължително да е нискомаслено)
�2 с. л. овесени ядки + 1 киви (порто-
кал, грейпфрут, мандарина)

Обяд:

�салата от домати, босилек и прясно
сирене, овкусена с лек винегрет �1
стек от кълцано месо �2 или 3 манда-
рини

Вечеря:

�салата от спанак �бяло пилешко месо
със задушени зеленчуци �червени плодо-
ве и парче бяло сирене

През фаза 2

Закуска: 

�кафе или чай без захар + кисело мляко
�2 резена ананас

Обяд:

�салата от кафяв ориз с парченца заеш-
ко или пилешко месо, овкусена с горчица.
Или просто някаква риба. �плодова са-
лата от портокали, орехи и лешници

Вечеря:

�салата гуакамоле (от авокадо) �пла-
то от морски дарове (без майонеза)
�чаша бяло вино

През фаза 3

Закуска: 

�кафе или чай без захар �1 филия пъл-
нозърнест хляб с масло + 1 к. л. мед или
конфитюр �1 чаша портокалов сок

Обяд:

�супа �парче агнешко печено (пилешко
или риба) �варен бял фасул �плодово
кисело мляко

Вечеря:

�пушена сьомга с 1 с. л. сметана, обър-
кана с копър. Или печено телешко месо.
�филия пълнозърнест хляб �4 сафрида
на грил с гарнитура от кафяв ориз
�плодова салата

ПРИМЕПРИМЕРНО МЕНЮРНО МЕНЮ

!
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някои важни подробности. 

�
Ябълката не е много кало-
рична, но захарта в

съдържанието є минава мно-
го бързо през кръвта, предиз-
виквайки инсулинов пик. Този
„капан“ може да се избегне, ка-
то преди ябълката се хапне ки-
село мляко. Неговите белтъ-
чини забавят минаването на
въглехидратите (гюкоза, заха-
роза, фруктоза, нишесте, целу-
лоза и др.) в кръвта. С мляко-
то ще вкараш малко повече ка-
лории в организма, но въпреки
това в тялото ти ще се нат-
рупат по-малко мазнини.

�
По същия начин може да
се „олекоти“ кифличката,

която си позволяваш в неделя
сутрин с кафето. Хапни преди
нея малко кисело мляко. 

Вталяване 
без отпускане 
на мускулите

1Оптималното дневно коли-
чество белтъчини

е толкова грама, колкото ки-
лограма тежиш. Ако тежиш 65
кг, значи трябва да приемаш по
65 г белтъчини дневно (от пти-
че месо, яйца, млечни продукти,
месо и риба). В този случай те
могат да се набавят и от по 20
г кисело мляко 4 пъти дневно,
100 г риба, 2 яйца и т.н. За да из-

бегнеш внезапното огладняване
в 11.00 ч., започни деня си с
белтъчна закуска. И помни, че
ангелът хранител на отслабва-
нето са белтъчините – основ-
ната храна на мускулите.

2 Ежедневно ходене пеша по-
не 20 минути

20-минутна физическа актив-

ност събужда адипоцитите –
клетки, които играят изключи-
телно важна роля в метаболиз-
ма на мазнините, и по-точно за
тяхното синтезиране, склади-
ране и преминаването им в
кръвта. Любопитен е фактът,
че масата на адипоцитите
представлява от 20 до 25% от

теглото на жената.

3Повече витамини

За да се чувстваш по-енергич-
на, да имаш повече сили, е добре
едновременно с диетата да при-
емаш и мултивитамини под
формата на таблетки. Из-
борът е голям.

4Стоп на салатената мания

Зелената салата е лишена от
белтъчини. Следователно орга-
низмът започва да черпи
белтъчини директно от муску-
лите. Това е сигурен начин да
загубиш тонус и кожата ти да
се отпусне.

5Ролята на гимнастика

Два пъти седмично по 20–30
мин гимнастика е напълно дос-
татъчно усилие от твоя стра-
на, за да поддържаш форма. Но
включи упражнения за всички
мускулни групи – за ръце, бедра,
корем и гърди.

6Стягащ антицелулитен
продукт

Козметичните продукти про-
тив целулит със стягащо и
отслабващо действие обикно-
вено съдържат кофеин. А кофе-
инът благоприятства „изпраз-
ването“ на адипоцитите. 

Анастасия ЯНКОВА
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CAT DELUXE AT NIGHT – 
НОВИЯТ АРОМАТ 
НА НАОМИ КЕМБЪЛ

Кой може да устои на магията
на нощта? Ароматът е бляскав
коктейл от сочни плодови нотки
и жизнени флорални и плътни
кехлибарено-дървесни нюанси.
Връхните – дъхав касис, сладка
праскова и микс от екзотични
плодове – са динамични и искря-
щи. Сърдечните – от циклама и
божур – са букет от женстве-
ност и изтънченост. А базовите
– от нежно памуково цвете, бла-
городна дървесина и топъл кехли-
бар – придават на аромата пле-
нителна чувственост.
Горната част на флакона е укра-
сена с пухест черен помпон и ми-
ниатюрни кристали, загатващи
за блясъка на рекламната визия.
Той лесно се превръща в стилен
аксесоар за мобилен телефон.
Уникалният VIP LG Shine с ав-
тографа на Наоми Кембъл е голя-
мата награда в играта на сайта

на парфюма www.catdeluxe.com.
Сексапилен дизайн, ултратънък
изцяло метален корпус, огледален
дисплей... Стилен и бляскав, един-
ствено LG Shine е достоен да но-
си подписа на Наоми. Късметлия-
та, който стана притежател на
неповторимия телефон с 2.0-ме-
гапикселова камера и 50 МФ вгра-
дена памет, е Владислав Георгиев
от Лом. Той бе избран на принци-
па на томболата след приключва-
не на играта на 1 август 2007 г.

Beiersdorf навърши 
125 години
NIVEA Е НОМИНИРАНА 
В ДВЕ КАТЕГОРИИ 
В ИЗСЛЕДВАНЕТО MOST
TRUSTED BRANDS 2007
НА „РИЙДЪРС ДАЙДЖЕСТ“
В категорията „Грижа за кожата“
NIVEA е марката, която продъл-
жава да се ползва с най-голямо до-
верие в Германия, а в категорията
„Грижа за красотата“ печели пър-
вото място. Новаторската грижа
против стареене на кожата
DNAge от NIVEA Visage е най-ус-
пешният продукт, лансиран на па-
зара, на всички времена в катего-
рията „Грижа за лицето“.
А тази година германският козме-
тичен концерн Beiersdorf навърши
125 години. 125 години успешно
комбиниране на традиция и нова-
торство и безспорно високо каче-
ство на продуктите.



CMYK-43



Ѕ

CMYK-44

44
Бела, брой 10 (116), 2007

еше време, когато научните списания се
надпреварваха да публикуват снимки на
странни туби – като на пастата ти за зъ-
би в банята, – твърдейки, че щом космо-
навтите на станция „Мир“ се хранят с
това, значи и нас ни очаква същото меню в
бъдещето. После обаче лабораториите
спряха да произвеждат омлети под форма-
та на хапчета и взеха да селектират сор-
тове домати и чушки, които да покълват
в космоса. Не знаем дали градинарите, об-
лечени в скафандри, са се сдобили с реколта
и са се чукнали край космическата си сала-
та с космическа ракия, но резултатите от
научната дейност днес могат да се видят
в хладилника и в пазарската торба на всяка
една домакиня.

Все по-модерно 

меню

В началото на XXI век хранителната ин-
дустрия неусетно се изправи пред нови пре-
дизвикателства. Менюто ни стана по-мо-
дерно в съзвучие с търсенията на големите
концерни. Прокрадващото се съмнение, че
те преследват единствено собствените си
интереси, се натъкна на една тънка нишка
– хората също знаят все повече за храната
си и желаят да я „разбират“ все по-добре.
Тя трябва да е вкусна като розов градински
домат, полезна като заквасено снощи мля-

ко на баба и здравословна като саморъчно
набрана китка коприва. 

Но дали този естествен, самороден ин-
телект, който преди е дарявал енергия, ще
има същите способности, когато е изкуст-
вен, продукт на индустрията?

Марка био

Все повече храни се кичат с титли, гаран-
тиращи ги като екологично чисти или пък
като био. Но за да произведе такъв род про-
дукция, производителят трябва да покрие
нелеки стандарти. Добре е да се знае, че
титлата „био“ няма нищо общо с бабата
на ъгъла, която продава иначе прекрасни
корнишони. Докато ги хрупаш в захлас, ог-
ледай опаковките на продуктите, които са
оцелели в твоята кухня след последното
голямо пазаруване в хипермаркета. За съ-
жаление надписът върху кофичка кисело
мляко, че то е произведено от мляко, съби-
рано в екологично чист район, няма абсо-
лютно никаква стойност. Това може и да е
самата истина, но в повечето случаи е хит-
ро рекламно послание, което те кара да си
клиент именно на въпросната млекопрера-
ботвателна компания.

Логично е, че биохраната е продукт от
биоземеделието. Сложните изисквания се
отнасят както към произхода на суровини-
те и към начина им на преработка, така и

към тяхното транспортиране дори. А ако
каузата те привлича, най-лесно е да разпоз-
наеш тези продукти по цената – тя е по-
висока от тази на масово произвежданите
стоки. Именно затова биологичните храни
засега се ползват със статут на бутикови
у нас. А и у вас.

Здравето ни е 

скъпо

Високите цени, разбира се, намаляват
потреблението. Затова от доста време
насам големите компании се опитват да
предлагат храна, която да не ни заплашва с
куп заболявания и излишни килограми, но в
същото време да не е „обирджия“ и на се-
мейния бюджет. Засега победител в тази
битка е... науката. Най-малкото защото
благодарение на нея се вижда някакво реше-
ние на проблемите с мазнините например.
А без тях малко от храните в магазина са
вкусни. Най-фрапантен в тази връзка е при-

’–јЌј 

с вкус на бъдеще

с вкус на бъдеще

Има ли екологично 
чисти храни и как
собствените ни гени 
ще се включат в наше-
то отслабване? Да 
сервираме вечерята 
и утре сутрин ще сме,
хм, по-секси. Така ще е,
когато, ако не храната,
то поне учените 
мислят за нас!

ЕК
О
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мерът с трансмазнините, които атакуват
директно сърцето и го подлагат на риск с
всяка следваща изядена бисквита. 

В много страни по света хидрогенирани-
те мазнини преживяват все по-масово от-
ричане. Големите компании и вериги мага-
зини започнаха да търсят начини да произ-
веждат десерти, сладкиши, тестени изде-
лия по нов начин – стратегия, която май у
нас все още звучи като далечна революция.
Но и това не е съвсем вярно, защото дори
в нашите магазини вече можеш да съзреш
продукт, наречен „здравословен марга-
рин“. Зад българското обяснение на това
ново поколение храна се крие научна рабо-
та в няколко страни по света. Важното е,
че налице е нов начин за добиване на мазни-
ната – чрез ензимна преестерификация се
избягва образуването на трансмазнини,
което в чисто здравословен аспект би
трябвало да е една голяма въздишка на об-
лекчение за организма. Остава с времето
този нов продукт да промени закостене-
лите ни разбирания.

Нова ера 

и в диетите

Най-яркото доказателство обаче, че хра-
ните ни вече живеят в нова епоха, е концеп-
цията за функционалността им. Разрабо-
тена в Япония, тя се явява нещо като приз-
нание, че здравословното хранене означава
на първо място пълноценен живот. Идеята
е да се обособи отделна категория продук-
ти, за които е всеизвестно, че подаряват
здраве. Самото понятие „функционални
храни“ е намек за това, че основната функ-
ция на всекидневното меню е точно да
поддържа доброто ни състояние. По
принцип за японците функционал-
ните храни са и вкусни – нещо
много важно, поне на фона на лю-
бимите им салати от водорасли. 

Не се изключва и още една въз-
можност – храната не просто да
пази здравето, но и да подпомага
организма в процеса на оздравява-
не. Американските специалисти
допълват и разширяват тази сис-
тема. Понастоящем в САЩ за
функционална се смята храна, ко-
ято е цялостна, подсилена или
обогатена. С други думи, ако на
кутията плодов сок пише, че вът-
ре има и витамин С, това вече би
трябвало да е функционална хра-
на. И от двете страни на Океа-
на обаче има сложна система за
регистрация на подобни про-
дукти, така че техният брой
на пазара е силно ограничен. По

този начин се избягват спекулации с техни-
те свойства, които биха опразнили откъм
клиенти всяка аптека. Някои специалисти,
включително и българският професор Бо-
жидар Попов, твърдят, че именно функци-
оналните храни ще са новата повсеместна
мода. Че те ще нарушат хегемонията на
такъв важен бранш като този на храни-
телните добавки. Защото наистина е при-
ятно вместо поредния блистер таблети,
обещаващи отслабване, килограмите да се
стопят след посещение на... щанда със слад-
кишите.

Нутригеномика

Функционалните храни са малка револю-
ция както в храненето, така и в нехранене-
то. Примерът с отслабването не е случаен
– именно на базата на функционалните хра-
ни в близко бъдеще се очаква да се развие и
нутригеномиката, която гарантира опти-
малното ти състояние на базата на лични-
те генетични особености, постигнато
чрез хранене с функционални храни. Съвсем
накратко казано, това е ерата на диетите,
съобразени с нашите гени – една за мен, дру-
га за теб.

Да си поиграем 

с храната

Неразличими от стандартните, но опре-
делено нож с две остриета се оказват оба-
че произведените на базата на генно моди-

фицирани организми храни. Този
тип земеделие е продукт на съвсем
различен морал – поне на фона на
биоземеделието. По един научное-
кспериментаторски начин се раз-

работва нов подход в земедели-
ето, при който се смесват ге-
ни на различни култури и съз-

дания.
Идеята за генно модифи-

цирани култури възниква ка-
то печеливш за фермерите ход, но
постепенно се вижда, че тя носи

Специализираната литература, пък
дори и обикновените четива с осо-

бено настървение цитират сложни със-
тавки, които носят здраве. И понеже,
както вече обяснихме, разчитаме полез-
ното да е и неустоимо вкусно, ето ня-
кои компоненти, които са ключови в
развитието на функционалните храни.
Надяваме се, че те невидимо ще ни да-
рят красотата на Клеопатра, ума на
Мата Хари и... невинността на Пока-
хонтас.

Алфа-каротин 

Съдържа се в моркови и храни с морко-
ви, а най-важната му функция е да неут-
рализира свободните радикали.

Изофлавони 

Откриват се в най-вече в соята. Тази
съставка облекчава неприятните симп-
томи по време на менопаузата.

Ликопен 

Една от най-важните съставки в дома-
тите. Благодарение на нея рискът от
рак на простатата може да намалее
многократно.

Лутени 

Те са „заключени“ в много зеленчуци. Ос-
новно не позволяват на зрението ни да
отслабва бързо и преждевременно.

Сапонини 

Има ги в соята. Те понижават нивото
на лошия холестерол.

Фибри 

Те отдавна са хит в много диети.
Пшеничните трици съдържат нера-
зтворими, за които се твърди, че
предпазват от рак на гърдата. Пло-
довете пък ни снабдяват с т. нар.
разтворими фибри, които намаля-

ват риска от сърдечносъдови за-
болявания.

органично

Полезен речник
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повече неприятности, отколкото пол-
зи за стопаните. Веднъж променени в
гените си, организмите заплашват да
ликвидират различните от себе си в
природата. В същото време учените
се колебаят по отношение на ефекта
от подобни храни след приема им от
хората.

ГМО не е просто домат, който има
вкус на пластмаса. Това всъщност е
домат с ген на риба, какъвто е един от
най-широкоразпространените опити.
Попаднала в организма ни, такава хра-
на отключва реакции, които засега не
са изследвани докрай, но твърдо гово-
рят за по-скоро отрицателни послед-

ствия. Много от примерите, които се
събират в тази връзка, цитират дълъг
списък от болести – не си струва да ги
изреждаме само защото у нас досега
няма нито една заявка за производ-
ство на генетично модифицирани про-
дукти. Отделно, законодателството
ни силно ограничава тези експеримен-
ти, така че остава въпросът един-
ствено с некоректното предлагане,
който обаче по никакъв начин не зася-
га личния ни избор, с какво точно да се
храним...

Красимир ПРОДАНОВ, 
главен редактор 

на списание „Усури“
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Â
еднъж някой си знатен и доброде-
телен китаец бил покосен от не-
позната болест. Препоръчали му
прославения доктор Хуа То (днес

името на този лекар носи лекарство за по-
добряване на кръвообращението в мозъка).
Посрещнали доктора с големи почести и го
проводили при пациента. Лечителят мъл-
чешком измерил пулса на болния, прегледал
езика му и без благодарности приел голяма
сума пари. Чак на прага небрежно проронил:
„Рецептата ще изпратя по слугата.“ Казал
това крайно неучтиво. Когато слугата до-
несъл листчето, се оказало, че на него не би-
ла написана рецепта, а една ругатня. Добро-
детелният сановник, известен с търпение-
то и справедливостта си, бил наистина
потресен от отношението на доктор Хуа
То и изпаднал в истинска ярост. От гърло-
то му шурнала кръв и... той оздравял. Ока-
зало се, че причина за неговата болест бил
потисканият и дълго време сдържан гняв. 

В тази притча се заключава главният
принцип на китайската медицина – да се ле-
кува причината, а не следствието. 

Китайската грамотност
Причината за всяка болест според древни-

те китайци е нарушената хармония. Чо-
векът е неразривно свързан с окръжаваща-

та среда и сам представлява своеобразна
умалена вселена. На тази умалена вселена е
изначално присъщо равновесието между
празнотата и пълнотата, топлото и сту-
деното, тъмното и светлото. В основата
на китайската медицина лежат древни фи-
лософски учения, в това число и познатите
на европееца и-дзин (Книга на промените) и
фън шуй. За да се осмислят древните лечеб-
ни практики, е необходимо да се познават
ученията, произтичащи от две теории:
теорията „ин–ян“, която регламентира
взаимодействието между мъжкото и
женското начало, и теорията на „усин“, ко-
ято обяснява взаимодействието на петте
първоелемента (метал, дърво, вода, огън и
земя). Според старите китайци петте
плътни „дзан“ органа – черен дроб, бъбреци,
сърце, далак и бели дробове – са свързани с
шестте кухи „фу“ органа (тънко и дебело
черво, стомах, жлъчен и пикочен мехур и
т.н.) чрез система от 12 енергийни мериди-
ана, по които се движи енергията ци. В хо-
да на човешкия живот равновесието се на-
рушава от дисбаланса между движението и
покоя, топлината и студа, както и от неп-
равилния прием на храна и течности. Зат-
руднената циркулация на ци води до поява-
та на болести. Чрез т. нар. рефлексотера-
пия, която действа на различни точки, съ-

ответстващи на меридианите, а също и с
помощта на дихателни упражнения цигун
можем да възстановим движението на ци и
да излекуваме заболяването. Иначе казано,
всички болести на цивилизацията (тези, ко-
ито произтичат от уседналия начин на жи-
вот, неправилно хранене и вредните нави-
ци) нарушават правилната работа на орга-
ните. Тя трябва и е нужно да бъде върната
в естественото є русло. 

Китайците имат и своя концепция за пси-
хосоматичните заболявания. Прекалено
силните или продължителни емоционални
преживявания като радост, гняв, безпокой-
ство, печал, разочарование, страх и учудва-
не нарушават хармонията и са вредни за ор-
ганизма. 

Не от този свят
Въпреки че има общи черти с други систе-

ми на лечение (например с аюрведа), древно-
китайската медицина представлява самос-
тоятелен, съвършено специфичен феномен.
Нейната уникалност се състои в невероят-
ната сложност и детайлност в представя-
нето на начина, по който функционира орга-
низмът. Това може да се види на схемата за
движението на ци по меридианите със сто-
тици активни точки или на картата, коя-
то изобразява всички органи чрез точки на
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повърхността на ушната раковина. 
Тази система е действително стройна и

сложна. Тя представя функционирането на
организма в такива изумително дребни де-
тайли, че едва ли би могла да бъде разрабо-
тена по чисто емпиричен път. Дори и в
продължение на векове. Според мнението на
хора, които се занимават отдавна с ки-
тайска медицина, тя е била привнесена
отвън. Китайците са я наследили от много
по-високо развити народи. А според древни-
те легенди това философско учение било
дадено от боговете. Много съвременници
приписват учението на потомците на една
от най-древните цивилизации – тази на ат-
лантите. Според друга теория тези толко-
ва качествени знания за човешкия орга-
низъм са тясно свързани със системата на
даоистките духовни практики и развива-
щите се на тяхна почва източни единобор-
ства. Чрез специални тренировки, които
включват не само подготовка на тялото,
но и работа със съзнанието и медитация,
човек може да открие у себе си особени
способности, да почувства, а понякога дори
и да види движението на енергията ци. Ес-
тествено, това се удава на единици. На изб-
рани – на хората, които се явяват едновре-
менно и духовни лидери, и лечители. Тради-
циите на странстващите монаси, както и
източните единоборства подпомогнали
разпространението на тези знания. Те пос-
тепенно се построили в стройна система
за поддържане на максимално ефективно
функциониране и бързо възстановяване на
организма. 

Обединени усилия
Засега науката не е могла да обясни удиви-

телните възможности на китайската ме-
дицина, пулсовата диагностика и принципа
на действие на акупунктурата. Научно е
доказано, че лечението на някои заболява-
ния с помощта на синтетични лекарства
води до задънена улица и не само не възста-
новява здравето, но и го разрушава. 

Не следва да идеализираме китайската
медицина и да мислим, че тя изобщо не се
нуждае от завоеванията на западната. Точ-
но обратно. Представите на китайците за
анатомията винаги са били много прими-
тивни. Тяхната традиция не позволявала
аутопсия на трупове. Острите възпали-
телни процеси, болестите, изискващи опе-
ративна намеса или някакви други неот-
ложни мерки за спасяване на живот – във
всички тези направления западната медици-
на е отишла много по-далеч. Традиционната
медицина се справя обаче по-зле с хронични-
те заболявания, много от които тя счита
за направо неизлечими. В тази посока ки-
тайската медицина може да направи това,

което западната не може. Съвместяване-
то на западната и източната медицина мо-
же да бъде много ефективно дори по посока
на такива страшни заболявания като рак и
СПИН. 

Пример за такъв уникален съюз е систе-
мата на здравеопазване в Китай, където
народната и съвременната медицина съ-
ществуват на равни начала. Лекарите се
обучават на традиционните лечебни ме-
тоди в медицинските учебни заведения.
Лекарствените средства, създавани по
старинни рецепти, на основата на при-
родните продукти, минават през клинич-
ни изпитания, получават сертификат и
започват да се произвеждат от фарма-
цевтичните компании. Официалната за-
падна медицина постепенно усвоява този
положителен опит. Акупунктурата е
отдавна призната и попълва арсенала от
средства за лечение на заболявания на
нервната система и др. Някои от клинич-
но изпитаните традиционни препарати
са спечелили доверието на лекарите бла-
годарение на своето ефективно
действие. Холистичният (цялостният)
подход в медицината постепенно се нала-
га като най-перспективен. А сливането
на Изтока и Запада, взаимопроникването
на културите ни носи възможността за
цялостно възприемане на света, което е
главна ценност и на китайската, и на об-
щочовешката философия. 

Програма за интеграция
Синтетичните лекарствени средства

днес са в своя апогей. И заедно с успехите
на тази тактика за лечение станаха оче-

видни и нейните недостатъци. А именно
развиването на зависимост към определе-
ни лекарства, привикването към тяхното
действие и респективно намаляването на
тяхната ефективност и др. Каква е ал-
тернативата на всичко това? Методите
на въздействие, които включват в „игра-
та“ и защитните сили на самия организъм.
Средствата на китайската народна меди-
цина в това отношение притежават осо-
бени свойства. На човешкия организъм са
присъщи два типа защитни реакции. Ка-
татоксична, за да преодолее бързо опасно-
стта (висока температура при инфекции,
активна регенерация в случай на травми),
и синтоксична, която „примирява“ орга-
низма с измененията на външната и вът-
решната среда. Балансът на тези две сис-
теми за реагиране е много важен и именно
той се нарушава под влиянието на околна-
та среда и нездравословния начин на жи-
вот. Продължителният стрес при неспо-
собност на организма да превключи на син-
токсична реакция води до психосоматични
нарушения, от които страдат сърдеч-
носъдовата и имунната система. Чести-
те инфекциозни заболявания при неспособ-
ност на организма да мобилизира силите
си и да отговори с кататоксична реакция
водят до хронични възпалителни процеси.
Образува се затворен кръг, изходът от
който не е толкова лесен. Повечето препа-
рати, с които работи китайската меди-
цина, съдържат вещества, които оказват
както синтоксично, така и кататоксично
действие. Това съчетание на компоненти-
те открива големи перспективи за лечение
особено на съдовите и на хроничните забо-
лявания.

По света и у нас
В Европа и особено в Америка китайска-

та медицина е със статут на алтернати-
вен метод на лечение. Практикуват я в ле-
чебни центрове, които са разположени на
места, населени с компактно китайско на-
селение – тоест в китайските квартали.
Освен диагностиката по пулса, езика, вида
на кожата, косата, ноктите за назначаване
на лечение са необходими и данни от лабора-
торни изследвания, рентген и т.н. Всичко
това е необходимо, за да не бъде допусната
някаква сложна патология, чиито послед-
ствия да доведат до съд или до отнемане
на лиценза. 

Как стоят нещата у нас? В България ки-
тайски квартали няма и е необходим сери-
озен анализ на възможностите за популя-
ризирането на традиционната китайска
медицина. Това е свързано със задълбочена
работа в сферата на родното здравеопаз-
ване. 



А
купресурата представлява масаж на определени точки по
тялото. На пръв поглед – лесна работа, но на практика –
не чак толкова. Тя е занимание, което изисква не само ме-
дицински познания и продължително обучение, но и вещи-

на и посвещение. 
По силите на всеки дилетант е обаче да запомни няколко точки

за екстремни случаи, наречени за по-лесно антистресови. Петми-
нутен масаж на тези зони (всяка точка се обработва с възглавнич-
ките на пръстите) ефективно освобождава от напрежението. А
редовната им ежедневна стимулация (в продължение на няколко
месеца например) води до общо оздравяване и укрепване на нервна-
та, имунната и ендокринната система в човешкия организъм. 

Представяме ви три от тези стратегически точки. Тяхното
местоположение е препоръчително да се запомни от всички, които
се отнасят с уважение към своето здраве

Точката шу-фу 
е пряко свързана с бъбреците. С нейна помощ можете да се избави-
те от чувството за силен страх и от апатията. Със събрани сре-
ден пръст и показалец на едната ръка намерете ямките под ключи-
ците. Масажирайте ги с леки кръгови движения. Не натискайте
прекалено!. 

Точката цзу-сан-ли (на дълголетието)
Тя е една от проекциите на стомаха. Стимулацията є е полезна,

когато човек усети повишена натрапчива тревожност. Положете
четирите допрени един до друг пръста на дясната ръка върху ля-
вото коляно, така че краят на показалеца да се падне точно в сре-
дата под коленната чашка. Там, където се окаже краят на кутре-
то, се намира точката срещу тревожност. Активизира се с лекич-
ко натискане. Същата точка я има и върху лявото коляно. Откри-
ва се по същия начин.

Точката ней-гуан 
е много важна спазмолитична точка, чрез която може да се оказва
благотворно влияние на централната нервна система. Тази точка
се използва и за нормализиране на съня. Разположена е на линията,
която разполовява по дължина долната страна на подлакътника
(ръката от лакътя до дланта) – на три пръста ширина от начало-
то на китката. 

Въпрос на саморегулация
Важна задача на кинезитерапията е да научи човек на саморегула-

ция. Въпреки че за решаването на сериозни здравословни проблеми
трябва да се обръщаме към лекар специалист, някои много ефектив-
ни методики са напълно достъпни за всеки човек. И дори да не пома-
гат, най-малкото не вредят. Съществуват няколко универсални ме-
тода, полезни за организма в цялост. Заслужава си да ги изпълнявате
ежедневно – както изпълнявате хигиенните процедури. 
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СТРЕСАСТРЕСА

ЧЕЛНО-ТИЛЕН ХВАТ

КАК СЕ ИЗПЪЛНЯВА Положете дясната ръка на челото, а ля-
вата – на тила (виж илюстрацията). Рисувайте осморки (знака за
безкрайност) с очите. Едновременно си говорете –
наум или на глас – за онова, което ви безпокои.
Може и просто да си повтаряте: „Свалям
стреса и напрежението.“
Продължавайте, докато
не усетите пулсиране под
челната издутина.
КАКВО СЕ СЛУЧВА
Мозъкът по свой начин се
стреми да защити тялото от
негативните емоции. За да изт-
ласка неприятностите от памет-
та, той създава „сляпо петно“ – т.е.
блокира достъпа на кръв до местата, в
които се пази информацията за случи-
лото се. Когато стресът се натрупа в
повече, достъпът на кислород до мозъ-
ка значително намалява, а в областта на
очите и веждите се появяват микроспаз-
ми, пречещи на свободните движения на
очната ябълка. Това упражнение действа
на обратния принцип – „пробива“ блокажи-
те и възстановява кръвоснабдяването на
главния мозък.

С АКУПРЕСУРА



ВЪЗЛИТЕ НА КУК

КАК СЕ ИЗПЪЛНЯВА Позиция 1. От седнало положение с изп-
равен гръб (краката са изпънати) сложете глезена на десния крак
върху лявото коляно така, че дясното коляно да се отвори точно
настрани. С лявата ръка обхванете десния глезен. Дясната ръка
протегнете над лявата и хванете с нея средата на ходилото на
десния крак през средата. Изпълнете от тази позиция 8–10 дълбо-
ки вдишвания. Позиция 2. От същото изходно положение изпъне-
те краката напред. Съберете длани пред гърдите на нивото на
слънчевия сплит така, че лактите да се отворят точно настрани.
Отново изпълнете серия дълбоки вдишвания. По време на упраж-
нението езикът трябва да натиска плътно небцето.
КАКВО СЕ СЛУЧВА Ако се отнесете сериозно към тези телес-
ни сплитания и ги изпълнявате всеки
ден, особено вечер, преди лягане, ще
получите уникална възможност
да нормализирате своя хормона-
лен фон, както и работата на
нервната система, без да взимате
успокоителни. Упражненията,
кръстени на фамилията на из-
вестен австралийски кинези-
терапевт, възстановяват ба-
ланса на ендокринната систе-
ма, която първа реагира на
стреса. И като бонус с
тяхна по-
мощ можете
да стопите
няколко ки-
лограма. Прос-
то завързвайки
се на възел.
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КРЪСТОСАНО ДВИЖЕНИЕ

КАК СЕ ИЗПЪЛНЯВА Мар-
ширувайте на място, повди-
гайки коленете под прав
ъгъл. Шест пъти ударете
(не много силно) с длан
по противоположно-
то коляно (с лявата
ръка по дясното и об-
ратно) и шест пъти
свийте ръка в лакътя, ка-
то синхронно повдигнете
прилежащия крак (десния –
едновременно с дясната ръ-
ка, левия – едновременно с
лявата). Когато приключи-
те това упражнение, отно-
во повторете шестте
кръстосани движения.
КАКВО СЕ СЛУЧВА Човек може да
избегне стреса, ако е научен да реагира
гъвкаво на ситуациите – т.е. да мо-
же светкавично да минава от спо-
койно към напрегнато състояние и
обратно. Кинезитерапевтите уверяват, че тази способност
до голяма степен е свързана с това, дали сте имали възмож-
ност да пълзите по пода на петмесечна възраст (при пълзене бебе-
тата кръстосват ръцете си). Но даже и на онези, които са пълзе-
ли почти до едногодишна възраст, от време на време им се е случ-
вало да се уморят и да отпуснат ръце. Упражнението помага да се
научите да избягвате крайностите и да съхраните адекватността
на реакциите си.



С
амо тези факти са достатъчни да
ни убедят, че зелето е важно за чо-
вешкото здраве. Известният древ-
ногръцки математик Питагор пи-

ше, че зелето е „зеленчук, който поддържа
постоянна бодрост и ведро настроение на
духа“. То е ценен източник на витамините
А, В, С, Е, РР, К и У, на лековити минерал-
ни соли и микроелементи като фосфор,
калий, калций, магнезий, желязо, сяра,
йод, хлор, алуминий, мед, манган и
кобалт. Съдържа също и незаме-
ними аминокиселини, белтъчи-
ни, липотропни вещества
(те стимулират мастната
обмяна), органични кисели-
ни, бета-систостерин
(ограничава образуване-
то на холестерол в кръв-
та), противовъзпали-
телни и антимикробни
съставки.

Сок против 
язва 

Познати са над сто вида
зеле. Зелевият сок, добит
от повечето от тях, се смя-
та за най-ефективното природ-
но лекарство при комплексното
лечение на стомашно-чревни заболя-
вания – гастрити, колити, запек, лени-
ви черва, чревни инфекции. 

Незаменимо средство е за зазд-
равяване на язви на стомаха 
и червата, защото съдържа
противоязвения витамин У.

Зелето се прилага и при лечение на затлъс-
тяване, атеросклероза, повишени нива на
кръвен холестерол, захарен диабет, ма-
локръвие, скорбут, хиповитаминози, сър-
дечна склероза, жлъчни болести, пикочо-ка-
менна болест и чернодробни заболявания. 

ПРЯСНО ИЗЦЕДЕН!
�По 50–100 мл затоплен зелев сок се пие
на глътки 50 мин преди ядене 3 пъти днев-
но при наличието на стомашно-чревно за-
боляване. За децата дозата е по 1–2 с. л.
дневно.
�Сок от бяло зеле се използва за външно
мазане за лечение на някои кожни болести
– трудно зарастващи рани, акне, изгаряния,

себореен тип кожа, пърхот и оплешивява-
не.
�Сок от червено зеле или отвара от не-
го, разбъркана с мед, се пият (или се изпо-
лзват за гаргари) при ангини, фарингит, ла-
рингит или бронхит.

Сокът от прясно зеле се добива много лес-
но. Зелето се настъргва, след което се пре-
сова. 

Киселото
През есента стотици български семей-

ства слагат зеле в големи съдове, пълни с
вода и морска сол, за да ферментира. В ка-
цата милиони микроорганизми – бактери-
ите на млечната киселина – се нахвърлят
върху въглехидратите на зелето и ги разла-

гат на млечна и оцетна киселина. Самите
бактерии на млечната киселина имат мно-
го положителни здравословни ефекти. 

Суровото кисело зеле също е изпитано ле-
чебно средство при възпаления на стомаха
и червата, както и при диарии. Млечнокисе-
лите бактерии имат противомикробно
действие, което е странен факт. Те под-
държат работата на полезните чревни

бактерии и пречат на растежа на бо-
лестотворните организми. 

За да не ви боли 
стомах, е достатъчно
в продължение само
на 2–3 седмици 
всеки ден да ядете
по 200 г сурово 
кисело зеле. Но го
дъвчете добре!

За киселото зеле се
твърди, че е ефикасна за-
щита срещу рака на дебе-

лото черво. Най-здравос-
ловно е приготвеното на

салата. Когато се подложи
на термична обработка, то

губи част от лековитите си
свойства. Не е препоръчително

да го миете с вода преди консума-
ция, за да не измиете и биоактивните

му вещества. 

ЗЕЛЕВА чОРБА

Зелевата чорба е сама по себе си енергиен

коктейл. Тя съдържа витамините В1 и С. 

�Смесете 1/3 сок от кисело зеле, 1 ч. ч.

доматен сок, 1 ч. л. лимонов сок, 1 ч. л.

кетчуп и 1 щипка черен пипер. Разбъркайте

добре и консумирайте тази енергийна бом-

ба като предястие.

�Салатата от кисело зеле е много вита-

минозна. Смесена с червени чушки, праз лук

и магданоз и подправена с ябълков оцет

или с лимон и олио, тя става и убийствено

вкусна.

�Армеевата чорба (сокът от киселото

зеле) се препоръчва от българската народ-

на медицина като слабително средство.

Приемат се по 1–2 чаши 2 пъти дневно. 

С лапи от зелеви листа се лекуват ефек-
тивно ревматични и ставни заболявания.

Д-р Неделка МИТРЕВА
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Зеле за цяр
Може да се каже, че зелето е
една малка аптека. Прясното

е безценно за лечение на 
язвена болест, а киселото 

е балсам за храносмилането.
За него се твърди също, че
профилактира успешно рак

на дебелото черво. 

Зеле за цяр
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Л
арингитът и фарингитът са мно-
го сходни заболявания. Макар че
симптомите им са различни, при-
чините, предизвикващи тези бо-

лежки, както и методите за лечението им
практически са идентични. 

Ларингитът е възпаление на ларинкса –
там където са разположени гласните стру-
ни. Той се съпътства от промени на гласа –
хриптене и пресипване. А фарингитът е
възпаление на лигавицата на гърлото.

Вечерта си лягаш и всичко е наред. Но се
събуждаш пресипнала и от гърлото ти
вместо глас излиза само хриптене. А малко

по-късно не можеш и думичка да проро-
ниш... Може да се появи и суха, мъчителна и
задушаваща кашлица. В дадения случай ста-
ва дума за ларингит. 

А ако те „дере“ гърлото, чувстваш паре-
не и сухост, то тогава става дума за фа-
рингит. Възможно е и той да те лиши от
дар-слово. 

И двете заболявания могат да протекат
без повишена телесна температура. Ако
обаче проявиш немарливост и се отнесеш
несериозно към болежката, усложненията
са почти сигурни. 

Не се заблуждавай, че ще излекуваш фа-
рингита или ларингита с чаша горещ чай
или мляко. Това не е лечение. Облекчение
може да настъпи само за час-два, след кое-
то в гърлото ти ще се разгори истински
пожар. Към болката, хриповете и кашлица-
та ще се прибави и главоболие. Възможно е
и температурата ти да се покачи до 38 °С.
И едва тогава, волю-неволю, ще започнеш
да мислиш за истинско лечение. 

Какво се е случило?
Възможно е да си настинала или в разгоре-

щено състояние да си изпила чаша леденос-
тудена вода. Възможно е да имаш болен зъб,
който да се е превърнал в огнище на инфек-
цията. Виновни могат да са възпалените
ти венци или сливици. 

При 70% от случаите тези две заболява-
ния са предизвикани от вируси и микроорга-
низми, но обвинени за болестта могат да
бъдат и травмиращите храни – много пи-
кантните или много горещите. Възможно е
също така да си прекалила с цигарите или
докато си чистила къщата, да си използва-
ла химически средства, към които си алер-
гична. Алергията към прах също може да
провокира тези две болести. 

Ако по професия си екскурзовод, учител,
радиоводещ, актриса или певица, ларин-
гитът и фарингитът са твоите т. нар.
професионални заболявания. Говоренето в
продължение на 8 часа е убийствено за гър-
лото.
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МОЖЕ ДА Е ЛАРИНГИТ,
МОЖЕ ДА Е ФАРИНГИТ

СС  ффааррииннггииттаа  
ии  ллааррииннггииттаа  ммоожжеешш  
ддаа  ссее  ппррееббоорриишш  
ууссппеешшнноо  ии  ссааммаа..  
ССттииггаа  ддаа  ввззееммеешш  
ммееррккии  оощщее  ппррии  
ппъъррввииттее  ссииммппттооммии..

ГГЪЪРРЛЛООТТООГГЪЪРРЛЛООТТОО
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Òàíöóâàé è ñåÒàíöóâàé è ñå
çàáàâëÿâàéçàáàâëÿâàé

ÇÍÀÅÒÅ ËÈ, ×Å...ÇÍÀÅÒÅ ËÈ, ×Å...

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

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

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

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

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

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

088/670 78 04

ПРЕДЛАГА

Когато си загубиш гласа
Каквато и да е причината, към гореописа-

ните заболявания трябва да се отнасяш се-
риозно. Запуснатият или недолекуван симп-
том може да прерасне в хронична болест.
Тогава ще ти е много трудно да се справиш
с него. Възможни са и различни усложнения,
най-опасното от които е ларингостеноза-
та – трайно стеснение на гръкляна. Това за-
боляване е реална заплаха за човешкия жи-
вот, защото минаването на въздух през
гърлото към дробовете е затруднено. И
при най-малко съмнение за ларингостеноза
извикай бърза помощ.

При ранния стадий на ларингит и фарин-
гит можеш лесно да се справиш и сама със
симптомите на болестта. Когато си пре-
сипнала, не трябва да се насилваш да гово-
риш. Но ако все пак се налага да кажеш не-
що, кажи го с пълен глас (доколкото това е
възможно). Шептенето предизвиква още
по-голямо натоварване на възпалените
гласни връзки. Щом
усетиш дращене в
гърлото, вземи
таблетка за смуче-
не с лидокаин, кой-
то ще облекчи бол-
ката ти. Те имат
силно антибакте-
риално и проти-
в о в ъ з п а ли т ел но
действие. Ако заба-
виш лечението до-
ри и с един ден, ня-
ма да минеш без ло-
кален антибиотик. 

Ако обаче лека-
рят прецени, може
да ти назначи и ле-
чение с широкоспектърен антибиотик, ди-
атермия (електротерапия) или нагревки.

Инхалациите помагат!   
Особени диети при фарингит и ларингит

не се спазват. Главното е да се откажеш от
острите, солените и студените храни.
Забрави и за газираните напитки. Въглерод-

ният двуокис в състава им действа на мик-
роорганизмите, провокирали инфекцията,
както виаграта на сексуалното желание.
Бацилите започват да се размножават с уд-
воена скорост. Утолявай жаждата си с
компот от къпини или боровинки. Тиквата
в случая също е много полезна – пектинът в
съдържанието є подобрява обменните про-

цеси в организма.
Яж кромид лук и
чесън. Те са богати
на фитонциди, кои-
то успешно „мо-
рят“ болестотвор-
ните микроби. 

В схемата на ле-
чение задължител-
но трябва да бъдат
включени инхалаци-
ите. Топлата пара
намалява отока на
гласните струни и
способства за
възстановяването
на гласа. Разтворът
обаче трябва да бъ-

де алкален. Затова във водата за инхалация
прибави сода или сол. След процедурата в
продължение на час не трябва да се храниш,
да пиеш каквото и да било, а още по-малко
да пушиш. Всичко това отмива полепнали-
те по повърхността на гърлото проти-
вовъзпалителни вещества и прави инхала-
цията безполезна. 

Гаргарите са също много ефективни процедури при заболя-
вания на гърлото. С тяхна помощ от лигавицата се отмиват болестотворните бак-
терии и техните токсини. Отокът и болката намаляват. Затова от първия ден на
заболяването плакни гърлото с надеждни антибактериални и антисептични природни
средства – настойки, приготвени от дъбови кори или невен. Залей 1 с. л. от изсушена-
та билка с 1 ч. ч. вряла вода, похлупи съда и изчакай 30 минути. Прецеди настойката и
прави 3 пъти през деня гаргари с нея в продължение на цяла седмица. Настойката в ни-
какъв случай не бива да е гореща!

Впрочем...

��Ще ти помогнат гарга-

ри с билкови настойки

��Пектинът, съдържащ

се в тиквата, подобрява

обмяната на веществата

��Инхалациите намаля-

ват отоците на гласните

струни и помагат за

възстановяване на гласа
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Б
ременността е период въпросите-
лен, свързан с много нови усеща-
ния. Ако сте бременна и това е
първата ви бременност, ако сте

млада и приятелките ви все още нямат
опит в тази сфера, ако нямате интернет и
не можете да се информирате за нещата,
които не знаете, единственото нещо, кое-
то ви остава, е да разчитате само на женс-
ката консултация. Истината е, че това не
е достатъчно. 

В женската консултация 

ще следят как протича бременността ви:
ще ви теглят, ще мерят кръвното ви наля-
гане, ще изследват кръвта и урината ви, ще
ви направят микробиологични изследвания,
цитонамазка и Васерман, изследвания за
СПИН, кръвна група и Rh фактор, ще ви ви-
дят 2 пъти на ултразвук (защото здравна-
та каса плаща само за толкова) и ще ви нап-
равят няколко записа на акушерски мони-
тор през последните месеци на бременно-
стта. Това е! Не е малко, но не е и много. 

Няма да ви кажат от какво да се пазите,
какво да не правите и за какво да внимава-
те. Като акушерка и бременна жена мога
да ви дам няколко съвета. Когато разбере-
те, че сте бременна, вземете направление
от личния си лекар и се запишете в женска
консултация към някоя от големите АГ
болници (за София такива са „Майчин дом“,
„Шейново“ и „Св. София“). В този случай
вероятността да попаднете на добри спе-
циалисти, разполагащи със съвременна апа-
ратура, е по-голяма, отколкото ако се за-
пишете за проследяване на бременността
при акушер-гинеколога в близкия до вас ди-
агностично-консултативен център (близ-
ката поликлиника). 

Премълчаните 

подробности

Ето част от нещата, които в женската
консултация ще пропуснат да ви кажат:

1. Забравете за изкуствените 
подсладители и диетичните 
напитки, включително и за 
диетичната кола!

ПРИЧИНИТЕ Те съдържат аспартам
(нутрасуит или Е951). Това е нискокалори-
чен изкуствен подсладител, 200 пъти по-
сладък от захарта. В състава му има опас-
ни съединения, като аспергинова киселина и
метанол (метилов алкохол). Аспергиновата
киселина е токсин, водещ до появата на де-
генеративни неврологични заболявания, ка-
то Паркинсонова болест и Алцхаймер. Тя
минава през плацентарната бариера и може
да доведе до дефекти в нервната система
на плода. Метанолът пък уврежда зрител-
ния нерв. Количеството метанол, което
може да се приеме дневно, без това да е
опасно за здравето, е 8 мг, а в 1 литър бе-
залкохолна напитка, съдържаща аспартам,
има над 50 мг метанол. Той също минава
през плацентата и е изключително опасен
за плода. Може да доведе до частична или
пълна атрофия на зрителния нерв и послед-
ваща загуба на зрението.

Интересен е фактът, че аспартамът е
позволена хранителна добавка въпреки мно-
гото доказателства за неговата вреда.
Обяснението е сложно, а грозната истина е,

че икономическите интереси са по-силен
фактор от морала на хората.

2. Не прекалявайте 
с газираните напитки!

ПРИЧИНИТЕ Те не са забранени по време
на бременността, но редовното им консу-
миране, особено в големи количества, може
да бъде опасно. Газираните безалкохолни са
богати на фосфор, а увеличените му нива
водят до дисбаланс в обмяната на калция и
до дефицит на калций в организма. А този
минерал е много важен не само за формира-
не на костите на плода, но и за правилното
функциониране на нервната система, сър-
цето и процесите на кръвосъсирване. За
плода ще е по-добре да приемате напитки,
богати на калций, а не богати на фосфор.
Заменете газираните напитки с млечни
шейкове.

3. Не подценявайте нуждата 
от допълнително приемане 
на витамини!

ПРИЧИНИТЕ Нуждите на организма по
време на бременността са завишени. Има
хранителни добавки с витамини и минера-
ли, разработени специално за бременни, ко-
ито оптимално запълват дефицитите на
организма от фолиева киселина, калций,
магнезий, желязо, цинк и витамини. Фолие-
вата киселина (Vit B9) е изключително важ-
на за бъдещата майка. Нейният недостиг
води до сериозни дефекти в невралната
тръба на плода.

Ж
ЕН

СКИ

РА
БОТИ

9съветасъвета

ЗА 9 НЕОБИКНОВЕНИ
МЕСЕЦА 
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Лекарят ви може да е на мнение, че не е
нужно да пиете витамини. Моят гинеколог
например каза, че баба му не е пила витами-
ни и пак е родила здраво дете. Да, но ако се
замислим по какъв начин са живели и са се
хранили бабите ни и по какъв начин живеем
и се храним ние, ще открием големи разли-
ки. Бабите ни не са закусвали с чипс, не са
вечеряли с дюнер или бургер на крак. Меню-
то им не се е състояло от полуфабрикати.
Ако се храните предимно по заведения и се
сещате за плодове един път седмично, оп-
ределено ще имате нужда от витамини.
Само витаминните добавки, разбира се, ня-
ма да са достатъчни. Постарайте се всеки
ден да хапвате някакъв плод и да пиете по 1
чаша мляко. Заменете пържените и мазни-
те храни със салати и задушени зеленчуци.
Това ще е по-добре не само за плода, който
носите, но и за вас. Ще ви спести гаденето,
киселините и качването на повече килогра-
ми от нормата.

4. Бъдете бдителна и четете 
етикетите на всеки продукт, 
който възнамерявате да сложите
в устата си!

ПРИЧИНИТЕ На българския пазар се
продават опасни за бременните витамини,
съдържащи Vit A под формата на ретинол.
Съвременните изследвания показват, че ре-
тинолът е опасен за плода – повишава рис-
ка от дефекти в нервната система и бъб-
реците, силно завишава и риска от сърдеч-
ни малформации. Безвредната форма на Vit
A е бета-каротинът (провитамин А). Кога-
то си купувате витамини, задължително
прочетете информацията за съдържание-
то на продукта.

5. Не разчитайте само 
на традиционната медицина

ПРИЧИНИТЕ Повечето медикаменти са
опасни за плода или не са тествани за безо-
пасност по време на бременност. Хомеопа-
тията е една добра алтернатива. По време
на бременността настъпват съществени
промени в хормоналния баланс на организма,
които водят до повишена чувствител-
ност и нестабилност на емоционалното ви
състояние. Ако имате проблеми със съня,
ако се чувствате напрегнати и неспокойни,
не си мислете, че това е непоправимо. Кон-
султирайте се с хомеопат. Хомеопатични-
те медикаменти са безвредни за плода и мо-
гат да се приемат през всички периоди на
бременността.

6. Не използвайте избелващи 
кремове

ПРИЧИНИТЕ Съставките им са опасни
за плода. По време на бременността се уве-

личава нивото на естроген, което стиму-
лира производството на меланин. На него
се дължат тъмните петна по кожата на
лицето, засягащи голяма част от бремен-
ните жени. Има специални кремове за бре-
менни, предотвратяващи появата на таки-
ва петна. Кожата през този период е много
по-чувствителна, затова е желателно да
замените козметиката, която обикновено
използвате, със специализирана козметика
за бременни или с медицинска козметика за
чувствителна кожа. Задължително си наба-
вете и крем против стрии.

7. Заобикаляйте отдалеч 
стресовите ситуации

ПРИЧИНИТЕ Когато сте под стрес, в
организма ви се отделят хормони от
надбъбречните жлези. Тези хормони мина-
ват безпрепятствено през плацентата и
оказват влияние върху плода. Спрете да се
срещате с хора, които ви натоварват пси-
хически, избягвайте всички дразнители.
Ако работата ви е напрегната, свързана с
много отговорности, с високо ниво на
стрес или с физически усилия, то най-добре
ще е да оставите кариерата на заден план и
да помислите за себе си и най-вече за дете-
то си. Свиквайте с мисълта, че то трябва
да е на първо място по важност в живота
ви. Вземете си отпуска или излезте в бол-
нични по-рано. Няма да ви дадат медал за
храброст, ако работите до последния мо-

мент.

8. Не игнорирайте секса!

ПРИЧИНИТЕ Той не може да навреди на
детето, което носите. Ако бременността
ви е нормална, сексуалният ви живот не
трябва да търпи промени. Има обстоятел-
ства обаче, при които сексът може да е
опасен – например при предлежаща плацен-
та, при предишни спонтанни аборти и др.
Задължително обсъдете този въпрос с ле-
каря си. Не се притеснявайте да говорите
на тази тема с него. Единствено той може
да прецени има ли риск или не.

9. Откажете цигарите!

ПРИЧИНИТЕ Ако не го направите, ще
се увеличи многократно вероятността да
родите хипотрофично дете. Хипотрофи-
те са рискова група, в която едва ли бихте
искали да попадне точно вашето дете.
Има още много причини, които няма да из-
реждам, защото в женската консултация
ще ви ги кажат. Да се откажеш от един
толкова обсебващ навик, звучи стряскащо,
но в действителност не е толкова трудно.
Вероятността да ви се гади от миризма-
та на цигарения дим по време на бременно-
стта е огромна. Което много ще ви улесни.
Преди да забременея, съм правила не един
безуспешен опит да спра цигарите. Бре-
менността обаче направи последния ми
опит успешен. Може и вие да имате къс-
мет. Не забравяйте, че това е идеалният
момент да се простите с поне един от ло-
шите си навици.

Има още много неща, от които трябва да
се откажете – сауната, солариума, горещи-
те вани, обувките на високи токчета, тес-
ните дрехи, бурните купони, алкохолните
коктейли.

На пръв поглед нещата не изглеждат розо-
ви, но когато усетите как бебето започва
да мърда, да рита и да ви гъделичка, ще раз-
берете, че всичко си е струвало. 

Дарина ЦОНКОВА

2 ВАЖНИ ПРЕДИМСТВА

Бременността си има както своите мину-
си, така и своите плюсове.

�
Наедрели сте с 10–15 килограма, но
всички ви казват, че сте по-красива

от всякога, а мъжът ви никога не ви е гле-
дал толкова влюбено. 

�
На улицата ви се усмихват непознати.
Всички ви обръщат внимание, помагат

ви, глезят ви. 
Наслаждавайте се на тези моменти, защо-
то те няма да продължат вечно. Само 9
месеца.

По време на бременността трябва да се ядат 
повече плодове и да се приемат витаминни добавки 



В
ратата се отвори и в
кабинета влезе млада
жена, почти момиче.
По хлапашки рошаво

подстригана, облечена спортно
– тесен панталон с ниска та-
лия, широк колан с голяма ката-
рама, дълбоко разкопчана риза и
обувки тип пантофки. Повече-
то момичета днес се обличат
така. Ръцете є бяха свободни и
някак трудно намираха подхо-
дящото си място. Беше доста
напрегната. Нормално. Идваше
при мен за първи път, но имах
чувството, че вече сме се виж-
дали. Представихме се една на
друга. Нищо познато. Но съмне-
нието продължи да ме чопли.

– Извинете, но подозирам,
че сме се срещали и преди... 

– (Кратко мълчание.) Да, пре-
ди 6 месеца. Имах проблем, ис-
ках да говоря с вас, но имахте
пациенти и ми записахте час за
след няколко дни. Изпратих есе-
мес, че няма да дойда.

– Аха, проблемът реши ли се?
– Не, стана по-зле.
– Да считам ли, че затова

сте тук?
– Не точно. (По лицето є ли-

чеше, че се мъчи да намери най-
точните думи.)

– Какво се случи преди шест
месеца?

– Влюбих се. Влюбих се
страшно неподходящо. Любов-
та се надигна в мен с мощта на
огромна океанска вълна и после
сякаш тонове пенлива вода се
стовариха върху ми, завъртяха
ме и ме повлякоха към дъното.
Загубих образа си, критичност-
та си, представата за добро и
зло, за редно и нередно. (Докато
говореше, тя трепереше. Слу-
шах я внимателно, без да я
прекъсвам.)

С две думи – влюбих се в жена. 
– О, това ли било? Вие се

държите така, сякаш сте
извършили престъпление. А
то... (Момичето ме погледна из-

ненадано и объркано. Не знаеше
как да продължи.) Да, силната
любов винаги е разтърсваща
емоция за човека, който я
преживява. Но обектът няма
значение. Имат значение са-
мо преживяванията на субек-
та. Как стоят нещата при
вас сега?

– Напрегната и уморена съм.
Чувствам се потисната и
тъжна. Мисля, че съм в депре-
сия. Ние непрекъснато се кара-
ме. Аз все още много я обичам,
но нещо става с нас. Изведнъж
тя сякаш реши да сложи грани-
ци помежду ни. Страхувам се,
че тази любов си отива, и това
ме прави нещастна и ревнива.
Не мога да се понасям.

– А имахте ли и сексуални
отношения с тази жена?

– Да.
– Това първата ви сексуална

връзка с жена ли е?
– Да.
– Сара, влюбвали ли сте се

преди?
– Да, но не толкова силно. Не с

такава страст. 
– Разкажете ми повече за

това. 
– Ходихме две години. И той

се премести да живее при мен.
Беше ми хубаво с него. Мисля,
че аз развалих нещата. Не се
чувствах съвсем удовлетворе-
на. Нещо не ми стигаше. И се
разделихме. Аз го обичах, но се-
га разбирам, че не съм изпитва-
ла сексуално влечение към него.
Винаги започвах секса без жела-
ние. То се появяваше доста по-
късно, което го измъчваше. От-
даваше го на слабата ми сексу-
алност. Но все пак нещо се по-
лучаваше. Докато с предишния
ми приятел – въобще. С него го
правех по задължение.

– Да, романтичната привър-
заност и сексуалното влече-
ние са две различни неща. Ро-
мантичното отношение не-
винаги предполага секс, но на-
личието му улеснява появата
на сексуалното влечение.

– Сега, след всичко, което се
случи, мисля, че е точно така.

– И преди 6 месеца ли започ-
на „това, което се случи“?

– Да. Тогава беше началото. 
– Какво ви тревожеше тога-

ва? За какво искахте да разго-
варяте с мен първия път? 

– Бях страшно смутена от
това, че съм се влюбила в жена
и че не можех да се противопос-
тавя на това чувство 

– И в този момент вие вече
обичахте този човек?

– Как хубаво го казахте – „то-
зи човек“. Да аз вече обичах то-
зи човек. Обичах не гърдите и
бедрата є, а душата є. Обичах
усмивката є, умните є и топли
очи. Обичах музиката, която
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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
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прави. Чувството є за хумор.
Обичах уязвимостта є, която
тя носи с гордост и достойн-
ство. Чувствителността, с
която възприема света. Стро-
гостта, с която прикрива ме-
котата си. Всичко. И ми се ис-
каше да я прегърна. Нямаше ни-
що мръсно в това. Никакви зад-
ни мисли. Случи се, защото бе-
ше неустоимо. Беше взаимно.  

– Вярвам ви. Но за друго се
чудя. Защо сексът с мъж без
любов не ви се струва мръсен,
а сексът с жена с любов ви се
струва такъв?

– Не, хората го приемат та-
ка. Робуват на предразсъдъци и
не си дават сметка колко са
жестоки. Колко тъпи и ограни-
чени са. Какви идиоти са. Мра-
зя ги! С какво моята любов е
по-недостойна от тази на Ан-
на Каренина? Защо аз не мога
да се изправя пред целия свят и
да извикам: „Ето, вижте, оби-
чам най-прекрасния човек на
света. И той ме обича!“ (Тя се
разплака.)

– Сара, чуйте ме! 
Тя не спря да плаче. Чуваше

само гнева и болката си.
Прегърнах я и я оставих за мал-
ко. След известно време се поус-
покои. Само тихичко хлипаше и
бършеше сълзите си. Известно
време помълчахме.

– Извинете ме! Просто си из-

пуснах нервите. Съсипана съм.
Ограбена. Тези предразсъдъци
разбиха душата ми и отнеха
щастието ми. Те ще ми вземат
човека, когото най-много оби-
чам. Защото той няма да
издържи на натиска. И аз няма
да издържа. Няма да можем веч-
но да се крием от света, сякаш
вършим престъпление, да живе-
ем с чувството за грях. Нито
тя, нито аз. 

– Сара, знаете ли, всички ро-
буваме на предразсъдъци. А
има такива, на които се подчи-
няваме, без да си даваме смет-
ка за това. Не всички хетеро-
сексуални са идиоти. Това, за
което говорите, не е просто
предразсъдък. Обществото ни
още не е пораснало. Спомнете
си какви чувства изпитвахте,
когато открихте тази част
от своята същност.

– В началото не си давах
сметка. Мислех, че с всички е
така. После започнах да се наб-
людавам, да се изучавам. После
се уплаших и засрамих. После го
отричах дълго време. После се
случи. После се предадох, дори
мисля, че го бях приела. После се
стреснах, защото се сблъсках с
трудностите. Сега не знам –
мисля, че искам да го променя.

– Ето, виждате ли, подобни
чувства изпитва и общество-
то ни, когато се сблъсква с
този проблем. То също се
страхува, също се срамува,
то също не знае какво да пра-
ви с това, отрича, наблюдава,
задава въпроси, изследва, при-
ема. Но не може да е безраз-
лично, защото хомосексуално-
то влечение е елемент на чо-
вешката сексуалност. 

– Искам да променя това в се-
бе си. Затова съм тук.

– Не мога да ви обещая това.

Привличането към своя или
противоположния пол не е са-
мо въпрос на личен избор. Вие
или който и да е хомосексуален,
бисексуален или хетеросексуа-
лен човек няма нито вина, ни-
то заслуга за него. Въпрос на
избор може да бъде сексуална-
та практика или социално-по-
ловата роля, която човек
изпълнява в ежедневието си. 

– Разбирам, но това не решава
проблема ми. 

– Знам. За да се промени ма-
совата хомофобна нагласа,
това трябва да го знаят
всички хора. Трябва да знаят
още, че това не е заразно, че
хората с различна от хетеро-
сексуалната ориентация не са
тумор, който дава метаста-
зи. Че хомосексуалното влече-
ние не означава умствен де-
фицит, болест, недъг или лош
морал. То просто е факт. На-
ли така?

Тя поклати глава в знак на съг-
ласие и се усмихна.

– Знам, че не ви е лесно, че
боли, че е обидно, че е неспра-
ведливо. Има много неща, за
които трябва да поговорим.
Но нека най-напред се опита-
ме да спасим връзката ви,
ако това искате. И ако е въз-
можно. 

Тя пак се усмихна и поклати
глава в знак на съгласие.

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 поговорим 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 притеснява-

те да позвъните директно на мен, обадете се на приятелката си БЕЛА. Тя ще намери начин да ни събере.

�
@

ВОЙНСТВАЩИЯТ КРАЕН
ХОМОСЕКСУАЛИЗЪМ 
е не по-малко неприятен и аг-

ресивен от откровенното хе-

теро-порно. Отношенията в

една двойка, хомо- или хетеро-

сексуална, са отношения между

двама души, не между два поло-

ви органа. Представете си ед-

на жена, безумно влюбена в же-

нен мъж. Тя също не може да

да го прегръща и целува пред

хората. Принудена е да сподавя

спонтанните си пориви, вмес-

то да им се наслаждава. Защо-

то любовта є е „греховна“.

По-недостойна ли е нейната

любов от тази на хомосекуал-

ната жена? 

Любовта не може да е грехов-

на и недостойна. Поведението

ни може да бъде такова, но

любовта – не. Просто има

обстоятелства, които правят

трудна една любов.

КОМЕНТАР НА

ПРОФЕСИОНАЛИСТА

ðð àà ññ èè ââ èè   ííîî ââ èè íí èè                                 
Подмладяване
с Garnier Nutritionist
Френската козметична компания
Garnier е вече на пазара с най-нова-
та си серия продукти, които са
ценен съюзник на жената в грижа-
та за кожата. Серията кремове
Nutritionist на Garnier е създадена
на базата на последните постиже-
ния на науката за хранене и съдър-
жат натурални източници на спе-
цифични незаменими хранителни
вещества, необходими за поддър-
жане на здрава и красива кожа, за
забавяне и намаляване на нейното
стареене.
Хранителните вещества, вложени
в серията кремове Nutritionist на

Garnier, са с доказани специфични
функции, благоприятстващи здра-
вето и красотата на кожата:
екстракт от ценната мастна ки-
селина  омега-6 и от масло, доби-
то от семената на шипка; магне-
зий, екстрахиран от киви; цинк,
екстрахиран от грейпфрут; липо-
пептиди, екстрахирани от лешни-

ци. Кремът за околоочен контур
включва допълнително кофеин,
който стимулира микроциркулаци-
ята и така намалява торбичките
под очите. 

Нова книга 
от „Рийдърс дайджест“
„Лекарствени растения“ е поред-
ната книга от колекцията на изда-
телството. Тя представлява бога-
то илюстрован практически
наръчник за качествата на билки-
те и лечебните им свойства. Кни-
гата съдържа описание на 174 рас-
тителни вида, информация за то-
ва, как се отглеждат и събират
билките, какви предимства и

странични ефекти има лечението
с тях, както и списък с над 150
често срещани заболявания и
списък на растения, които могат
да ги лекуват.
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Т
ой, да кажем, Иван, няма нищо про-
тив чернокожите, не ги среща всъщ-
ност, но роми да не види. Съчувства
на инвалидите, но мисли, че се харчат

излишни пари за специалните асансьори,
рампи... Като широко скроен човек тя, да
кажем, Ивана, не осъжда хомосексуалните.
(Не би изкрещяла „Педал!“ и на шофьора,
който я е залял с цяла локва.) Даже, мисли
си, би било страхотно да има приятел гей,
с когото да си пазаруват. Но да го види да
се целува с друг мъж: бърррррррр!

За предразсъдъците, както и за така елас-
тичните граници на понятието „толера-
нтност“ си говорим с Аксиния Генчева. Тя е
изпълнителен директор на българската гей
организация „Джемини“, която навърши
през септември 15 години.

Аксиния знае, че стереотипите са неиз-
бежни. „Мозъкът ни е така устроен. Ако не
слагаме нещата в някакви рамки, ако не ги
подреждаме в кутийки, ще избухне.“ После
обаче същият мозък би трябвало да напом-
ни да не съдим прибързано и да се поставим
на мястото на другия, уж различен, а всъщ-
ност...
– Какво се случва с човек, който обяви
своята хомосексуална ориентация?
– Започва да се търси причинно-следствена
връзка между сексуалната ориентация и
неговите навици, постъпки, професионално
развитие. А такава няма! 
– Най-тревожно вероятно е при тий-
нейджърите?
– Момчета и момичета са се оплаквали, че
родителите, разбрали за хомосексуалност-
та им, се опитват да я „поправят“ – с про-
мяна на средата, с изпращане на психиатър,
със заплахи за електрошокова терапия или
кастрация. В училищата хомофобията е не
само разпространена, но и подклаждана – с
липсата на реакция спрямо хомофобско по-
ведение например. А това е социалната сре-
да на тийнейджърите. 
– Как да реагират родителите?
– Често те започват да изпитват вина, а
не трябва. Няма научно обяснение защо
един човек се ражда „хомо“, „хетеро“ или

„би“; сексуалната ориентация не е генетич-
но обусловена, не зависи и от средата. Чо-
век не може да бъде възпитан като хетеро-
сексуален или да бъде направен гей. Не мо-
гат да очакват, че това е само фаза. Тряб-
ва да осъзнаят, че у техния син или дъщеря
не се е променила ценностната система,
стремежите, мечтите; това е същият чо-
век. Ако не надмогнат етапа на отрицани-
ето, родителите са застрашени да изгубят
контакта си с детето си. Трябва да му бъ-
дат подкрепа, защото на него му е много
по-трудно, отколкото на тях.
– Има ли и несериозни реакции? 
– Сега има две тенденции в мисленето по
гей проблематиката: демонизиране на хо-
мосексуалните като причина за упадъка на
цели цивилизации или снизходителност ка-
то към жертви на насилие, дискриминация
и подигравки... Обикновено до нас не дости-
гат забавните реакции, а по-скоро негатив-
ните. Има обаче и комични истории. Прия-
тел ми разказа как негов съквартирант от
общежитието го попитал защо го избягва
– след като в негово присъствие е казал:
„Трябва да застрелят всички шибани педа-
ли.“ И се провел следният диалог: „Аз съм
гей.“ – „Докажи го!“ – „Няма нужда да го до-

казвам. Някой, като каже, че е хетеросек-
суален, никой не го кара да доказва това.“ –
„Добре, де, ама все пак нямаш ли някоя знач-
ка или розова тениска, или нещо подобно?“
Някои пък са убедени, че хомосексуалност-
та е болест. Ами тогава хайде да си вземем
отпуск по болест от работа. „Днес не мо-
га да дойда на работа. Още съм гей.“ 
– Като че ли цялостната личност се
свежда до етикета гей?
– Зависи и от самия човек. Той решава дали
да превърне сексуалната си ориентация в
някакво свое мото, актив, дали ще органи-
зира живота си спрямо нея. Според мен то-
ва е абсолютно погрешно! И този човек, и
околните губят. Не използва капацитета
си, знанията, уменията, а лансира само сек-
суалните си предпочитания. 
– А как се отнасяте към тези, които
крият сексуалната си ориентация, за-
щото не желаят да бъдат обект на
дискриминация, любопитство, ирония?
– Опитвам се да ги разбера. Но не е толко-
ва страшно да кажеш, че не си хетеросек-
суален. Някои в стремежа си да се прикри-
ят дори имитират хомофобия. Срам ме е
от тях и ги съжалявам, че живеят в лъжа.

ИНТЕРВЮИНТЕРВЮ

Аксиния Генчева, изпълнителен директор на българската гей организация „Джемини“,
която навърши през септември 15 години

Страдате ли от

ХОМОФОБИЯ?
Страдате ли от

ХОМОФОБИЯ?
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– Има явна непоносимост към хомосексу-
алните, но има и хомофобия, която не
знае, че е такава. Примерно мнозина обя-
вяват: „Нямам нищо против това, че са
такива, но не искам да го демонстрират.“ 
– Ако момче и момиче бурно се целуват на
трамвайната спирка, може пък на мен да
ми изглежда като демонстрация! Като чо-
век смятам, че не всяко време и място е
подходящо да изразиш любовта си към
партньора. Дразни ме обаче двойният
стандарт. Ако хетеросексуална двойка си
разменя нежности, казват „Това е приро-
да“, а ако е хомосексуална: „Това е демон-
страция.“
– Може би причината е, че не познават
лично хора с гей ориентация?
– Заблуда! Няма точна статистика, но съм
убедена, че всеки познава поне по един
такъв човек. Понякога в компания хората
подхвърлят остри шеги на тази тема с
презумпцията, че всички са хетеросексуал-
ни, но често не знаят колко грешат.
– Масово се мисли обаче, че ако си гей, по
всичко личи.
– Да, дори има израз „гейдар“ – радар за гей.
За някои се казва, че и от космоса се позна-
ва. Аз обаче съм срещала и такива хора, за
които никога не бих предположила, че са
гей, но са, познавам и партньорите им.
– Да не би неприязънта към човека от
нашия пол, обявил хомосексуалността
си, да идва и от страха, че за него вече
сме сексуален обект, че може да бъде аг-
ресивен?
– Това винаги ме разсмива! Обичаш човека
заради това, което го различава от остана-
лите. Ако си хомосексуален, изобщо не озна-
чава, че всички от твоя пол автоматично
са обект на нощните ти блянове. Както и

хетеросексуалните мъже не се впечатля-
ват от всяка жена, не я нападат на улица-
та, в клуб или на работа. 
– Сексизмът се проявява и в отношение-
то към хомосексуалните, нали? Не се ли
гледа на лесбийките в контекста на
мъжките фантазии? 
– Връзката между две жени много пъти се
представя, на екрана например, не като ис-
тинска любов, а като запълване на емоцио-
нална празнота или пък като отмъщение
към мъжете. Едва ли не някакъв етап, под-
готовка в очакване на истинския мъж. От
друга страна, патриархалната традиция
определя мъжа като главата на семейство-
то. Много хетеросексуални мъже са убеде-
ни, че могат „да излекуват“ лесбийките, и
стават истински агресивни към тези, кои-
то им показват, че не са привлечени.
– Как се отнасяте към мъжете въобще –
и хетеро-, и хомосексуални?
– Добре, надявам се. Единствените, към ко-
ито имам откровено негативно отноше-
ние, са нахалните и невъзпитани мъже, кои-
то смятат, че аз и моята партньорка съ-
ществуваме в пространството за тяхно
удоволствие и забавление. 
– Кога сме в зоната на хомофобията, до-
ри да не го съзнаваме?
– Както у нас под домашно насилие се раз-
бира само пребита жена, не и ежедневният
тормоз под различни форми, така и хомо-
фобия се разбира ограничено. Тя е очевидна
при употребата на думи като „педал“ или
„обратен“. Интересното е, че у нас няма
нарочна обидна дума за лесбийка и често тя
се използва с цел да засегне. Изразът „таки-
ва като вас“, подигравателните жестове
или имитиране на гей маниери... Няма гей
поведение! Хомофобско поведение се проя-
вява и от хомосексуални. Например в со-
фийски клуб, открито прогей, жените лес-
бийки трябва да плащат вход за разлика от
мъжете. Според собственика, когато се съ-
беряли две лесбийки на едно място, ставали
агресивни, щели да изпочупят... Абсолютни
глупости. 
– Хомофобско поведение у хомосексуал-
ни?
– В гей средите има точно толкова пред-
разсъдъци, колкото и другаде. Познавам хо-
мосексуални мъже, които са откровени ра-
систи и ксенофоби, лесбийки, които сти-
гат до радикален феминизъм. Срещам и хо-
ра, които са едновременно част от гей
общността, от друг етнос и религия, имат
и физическо увреждане, т.е. принадлежат
към няколко малцинствени групи, и все пак
имат предразсъдъци. И тук, както нав-
сякъде, се срещат изкривени възгледи за
други социални групи.

– Има ли единна гей общност у нас?
– По-скоро има групи по интереси. А без
консолидация няма никаква възможност за
политически натиск. Шепа активисти се
борят за социалното положение или добру-
ването на огромна група хора. Понякога да
отстояваш човешки права, е толкова
трудно и изморително, че се питаш за как-
во го правиш. Отговорът е: хомосексуални-
те не са анонимна социална група, всяка ом-
разна дума е отправена към истинско чо-
вешко същество с човешко лице, име и жи-
вот като моите.
– Кога ще можете да кажете, че с хомо-
фобията по света и у нас е свършено?
– „Ако на хомосексуалните им се дадат
равни граждански права, всички ще поискат
същото!“ Това е най-глупавото изречение,
което съм чувала наскоро. Хомофобията,
както всяка проява на омраза към друго чо-
вешко същество, не може да бъде изкорене-
на със закон, но той очертава рамката на
допустимото и нормалното. България оп-
ределено е по-малко хомофобска държава
от съседките ни на Балканите, но не е нап-
реднала много по отношение на недискри-
минацията. В България двойките от ед-
накъв пол (както и двойките от различен
пол без брак) не са признати от закона и
техните деца „официално“ израстват само
с един родител, макар че на практика е раз-
лично; все още по телевизията можете да
чуете обидна дума спрямо хомосексуални-
те... Няма такова понятие като „почти
равенство“ или „по-голямо“ равенство. И
все пак идеята за свят без дискриминация,
без омраза и насилие е утопична.  
– Вие очаквате дете. Каква сексуална
ориентация бихте предпочели да има
то?
– Нямам предпочитания. Както нямам за
цвета на очите или косата му. Ще се гри-
жим с партньорката ми обаче нашето де-
те да живее с разум, а не с предразсъдъци.

Интервю на Петя РУСЕВА

На „Картонифестация“ – кампания 
на „Джемини“ по повод Международния
ден срещу хомофобията



Д
яволът е нещо друго.
За него ще пиша аз.
Той може да те удари
право в служебния

диктофон. Отначало не се изда-
ва, копчетата са натиснати за
запис, прозорецът на капака му
показва, че касетата се върти
механично, червената лампичка
свети – за запис. Дяволът ме ца-
пардоса с една чисто нова, но
няколко пъти проверена с „про-
ба, проба, проба“, касета, която
не беше записала нито дума от
разговора ми с Мартин Карбо-
вски. С него, когото не можеш
да преразкажеш или цитираш по
памет. Защото дори когато го-
вори за асфалта в Европа и ас-
фалта у нас, той говори за това
като великан. Можеш само да
слушаш или да си записваш на
ръка, все едно си на лекция. Но
пък това не го направих, защо-
то Карбовски не е Лили Ивано-
ва, която не приема журналис-
ти с диктофони. Да се опитваш
да спасяваш такова интервю, е
като да търсиш игла в купчина
с пясък. Или да търсиш нещо в
интернет, което го няма там. 

Всеки ден ми се случва да вли-
зам в мрежата, без да съм смени-
ла режима на писане, и в полето
на адрес бара вместо „www“ ми
се изписва „ууу“. По подобен на-
чин „ууу“-свиркана от дявола и
умряла от срам и яд, сменям ре-
жима и вместо да ви представя
Карбовски като чист концент-
рат, ще ви представя „моя“
Карбовски, разреден с много лед.
„Проба, проба, проба.“

Мартин Карбовски е на 35 го-
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„Ангелите са едни за всички ни. И за осъдените, и за съдниците, и за жертвите, 
и за убийците, за влогопритежателите и за притежателите на Слънце, и за 
жестоките, и за слабите, за нищите и важните, за известните и за издирваните,
както и за един черен човек и за един бял човек, които седят на една маса и още

не знаят кой от тях ще умре пръв. Ангелите са нежното присъствие на Бога,
което се чува само когато е тихо, само когато е светло и само когато 
наоколо има много деца или малки животни. (...) те прегръщат силно, 

така че почти да те уплашат, силно откъм гърба, така както спиш, и ти
шепнат с дъха си като ангелски морз, на дълги и къси страшни въздишки. 
Когато те пуснат от прегръдката си, разтреперан разбираш, че нещо лошо ти се
е разминало. Че нещо много лошо не ти се е случило. Че няма да ти се случи. Че до-
ри няма да знаеш какво не ти се е случило, което е по ангелски логично.“ 
Това го пише Карбовски.

Аз съм 
Мартин
Аз съм 
Мартин
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дини. Има малък син. Това е пър-
вото му дете и е от втория му
брак. Завършил е мебелно инже-
нерство и телевизионна журна-
листика. Пише за различни
вестници и списания. Известен
е с провокативния си стил и е
един от бащиците на т. нар.
ъндърграунд журналистика, ко-
ято се роди в България със спи-
сание „Егоист“. От това време
е книгата му „Обществен екс-
перимент“. Следва стихосбир-
ката „Недялко яде лайна в
НДК“, която не можеш да наме-
риш лесно и която Карбовски
издава съвместно с Ангел Конс-
тантинов и Калин Терзийски.
Последното, което тези три-
мата са издали заедно, е „Про-
ект „Троица“. Книгата е пре-
дизвикателство за всички, кои-
то имат претенции, че се нали-
ват с фрешове от текстове на
Карбовски. Могат да си напра-
вят личен експеримент и да се
опитат да разпознаят кой
текст е негов. Защото в тази
книга всичко е писано „заедно“
от тримата по салфетки, сте-
ни и мобилни телефони и „под
седативните свойства на алко-
хола и други вещества“.

Казва, че не е напуснал Бълга-
рия от мързел. Дефинира това,
което прави у нас, като част
от т. нар. култура на оплаква-
нето (определението май е на
Георги Лозанов). Според него
обаче тя трябва да прерасне в
култура на протеста, за да мо-
же наистина нещо да се проме-
ни у нас. Тенденцията можеш да
прочетеш дори само в заглавия-
та на предаванията, които
Карбовски води – „Пропаганда“
по Дарик радио и „Отечествен
фронт“ по Нова телевизия.
Всъщност скоро се е завърнал
от Европа. Пътувал е с екип,
който осъществява радио-те-
левизионен проект. Прозвуча
ми ужасно, защото пак ще гле-
даме Европа само по телевизия-
та. Ще видим български емиг-
ранти, ще чуем откровенията
им за успеха и неуспеха в Европа,

за обичта и омразата към Бъл-
гария. 

В Европа открил „Бога на ас-
фалта“. „Пътувала ли си? – пи-
та ме той. – Виждала ли си как-
во означава истински асфалт?
Хубав, чист, безкраен. Не един
асфалтиран участък и после
дупки...“ 

Работата му по този проект
го е накарала отново да мисли за
това, защо у нас много неща не
са възможни. „Защо у нас напри-
мер Моцарт не е възможен?
Всъщност Моцарт вече никъде
не е възможен. Защото ние сме
MTV поколение, но имаме ли ис-
тински подобен продукт?“ 

Твърденията, че сме номер ед-
но и че сме първи навсякъде, са
глупости. Според Мартин Кар-
бовски нашето време е родило
двама великани – Радичков и
Хайтов. Често ги цитира или
тръгва от тях в текстовете
си. Което е хубаво според мен,
защото Карбовски го четат и
тези, които не са чели Радичков
и Хайтов. 

Казва, че сме на 27-о място в
Евросъюза, но то е само защо-
то няма други номера по-назад.
Разказа за някакви наши дел-
тапланеристи, които веднъж
вятърът отвял на различно от
обичайното им място за каца-
не. И там, където се приземи-
ли, местните хора ги... набили.
„Това е българинът. Той не ле-
ти, не иска и ти да летиш и до-
ри ще те набие заради това“ –
бе коментарът му. „Да, но дел-
тапланеристите няма да
спрат да летят, защото ня-
какви са ги набили“ – вмъквам
аз. „Няма. Но всичко у нас ста-
ва така – мъчително, бавно,
тромаво, скъпо, безумно. Не
както трябва.“  

Карбовски говори тихо. Един-
ственото ми притеснение по
време на „записа“ беше, че
шумът от съседен строеж мо-
же да го заглуши. Неговият
страх пък е, че ние в България

непрекъснато ще живеем в ре-
монт. Защото не може да под-
редим живота си така, че да
направим нещо веднъж завинаги.

Не знам дали ангелът му е бил
силен, или дяволът – слаб, но е
хубаво, че Карбовски е останал
в България. Днес у нас той е
„любим журналист“. Попитах
го защо, ако някой каже, че Кар-
бовски му е любимият журна-
лист на кандидатстудентски
изпит по журналистика, това е
грешен отговор. На мен това
ми го разказа тазгодишен кан-
дидат-студент. 

Отговори, че това му звучи
като измислено, защото не му
казвам конкретни имена и не му
описвам как точно се е развила
ситуацията. Каза само, че въп-
росът е грешно зададен. Според
него той би трябвало да звучи:
„С кого от журналистите в
България искаш да работиш?“
За него това са били Кеворкян,
Дмитрий Иванов и Тома Томов.
Между другото Карбовски е
бил водещ на предаването „Вся-
ка неделя“ с Кеворк Кеворкян.
Май наистина не го интересува
дали е „любим“, но му е важно
да бъде в контакт с младите
от Факултета по журналисти-
ка в Софийския. Миналата годи-
на е водил курс „Теория на рам-
ката“. Твърди, че е щял да прек-
рати този експеримент, ако не
е имал посещаемост. „Защото
лекциите не са задължителни и
не са платени.“ Но идвали по 30
души средно. Той пък също не ги
предал. Не е пропуснал нито
един час, а било трудно да го
направи зает човек като него.
Всеки понеделник в пет часа ве-
черта. Надявам се, че препода-
вателският експеримент ще
продължи. Защото, ако е имало
и други сладурчета, които са
казали, че Карбовски им е лю-
бим журналист и са влезли в съ-
ответния факултет, сега ще
могат да определят кой им е
любимият преподавател. Този

ли, който си е сглобил лекцион-
ния курс през последната годи-
на-две, или друг, който е писал
лекциите си през пукналата
(разбирай умряла) китна про-
лет на 1979 г. Например.

Признах му, че това е шесто-
то ми интервю и първото „го-
лямо“. Попитах го как да напра-
вя хубаво интервю, какво би ме
посъветвал, ако например съм
на негова лекция в университе-
та. „Трябва да си любопитен –
отвърна ми той. – Например
виждаш някого с две леви обув-
ки, отиваш при него и го пи-
таш: „Ти защо си с две леви
обувки?“ И той започва да ти
отговаря нещо си. Любопит-
ството е важно. Първичното,
детско любопитство.“ 

Не го попитах какво мисли за
женските списания, но се досе-
щам. На женските списания не
им работи диктофонът. По
време на разговора нито веднъж
не ми каза „Този въпрос ми го за-
даваш два пъти“ или „Заяждаш
се на дребно“, каквито реплики
съм чувала и чела в негови ин-
тервюта. Мартин Карбовски
не ми беше дяволът. 

Когато се уговаряхме за ин-
тервюто, ме попита: „Как ти
беше името?“ „Мирослава“ –
отговорих.  „Аз съм Мартин“ –
каза той. 

Аз знам кой е той и вие знае-
те, но много ме изкефи, че се
представи. Освен това поне че-
тирима от другите петима,
които съм интервюирала, изоб-
що не са ме питали как се каз-
вам, сякаш искат да го запом-
нят. Мартин Карбовски не се
направи на важен и подходи лич-
но. Хубавото е, че не ми взе съв-
сем акъла, за да мога да напиша
нещо все пак. 

Много е млад, но ако не сменя
ангела, има шансове да бъде ве-
ликан. 

Интервю на
Мирослава ИВАНОВА

Снимка Личен архив



В
колекцията си тя има цели две
статуетки, и то още преди да
навърши 30 години. И докато коле-
гите и критиците се надпревар-

ват да я заливат с комплименти за талан-
та є, жълтите издания се опитват да отк-
рият изобличаващи доказателства за 

нейната 
сексуална ориентация 

Дори наскоро списание Out, едно от най-
известните американски гей издания, изти-
поса на корицата си снимка на Джоди с ко-
ментара, че е крайно време тя и други по-
пулярни знаменитости да заявят открито
своите сексуални предпочитания. 

От години се носи мълва, че актриса-
та е лесбийка. Но за това си има ло-
гично обяснение. Майка є се развежда
с баща є, за да заживее със своята
любовница Джоузефин. 

Точно Джоузефин, или леля Джо, както
всички я наричат, поема грижите за Алисия

Крисчън след нейното раждане. Али-
сия Крисчън е истинското име на
Джоди, но още от малка я преимену-
ват в... чест на леля Джо. 

Още невръстна, бъдещата звезда се
очертава като 

истински гений 
Проговаря на една годинка, на две

вече може да чете, а на три се сни-
ма в първата си реклама. Малката
Джоди е прелестно дете със сини

очи и дълги руси къдрици. На всичкото от-
горе е много дисциплинирана. И славата є
като рекламно лице бързо се разнася из
Америка. Със същия успех тя започва да
гради и своята кинокариера. Джоди е рядко
зряла и съсредоточена за годините си, убе-
дени са всички режисьори, с които тя рабо-
ти по това време. Затова и ангажименти-
те є се умножават. 

С хонорарите си тя издържа 
своите две майки и трите други 
деца в семейство Фостър. 

Актьорският є талант е безспорен, и то
при положение, че никога 

не е учила 
актьорско майсторство 
Само дето рядко има възможност да го

демонстрира на екрана, тъй като предвид
кукленската є външност Джоди получава
предимно сладникави роли. Поне до среща-
та си с Мартин Скорсезе. Големият ре-
жисьор я кани да участва в своя филм

„Алис вече не живее тук“. 

Ролята е много малка, но пък убежда-
ва Скорсезе, че само Фостър може 
да изиграе невръстната проститутка
Айрис в следващия му филм 
„Шофьор на такси“. 

Това негово решение разбунва духовете на
пуританите в Холивуд, скандализирани, че
едно 13-годишно момиче трябва да играе
роля, която би могла да увреди психиката
му. Продуцентите също са притеснени да-
ли малката Джоди ще успее да се превъплъ-
ти в толкова тежък образ. Но тя може
всичко и го доказва с този филм, който є
носи първа номинация за „Оскар“. 

Още преди „Шофьор на такси“ да излезе на
екран, младата актриса 

привлича погледа 
и на Джордж Лукас 

Той вече подготвя своите „Междузвездни
войни“ и обявява кастинг за ролята на
принцеса Лея. Фостър е точно това, което
той търси, и се справя блестящо на всички
прослушвания. На финалната права оста-
ват тя и Кари Фишър, чиито родители все
пак са популярни имена в кинобизнеса. Пок-
рай това Кари се сдобива с мечтаната ро-
ля, но Джоди няма поводи да унива. Така или
иначе Фишър е отдавна забравена, а на ней-
ната подгласничка є предстои шеметна ка-
риера в киното. 

Фостър не е от актрисите, които
жертват всичко в името на кариера-
та си. Тя залага на качественото об-
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ДЖОДИ
ФОСТЪР

вундеркиндът
на Холивуд

ДЖОДИ
ФОСТЪР

вундеркиндът
на Холивуд

Обожавана от кинокритиците и атакувана
постоянно от жълтата преса, Джоди Фостър

може да направи роля, достойна за „Оскар“,
дори и за пет минути на екрана.
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разование. Затова през 1980 г. се 
записва в университета в Йейл. 

Тогава най-неочаквано ще се случи нещо,
което ще преобърне живота є. Виновник за
това е Джон Хинкли-младши, който е гле-
дал безброй много пъти „Шофьор на такси“
и е обсебен от мисълта за Джоди. Той прис-
тига в Йейл и започва да є досажда с пред-
ложения за среща. След като тя му отказ-
ва, Хинкли решава да я впечатли по един на-
истина оригинален начин. 

Хинкли стреля 
по Роналд Рейгън 

и обяснява постъпката си с безумната си
любов към актрисата. 

Притисната от медии и полиция, тя
дълго време не може да се отърси от
този кошмар. Тогава Фостър сериозно
се замисля дали въобще си струва да
продължи да се снима в киното. 

Здравият разум все пак надделява и благо-
дарение на него тя направи поредица от
блестящи роли. Актрисата предпочита да
се изявява във филми, с които нейни колеж-
ки не биха искали да имат нищо общо. Такъв
е случаят с „Обвинената“, в който героиня-
та є е жертва на изнасилване. Отново, как-
то в случая с „Шофьор на такси“, никой не
си представя точно Джоди в тази роля. Тя
обаче я изиграва толкова убедително, че 

печели първия си „Оскар“ 
Следва ново предизвикателство – ролята

на агент Кларис Старлинг в „Мълчанието
на агнетата“. Много известни актриси я
отказват, уплашени от мрачния и изпълнен
с жестокости сценарий. Но за Фостър тя
не е проблем. 

Суперлативите и дъждът от награди,
сред които и втори „Оскар“, 
са напълно заслужени.

Метаморфозите на Джоди Фостър през
годините наистина са впечатляващи. Слад-
кото момиченце от рекламите се превръ-
ща в актриса, която раздава правосъдие на
екрана с пистолет в ръка. Джоди се справя
успешно с роли, изискващи доста физически
усилия от нейна страна. Такъв е случаят с
„Мълчанието на агнетата“, „Паник стая“ и
новия є филм „Другата в мен“. Общото
между трите заглавия е, че засягат доста
щекотливи теми, които обикновено не се
котират в Холивуд. „Харесвам филмите,
които ме карат да разбирам същността на
морала“ – казва Джоди. 

„ДРУГАТА В МЕН“ 
Жените в стандартните американски
драми рядко използват оръжие. Освен ако
не става въпрос за екшъни, те не убиват,
а ако го правят, това е престъпление от
страст спрямо съпруга или любовника. И
те не убиват непрекъснато, за да си
отмъстят. Но ситуацията в „Другата в
мен“ е доста различна. Радиоводещата от
Ню Йорк Ерика Бей (Фостър) има пробле-
ми. Тя и любовникът є са брутално преби-
ти от жестока банда в Сентрал парк.
Той умира, но вместо да изпадне в отчая-
ние, травматизираната Бей се въоръжава
с 9-милиметров пистолет и започва да
убива по улиците на Ню Йорк. И това се
случва не веднъж, а отново и отново. 

„Насилието води 
до насилие“ 

казва за новия си филм Джоди. Героинята є
Ерика продължава традицията на антиге-
роите от 70-те като Травис Бикъл в
„Шофьор на такси“ и Дъстин Хофман в
„Сламени кучета“. „Има нещо, което ти
доставя удоволствие в това да носиш пис-
толет в джоба си. Да имаш силата да взе-
меш решение кой ще живее и кой ще умре“
– допълва актрисата. 

Да се снимаш във филм, който донякъде
припомня мрачни случки от собственото

ти минало (инцидента с Хинкли), е поред-
ното предизвикателство пред Фостър. Но
тя не се притеснява, нито се гордее с този
факт. „Ясно е, че разликата между нормал-
ност и лудост е условна. Не е ли възможно
всички ние да имаме тази частичка лудост
в себе си? Ето защо аз съм за абсолютен
контрол върху оръжията. Нямам нищо про-
тив лова, но не мисля, че хората трябва да
изпадат в ситуации да живеят или да ум-
рат по време на изблик на емоции“ – кате-
горична е Джоди. Тя признава, че новият є
филм е доста смел и би имал пагубен ефект
върху хората с по-лабилна психика, но все
пак се надява повече зрители да го видят. 

Откакто стана 

майка на две деца 
Фостър съсредоточи всичките си сили за
тяхното отглеждане и ограничи до мини-
мум участията си в киното. Затова всеки
неин нов филм напоследък става касов хит.
Не че често не є е минавала мисълта да за-
реже всичко. Особено след атаките от
страна на пресата да разкрие подробности
за бащите на двете си деца и за своята ин-
тимна половинка и защо носи сватбена хал-
ка, при положение че никога не се е омъжва-
ла. „Моят живот си е само мой – заявява
Джоди. – Не искам да го променям заради
някого. Не искам да говоря за моето здраве,
за баща ми, за това, за кого съм гласувала
или какво мисля за смъртното наказание.
Нямам нищо против някой да пише за мен.
Но нямам намерение да разкривам подроб-
ности за семейството си и да осквернявам
живота на децата си.“ 

За разлика от други жени Фостър оценява
високо „солидните“ си 44 години: „Когато
след 20 години хората погледнат назад, аз
ще съм на 65, Бритни Спиърс ще е на 45 и
мисля, че дотогава те ще са разбрали цена-
та на личната свобода.“ 

Текст Ивайло ТОДОРОВ
Снимки Александра филмс

Джоди Фостър миг преди да загуби любимия си... ...и няколко дни по-късно, заела се сама да раздава правосъдие



Резултатите от една анкета показали, че
американците предпочитат да си лягат
не със съвременни звезди, а с кумири от
миналото. 
Болшинството от анкетираните амери-
канки били луди по Елвис Пресли. Но не би-
ха се отказали и една хипотетична нощ с
Джон Уейн, Франк Синатра или с Джеймс
Дийн. От съвременните сексидоли само
двама успели да се вредят между десетте
най-желани мъже – Том Круз (осми) и Брад
Пит (десети).
Мъжете пък масово си фантазирали, че са
в леглото с Мерилин Монро. Но ако тя

била случайно „заета“, тогава можели да
се гушнат с Дорис Дей. От съвременните
звезди в топ 10 на най-желаните Еви по-
падат Анджелина Джоли (на трето мяс-
то), Мадона (на четвърто) и Хали Бери
(на пето).
Ето и целия списък: 1. Мерилин Монро 2.
Дорис Дей 3. Анджелина Джоли 4. Мадона
5. Хали Бери 6. Дженифър Лопес 7. Рене Зе-
луегър 8. Камерън Диас 9. Натали Порт-
ман 10. Гуинет Полтроу.
А ето и списъка на най-желаните мъже: 1.
Елвис Пресли 2. Джон Уейн 3. Франк Си-
натра 4. Джеймс Дийн 5. Хъмфри Богарт
6. Робърт де Ниро 7. Кларк Гейбъл 8. Том
Круз 9. Кърк Дъглас 10. Брад Пит.

Кой е идолът в твоето легло?

Последни научни изследвания сочат, че мъ-
же и жени, които са правили орален секс с
повече от шестима души, са 8,6 пъти по-

вече изложени на риск от заболяването рак
на гърлото, докато пушачите – само 3 пъ-
ти. За това е виновен вирус, който се об-
меня при оралните ласки. Той „напада“ не
само гърлото, но и сливиците и задната
част на езика. Според д-р Гилисън от Бал-

тимор, САЩ, мъжете могат да намалят
риска чрез използване на презерватив при
орален секс. 
Опитите са проведени със 100 мъже и же-
ни, болни от рак на гърлото, като се е
взел предвид сексуалният им живот.

За връзката между оралния
секс и рака на гърлото

В дневника си супермоделът Наоми Кембъл
описва изпълнението на наказанието, опре-
делено є от съда заради провинението є
спрямо момиче от персонала, което мане-
кенката ударила с мобилния си телефон. 
Наоми била наказана да чисти офисите на
службата, отговаряща за хигиенизирането
на Ню Йорк. „Изненадващо, но това зани-
мание ми достави върховно удоволствие.
Нямах други отговорности, нямах теле-

фон в себе си, имах време за размисъл. С ед-
на дума – спокойствие“– изповядва се мо-
делът. И продължава с интимностите:
„Сближих се доста с някои други свои „ко-
леги“. Един от тях даже ми призна, че ни-
кога не бил пътувал със самолет през жи-
вота си. Попита ме какво е усещането.
Досрамя ме да му кажа, че през седмицата,
преди да започна да чистя, бях сменила це-
ли седем самолета.“
През последния ден от петдневното наказа-
ние Наоми чистила по... сребриста вечерна
рокля.

Наоми няма нищо против
метлата и парцала

Докато някои хора се оплакват от безсъ-
ние, други, напротив, заспиват навсякъде.
Този феномен е познат като нарколепсия –
състояние, при което човек може да заспи
по всяко време и на всяко място. Дори по
средата на разговор, докато шофира или
пък плува. „Сънят“ може да продължи от
няколко секунди до повече от час. Поняко-
га може да се случи няколко пъти на ден. За-
сега не е известна причината за нарколеп-

сията. Според учените хората, страдащи
от този синдром, влизат веднага във фаза-
та на сънуване. 
От нарколепсия страдат както мъжете,
така и жените. Само във Великобритания
броят на пациентите е 30 000. За жалост
лекарство все още не е открито.
Някои хора пък страдат от още по-идиотс-
ко заболяване, което се нарича катаплексия
– внезапно и пълно загубване на мускулен
контрол. Можеш да паднеш изведнъж, как-
то си вървиш по улицата.

Нарколепсия. Що е то?
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По-бързо, де!
Най-напред тази фраза се чува,

когато детето тръгне на детска
градина или на училище. Тогава
малчуганът става рано не защо-
то се е наспал, а защото трябва
да успее – за закуската или за пър-
вия урок в училище. Когато тези
думи се повтарят постоянно, те
се превръщат в детската глави-
ца в натрапчива идея. От посто-
янното бързане и припряност де-
тето губи концентрация, става
разсеяно. А от това пък страда
неговата самооценка. 

Пораствайки, ние започваме
да повтаряме това изречение
шаблон, натоварвайки го едва
ли не със сакрален смисъл. 

Постоянното бързане ни
става навик. Но също и
отличен метод да отв-
лечем вниманието си от
неприятните преживява-
ния в делника.

Заетият човек никога не се
замисля защо и с какво е толко-
ва зает. Рано или късно той иг-
норира тези въпроси и непре-
менно бива застигнат от синд-

ром на хроничната умора. Тъга-
та, страхът и скуката навли-
зат трайно в живота му. 

За да се избавим от опусто-
шителния кръговрат на безк-
райни срещи, лица, впечатления
и да почувстваме емоционално
и смислово пълнотата на живо-
та, е нужно по-често да си пра-
вим почивки. С помощта на те-
зи кратки прекъсвания ще съу-
меем по-пълноценно да усетим
всяка минута от живота, пра-
вилно да поставим акцентите
в него и да отсеем важното от
второстепенното. 

Мисли за другите!
„Не бъди стиснат, дай на дру-

гото дете да поиграе с твоята
играчка“, „Трябва да живеете
задружно! Отстъпи на сест-
ричката си“. От деца нас ни
учат на съобразяване с интере-
сите на другите. Но фразата
„Мисли за другите!“ би звучала
по-добре като „Мисли и за дру-
гите!“. Това малко „и“ показва,
че човек не бива да забравя и се-
бе си. Това ни помага да се на-
гаждаме в общуването и да про-
вокираме околните да се дър-

жат уважително с нас. 
Проблемите идват, когато де-

визът „Мисли за другите!“ се
превърне в смислова доминанта
на живота ни. Тогава сме готови
да жертваме своите собствени
желания, не успяваме да кажем
„не“ на нищо и на никого и пос-
тоянно даваме повече, отколко-
то получаваме. И всичко това не
е повеля на сърцето, а е продик-
тувано от подсъзнателния
страх, че иначе ще ни отхвър-
лят и няма да ни обичат. Грижа-
та за самите нас започва да ни
изглежда като нещо неприлично
и нередно. Невъзможно е обаче
съвсем да не мислим за себе си.
Но когато все пак успеем да нап-
равим нещо лично за нас, изпит-
ваме пагубно чувство за вина и
си казваме: „Нямам това право.“
От това, естествено, се възпо-
лзват другите хора. Не ви ли се е
случвало да чувате „Ако ме оби-
чаш, си длъжен да изпълниш мол-
бата ми“? Или пък: „Аз правя
всичко за теб, а ти?“ В стреме-
жа си да получим любовта на
другите обаче ние я губим. Хора-
та започват да не ни приемат на
сериозно и да ни игнорират. 

Важно е да осъзнаем, че
ние имаме право да отс-
тояваме собствените си
интереси и желания и да
отговаряме с отказ на
молби, които ни се стру-
ват несправедливи.

Това въобще не означава, че ще
загубим любовта на околните.
Напротив, когато човек уважа-
ва себе си, другите няма как да
не го уважават. 

Можеш още 
и по-добре...

Коронната фраза на учители-
те и родителите. Ако я слуша-
ме доволно често, то в края на
краищата сами ще започнем да
вярваме, че никога и нищо не
правим достатъчно добре.
Светът не е черно-бял. Има и
други нюанси. Когато постоян-
но чуваме това изречение,
„Всичко или нищо“ става мото
на живота ни. Което на прак-
тика означава – или 100% успех,
или пълен провал. Тогава дори
резултатът 95% ни се струва
нищожен, а „наистина превъз-
ходно“ възприемаме просто ка-
то „много добро“. 

Страхът, че можем да изпор-
тим всичко, ни принуждава или
да изпипваме нещата до най-
малката подробност, или да ги
захвърляме наполовина свърше-
ни, или въобще да ги зарежем,
преди да сме ги започнали. 

Понякога дори подсъзна-
телно човек сам се стре-
ми към провал, за да по-
каже, че „не може по-доб-
ре“. Даже постиженията
да са очевидни, той ги
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ДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМ

Фрази за
забрав¤незабрав¤не

ТЕ НИ ПРЕЧАТ ДА 
ЖИВЕЕМ НОРМАЛНО

Трябва да бъдеш силен, синко. Иначе всички
ще те мачкат в този живот...

Съвети, предупреждения и команди слушаме още от детството си. В стремежа си
да ни възпитат силни, разумни и внимателни, родителите гарнират общуването
си с децата почти всяка минута с някое банално до болка изречение от сорта на...



подценява или ги припис-
ва на други хора, на нео-
бяснима случайност или
на вмешателството на
висши сили.

За да започнем отново да се
радваме на своите постижения,
трябва да забравим за „обектив-
ните оценки“ и „реалистичния
подход“, защото те означават
постоянно сравнение на нашите
успехи с чуждите. А чувството
за удовлетвореност от свърше-
ното е пагубно да зависи само
от мнението на околните. Не
бива да допускаме околните да
станат лакмус за нашите успе-
хи. И не бива да забравяме, че чо-
век може повече, отколкото
предполага. Не сме можели нап-
ример да караме колело, но ето –
научили сме се. Рисуваме човек и
излиза именно човек, а не нещо,
което прилича на локомотив.
Били сме сериозно болни и сме
оздравели. Ако направим място
в паметта си за всички такива
успешни моменти, ще се излеку-
ваме от мрачното настроение и
неувереността. И тогава въп-
росът „Мога ли да правя нещата
по-добре?“ ще е абсолютно безп-
редметен. 

Бъди силен!
„Не бива да се радваш на оно-

ва, което си получил даром, без
усилия и страдания“; „Дръж
емоциите си под контрол – да
ги показваш, е неприлично“;
„Никога и от никого не искай
нищо – с проблемите трябва да
се справяш сам“... 

Всички ние, а мъжете като че
ли по-често, сме слушали подоб-
ни „съвети“. Децата по принцип
са уверени в своето всемогъще-
ство. Те се чувстват много
силни в манипулацията на роди-
телите си – могат да направят
за секунди майка си щастлива
или да я разплачат. Но тази де-
монстрация на сила и увере-
ност крие много опасности за
живота на възрастния. 

Опитвайки се винаги и
във всичко да бъдем сил-
ни, ние рискуваме да се
превърнем в емоционално
бедни, да хитруваме или
дори да стигнем до ци-
низъм.

Възможно е, вместо да опра-
вим нещата, да ги развалим с аг-
ресивното си поведение. Неви-
наги е в наша полза да прецаква-
ме интересите на другите.
Доста често подобно „силно“
поведение е съпроводено с
чувство за вина. Такава вина
може да се провокира и когато
например нещо се е случило с
близките ни, а ние сме решили,
че сме били длъжни да го предо-
твратим. Нали сме силни?!

Във всеки случай да бъдеш ви-
наги силен, е невъзможно. Стре-
межът да бъдем такива рано
или късно ще ни доведе до нер-
вен срив или даже до зависи-
мост от алкохола. За да не сти-
гаме до тези крайности, е важ-
но да говорим за вичко, което
чувстваме. По този начин не са-
мо даваме израз на натрупалите
се в нас разрушителни енергии,
но и ще се предпазим от
външните недоброжелатели. То-
зи, който е способен открито
да признава своите слабости,
предизвиква у своите недобро-
желатели несъмнено повече
симпатии и уважение в сравне-
ние със самоуверения и неуязвим
„човек скала“. Ако преформули-
раме фразата „Трябва да си си-
лен“ на „Трябва да си силен, но не
на всяка цена“, ще изпитаме по-
голяма радост от живота. За-
щото няма да пренебрегнем ни-
то себе си, нито другите. Не
трябва да бъдем просто силни,
трябва да бъдем реалисти. И да

съсредоточим силите си върху
това, което наистина зависи
от нас. Ако ни е трудно, не бива
да се боим да го признаем. Всъщ-
ност едно такова признание съ-

що е сила. Защото, за да призна-
еш границата на собствените
си възможности, се изисква
точно това – вътрешна сила и
смелост.  

Кой знае, може 
да потрябва...

Човекът, който е възприел
тази фраза като свое ръковод-
ство, никога не е изненадан от
нищо. За всеки случай той вина-
ги има подръка аспирин, сал-
фетка, химикалка, ножица...
Вкъщи разполага с огромна биб-
лиотека. Пази дрехите на деца-
та, които отдавна са порасна-
ли. Има запаси от консерви и го-
ляма купчина стари списания.
Ако тази предпазливост и
грижливост обаче надхвърлят
разумните граници, домът му
ще се превърне първо в склад, а
после и в сметище. А в един
прекрасен ден може да се окаже,
че да се раздели със скучната, но
сигурна работа, също няма да
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По-бързо, де! Горкото 
бебе и понятие си няма

от експедитивност
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му е възможно. А пък и дума не
може да става този човек да
приключи отношения с някого.
Дори и тези отношения да са в
негова вреда. Защото да изхвър-
ли стария диван, за него е равно-
силно на предателство. 

Категоричното ни неже-
лание да се отървем от
купищата стари и не-
потребни вещи говори за
страх от промени. Но
когато сме вкопчени в
миналото, ние се лишава-
ме от бъдеще.

Попаднем ли под това робство,
ние рискуваме да проявим симп-
томи на натрапчиво поведение –
непрекъснато да чистим вкъщи,
постоянно да си мием ръцете, да
не посягаме на неприкосновени-
те си хранителни запаси, дори и

да изпитваме вълчи глад... 
Подобно поведение е защитно.

Предпазва ни от реалната или
въображаемата враждебност
на околните. Как да пуснем в
живота си свежия въздух на
промените и да започнем да ди-
шаме с пълни гърди? Просто
трябва да се обърнем към свое-
то минало, да почувстваме зна-
чимостта на старите съби-
тия, да признаем, че те наисти-
на са изиграли своята роля в жи-
вота ни. Но също така да осъз-
наем, че тях вече ги няма и че
те са свършили, за да отстъ-
пят място на нови събития и
нови хора. Колкото повече топ-
лота за миналото съхраним, но
в паметта си, толкова по-леко
ще ни бъде да се разделим с него
и най-накрая да се отправим на
среща с бъдещето. 

НИЕ КАЗВАМЕ ДЕЦАТА чУВАТ КАЖЕТЕ ГО ИНАчЕ

„Внимавай – ще паднеш!“, „Не дразни куче-
то – ще те ухапе!“

Светът е опасен и е най-добре изобщо
нищо да не правиш!

Грижи се за себе си. Бъди внимателен. 

„Хайде, по-бързо!“, „Замълчи!“, „Стой!“,
„Отговаряй, като те питам!“

Ти не си важен. Ти трябва да се отка-
жеш от твоите желания заради моите.

Имам 10 минути. Калко време ти е нужно, за да
направиш еди-какво си? (Опитайте да се
споразумеете.)

„Не хленчи!“, „Не се смей!“, „Не плачи!“ Не давай израз на емоциите си.
Навярно си уморен. Ти нещо си се поуплашил. (Поста-
райте се да разберете чувствата на детето.)

„Колко пъти трябва да повтарям/обясня-
вам?“

Ти си глупав! Ти си неудачник! 
Ще се справиш следващия път. Непременно пробвай
пак. Мога да ти помогна, ако искаш. 

„Момчетата никога не плачат!“, „Момиче-
то трябва да бъде послушно.“

Момчетата нямат право на чувства.
Момичетата са винаги жертва.

Ти си се разстроил? Сърдит ли си? Имаш право на то-
ва. 

„Как не те е срам?!“ Ти си лош. Нещо не си в ред.
Всички грешим. Грешката ще ни научи да правим
нещата по-добре. 

„Виж как хубаво го прави тя/той. А ти?!“ Ти си по-лош от другите. Обичам те, какъвто си.

Т Р А Н С Ф О Р М А Ц И Я Т А –  Н А Л О Ж И Т Е Л Н А

Тази жена определено е вещоманка. 
А вещоманите са лишени от... бъдеще

àà ðð åå íí èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   
Нова инициатива 
на кампанията „От 
любов към живота“
На специална пресконференция
AVON – България, обяви учредява-
нето на  фонд „От любов към жи-
вота“, който носи името на едно-
именната кампания за борба с рака
на гърдата. Във фонда ще се пре-
веждат всички средства, набрани
чрез продажбите от благотвори-
телната серия на AVON. 
Новият продукт от серията е ро-
зова тениска, която може да се за-
купи както от представителите на
козметичния гигант, така и от ма-
газините на Benetton в цяла Бълга-

рия. Събраните средства ще гаран-
тират непрекъсната работа на мо-
билните мамограф и ехограф, което
означава повече безплатни профи-
лактични прегледи в цялата страна.
На събитието присъстваха две да-
ми, преборили болестта – американ-
ката Ами Хюс, която предаде на
българката Пенка Янчева символич-
на розова лента с изписана думата

„Благодаря“ на 39 езика. Госпожа Ян-
чева ще представя България на Све-
товния ден за борба с рака на гърда-
та в Ню Йорк на 3 октомври. „Изс-
ледвайте се и кажете на другите да
го напрвавят“, бяха думите на аме-
риканската гостенка. 

Юбилейно издание 
на Sprite Graffiti Fest
За пета поредна година най-добри-
те графити екипи и състезатели
от София и страната преобразиха
напълно легално пространството
около паметника пред НДК. За пе-
тата годишнина на феста се про-
веде предварителен онлайн кон-
курс на тема „5 години Sprite

Graffiti Fest – 5 идеи за живота“.
Над 60 проекта искаха да стигнат
до финала. За първото място в
Sprite Graffiti Battle 2007 се пребо-
ри SZCrew – Стара Загора. Второ
място журито присъди на MEKS –
София, а трето – на Rate Nls
(Иван Милчев). 
Организатори на петото издание
на Sprite Graffiti Fest 2007 са Сдру-
жение за младежка култура и съв-
ременни изкуства „РАДАР“ с подк-
репата на Coca-Cola и Столична
община. Присъстващите на съби-
тието получиха бутилки Sprite –
лимитирана серия с графити ети-
кет, специално произведена за пе-
тия юбилей на феста. 
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По жестовете 
ще ги познаете
По жестовете 
ще ги познаете

ЧУДИТЕ СЕ ДАЛИ НЯКОЙ Е ИСКРЕН 
С ВАС? ДА ОПИТАМЕ ЗАЕДНО 
ДА ИЗОБЛИЧИМ ЛЪЖЦИТЕ 

Тя си играе с химикалка и закрива лицето си с ръце. 
Лъже ли според вас?

К
ой от нас не е лъгал поне веднъж в живота си? Тогава би било
наивно да очакваме, че всички останали ще са честни с нас.
Големият специалист по лъжите Пол Екман е разработил
цяла система от опознавателни признаци, чрез които да

разпознаваме и уличаваме лъжците. 
Лъжливото съобщение, дори и да звучи убедително на словесен

език, личи много ясно на безсловесен. Почти никой не може да
контролира и владее до съвършенство жестовете си. По
интонацията, детайлите от мимиките и позата на събеседника
можем да проверим достоверността на предлаганата информация.
Лъжецът винаги се вълнува, освен ако не е изпечен криминален
престъпник. Естествено, той се опитва да овладее емоциите си,
но несъзнателно прави неконтролируеми движения. Руският
психолог Сергей Степанов е направил списък на 

издайническите жестове 
ЛЪЖЕЦЪТ: �трудно се удържа на едно място �върти края на
дрехата си, сякаш се опитва да я скъса �играе си с някакъв пред-
мет �ако е в помещение, се стреми да скрие тялото си (обляга
се на шкаф, подпира се на стол, крие се зад бюро) �докосва си веж-
дите или ноктите �пуши припряно �стяга и отпуска възела на
вратовръзката си (ако е мъж в костюм, разбира се) �кръстосва
постоянно крак върху крак – ляв върху десен и десен върху ляв.

За неискреността на човек могат да свидетелстват и 

други признаци
�Тялото на събеседника се измества встрани от нашето (т.е.
той не стои или не седи право срещу нас). �Лъжецът периодично
погалва някоя част от собственото си тяло (това е жест на са-
моуспокоение). �Усмивката, която от време на време се появява
върху лицето му, е мимолетна, фалшива, а понякога и неадекватна.
�Той често кръстосва ръце пред гърдите си и крака под стола.

По думите си личи!
Можем да разпознаем лъжеца и по изразите, които употребява

най-често. 
�Най-популярните са: „Не мога да си спомня“, „Не съм говорил за
това!“, „Не искам в момента да обсъждаме това“, „Не откривам
тук никаква връзка“.
�Друга група изрази са тези, които предават необосновано пре-
небрежение и враждебност. Тези изрази имат за цел да ни отвлекат

от предмета на разговора, да ни ядосат и даже да ни провокират
към грубо поведение. Например „Не разбирам за какво говорим!“,
„Не желая да разговарям повече с вас!“, „Не съм длъжен да отгова-
рям на вашите въпроси!“.
�Понякога лъжецът използва изречения, които събуждат нашите
симпатии, доверие и чувство на съжаление към него: „И аз съм като
вас“, „И аз имам същия проблем“, „И аз имам семейство и деца!“.

Но най-верният признак за неискреност си остава така или иначе 

„неспокойният“, бягащ поглед 
Руският психиатър Владимир Леви обаче предупреждава, че ако

някой не ви гледа в очите, докато разговаря с вас, то той не е неп-
ременно с нечиста съвест. Най-закоравелите подлеци според него
са се научили упорито да гледат в очите, за да скрият нечистите
си помисли. А Фройд е категоричен: „Ако устните мълчат, то
задължително ще проговорят ръцете!“ Дланите на лъжеца винаги
се стремят да закрият лицето. 

РАДИОЛЪЖАТА Е С НАЙ-КЪСИ КРАКА

Английският психолог Ричар Вайсан доказал, че най-късите крака
има лъжата, разпространена по радиото. Ученият направил експе-
римент с еднотипни варианти на изказвания истини и на изказва-
ния лъжи. Радиослушателите в 73,4% от случаите разкрили лъж-
ците. В аналогични случаи на телезрителите им се удало да изоб-
личат лъжата доста по-трудно. Изводът е, че жестовете и ми-
миките могат не само да издават, но и да маскират неправдите,
които изричаме.

Самият изследовател Eкман веднъж си признал, че дори професи-
оналният му интерес към лъжата не го е опазил от огорчения и ра-
зочарования от негови близки хора. „Е, и тогава?“ – ще попитате
вие. Тогава, освен да си отваряте ушите и очите на четири, ста-
рателно подбирайте хората, с които общувате. Поне най-близки-
те. Защото, ако ви излъже колегата, ще ви стане криво, ако ви
излъже продавачът, ще олекне портфейлът ви, но ако ви измами
свой човек, ще ви заболи душата. Защото сте знаели какъв цвят са
очите му.

Венета МЛАДЕНОВА, психолог



Т
е разлистват стари албу-
ми със снимки, припомнят
си отминалите страсти
и разказват за тях, сякаш

са част от настоящето им.
Сенките от миналото осмис-
лят дните им, карат ги да се
вълнуват, да се чувстват живи. 

Тези хора отказват 
да осъзнаят, че вече 
не са същите, че нещо 
в живота им се е 

променило. Щастливи или
нещастни, те могат 
да разпознаят себе си
единствено в миналото.

„Разделихме се преди една годи-
на. И до днес не зная защо, но аз 

непрекъснато 
мисля за него 

Нямам нужда от никаква нова
връзка. Никой не би могъл да ми
даде това, което той ми дава-

ше. Усещам мириса му, усмих-
вам се, когато си спомням за ху-
бавото време, прекарано с него.
После ми става тъжно и започ-
вам да звъня на общите ни поз-
нати. Така отново се чувствам
близо до него, сякаш никога не
сме се разделяли.“ 

Младата жена срещу мен при-
лича на малко момиченце, на ко-
ето категорично е забранявано
да се бунтува. 

Тя не беше успяла 
да мине през онези 
емоционални фази, през
които минава всеки 
един от нас, когато го
сполети загуба – 
отричане, гняв, страх 
от предстоящото и 
накрая приемане.

Здраво вкопчена в миналото,
тя отказваше да даде израз на
емоции, противоречащи на „доб-
рото“ възпитание. Резултатът
– невъзможност да продължи
напред.

Защо някои 
отказват 

да забравят
Много често при раздяла ние

се самоизолираме и се отдаваме
на болката. Така чрез страдани-
ето се опитваме да „преживе-
ем“ другия, но всъщност оста-
ваме обърнати към него, и по-
точно към миналото, свързано
с него.

Неспособността да се

минава към нов етап 
от живота психоанали-
тиците обясняват 
с ролята на бащата във
връзката майка–дете.

Бащата е този, който помага
и настоява детето да излезе от
това сливане с майката, да се
обърне към външния свят, да се
впише в настоящето и да се
проектира в бъдещето. Адек-
ватното му присъствие в жи-
вота на малкия човек позволява
да бъде преодоляна онази инфан-
тилна тревожност, която се
появява при отделянето от
майката. 

Ако бащата символично
или реално отсъства, то
детето остава „залепено“
за своята майка и 
като възрастен живее 
с мисълта, че миналото 
винаги е по-добро 
от настоящето.

Тази нагласа превръща всяка
раздяла в източник на тревож-
ност, в свръхидеализирана нос-
талгия по отминалите дни.

За да кажем сбогом на минало-
то си, нека започнем с изброява-
не и визуализиране на страхове-
те си. Така ще направим първа-
та емоционална и рационална
крачка към бъдещето.
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Микрофон за психоМикрофон за психоллогогаа
РРАЙНА АНГЕЛАЙНА АНГЕЛООВВАА �

ОчАКВАМЕ ВАШИТЕ ВЪПРОСИ
Ако си се озовала в безизходица, ако си се сблъскала с проблем, който не можеш да решиш, помоли психолога Райна Ангело-
ва за помощ. Можеш да го сториш лично (на тел. 0888/56 99 53) или чрез БЕЛА. Напомняме, че адресът на редакцията е
1124 София, ул. „Загоре“ 4, ет. 2, а имейлът ни: redakciabela@cablebg.net. На плика (в имейла) отбелязвай „За рубриката

„Микрофон за психолога“.

�
@

Да се вкопчиш
в миналото
Да се вкопчиш
в миналото
ЧЕСТО ЗА ТАЗИ ОРИЕНТАЦИЯ
НАЗАД Е ВИНОВЕН 
ЛИПСВАЩИЯТ БАЩА



1. ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈ ÏÈËÈÍÃ EASY PEEL
Easy Peel ïðåäñòàâëÿâà õèìè÷åñêè ïèëèíã ñ 15% òðèõëîðîöåò-
íà êèñåëèíà, êîÿòî ïðåäèçâèêâà åëèìèíèðàíå (èçëþùâàíå) íà
ïîâúðõíîñòíèòå ñëîåâå íà êîæàòà. Òàêà òÿ ñå èçãëàæäà, îñâåæà-
âà, ñòàâà ïî-ìåêà è ïî-íåæíà. Ïèëèíãúò å ïîäõîäÿù çà òðåòè-
ðàíå íà ïîâúðõíîñòíè áðú÷êè, ïèãìåíòàöèè, àêíå è áåëåçè îò
àêíå, ëóíè÷êè, êàêòî è çà îáùî îñâåæàâàíå íà êîæàòà. Çà ïîñ-
òèãàíå íà îïòèìàëåí åôåêò òîé ñå ïðèëàãà 1 ïúò ñåäìè÷íî 4
ïîñëåäîâàòåëíè ñåäìèöè. 
2. ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈ ÏÈËÈÍÃ AMELAN 
AMELAN® å èçáåëâàùà òåðàïèÿ, êîÿòî ãàðàíòèðà ïðåìàõâàíå-
òî íà âñÿêàêúâ âèä ïåòíà ñ ìåëàíèíîâ ïðîèçõîä â ðàìêèòå íà
20 äíè. Ïðîöåäóðàòà å ñ áúðçî èçáåëâàùî äåéñòâèå è ñëàá äî
ëèïñâàù ïèëèíã åôåêò. AMELAN® ñå õàðàêòåðèçèðà ñüñ ñëåä-
íèòå âüçìîæíîñòè è ïðåäèìñòâà: �ïèëèíãúò å ìíîãî åôåêòèâåí
ïðè íàëè÷èåòî íà âñÿêàêúâ òèï ìåëàçìè �ìîæå äà ñå ïðîâåæ-
äà ïî âñÿêî âðåìå íà ãîäèíàòà �ïîäõîäÿù å çà âñåêè òèï êîæà
�èçëàãàíåòî íà ñëüíöå íå âîäè äî ïîâòîðíàòà ïîÿâà íà ïåòíàòà
�ïèëèíãúò å íàïüëíî áåçîïàñåí.
3. ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈ ÏÈËÈÍÃ ALPHA BETA COMPLEX
Ïðåäñòàâëÿâà ïîâúðõíîñòåí ïèëèíã ñ àëôà- è áåòà-õèäðîêñèêè-
ñåëèíè. Òîé å ñïåöèôè÷íî ðàçðàáîòåí çà ëå÷åíèå íà ïàöèåíòè
ñ àêíå. Ïðîâåæäà ñå êóðñ îò 6 ïðîöåäóðè – ïî åäíà íà ñåäìèöà.
Ïðîäúëæèòåëíîñòòà íà 1 ïðîöåäóðà å 30 ìèí. Íà 2-ðèÿ èëè 3-
òèÿ äåí ñëåä ïðîöåäóðàòà çàïî÷âà ôèíî, ïî-èíòåíçèâíî èçëþù-
âàíå, êîåòî ïðîäúëæàâà îêîëî 3–4 äíè. Ïðåç òîçè ïåðèîä ñå èç-
ïîëçâàò ëå÷åáíèòå ïðîäóêòè çà àêíå, íàçíà÷åíè îò ëåêóâàùèÿ
äåðìàòîëîã. Ïðè íàòðàï÷èâî ÷óâñòâî çà ñóõîòà ìîãàò äà ñå èç-

ïîëçâàò íåêîìåäîíîãåííè, õèäðàòèðàùè êðåìîâå.
4. ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈ ÏÈËÈÍÃ MENE&MOY TCA
Òîé ïðåäñòàâëÿâà ãåëíà ôîðìà íà òðèõëîðîöåòíàòà êèñåëèíà ñ
êîíöåíòðàöèÿ 20 èëè 30%. Ïðîöåäóðàòà å ïîäõîäÿùà çà òðåòè-
ðàíå íà ôèíè è ïî-äúëáîêè áðú÷êè è îñîáåíî çà ñòÿãàíå íà îò-
ïóñíàòà êîæà. Ñåàíñúò îòíåìà 45 ìèí, êàòî ïðè íóæäà ñå ïîâ-
òàðÿ ñëåä îêîëî 2 ìåñåöà. Ïðåäèçâèêâà èçëþùâàíå íà ïîâú-
ðõíîñòíèòå è ïî-äúëáîêè ñëîåâå íà åïèäåðìèñà. Ñëåä ñàìàòà
ïðîöåäóðà êîæàòà å çà÷åðâåíà, íî ÷åðâåíèíàòà èç÷åçâà â ðàì-
êèòå íà 2–4 ÷àñà. Íà ñëåäâàùèÿ äåí êîæàòà ñòàâà êàôÿâà è îò
òðåòèÿ è ÷åòâúðòèÿ äåí çàïî÷âà èíòåíçèâíîòî èçëþùâàíå. Ïî-
ÿâèëàòà ñå ìëàäà êîæà å ñâåæà è ëåêî çà÷åðâåíà. Òàçè ÷åðâå-
íèíà ìèíàâà çà 3–5 äíè. Æåëàòåëíî å ïðåç ïúðâèòå íÿêîëêî
äíè ñëåä ïèëèíãà ïàöèåíòèòå äà íå ñå èçëàãàò íà ñëúíöå. Òîçè
ïèëèíã ìîæå äà ñå ïîëçâà è çà òðåòèðàíå íà âúçðàñòîâè ïèã-
ìåíòàöèè ïî ãúðáà è ïî ðúöåòå.

Åôåêòèâíè ïèëèíã ïðîöåäóðè
îò äåðìàòîëîãè÷åí öåíòúð

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

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

òåë.: +359 887 52 48 00, +359 2 852 48 00, +359 2 852 48 01
www.dermaproclinics.com
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ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ

„...в мъка и радост, 
в добро и зло, 
в богатство и бедност...“ 
Тази клетва сме изричали
или чували многократно.
Лесно е да обичаш 
някого при гладки 
обстоятелства. 
Трудното идва, когато
този някой изпадне 
в депресия или критична
ситуация. Малко са 
жените, които знаят 
как да помогнат 
на най-близкия си човек,
когато той наистина 
има нужда от помощ.

М
ъжете са окупирали
опасните професии.
Нормално. Те по-рядко
се паникьосват, по-ор-

ганизирани са и действат по-
хладнокръвно от жените в кри-
тични ситуации. Адамовците
по-рядко си губят ума и по-лесно
взимат важни решения. Дали? 

Решавайки успешно световни
несгоди, мъжете често се
чувстват 

безпомощни 
пред личните си

проблеми 
И психолозите са единодушни,

че силните ни половинки се спра-
вят по-зле със стреса от нас.
Ако има желание истински да по-
могне на половинката си в кри-
тични минути, любящата жена
трябва да се въоръжи с търпе-
ние. Няколко думи от нейна
страна, изтърсени не на място,
макар и невинно, могат да задъл-
бочат депресията на любимия и

да направят критичната ситуа-
ция необратима. Изкуство е да
помагаш на мъжа до себе си, без
да му вредиш. Ето как става.

Смърт в дома
Колкото и цинично да звучи,

смъртта невинаги и не за всеки-

го е повод за мъка и страдание.
Възможно е при загуба на близък
човек съпругът ти да запази са-
мообладание и дори да остане
равнодушен. Но сега ще гово-
рим само за случаите, когато
мъжът е загубил действително
скъп и значим за него човек. Мъ-

ката, която изпитва той в то-
зи момент, не може да бъде
превъзмогната веднага. Трябва
да мине малко време, за да се
преживее загубата. 

Твоята задача 

е да бъдеш опора на съпруга си

¬ричам се да¬ричам се да
ДА ПОМАГАШ НА СЪПРУГА СИ В ТРУДНИ ЗА НЕГО МОМЕНТИ, 

Д“и си най-умни¤т 

и най-силни¤т. 

√орде¤ се с теб!Ф

Д“е не могат 

да оцен¤т 

тво¤ талант.Ф

Д≈дин ден 

ще спечелиш 

сво¤ милион.Ф

Дѕлешивите мъже

изглеждат 

по-мъжествени.Ф
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през този период. Но трябва да
го направиш деликатно. Ако той
мълчи, помълчи и ти заедно с не-
го, не му „бъркай“ в душата с
брътвежите си в опитите си да
го успокоиш. Първо го изслушай,
без да го прекъсваш, дори той
постоянно да повтаря едно и съ-
що и да изпада в отегчителни
подробности. Не се заблуждавай,
че тези негови спомени в детай-
ли ще усилят мъката му. Напро-
тив. Пресъздавайки мислено об-
раза на починалия, „оживявайки“
отношенията с него и спомняй-
ки си своите постъпки и грешки,
мъжът ти всъщност се осво-
бождава от чувството за вина.
Желателно е да приобщиш съп-
руга си към подготовката на
погребението. Ритуалите около
изпращането на мъртвеца от
този свят са измислени затова –
хората да могат да се примирят
със смъртта на близките си. Су-
етата, свързана с организацията
на погребението, отвлича от
тягостните мисли и смекчава
болката. Що се отнася до алко-
хола и успокоителните таблет-
ки, то тези средства действи-
телно помагат в най-сюблимния
момент, когато болката е най-
силна и непреодолима. Но ако с
тях се злоупотреби, те могат
значително да удължат депре-
сивния период. В крайна сметка
„здравословното“ страдание
след загуба на близък човек не би-
ва да продължава повече от поло-
вин година. Нормално е в момен-
та на загубата човек да изпитва
отрицание, отчаяние и паника.
Ненормално е, ако тези чувства
се задълбочават с времето и до-
ведат до социална отчужденост
или до суицидни мисли.

�
„Вече година мина, откак-
то майката на Иван не е с

нас. Но съпругът ми така и не
се примири с нейната загуба –
разказва Ирина. – Той постоян-

но се кори и вини за кавгите си
с нея приживе. Още пази дрехи-
те и личните є вещи и постоян-
но ме моли да му готвя манджи-
те, които тя му е готвила в
детството. Прекарва много
време в нейната стая (тя вече

не е нейна). Аз предложих да є
направим ремонт, но той забра-
ни. Непоносимо е да живея с чо-
век, който страда непрестанно.
Домът ни прилича на гробница.“ 

Безспорно гореописаната си-
туация изисква намеса на специ-
алист. При това колкото по-
бързо, толкова по-добре. 

Той е загубил 
работата си

Мъжете преживяват това
много по-трудно от жените.
Статистиката сочи, че силата
на мъжкия стрес при загуба на ра-
ботата по 100-балова скала се
оценява на 80 бала, а при жените
– само на 60. Мъжът е по природа
ловец и защитник на семейство-
то и изпитва силна потребност
да се чувства стабилен. Загубата
на работа се отразява пагубно на
мъжкото му самочувствие. За
него в подобна ситуация е трудно
да запази самообладание и трезв
(в буквален смисъл) ум. 

�
„Моят съпруг е в дълбока
депресия – разказва 35-го-

дишната Светла. – Вече от три
месеца е без работа. Стана мно-
го раздразнителен и затворен в
себе си. Всяка вечер ми опява:
„Защо това трябваше да се слу-
чи точно на мен?“ Опитвах се
да го ободря, но след всеки мой
опит да го успокоявам ставаше
по-лошо. Отказва да взема пари
от мен. Прави го само ако тряб-
ва да се купува нещо за домаки-
нството. Но и в този случай ми
дава пълен отчет за покупките,
които е направил. А рестото
връща до стотинка. Поведение-
то му, меко казано, ме дразни.
Сдържам се само защото виж-
дам колко болезнено преживява
безработицата си. Но се боя, че
скоро и аз самата ще се превър-
на в истеричка.“ 

Твоята задача 

е преди всичко самата ти да не
изпадаш в паника. Защото е
твърде възможно тази ситуа-
ция да промени живота ви в по-
добра посока. Вярвай в това и
тогава твоята увереност ще
се предаде и на съпруга ти. Ако
ти с измъчена усмивка се опит-
ваш да го успокояваш „Дръж се,
не си първият, не си и последни-
ят мъж, останал без работа“,
мъжът ти ще си помисли, че го
съжаляваш. Ако ти работиш,
старай се по-малко да се хвалиш
с професионалните си успехи се-
га. В друг момент той би се
радвал заедно с теб, но при съз-
далата се ситуация това ще бъ-
де излишен удар по неговото са-

бъда до теб...бъда до теб...
НЕ Е ТОЛКОВА ЛЕСНО, КОЛКОТО ИЗГЛЕЖДА 

СТРЕСЪТ И МЪЖЪТ –
КОЙ КОГО?
Не само тежките загуби, а и
постепенно натрупващото се
неудовлетворение от живота
може да провокира дълбока ду-
шевна криза в душата на мъжа.
Перманентното безпаричие,
проблемите в службата и в
личния живот – всички те ес-
калират нервното напрежение.
И идва момент, когато човек,
макар и привидно да е в състо-
яние да се справи, се оставя на
стреса. Тогава се задейства ме-
ханизмът на саморазрушение,
който може да провокира към
суицидни намерения. Статис-
тиката сочи, че в 65% от слу-
чаите на самоубийство посег-
налите на живота си са мъже. 
Ако забележиш, че любимият
ти мъж е постоянно тъжен и
угрижен, бъди внимателна с не-
го. Съчувствай му, помогни му
да се успокои, а нравоученията
остави за после – в състояние
на стрес той не може да ана-
лизира недостатъците на ха-
рактера си, още по-малко да ги
промени.

СЪСТОЯНИЯ, КОИТО

СЕ НУЖДАЯТ ОТ

ЛЕКАРСКА НАМЕСА:
�проблеми със съня и апетита
(в посока както на намаляване,
така и на увеличаване);
�злоупотреба с транквилиза-
тори и алкохол;
�халюцинации или натрапчиви
сънища;
�рязко понижена работоспо-
собност и липса на концентра-
ция;
�трайна промяна на настрое-
нието в негативна посока
(тревожност, раздразнител-
ност, потиснатост, апатия);
�натрапчиви мисли за самоу-
бийство.

КОЙ Е ТОЙ?
За да бъде помощта ти по-
лезна и пълноценна, първо
прецени правилно какъв е не-
говият характер. 
1. Мъж родител В семей-
ството властва той. И ако се
случи да се сблъска с някакъв
проблем, се затваря в себе си.
Дори и да има нужда от твоя-
та помощ, би я поискал само в
краен случай. 
КАК ДА ПОСТЪПИШ? Не
се натрапвай с помощта си.
Съобразявай се с настроенията
му и поддържай спокойствие-
то вкъщи. Генералът трябва
да бъде спокоен за своя тил.
2. Мъж дете В стреса си
той може да изпадне в исте-
рия, да вдигне скандал, да обви-
ни за бедите си всички остана-
ли.
КАК ДА ПОСТЪПИШ? Обг-
ради го с любов и грижи. Но
ако настроението му стане не-
поносимо, отдръпни се. Иначе
и ти можеш да изпаднеш в със-
тояние на стрес. 
3. Мъж мъдрец Най-готи-
ният тип мъж – поддръжник
на партньорските отношения
в брака. С проблемите си се
справя сам, но иска съвети и
от жената до себе си. 
КАК ДА ПОСТЪПИШ?
Просто бъди до него и реаги-
рай според обстоятелствата.
Ако той мълчи, не го нападай с
въпроси. Ако поиска помощ –
действай!



CMYK-76

76
Бела, брой 10 (116), 2007

ðð àà ññ èè ââ èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   
Два енергични 
аромата от PUMA
I’AM GOING – ЗА НЕГО 
И ЗА НЕЯ
Динамични и свежи, те са заредени
с младежка енергия и сила. Пред-
назначени са за младите хора на
града, които обичат вкуса на не-
познатото. PUMA I’am going ЗА
НЕГО е чиста, концентрирана
мъжка енергия – дестилат на уве-
реността. Доминиращото присъ-
ствие на мандаринов сок, свежа
ябълка и сочен ананас е подчерта-
но от нотки свеж бриз и създава
непреодолимо усещане за благопо-

лучие и динамизъм. Финалните
акорди са на чувствен карамел,
примесен със загадъчността на

черно агарово дърво, пипно-
тичен тамян, изку-

сителен кехлибар и
мускусен оттенък.
PUMA I’am going
ЗА НЕЯ е съставен
от чисти женстве-
ни флорални нотки с
привкус на плодове.
Аромат, който мо-
билизира сетивата.
Първоначалният пло-
дов полъх на мандари-
на, сочна круша, ананас

и касис се разлива в топлината на
сърце, изпълнено с червен и бял
жасмин, фрезия и роза. Топъл дър-
весен оттенък влива поток от
енергия към ума, тялото и духа. 
Ароматите са в ултрамодерни
стъклени бутилки с изчистен ди-
зайн.
Внимание! От 1 октомври на
www.imgoingvideos.com ще открие-
те правилата за участие във виде-
оконкурса PUMA I’am going. Побе-
дителят ще спечели околосветско
пътешествие на стойност 10 000
евро. За да се включиш в онлайн
видеоконкурса, трябва само да ка-
чиш твоето клипче...

мочувствие. За да има половин-
ката ти по-малко време за тя-
гостни мисли, предложи му да
се захване с някакви мъжки за-
нимания вкъщи – да ремонтира
нещо, да пребоядиса, да почис-
ти. Но в никой случай не му
прехвърляй цялата домакинска
работа: „Нали и без това няма
какво да правиш?“ На мъжете
домакинстването им действа
потискащо. Ако партньорът
ти има хоби, поощрявай го да се
разсейва с него. Не е нужно и ти
да клечиш до него с въдица в ръ-
ка например. Просто го прати
на риба. Приготви му храна.
Безработният ти съпруг има
нужда от малко време, за да
„набере скорост“. Когато той
усети, че решимостта му се е
върнала, ще си намери работа и
в семейството ви отново ще се
възцари хармония.

„Аз – грозен?!“
Макар че повечето мъже са

доста снизходителни към своя-
та външност, то и за тях физи-
ческата непривлекателност

може да бъде причина за непрео-
долима депресия. 

�
„Аз сама обърнах внимание
на съпруга си, че в последно

време косата му е много оредяла
– разказва Петя. – И съвсем не
очаквах, че тази промяна може
да се превърне в такава траге-
дия за него. Беше тъжно да го
наблюдавам как всяка сутрин се
вторачва в прическата си пред
огледалото и решейки косата си
във всички посоки, се опитва да
я фиксира с гел. Цялата ни баня
се напълни с всевъзможни мазила
за косопад. А когато споделих, че
не вярвам в ефекта им, той за-
почна да ги използва тайно от
мен. Най-неприятното беше, че
усещах как той губи увереност в
себе си. Неговата самооценка
катастрофално се понижи.“ 

Твоята задача 

е да си придадеш вид, че не забе-
лязваш появилия се недостатък
(което в повечето случаи е и
точно така). И даже му дай да
разбере, че ти дори харесваш не-

говия нов образ. Разбира се, да
обясняваш на мъжа си, че плеши-
востта, биреното шкембе или
белегът на бузата му са красиви,
няма смисъл. Той така или иначе
няма да ти повярва. Действай по
друг начин. Например докато
разговаряш с приятелка по теле-
фона, вметни уж случайно, че
Брус Уилис е страшно готин, за-
щото плешивостта го прави по-
мъжествен. И никога не обсъж-
дай проблемите на мъжа си на
всеослушание, дори и на шега.
Мъжете са много обидчиви. Не
се опитвай и да се шегуваш: „Е,
сега вече ще икономисваш от
шампоана.“ По-добре предложи
на съпруга си да промени имиджа
си, като го убедиш например, че
заради плешивостта се налага да
си смени прическата. Или заради
позакръгления корем – да смени
кройката на костюма си, и т.н.

Възможно е оплешивяващият
мъж да реши да се справи с
проблема си радикално – да се
подложи на скъпоструващ курс
на лечение или да реши да си
присади коса. Ако той се е „за-

разил“ от тази идея, в никой
случай не го спирай. Остави го
да изпълни, каквото си е нау-
мил. Даже ако сумата ще още-
ти значително семейния бюд-
жет. В противен случай твоят
любим ще започне да си мисли,
че е можел да се справи с проб-
лема си, а ти не си му дала въз-
можност да го направи. Освен
това, ако лечението не даде же-
лания резултат, недей да го
иронизираш: „Да, пораснаха ти
3 косъма за 5 хиляди долара!“

Всички старания на мъжа ти
да подобри външността се ба-
зират на една неосъзната цел –
той да изглежда секси в очите
на жените. И в твоите очи,
разбира се. Бъди готова в такъв
момент половинката ти да те
„зарадва“ с мимолетно прелю-
бодеяние. При така създалите
се обстоятелства новите по-
беди сред противоположния пол
помагат на мъжа да си върне са-
мочувствието и да преодолее
стреса. А ти как да реагираш в
тази ситуация, не можем да те
посъветваме. 

Стресираният мъж рядко се обръща за помощ към психолог. Предпочита сам да се справи с проблема си. Затова се въздържай от съвети
и предложения за помощ, ако той сам не те е помолил. Просто му кажи: „Аз съм до теб. Винаги можеш да разчиташ на мен.“ Не се опит-
вай да коригираш поведението му, камо ли да го критикуваш („Казах ли ти какво ще се получи?!“ или „Стига си се правил на нещастен!“).
Сега той не носи на критика. 
Ако мъжът започне да говори за своите проблеми или ако сам потърси помощ, значи е изчерпал собствените си възможности да се спра-
ви със ситуацията. Бъди максимално тактична. Помни, че да приеме помощ от жена, за мъжа е нещо като стрес в стреса. Дай му да раз-
бере, че ти го приемаш и обичаш такъв, какъвто е, с всичките негови проблеми и недостатъци. И вай-важното – постоянно изразявай на
глас увереността си в неговите сили. Ако мъжът почувства твоето доверие (а не желанието ти да го поправяш, наставляваш и да му
показваш „верния път“), тогава той ще приеме помощта ти. Ще започне да се променя, ще възстанови вътрешното си равновесие. 
Но гледай да не прекрачваш своята психологическа граница в стремежа си да споделиш неговите неприятности. С други думи, не си длъж-
на до шия да затънеш в неговите проблеми, отричайки се от всички свои текущи дела и радости. 

КОМЕНТАР НА ПСИХОЛОГА
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„А
ко искаш да бъдеш
щастлив един ден – на-
пий се, ако искаш да бъ-
деш щастлив един ме-

сец – ожени се, ако искаш да си
щастлив цял живот – стани
риболовец!“ Хм, да чуеш от
съпруга си тази древнокитайска
мъдрост ден след медения ме-
сец, когато той с въдица в ръка
тръгва неудържимо с другари
към най-близкия водоем, е нап-
раво недопустимо... Ако чуeш
въпросната умнотия няколко
години след сватбата, пак не е
никак вдъхновяващо, но е някак
по-поносимо. Не знам дали има
официална статистика, но ако
не през първата петилетка от
брака, то през втората задъл-
жително голям процент от
съпрузите вече са заклети рибо-
ловци (ако вече не са попаднали
в плен на Диана – римската бо-
гиня на лова). 

За тези съпруги, които си
мислят, че риболовът е занима-
ние неописуемо забавно, само за-
щото не са допуснати до лоно-
то на Нептун, ще споделя мои-
те впечатления, с които се сдо-
бих почти случайно. 

Ставането в 5 часа сутрин-
та в почивния ден е героизъм,
на който мъжете са способни
само заради риболова. Именно
в едно такава „нетрезво“ ран-

но утринно настроение аз се
реших да споделя с моя съпруг
незабравимото му преживява-
не и да му „позволя“ да ме взе-
ме със себе си. Навих се. Защо-
то, да искаш да бъдеш заведена
през годишната си почивка на
остров Бали или в Ямайка точ-
но когато са открили риболов-
ния сезон и шаранът кълве ка-
то луд, е висша форма на сно-
бизъм.

Особености 
на дънния риболов –

част І
Риболовът започва с подходя-

що предрешаване. Моя милост,
съпругът ми и още четирима
негови ранобудни другари заема-
ме местата си в двете возила
4х4. Риболовната компания има
ясна цел и стройна предвари-
телна организация. На уречено-
то място – на мегдана в селото
– освен местните пияници ни
чака селската върхушка, предс-
тавлявана от кмета и горския.
Мъжете скачат от колите и
след като разменят солидарни
ръкостискания, се връщат по
автомобилите си и отпрашва-
ме към язовира край селото,
предвождани от жигулката на
кмета.  

Езерото се разбужда по изгрев

слънце и леки вълнички се плис-
кат свежо, приветствайки но-
вопристигналите риболовци.
Пораснали момчета, които не
са се наиграли. Аз правя необхо-
димия брой любезни и остроум-
ни закачки и коментари, получа-
вам същото количество комп-
лименти, след което съм мигно-
вено и благополучно забравена.
Защото в хладилната чанта в
джипа в осем часа сутринта
има гъсто като глицерин охла-
дено до ледено узо и едри дома-
ти „биволско сърце“. Мъжете
отпиват по веднъж от гърло,
продължават необичайната за-
куска с второ кръгче отпиване,
гарнирано със сочни розови до-
мати, кисели краставички и ед-
ри кръгчета ланшен кромид. 

Като преглътнем нечовешко
ранното ставане, настроение-
то край водоема сутрин е бод-
ро в неограничени количества. 

Непосредствено след изгрев
слънце светът е прекрасен. И
вкусваш от прелестта да се
слееш с природата: небето,
приличащо на разтопена розова
перла, свежата миризма на езер-
на вода, страстния хриплив
гърлен писък на пробудена пти-
ца... Всичко това сякаш е част
от теб. 

А ритуалът около подготов-
ката на такъмите си е направо

свещенодействие. В което съп-
ругът ти е главно действащо
лице. Устремен, вглъбен, съзер-
цателен, в този момент той е
от категорията мъже, които
„владеят положението“. Из-
веднъж виждаш любимия си в
нова неочаквана светлина – с
енергичността на бога Пан той
разпъва графитните пръчки,
прокарва безцветната нишка на
кордата през водачите със
сръчността на маг и още по-
чевръсто поставя хранилки и
куки на поводите. В стелещата
се над водата мъгла тази гледка
е повече от нереална. Главата
ти е леко замаяна, коленете ти
омекват... Мъжът с това амп-
лоа събужда у теб позаспали (не
поради ранния час) усещания,
които както едно време биха
довели дори и девойка с две вис-
ши образования до ръба на ги-
белна страст.

Именно в тези минути, с меко
свистене сред папура, сред спя-
щата вода се стрелва гърбът на
охранен индивид. Не трябва до-
ри да мърдаш, даже да премиг-
ваш, защото и най-малкото не-
забележимо движение може да
подплаши внимателната риба. И
аз мълча като риба. След няколко
плавни приплъзвания край брега
шаранът се спуска вертикално и
се изгубва в тъмното на водата. 
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Сезонът на шарана е. Повечето мъже (пораснали момчета)
грабват пръчките и тръгват към реката през уикенда. 
Какво именно се случва там, си е мъжка тайна!
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Особености 
на дънния риболов –

част ІІ
Слънцето се издига все по-ви-

соко над хоризонта и аз се про-
буждам от този унес. Освен
това изобщо не ми се мълчи. 

Откакто се помня, винаги
съм ненавиждала риболова.
Всякакъв – и дънен, и на плувка,
и на булдо, и на изкуствена му-
ха, и... Не само защото той ми
отнема половинката през все-
ки възможен почивен ден. От-
давна идеята за мъжа ловец и
жената домакиня е преживяла
неузнаваема метаморфоза.
Отминало е времето, когато
причината за убиването е била
„препитание“ и когато един
шаран е бил дългоочакваната и
единствена вечеря на цяло се-
мейство край Нил например.
Мъжът днес убива заради адре-
налина и за да се хвали пред
приятели. А жената отдавна
не е само домакиня. Малцина
са тези, които отиват на ре-
ката просто защото няма ни-
що друго за ядене. Разбира се,
за шарана това съвсем не е
утешение. А и онези рибари, за
които водоемът е източник на
живот в най-биологичния
смисъл на тази дума, никога не
се държат като сити градски
варвари. Те не избиват рибата
с бомби, не я вадят със серкме,
не залагат незаконни хранилки,
не вадят маломерната риба.
Тези риболовци изобщо не уби-
ват. Те просто искат да ядат.
А това означава и че разбират
какво е това „да искаш да жи-
вееш“. А всички онези разгово-
ри за това, че на мъжете физи-
чески им е необходимо да си
утешават заспалите инстинк-
ти и да следват зова на приро-
дата – това просто е безсъве-
стна и неоправдана с нищо глу-
пост. 

VIP зона 
Да си призная, преди това ня-

мах представа за значимостта
на събитието и за всички онези
МНОГО ВАЖНИ НЕЩА за ри-
боловеца. (Никога не го наричай
рибар!) Например, че за мъжа с

утвърден семеен статус ходе-
нето на риболов не е само запъл-
ване на времето. И даже не е са-
мо хоби. А своеобразен бизнес
клуб, където е невъзможно да
попадне случаен човек. 

Първо, защото риболовът и
всички свързани с него мъжки
удоволствия са нещо много,
много интимно. Защото кога и
къде, ако не тук, сред природа-
та, главата на семейство – се-
риозният уважаван банков чи-
новник, шеф на отдел, прези-
дент на фирма или просто съп-
руг, може да си отпусне дявол-
чето на воля?! Да пие до забра-
ва, да пее с цяло гърло (колкото
си иска фалшиво) възрожденски
песни, весел и понапит да прес-
кача огъня на импровизираното
барбекю с риск да си подпали
задните части или да псува ха-
малски в полунощ нефелното
правителство. Това е много,
много специална радост, за мно-
го, много специални мъже. 

На второ място, това е скъпо
удоволствие. Общо взето, един
претенциозен риболовец пръска
на сезон за любимото хоби тол-
кова пари, колкото биха му
стигнали, за да поддържа
собствен развъдник за пъстър-
ви. Ежегоден лиценз, пръчки –
задължително графитни, нови-
те модни за последния сезон
маркови макари, маркова екипи-
ровка също. И дребните, но пос-
тоянни суми за текущи консу-
мативи, за захранка, за стръв,
за бензин, за поддръжка на джи-
па (защото всяко друго возило е
неподходящо и недостойно за
значимостта на заниманието).
Цифрата понякога нараства със
скорост, за която всяка жена
със слабост към шопинга може
само да мечтае. 

Трето, даже е снобско. Рибо-
ловът, това е компенсаторна
завършеност на потребността
на мъжа да се чувства значим.
Заниманието е не само вълнува-
що, но е и доказателство за мъ-
жественост. Затова и мъжки-
те разговори на маса (та дори и
на служебен коктейл), в случай
че не започнат с темата за ри-
болова, то задължително завъ-
ршват по темата. Нескончае-

мите сладкодумия за количест-
вото и качеството на уловена-
та риба понякога конкурират и
разказите на Хемингуей. И няма
нищо по-вълнуващо от увесена
в хола или над бюрото в офиса
фотография, от която се ус-
михва достолепен чичко, гуш-
нал двуметров сом. С трофея е
прието да се хвалиш и в тези
среди, в които не е прието да се
хвалиш изобщо. 

Четвърто, риболовът – това
е сурова мъжка школа. Да изпи-
таш мъжеството си при минус
20-градусов студ, когато е из-
лязъл чудският сиг (вид бяла
пъстърва), си е направо спарта-
нско предизвикателство. На ри-
боловеца му се налага да клечи
над дупка в леда, да устоява на
суровия нощен вятър, да дремва
чат-пат на пресекулки в колата
със запален двигател и не само
себе си да пази от измръзване,
но и стръвта. Внимание! Гнус-
ливите дами да не четат след-
ващите изречения! За да мърда
апетитно стръвта, той е при-
нуден да държи червея в ъгълче-
то на устата си, преди да го
провеси на куката, така че
„мръвката“ за рибата да не е
замразена. 

Или лятоска, когато дърво и
камък се пукат от жега, рибо-
ловецът е „длъжен“ да посреща
стоически несгодите на откри-
тия водоем, около който няма
дори 20-сантиметрово храст-
че. И единствената сянка нао-
коло е под напечената ламарина
на риболовния джип. С други ду-
ми, женчовци в това затворено
съобщество рядко се появяват.

И ако това се случи, то е за
кратко. 

Епилог
Спалната база се оказа с нищо

незебележима, оскъдно обзаве-
дена хижа. Този ден ме върна в
епохата на най-мрачното сред-
новековие – сред шумни мъжки
лакардии, немити чинии, оглоз-
гани рибешки глави и гръбнаци.
Още първата вечер представа-
та ми за пропускателната спо-
собност на човешкия черен
дроб беше тотално разбита.
Според моите разбирания дори
половината от количеството
узо, изпито от рибарите (пар-
дон, риболовците), беше дос-
татъчно да прати в страната
на шаманите цялото население
на остров Бали.

С други думи, съвсем не се
чувствах на мястото си.
Чувствах се сама сред цяла-
та шумна тумба рибари (пар-
дон, риболовци). А идеята ми
за прекрасно прекарване беше
на светлинни години разстоя-
ние от това място. Даже не
в Бали и Ямайка. Просто да-
леч оттук. 

Оттогава на риболов не съм
ходила – нито със съпруга ми,
нито без него. Впрочем това
мое решение не промени нищо.
След 15-годишен брак той пак
ходи на риболов, а аз свиквам с
вмирисания багажник на колата
му, с рибните люспи около уми-
валника в неделя и с невеселите
размишления за неуловената
златна рибка. 

Теодора СТАНКОВА



Н
е помня как точно
стана, но когато
срещнах Атина Сан-
ториниу в Горна баня,

на ул. „Дъга“ 39, всичко ми се ви-
дя съвсем обикновено. Тя и
Петър Няголов, който от десет
години е неин съпруг и духовен
партньор, бяха създали тук пре-
ди две години, почти в края на
гората, „Гайа“. Сега разговарях-
ме за пътя на този център за ду-
ховно образование, за това, как
той привлича хората, отворени
към себепознанието, и за ключо-
вете, които ни трябват, за да
отключим вътрешното си „аз“.

Тайнството 

Докато си приказвахме слад-
ко-сладко, се питах наум: „Къде
е тук тайнството?“ А след ча-
сове общуване, в което езикова-
та бариера въобще не бе пречка,
разбрах, че Атина ни дарява с
прозрение за това, какви сме, с
вяра, че всеки притежава дъл-
бок потенциал и че светът мо-
же да бъде различен, ако го пог-
леднем по друг начин. 

Докато си говорехме, Петър
Няголов възкликна: „Атина е
чудо на природата, загадка,

мистерия!“ Тя се засмя и
скромно вметна, че не е по-ве-
лика и по-специална от други-
те. Тъкмо тази нейна скром-
ност буди доверие. 

Различността 

на Атина идва от това, че тя
вижда и разговаря с ангелопо-
добни същества. Това е нейни-
ят фин, духовен свят, който я
обкръжава от осемгодишна въз-
раст до днес. С годините тя
съзнателно развива тези свои
способности, практикува и об-
щува с невидимото, създава ат-
мосфера на друго присъствие,
на духовно проникновение. За
мен дори само фактът, че тази
жена може да чете Акашовите
записи, я прави феномен. За
всички, които вярват в духов-
ното знание, тя е светлина, со-
чеща пътя към един свят, кой-
то е различен от видимия, кой-
то е подчинен на други закони,
но е нашето истинско битие.

Интервюто

Затова полюбопитствах: 
– Дали всеки може да отваря

и разчита Акашовите записи
– тази невероятна памет на

свръхсъзнанието за вселена-
та?

Атина: Всеки, който направи
избор в тази посока. Четенето
на книги е благодат, но не всеки
обича да чете. Работата с Ака-
шовите записи е духовен път,
който ти дава знание и енергия,
помага ти да видиш кой си и на
какво си способен. Но трябва да
имаш порив и страст на тър-
сач. Останалото е само прак-
тика, въпрос на техника. 

Атина чете Акашовите запи-
си с помощта на ангели. Говори
си с тях. Пита ги разни неща.
Думата „ангел“ на гръцки озна-
чава „пратеник“. Ангелите са
различни, с различна честота
на вибриране. И изпращат раз-
лични послания в зависимост
от намеренията на питащия
човек, от това, какво иска той
да научи.

– Всичко до въпросите ли
опира? До умението да ги за-
даваш най-точно? 

А.: Да. Защото чрез тях ти
даваш заявка, какво точно ис-
каш да разбереш и откриеш в
Акашовите записи. Има хора,
които използват тези записи,
за да разговарят с отпътували
души, други – за да получат зна-
ния за вселената, за цивилизаци-
ите, за бъдещето на Земята.
Трети пък търсят в тях прос-
ветление и изцеление. Като
мен. Формулирането на въпро-
сите е част от работата с
Акашовите записи. Не по-малко

важна от тяхното разчитане.
Контактът с енергийно-инфор-
мационното поле, наричано
Акашови записи, става по-ле-
сен, когато се научиш по-ясно и
задълбочено да задаваш въпроси-
те си.

– А как се установява кон-
такт с ангелите, които, как-
то разбирам, осигуряват
достъп до информацията от
Акашовите записи?

Петър: Аз съм най-ярък при-
мер за това, как човек без ни-
какви специални дарби може да
влезе в контакт с финия свят.
Никога не съм имал каквото и да
било желание да правя това. За
разлика от Атина никога не съм
имал видения. Даже бях настро-
ен враждебно към този род спо-
собности, считах ги за антиду-
ховни. Но когато видях, че об-
щуването с божественото, с
ангели, архангели и учители е
инструмент за откриване на
нашата дълбока същност, че то
дава отговор на най-човешкия
въпрос „Кой съм аз?“, проявих
интерес и съзнателно развих
тези свои умения. Приех дара.

А.: Контактът се осъщест-
вява чрез прилагането на един
много прост закон. Ангелите
винаги са готови да откликнат,
когато бъдат призовани и кога-
то бъде създадено свещено
пространство, в което те мо-
гат да присъстват и да общу-
ват с нас. Срещала съм хора, ко-
ито са идвали тук да им разче-
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та нещо от Акашовите записи,
и по време на консултацията
съм наблюдавала как лицата им
се променят и енергиите им
се... повдигат. В началото си
мислех, че това тяхно състоя-
ние е временно. Но по-късно
разбрах, че това разчитане ос-
тавя дълбок отпечатък върху
всеки от тях, кара ги да мислят
по-задълбочено за определени не-
ща, да поемат отговорността
за създаване на по-различен жи-
вот за себе си. Макар че има и
хора, които, независимо от кон-
такта си с Акашовите записи,
не използват напътствията, не
правят нищо от препоръчаното
им, връщат се обратно в своя-
та зона на удобното и познато-
то и остават там. 

– Добре, но все пак ми е мно-
го интересно как точно се
стига до този вселенски ар-
хив, така да се каже. Каква е
методиката, ако мога да се
изразя по този начин?

А.: Изказваме намерение. То се
изрича с концентрирана любов,
благодат и вдъхновение. Така се
свързваме с нашата изначална
мъдрост. Душата винаги е ця-
лостна, тя съдържа всяко зна-
ние, всяка мъдрост. Акашови-
те записи не са някъде в небето,
те са в душата ни, в чистото
съзнание, което сме. Но за улес-
нение можете да си ги предста-
вяте като огромна библиоте-
ка, архив – за всичко, което сме
били и което потенциално мо-
жем да бъдем. Ангелоподобни-
те същества, които отгова-
рят за тази библиотека, са из-
мерение, което носим в себе си,
но най-често не осъзнаваме. Ко-
гато влезем в контакт с тях,

те ни помагат да разкрием в
пълнота заложеното в нас и да
получим хармония и изцеление.

– Ако приемем, че човек же-
лае и цени подобни преживя-
вания и е отворен към една
по-висша форма на живот,
тогава кои са учителите?

А.: Има видими учители, кои-
то имат опит и са готови да го
споделят с другите. В този
смисъл всеки може да бъде/ста-
не учител. Има и невидими учи-
тели – ангели, архангели. Това са
божествените учители, с кои-
то можем да установи свръхсе-
тивен контакт и да обменяме
енергии. Те ни дават напът-
ствия, информация и вдъхнове-
ние в отговор на въпросите ни и
според нашите нужди в опреде-
лен момент. Но най-великият
учител, който всъщност е и от
най-висш ранг, е нашето
собствено „аз“. Казано по-раз-
бираемо, поддържайки постоян-
на връзка със себе си, ние се
учим от това, което преживя-
ваме, за начина, по който мис-
лим, чувстваме и  взаимодей-
стваме с хората около нас и по
който общуваме със собстве-

ното си тяло и въобще – с це-
лия свят. От „аз“-а научаваме
за нашата божественост и я
живеем като върховна реал-
ност.

П.: Животът според мен е
най-големият учител. Случвали
са ми се неща, сякаш специално
подготвени, скроени за мен, от
които съм извличал най-голям
урок. Животът е не по-малова-
жен учител от възнеслите се
учители. Защото той е прояв-
ление на божественото и съдър-
жа всички учители в себе си.

Атина твърди, че е много въл-
нуващо да успееш да познаеш
собственото си „аз“. Всеки ин-
дивид е цяла история. Човек
знае повече за един свой аспект
и по-малко за друг. С помощта
на учителите се опитваме да
обединим това знание, за да жи-
веем себе си в пълнота. Това е
истинското щастие.

– В книгата си „Послания
от архангелите“ ти благода-
риш на всички видими и неви-
дими учители и водачи за то-
ва, че си получила информа-
ция, опитности и директни
послания от тях. Какво още

можеш да разкажеш за създа-
ването на тази уникална
книга?

А.: Мой духовен консултант и
учител в Акашовите записи е
Кати Карландър, която живее в
Индиана, САЩ. Вдъхновена от
нея, аз отворих една врата, ко-
ято ни отвежда отвъд грани-
ците на обикновените възприя-
тия, в измерението на светли-
ната. Когато четете тази кни-
га, ще направите радостното
откритие, че сякаш всички пос-
лания са предназначени специал-
но за вас. Думите на ангелите
са универсални в своята истин-
ност и са способни да надживе-
ят времена и обстоятелства.
Защото са вечни, безценни и
подходящи за всички. Когато
имате въпрос или просто из-
питвате нужда от нежния
полъх на ангелски криле, разгър-
нете книгата наслуки и ще полу-
чите отговор. Това е предназна-
чението на общуването с боже-
ственото – да бъде наръчник за
живеене.

След разговора си с Атина и
Петър си тръгнах с увереност-
та, че не бива повече да пренеб-
регвам духовните опорни точ-
ки, че всеки напредък в познани-
ето за човека е бил постиган
понякога и благодарение на не-
ща, които са ни се стрували
странни или невероятни. Отво-
рих книгата на Атина наслуки и
попаднах на изречението: „Ако
насочиш любов към човешко
същество, то не може да оста-
не непроменено, то се разтапя
под лъчите на любовта.“

Интервю на Нели ЦОНЕВА
Снимки Личен архив

Целият екип на центъра за духовно образование „Гайа“

Със съпруга си Петър Няголов



„Твоя Мира“ се пръкна в
октомврийския брой на списанието
точно преди една година. Само
месечните рубрики имат рожден ден
по цял месец. За вас това е празнична
възможност да бъдете отново не
само читатели, но и писатели на БЕЛА.
От тук до следващия брой „Твоя Мира“
ще приема честитки, похвали и
оплаквания на познатия ви имейл
tvoia_mira@mail.bg.
Най-интересните от тях ще бъдат
публикувани. А името на един от вас,
написал ни писмо през рождения
месец, ще бъде изтеглено чрез
жребий. И „Твоя Мира“ ще награди
притежателя му с... торта.

tvoia_mira@mail.bgtvoia_mira@mail.bg
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ТВОЯ МИРАТВОЯ МИРА

Приятелката ми няма мъж и членува в секта

„Здравей, Мира!
Аз съм жена на възраст. През

следващата година ставам на
петдесет, но мисля, че съм със
съвременно мислене. Притесне-
на съм за една моя приятелка.
Тя е на 42 години и е разведена
от почти двадесет години. Ня-
ма деца. От доста време не
поддържа отношения с мъж или
поне не в смисъла, който аз вла-
гам в това. Посещава сбирките
на някакво братство. Доколко-
то ми е известно, не е секта, за-
щото не забелязвам някакви се-
риозни отклонения в поведение-
то є. Струва ми се обаче, че
сбирките, които посещава, са
вредни за един съвременен млад
човек и могат да объркат фа-
тално живота є. Освен това
според мен тя няма да успее да
се омъжи, ако продължава така.

Маргарита К., от София“ 

Драга Маргарита,
Посвещението в някаква

окултна любов крие големи рис-
кове. Ако правилно съм те разб-
рала, твоята позната е от же-
ните, които решават да дарят
любовта, която носят, на...

Познанието. Или на Вярата.
Или на нещо друго с главна бук-
ва. Само не и на Мъжете. Може
да са прави тези жени. Не искат
да се губи любовта. Или да я но-
сят така напразно и тя само да
им тежи. 

В случая няма значение колко
дълбоко е нагазила твоята при-
ятелка в Познанието (каквото
и да е то) и как това нейно на-
газване изглежда в очите на
околните. Главното е, че нейни-
те духовни занимания и прак-
тики напълно са я отклонили
от мъжете. Според мен тези
„жени без връзка“ (разбирай го
както искаш) започват да посе-
щават съмнителни сбирки и
стават последователки на раз-
ни съмнителни практики, тече-
ния, учения и религии. 

Те не схващат, че едно е да
живееш светски и да издигаш в
култ любовта. Друго е да оби-
чаш окултно. Често това озна-
чава да не обичаш въобще. За-
щото става дума за нива и
пространства, които или ги ня-
ма никъде, или ги има, но се на-
селяват единствено от избра-
ни. Ама наистина избрани.
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Окултните повели за любов
говорят за Любов, която не се
нуждае от лице. Любов, която
не се нуждае от име, но която е
истинска и е безусловна.
Страшното на този окултизъм
е, че в него няма нищо лично.
Нито ти си ти, нито другият е
някой. Нито ти имаш име, ни-
то другият има. Жените, кои-
то встъпват в такава окултна
любов, вярват, че самото Поз-
нание ще им се отблагодари и

ще ги възнагради. С какво обаче,
не знам. И те не знаят. Но спо-
ред някаквото там Познание не
трябва да питаш. 

Около посвещаването в
окултните любови се оформят
цели групи. Самата общност
от хора заблуждава отделната
жена, че не е сама. В такава
общност отделната жена няма
как да осъзнае проблемите си и
да разбере, че проблемите са си
само нейни. Освен това на пове-

чето подобни средища няма мъ-
же. Още една причина тези же-
ни да забравят каква е основна-
та им задача – да намерят мъж,
който да бъде до тях. Дори да
си паднат по готин пич, тези
жени ще трансформират влече-
нието си в някакво друго нещо,
ще намесят Познанието и ще
оплескат всичко. 

Почти съм сигурна, че твоята
приятелка изглежда добре, за-
щото повечето видове вярващи

живеят здравословно. Но съм и
напълно сигурна, че не е привле-
кателна. Подкрепям твоите
страхове за нея. Съвременната
жена има повече шансове, ако се
посвети на любов, вяра и позна-
ние, които не я отделят от ос-
таналия свят, а я сливат с него.
А такива са познанието, любов-
та и вярата в мъжете. Имаш
трудната задача да убедиш при-
ятелката си в това.

Твоя Мира

„Здравей, Мира!
Казвам се Невена и скоро се омъжих. Всич-

ко стана много бързо, защото забременях.
Но ние чакаме с нетърпение това дете и на-
истина искаме да имаме семейство. Само
дето всичко стана светкавично. Нямахме
време да се настроим за новия семеен жи-
вот и да свикнем с неговите условия. 

Бащата на мъжа ми е починал, а майка му
е много мила жена, но аз все още не съм я на-
рекла „майко“. Не мога. Веднъж се опитах,
но произнесох това обръщение толкова ти-

хо, че тя въобще не ме чу. Имам много при-
ятелки, които твърдят, че това е отживе-
лица, но свекърва ми е много добра жена...
Отстъпи ни апартамента си, за да бъдем
сами, и се премести в по-лоша квартал и в
по-малко жилище заради нас. 

Освен това да є казвам „майко“, малко ми
прилича на предателство към собствената
ми майка. Знам, че е само едно обръщение,
но защо трябва да бъде такова?

Невена Д., от Пловдив“

Здрасти, Невена. 
Много просто, трудно ти е да є казваш

„майко“, защото тя не ти е майка. 
Като се роди бебето, можеш да го използ-

ваш като заместител на обръщението. Ко-
гато искаш да кажеш нещо на свекърва си,
вместо да се обърнеш към нея с „майко“,
можеш да кажеш с дете на ръце: „Бабо, къ-
де да оставим тази кърпа“? Този разговор
от името на бебето за дълго време ще те
спаси. Подозирам обаче, че колкото повече
време минава, толкова по-трудно ще ти се
пречупи езикът. Но не се безпокой, защото
не е нужно с това „майко“ да є благодариш
по сто пъти на ден за апартамента. Има
хиляди други начини, чрез които да є пока-
жеш, че си оценила жеста є. Остави я да се
радва на внучето си, когато, живот и здра-
ве, то се роди. Не го дърпай от ръцете є са-
мо защото не е истинската ти майка. Са-
мо за това се сещам сега. А, и за още нещо
се сетих.

Страхувам се, че съм разказвала този
случай по друг повод, но ще го разкажа пак.
Веднъж бях на гости на приятел и си пра-
вех кафе. Когато хванах горещото джезве,
веднага го пуснах и казах: „Ох, много ми
пари. Значи няма да се разбирам със
свекървата.“ А той ми отговори: „И да не
ти пари, пак няма да се разбираш.“ И то-

гава, и сега все още нямам свекърва, но
предполагам, че на мен наистина ще ми па-
ри и паренето не ти го препоръчвам. До-
колкото разбирам, при теб засега всичко е
наред. А това е най-важното. Ако в бъде-
ще нещо вземе, че ти припари, не забравяй,
че свекърва ти е много добра жена. Добра
поне колкото голям апартамент в хубав
пловдивски квартал.

Твоя Мира

Как да є кажа „майко“?
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ДЕЦАДЕЦА

¬
т р а д и ц и о н н а т а
представа на бълга-
рина децата, растя-
щи без брат или

сестра, са разглезени, егоисти,
неприспособими към живота. И
въпреки тази лоша репутация
от началото на миналия век
днес в 60% от българските се-
мействата расте само по едно
дете. Още през 1920 г.
австрийският психолог Алфред
Адлер заклеймява тези деца с
изказването си: „Без братя и
сестри единственото дете за-
цикля в своето психическо раз-
витие на стадий, в който цели-
ят свят се върти в кръг около
него.“ По-късно, през 1950 г., за
да застане в подкрепа на много-
детното семейство, френски-
ят психоаналитик Франсоаз
Долто „дефинира“ единствени-
те деца като „успешни в учени-
ето, но напълно неприспособими

в живота“. 
Изследванията на съвременни-

те психолози обаче показват, че
единствените деца по нищо не
отстъпват на тези, които рас-
тат с братя и сестри. И даже
имат известно предимство по
показателите успех в училище,
мотивация и самооценка. 

ОТ МНОГО

РОДИТЕЛСКА ЛЮБОВ

ТЕЖИ!
Единствените деца са подло-

жени на тежко изпитание –

да бъдат единствен обект на

родителската любов. И ако

до един момент са способни

да се наслаждават на тази си

привилегия, на по-късен етап

тя вече им тежи и даже е в

ущърб на по-нататъшното

им развитие. 

Решаващо в този случай е по-

ведението на родителите.

ìì——˙̇ÍÍÓÓ‚‚ËË˘̆ÂÂîî  

ÔÔÓÓ‰‰  ÌÌ‡‡‰‰ÁÁÓÓ

„Чувствах, че в живота ме
направлява не сляпата случай-
ност, а любяща бащина ръка. И
невидимо майчино сърце бие за
мен“ – така започва автобиог-
рафията на великия разказвач на
приказки Ханс Кристиян Ан-
дерсен. Той е бил единствено
дете. И като повечето такива
деца, е расъл с дълбоко чувство
за сигурност и защитеност.

„Няма нищо по-обнадеждава-
що и комфортно за едно дете
от това да знае, че сърцето на
родителя бие за него. Но
чувствайки се всемогъщо в се-
мейния кръг, единственото де-
те не е съвсем решително извън
семейните предели, защото
там винаги има опасност да не
се почувства герой“ – твърди
детският психолог Анна Скави-

тина. Ако този тип мислене се
запази и в по-напреднала въз-
раст, това може да доведе до
сериозни проблеми – както в со-
циално, така и в емоционално
отношение. 

„Като дете много обичах да
играя с баща си – спомня си 25-
годишната Елена. – На гонени-
ца, на криеница... Карахме вело-
сипеди. Сигурно затова в учили-
ще ненавиждах груповите спор-
тове като баскетбол, волейбол,
крос. Така е и до днес.“

За някои единствени деца ро-
дителската грижа се превръща
в тежка опека и непрестанен
контрол. „Когато отивах на
клуб или на гости на приятелка,
трябваше да се обаждам на
майка ми през 5 минути – спом-
ня си Елисавета. – Беше ми неу-
добно от съучениците. Родите-
лите ми винаги ме мислеха и се
опасяваха, че нещо може да ми
се случи. В 10-и клас не ме пусна-
ха да отида с класа на зимен ла-
гер, защото там можело да се
разболея или да ми се случи нещо
още по-лошо... Сега съм на 28

Единствените 

деца са подложени 

на тежко изпитание – 

да бъдат единствен обект

на родителската любов

Единствено не значи различно. И съвсем не е задължително да означава разглезено.
Но все пак животът и развитието на това дете протичат по съвсем 
различен начин от този на децата, които растат с братя и сестри. 

Когато то еединственоединствено
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години, а мама продължава да
ми звъни по няколко пъти на
ден. Не знам защо, но все още не
намирам кураж да я помоля да
ме остави на мира.“ 

œœÒÒÂÂ‚‚‰‰ÓÓ‡‡‚‚ÂÂÌÌÒÒÚÚ‚‚ÓÓ
Единственото дете в семей-

ството се разпознава лесно и по
външни белези. Когато 11-го-
дишната Анастасия върви по
улицата с майка си, това е вид-
но от далеч: и двете имат ед-
накви походки, облечени са в
един и същ стил и си бъбрят ка-
то истински приятелки. В се-
мейството, където детето е
единствено, често няма разде-
ление на деца и възрастни – де-
цата възприемат някои черти
от поведението на възрастни-
те, както и обратното. Там ца-
ри принципът на демокрация,
който невинаги обаче е принцип
и на педагогиката. У детето се
създава илюзия за равенство.

Често родителите наричат
своето единствено дете „моя
най-добър приятел“.  Или даже
„по-малката ми сестричка/по-
малкото ми братче“. Децата
от своя страна копират: „Моя-
та най-добра приятелка е ма-
ма.“ Повечето съвременни ро-
дители са уверени, че няма ни-
що по-хубаво от това да бъдеш
най-добър приятел на своето
дете. Но това едва ли са отно-
шенията, от които има нужда
детето. Децата по правило
приемат този стил на отноше-

ние, който родителите им
предлагат. Но когато в живота
на единственото дете родите-
лите играят ролята на прияте-
ли, няма кой да изпълнява роля-
та на родител. За детето е
много важно да види в родите-
лите си образец за зряло отно-
шение към живота. Когато се
чувства равно с тях, то няма
потребност да пораства. Това
съвсем не означава, че родите-
лите не бива да общуват прия-
телски с детето си. Най-важ-
ното е да намерят баланса. 

11  ::  11

Факт е, че единственото де-
те психически се развива по-ра-
но. Като взима постоянно учас-
тие в живота на възрастните,
то отрано се учи да анализира
постъпките на другите и да
проявява интерес към интелек-
туалната дейност (например
към четенето). От друга стра-
на, ранната психическа зрялост
може да бъде следствие на мо-
рално и психическо натоварва-
не, което родителите несъзна-
телно упражняват върху дете-

то си. Положението е още по-
деликатно, когато детето жи-
вее в непълно семейство (на раз-
ведени родители например). По-
често се случва да живее с май-
ката. А тя, напълно погълната
от грижите за детето, е склон-
на да гради отношенията си с
него егоистично, което може да
доведе до смяна на ролите. 

„Ако момичето стане най-
добра приятелка на майката,
то момчето, което е постоян-
но обградено с нежна майчина
любов, постепенно се превръща
в... забранен любовник на майка-
та – обяснява Анна Скавитина.
– Колкото повече любов не є
достига на силната майка, тол-
кова по-страстни ще бъдат от-
ношенията със сина є. Фикси-
райки се върху детето си, май-
ката започва емоционално да го
експлоатира и ненужно да го па-
зи от обкръжаващия го свят и
най-вече от връстниците му.“

Какви могат да бъдат послед-
ствията? Като възрастен
синът ще продължи да се „дър-
жи за полата на майка си“. Ще
се плаши от живота и ще ко-
лекционира любовни неуспехи,
защото нито една жена не мо-
же да се сравни с тази, която го
е обичала така безрезервно. В
такова семейство момчето от
рождението е „женено“ за май-
ка си. При момичетата могат
да възникнат проблеми от друг
характер. Идентифицирайки се
напълно с майка си, момичето



се оказва неин огледален образ,
отражение на нейните несъзна-
телни желания. Често подра-
стващата дъщеря и майката
стават истински съперници. За
да се освободи от влиянието на
майка си и да постигне незави-
симост, девойката не може да
намери друг път освен откри-
тия конфликт. 

„Майка ми ме направи свое до-
верено лице след развода си –
спомня си Велислава. – Винаги
научавах какво се случва между
нея и баща ми – за скандалите
помежду им, за финансовите
проблеми. На мен така ми беше
писнало да играя ролята на пос-
редник, че като навърших 17 го-
дини, напуснах дома си и зарязах
училището. Сега съм на 35 годи-
ни. Родителите ми продължа-
ват да ме използват като пос-
редник. Мисля, че ако имах
брат или сестра, те нямаше да
се вкопчат така в мен.“

Дете, което няма с кого да
раздели отговорността за ро-
дителите си, пораствайки, ще
се брани яростно от другите
хора. Или точно обратното –
постоянно ще се грижи за всич-
ки. Затова майката, която въз-
питава сама детето си, трябва
да има свой личен живот и свои
интереси, да живее пълноценно,
а не да се посвети изцяло на ро-
дителството. 

¡¡ÂÂÁÁ  ÍÍÓÓÌÌÍÍÛÛÂÂÌÌˆ̂ËËˇ̌

Нина, която е израснала с два-
ма братя и една сестра, си

спомня всички истории от
детството така: „Това се случи
през лятото, когато по-големи-
ят ми брат, Иван, се опитваше
да ме научи да карам колело. А
това се случи, когато сестра ми
си изпра химикалката в пералня-
та и ми боядиса полата.“ 

Братята и сестрите си пома-
гат един на друг в порастване-
то. Общувайки, те се научават
да изразяват и контролират
емоциите си, да приемат и ува-
жават другите, да отстояват
интересите си. Докато един-
ствените деца често са лишени
от тези ползи. Растейки са-
мотно, те се държат по разли-
чен начин. Някои постоянно
усещат празнота и самота,
други търсят сродни души

извън пределите на семейство-
то. „Аз сам си избирах братята
и сестрите – уверява 20-годиш-
ният Христо. – Винаги съм
имал много приятели. Не мога
да живея без тях.“

Тези, които не са свикнали да
делят с друг вниманието на
възрастните, страдат от най-
ранно детство. Ако например в
училище не си спечелят приви-
легировано положение пред учи-
телите, се чувстват пренеб-
регнати, обидени и разочарова-
ни. Държат се неадекватно и
агресивно и при най-малкото
спречкване със съучениците си.
Това е реакция на единствено-
то дете в семейството, което
няма опит и изградени отноше-
ния на сътрудничество. 

Епизодичното общуване с
връстници под наблюдение на
възрастен в рамките на твор-
ческо студио например или на
неколкочасова предучилищна
подготовка не могат да замес-
тят системното общуване.
Именно то учи детето да прие-
ма позицията на другия и да съг-
ласува своите действия с
действията на другите, а не
безропотно да се подчинява на
авторитета при постоянното
общуване с възрастните. Зато-
ва родителите никога не могат
да заменят връстника. 

  ‡‡ÍÍ  ‰‰‡‡  „„ÓÓ  ‚‚˙̇ÁÁÔÔËËÚÚ‡‡‚‚‡‡¯̄

Най-важното – пускай по-чес-

то външния свят в къщата си.
Кани в дома си съученици и при-
ятели на своето дете, поддър-
жай неговото желание да ходи
на кръжоци, на спорт, на езико-
ва школа. Важно е то да има
възможност да съпоставя себе
си с другите. 

„Родителите на 8-годишната
Албена дойдоха при мен на кон-
султация, защото тя панически
се страхуваше от насекоми –
разказва Анна Скавитина. – Аз
попитах родителите дали чес-
то канят гости. Този въпрос
много ги изненада. Оказа се, че у
тях никога не идват гости. На-
секомите, от които се бои Ал-
бена, всъщност са единствени-
те същества, които проникват
в нейния дом. Момичето се из-
бави от фобията веднага щом
родителите му започнаха да ка-
нят гости.“ 

Тъй като интелектуалното
развитие на единственото де-
те върви с ускорен ритъм, ро-
дителите често са изкушени да
го дадат на училище по-рано. Но
далеч не за всяко дете е полезно
да седне по-рано на чина. А за
единственото, привикнало да е
„звездата“ в семейния кръг, то-
ва може да се окаже още по-го-
лямо изпитание. Училището не
е само учене. То е нова система
на отношения, за които дете-
то може да се окаже неподгот-
вено. Успехът в началните кла-
сове зависи не само от знания-
та, а и от способността на де-
тето да задържи вниманието
си за по-дълго време на едно
място и да бъде спокойно на чи-
на. Единственото дете не рас-
те по-неправилно от другите
деца, когато родителите го
разбират. Успехът на възпита-
нието му зависи от внимател-
ното вглеждане и съобразяване
с особеностите на неговата
личност. Вслушвай се в него,
внимателно наблюдавай реакци-
ите му, поддържай открити
отношения, но не забравяй за
уважителната дистанция. 

И помни, че единственото де-
те не е нито добро, нито лошо,
то просто е „герой на нашето
време“.  
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Когато семейството на единственото дете е непълно – 
без баща или без майка, – проблемите са още повече
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ппллъъттннооссттттаа  ии  ппииггммееннттаацциияяттаа  ннаа
ккоожжааттаа
●ООммееккооттяявваа  ммииммииччеессккииттее  ббрръъччккии
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ККооллааггееннъътт  ее  ннаайй--ззаассттъъппеенниияятт  ббееллттъъкк  вв  ччооввеешшккооттоо  ттяяллоо  ии  ооттггоовваа--
рряя  ззаа  ееллаассттииччннооссттттаа,,  жжииззннееннооссттттаа,,  ооввллаажжнняяввааннееттоо  ии  ннееппррееккъъссннаа--
ттооттоо  ооббннооввяяввааннее  ннаа  ккоожжааттаа..  ННааммаалляявваащщиияятт  сс  ввъъззрраассттттаа  ккооллааггеенн  
ее  ппррииччииннаа  ззаа  ууввяяххввааннееттоо  ии  ннааббрръъччккввааннееттоо  ннаа  ккоожжааттаа..

ННееллии  ХХррииссттоовваа,,  2233  гг.. ,,  оотт  ККааззааннллъъкк,,  ссттууддееннттккаа  ппоо  ттууррииззъъмм::

ССллеедд  еедднноо  ссттрреессооввоо  ннааппъъллнняяввааннее  ппооллууччиихх  „„ппррееккрраассннии““  ссттррииии..
ООттччааяяхх  ссее,,  ччее  ссаа  ззааввииннааггии,,  нноо  ммааммаа  ооттккррии  ччууддооттоо..  ССллеедд  ттррии  ммее--
ссееццаа  ууппооррииттоо  ииззппооллззввааннее  ннаа  ННааттууррааллеенн  ккооллааггеенн  ссттррииииттее  ммоожжее
ддаа  ссее  ззааббееллеежжаатт  ссааммоо  сс  ллууппаа  ии  ссаа  ннаа  ииззччееззввааннее..  ИИ  ннее  ссааммоо  ттоо--
вваа  ––  ииззччееззннаа  ии  ммооееттоо  ууппооррииттоо  ааккннее..

ДД--рр  ГГрраажжииннаа  РРааннггeeллоовваа,,  5533  гг.. ,,  ллееккаарр  оотт  ССооффиияя::

ННааттууррааллеенн  ккооллааггеенн  ппооллззвваамм  оотт  яяннууааррии  22000066  гг.. ,,  ккооггааттоо  ссее  ббяяхх
ввееччее  ппррииттеессннииллаа,,  ччее  ууссииллеенноо  ссее  ссббрръъччкквваамм..  ССллеедд  нняяккооллккоо  ттррее--
ттиирраанниияя  ккоожжааттаа  ссттааннаа  ппоо--ооппъъннааттаа,,  ееллаассттииччннаа  ии  ооввллаажжннееннаа..
ДДннеесс  ууссттааннооввяявваамм,,  ччее  ддооссттаа  ббрръъччккии  ссаа  ииззччееззннааллии,,  аа  ооссттааннааллии--
ттее  ссаа  ооммееккооттееннии..  ККоожжааттаа  ннаа  ллииццееттоо,,  шшиияяттаа,,  ддееккооллттееттоо  ии  рръъ--
ццееттее  ее  ооппъъннааттаа,,  ггллааддккаа  ии  ооссввеежжееннаа..  ККааттоо  ццяяллоо  ссее  ччууввссттвваамм
ппооддммллааддееннаа..  ЛЛеесснноо  ввъъззнниикквваащщии  ххееммааттооммии  ппррии  ууддаарр  ииззччееззвваатт
ббъъррззоо  ппоодд  ввъъззддееййссттввииееттоо  ннаа  ккооллааггееннаа..

ГГееррггааннаа  ГГооллччеевваа,,  3322  гг.. ,,  ссччееттооввооддииттееллккаа  оотт  ППллооввддиивв::

ММооииттее  ллииччннии  ввппееччааттллеенниияя  ссаа  ммннооггоо  ддооббррии  ззаа  ккоожжааттаа  ннаа  ллииццее--
ттоо  ии  ууччууддвваащщоо  ппррееккрраассннии  ззаа  ввееннццииттее  ммии  ((ккооллааггееннъътт  ее  ввъъллшшее--
ббеенн  ппоо  ооттнноошшееннииее  ннаа  ззааззддррааввяяввааннееттоо  ннаа  ввееннцции))..

ВВееллииннаа  ССееййккоовваа,,  жжууррннааллииссттккаа  оотт  ССооффиияя::

ИИммаахх  ббооллееззннеенноо  ссччууппввааннее  ннаа  ееддннааттаа  рръъккаа..  ССллеедд  ссвваалляяннее  ннаа  ггиипп--
ссаа  ттяя  ииззггллеежжддаашшее  уужжаасснноо..  ЗЗааппооччннаахх  ддаа  яя  ммаажжаа  сс  ккооллааггеенн,,
ммъъррттввааттаа  ттъъккаанн  ннаа  ккоожжааттаа  ссее  ооббееллии  оощщее  ннаа  ддррууггиияя  ддеенн  ии  ссее
ппоояяввии  ссввеежжаа  нноовваа  ккоожжаа..  ББооллккииттее  ссъъщщоо  ииззччееззннааххаа..

ДДааррииннаа  ЗЗллааттккоовваа,,  5500  гг.. ,,  ссттррооииттееллеенн  ииннжжееннеерр  оотт  ССооффиияя::

ККоожжааттаа  ммии  ее  ссууххаа  ии  ббъъррззоо  ууссееттиихх  ддееййссттввииееттоо  ннаа  ккооллааггееннаа,,  иизз--
ппооллззввааййккии  ггоо  ддвваа  ппъъттии  ннаа  ддеенн  ––  ссууттрриинн  ии  ввееччеерр..  ССааммоо  ссллеедд  ссеедд--
ммииццаа  ппооччууввссттвваахх  ооссввеежжааввааннее  ннаа  ккоожжааттаа  ии  ттееннаа..  ИИззттъъннееннииттее
ммии  ууссттннии  ннааббъъббннааххаа  ии  ссттааннааххаа  ппоо--ппллъъттннии,,  ссппууккааннииттее  ккрръъввоонноосс--
ннии  ссъъддооввее  ссее  ззааллииччииххаа..  РРооззааццееяяттаа  ее  вв  ппооккоойй..  ВВссииччккии,,  ннаа  ккооииттоо
ппррееддллоожжиихх  ккооллааггееннаа,,  ссаа  ммннооггоо  ддооввооллннии..

ЦЦааннккаа  ККааппоовваа,,  ммаассаажжииссттккаа  оотт  ННеессееббъърр::

ДДооййддее  ккллииееннттккаа  сс  ииззггаарряяннее  ннаа  рръъккааттаа  II  ссттееппеенн..  ННее  ззннааеехх  ккааккввоо
ддаа  ппррааввяя,,  нноо  ссее  ссееттиихх  ззаа  ккооллааггееннаа  ннаа  ддррууггаа  ккллииееннттккаа  ии  сс  ннееггоо
ннааммааззаахх  ппрръъссттаа  ооббииллнноо..  ББооллккааттаа  ууттииххннаа,,  аа  ннаа  ддррууггиияя  ддеенн  ввммеесс--
ттоо  ррааннааттаа  ииммаашшее  ллеекк  ббееллеегг..

ККААККВВОО  ППРРЕЕДДССТТААВВЛЛЯЯВВАА  ККООЛЛААГГЕЕННЪЪТТ??

EEФФЕЕККТТИИ  ННАА  ННЕЕГГООВВООТТОО  ДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ::

ППРРИИЯЯТТЕЕЛЛИИ  ННАА  ННААТТУУРРААЛЛННИИЯЯ  ККООЛЛААГГЕЕНН  
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М
алката Илиянка веднъж казала на
баба си: „Бабо, аз нося пликчета, а
пък леля – конци“. Няма по-наблю-
дателни от децата, те от малки

забелязват, че в долното бельо има разли-
чия и йерархии. Конците, както може би
сте се досетили, са прашките. Познавам
лелята на малката Илиянка и на нея праш-
ки є отиват, защото е 30-годишна готина
мадама с дупе без целулит. Вълненията на
30-годишните жени са различни от тези на
малките момиченца. С лелята на малката
Илиянка неведнъж сме обсъждали как се об-
личат мъжете там, долу. 

И какво мъжко му остана 
на мъжа в стремежа към 
сексапил, след като към оръжията
му за съблазняване се прибавиха 
и дамските прашки?

Компаниите, произвеждащи мъжко бельо,
стават все по-изобретателни в желанието
си да привлекат вниманието на мъжете.
Една голяма фирма в бранша даже проверя-
ва качеството на бельото, което произ-
вежда, при температурни изменения на
борда на космическата станция „Мир“.
Много практично подходи друга компания,
чиито дизайнери разработиха специална
тъкан, съдържаща милиони микрокапсули с
течна смес от ароматни вещества и вита-
мини, която при наличието на човешка ак-
тивност се изпарява върху кожата. Аро-
матът, който се отделя в резултат на то-
зи процес, се отнася към класа на афродизи-
аците и това много съблазнявало жените.
Борбата за мъжкия потребител кара све-
товните производители да разработват
все по-съвършени тъкани и модели. Един
произвежда бельо от специална материя,

наречена „втора кожа“ – много тънък и лек
материал, създаден в лабораторни условия.
Друг предлага на мъжете само екологично
чисто бельо, произведено от 98% памук.
Трети пък пуска на пазара полупрозрачни
слипове с етнически рисунки. При това
тържество на материите ние сме седнали
да се чудим на някаква си кройка, на някак-
ви си „конци“, на някакви си мъжки прашки.
В огромния свят на рекламата и консума-
цията нашата първа среща с мъжките
прашки изглежда наивна. Вълненията ни
чувствително изостават в сравнение с
напредъка на световните компании. 

Вероятно не е случайно, че за 
жени като нас мъжът с прашки 
е своеобразен шок от бъдещето.

И привикването ни към него е свързано с
любопитство и открития, които много
приличат на тези на малката Илиянка. 

Когато за пръв път спиш с мъж, винаги
ти е много интересно как точно изглежда
членът му. Но бельото е това, което може
истински да те изненада, когато вече си
опознала члена му. Преди всичко мъжът
трябва да уважава партньорката си с хуба-
во и чисто бельо. Изглежда, че жената няма
други претенции, докато изпод смъкнати-
те му панталони не се подаде... „конец“
(разбирай прашка). 

Спомням си шока, който преживях, кога-
то за пръв път видях мъж, обръснат по-
гладко от жена. Ама навсякъде. Това беше
отдавна. Още по-голям стрес изпитах, ко-
гато след известно време същия този мъж
видях по... прашки. Това беше скоро. Подло-
жи ме на изпитание, което промени не само
дишането ми. По принцип емоциите в лег-
лото спират дъха, но когато за пръв път
зърнах прашки върху мъжко дупе, ме напу-
ши на смях. Ама, истински прашки! Не са-
мо загатнати. И скъпи, сигурна съм. На ис-
тински смях ме напуши. 

Знаех, че мъжки прашки съществуват, но
ги смятах за нещо екзотично – по смисъла
на не толкова популярно. И по смисъла на
това, че според мен е притеснително да но-
сиш такова бельо, особено когато ще се по-
казваш. 

Този мъж обаче не беше сложил
това бельо нито за да го показва,
нито за да го крие. Това просто
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беше неговото бельо. Поне 
за лятото.

Знам също, че няма по-голям враг на спер-
мата и на онова нещо, което я изхвърля, от
прегряването, или т. нар. хипертермия.
Знам, че мъжете не трябва да носят бельо
или дрехи, които се впиват в тялото, за-
щото това води до повишаване на темпе-

ратурата на органите, които бельото или
дрехите покриват. А това е пагубно за
„онази течност“. 

Та прашките в този смисъл може
и да са полезни и удобни за 
носене, но ми убиха на гледане.
Убиха на усещането ми за жена,
което е най-силно, когато 
съм близо до мъж.

Честно казано, малко се обърках и малко
се възмутих. Този мъж в прашки ми се сто-
ри някак самодостатъчен и усетих, че ня-
как ме е изпреварил. После реших, че носе-
нето на прашки е за предпочитане пред то-
ва мъжът изобщо да ходи без гащи (слипове,
боксери, прашки или каквото там иска).
Ужас! Нечистоплътно и гадно! Бляк!

Този беше първият ми път, когато
сексът, вместо да ме хвърли в дълбок ор-
газъм, ме запрати в дълбок размисъл. На
другия ден започнах да разпитвам. Оказа се,
че повечето ми приятелки не са попадали на
такова нещо. Разбрах и друго: че това е те-
ма, по която мъжете и жените притеснено
си мълчат, защото, ако кажат, че не носят
или не са виждали нещо такова, това ще оз-
начава, че са нещо извън борда, че са нещо
изостанали. 

При жените прашките бързо спечелиха
борбата с бикините, пликчетата и гащи-
те. Трудно е да намериш млада и модерна
жена, която да не е променила шкафа си за
бельо изцяло в посока на прашките. Никоя
съвременна мадама не би се спряла пред
улична сергия с табела „Бельо – памучно (за
баби)“. Когато става дума за мъжете оба-
че, нещата са различни. Това е все още тол-
кова силен и специфичен акцент, че поняко-
га преставаш изобщо да възприемаш човека
в другите му измерения и качества освен
като такъв, който носи прашки. 

Теоретично съм запозната 
с различните модели. Знам, че има
мъжки прашки с вериги, също та-
ка и обикновени мъжки прашки –
мрежа. Има и вид прашки, които
са конструирани така, че изобщо
не минава лентичка между 
двата седалищни мускула.

Има и такива, които са тържество на ки-
ча. Приличат на смотани, шарени джапан-
ки, които струват 1,50 лв., или на обложки-
те на онези дискове, които се продават на
черно и са hand made. Винаги съм гледала на
мъжките прашки в магазините за бельо ка-
то на нещо сурово, покрай което гори сухо-
то (разбирай боксерите или хубавите мъж-
ки слипове). Дори моето учудване беше го-
лямо, защото започнах да пиша този текст

със сериозно предубеждение и след онази
нощ, когато бях толкова сащисана. 

Но се оказа, че бързо приемам
тенденциите и за финал ще 
напиша, че прашките са едно 
хубаво малко нещо. 
Прашките са израз на култа 
към малките неща.

Мобилните телефони например едно вре-
ме приличаха на кори за баница, а сега са
тънки, малки и с далеч по-големи възмож-
ности. Афинитетът на мъжете към тако-
ва бельо прилича на страстта, с която те
следят новостите в мобилните техноло-
гии например. Знаят всички функции на но-
вите и подобрени модели и се възползват
от тях. В което по принцип няма нищо ло-
шо, защото то е израз на висока информи-
раност и търсене и намиране на удобство.
В голяма степен това е култура, напредък
и висок стандарт.

Въобще не мога да прогнозирам какво ще
се случи с облеклото на жените и мъжете
там, долу, докато малката Илиянка стане
на тридесет. Аз обаче нямам нищо против
скоро да се възползвам от онзи модел мъж-
ко бельо с вградените микрокапсули, пълни
с възбуждаща смес. Въобще няма да му мис-
ля, няма да разсъждавам и няма да се смея.
Само ще се наслаждавам на нов, модерен ор-
газъм... Получен от нашата любов и някак-
ви микрокапсули в бельото му. 

Мирен СЛАВОВА

Днес на плажа тази гледка 
не е рядкост

ОТ СМОКИНОВИЯ ЛИСТ

ДО ЯБЪЛКАТА НА РАЗДОРА

За да обясним каквото и да било или за

да се убедим, че няма нищо ново под

слънцето, достатъчно е да бръкнем по-

дълбоко. В исторята, културата или в

прочетите на Библията. Исках да разкажа

за смокиновия лист като прародител на

прашките, а то се оказа, че този прароди-

тел е и ябълка на раздора или просто за-

гадка. Загадката, към която ни отведе

прародителят на прашките, е историята

на грехопадението на първите хора –

Адам и Ева. На кого не е позната сцената,

представена както на средновековни гра-

вюри и платна, така и върху произведения

на съвременното изкуство? Дърво, змия,

Ева и Адам. В ръката си жената държи

ябълка. Ако попитате съвременния човек

какъв плод са опитали нашите прародите-

ли, то отговърт е винаги един и същ –

ябълка. Обаче в Библията не се говори

точно какво е било дървото и какви са

били плодовете му. Ето защо в различни-

те култури и традиции, почитащи Библия-

та, са се оформили различни представи по

този повод. В юдейската традиция най-

разпространено е мнението, че плодовете

на дървото на познанието били смокини, а

не ябълки. Юдеите предполагат, че смоки-

новите листа били първите, прикриващи

голотата (защото са достатъчно голе-

ми). Ако това е действително така, то

изглежда очевидно, че прародителите на

човечеството, осъзнавайки своята голо-

та, са побързали да си направят „дрехи“

от листата на това дърво, чиито плодо-

ве току-що са вкусили. В произведенията

от епохата на средновековието и Рене-

санса половите органи на Адам и Ева са

прикрити именно със смокинови листа. 
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И
мам приятелка, която
тръби: „Обичам да гледам
порно.“ Но всъщност тя
казва: „Харесва ми да

мастурбирам.“ Така де, защо ина-
че ще гледа порно? Порното те
кара да бъдеш по този начин ак-
тивна. Не можеш да гледаш пор-
но и да ядеш пуканки, както и не
можеш да заспиш, докато гледаш
порно, преди да... оргазмираш. 

Думата 
„оргазмирам“ 

я използва същата тази моя при-
ятелка. Тя е най-сериозният
поддръжник на рефрена „Сама
съм, а с оргазъм“. Тя е една от
вече многото жени и мъже, кои-
то не смятат за необходимо да
се отказват от физическо удо-
волствие и психическо разто-
варване просто защото не са
срещнали „подходящия“ партнь-
ор или пък не ги устройват сек-
суалните отношения, които
имат. 

Възползва се оргазмично 
от моментите, в които не
трябва да мисли за удовол-

ствието на мъжа, а един-
ствено за своето собствено.
Избира сама ритъма и тех-
никата, продължава акта
толкова дълго, колкото же-
лае, и го възобновява, 
когато иска.

Всичките є органи са освобо-
дени от мисли за предпазване
от забременяване или за болес-
ти, предавани по полов път. 

Вече не я питам откога не е
гледала порно, защото знам от-
говора – „От снощи“. Изглежда
удивително добре за жена на
прага на 40-те. Излъчването и
енергията є са като на прохож-
дащо дете, кожата є – също.

Наемането на първата ми квар-
тира в София подкрепя факта, че
мастурбацията е свързана с 

усещането 
за независимост 

Бих добавила – и със стреме-
жа към самореализация във
всевъзможните сфери на живо-
та. Когато наемах първото си
самостоятелно жилище, си ка-
зах: „Леле, какъв секс ще пада

тук!“ Обаче знаете ли какво
стана? За две години живот
там правих не повече от чети-
ри пъти секс с мъж. Но колко
съм мастурбирала! Мисля, че
следващият наемател още чува
стоновете ми. Когато пък си
прекарвах кабелна телевизия в
същата тази квартира, ми нап-
равиха две оферти. Избрах по-
високата цена, защото не исках
да остана на сухо с евтин план,
в който липсват порноканали.
Никога не си лягах преди 2.00 ч.
посред нощ и редовно закъсня-
вах за работа. 

Измина много време, 
откак напуснах това 
жилище, и помня, че дока-
то го обитавах за мастур-
бация, всъщност не споде-
лях с никого какво правя
там. Не беше прието.

Хубавото е, че в нашите вре-
мена всичко се променя оргаз-
мично бързо. Много от нас вече
не само приемат тази форма на
сексуално удовлетворение, но и
все по-рядко изпитват нелов-

кост или чувство за вина по то-
зи повод. Днес не само не
премълчавам, но и съм дала на
приятелите ми да разберат, че
„го правя“, а те пък са се погри-
жили да имам 

колекция 
от три вибратора 
Друго не съм направила в услу-

га на мастурбацията. Но знам,
че тя ми е услужила, като ми е
помогнала да опозная собстве-
ното си тяло много преди да за-
почна да правя истински секс.
Именно по време на такива са-
мотни сексуални действия съм
разучила подробно ерогенните
си зони и реакциите на тялото
си към собствените ми сексу-
ални дразнения. 

В този смисъл мастурбаци-
ята е възможност, особено
за по-младите и неопитни
жени, да получат по-голямо
удовлетворение при полов
акт с мъж, което понякога
наистина е проблем.

Аз продължавам да се възполз-
вам от тази добра възможност
в избора на средства за сексуално
удовлетворение, тоест знам, че
имам алтернативи на половия
акт с мъж. Винаги мога да отка-
жа секс на мъж, който не ми е
сексуално симпатичен, и в също-
то време да не се чувствам неу-
довлетворена. Ако ти си мадама
със сериозен партньор, добре е да
знаеш, че мастурбацията 

подобрява 
отношенията 

в двойката 
Тя подготвя за близостта и

настройва на сексуална вълна,
особено ако партньорът се дър-
жи пасивно или неумело и ако
настройките помежду ви нещо
не съвпадат. 

За жените мастурбацията
може да бъде важно допъл-
нение към обичайния полов
акт, защото почти полови-
ната от нас по различни
причини не достигат до ва-
гинален оргазъм.

Тя със сигурност отприщва
желанието и потребността за
правенето на партньорски секс и
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Харесва ми да 
мастурбираммастурбирам

Все по-често чуваме тази реплика, защото хората, които мастурбират, 
стават все повече, независимо на каква възраст са, от кой пол са 

и какъв е социалният им статус или националност. 
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�

�

�

�

държи половата ни активност
постоянно бодра. Риск за двойка-
та може да възникне само тога-
ва, когато самоудовлетворение-
то се превърне в причина за от-
деляне от партньора. 

За мъжете мастурбацията
е шанс да намалят риска
от рак на простатната
жлеза.

Мъжете на възраст между 20
и 40 години, които еякулират не
по-малко от пет пъти в седми-
цата, заболяват значително по-
рядко от тези, при които семе-
изхвърлянето се случва от че-
тири до седем пъти месечно.
Тези данни опровергават разно-
образните митове, че мастур-
бацията е отклонение от нор-
мата, което може да причини
разни телесни и душевни болес-
ти. За мъжете мастурбацията
е по-здравословна от опитите
да потиснат сексуалната въз-
буда, която изпитват. Тя по
своеобразен начин ги предпазва
от други наистина порочни или

опасни сексуални практики –
като секс с проститутка, дру-
га изневяра или прибягване до
насилствен секс.  

Пък и здравословна
Мастурбирането помага на

жените да избегнат различни
заболявания. Необходимо е да
знаем в какво се състои нейни-
ят физиологически смисъл. Ето
няколко пункта, според които
тя има доказано благотворно
влияние. 

�
Поддържа активността на
кръвообращението на орга-

ните в малкия таз. Застоят на
кръвта в тази област се съпро-
вожда от болка, а освен това
може да стане и причина за раз-
витие на миома на матката
(особено ако има генетична
предразположеност). Оргазмът
предизвиква отток на излишна-
та кръв. 

�
Поддържа хормоналния ба-
ланс на организма.

�
Разрежда напрежението в
нервната система.

�
Антицелулитна профилак-
тика е.

�
Подобрява работата на
опорно-двигателния апа-

рат и го укрепва. 
Към тези основни ползи можем

да добавим резултатите от
най-новите медицински изслед-
вания, според които по време на
мастурбация за сметка на уси-
лените процеси на обмяна в ор-
ганите на малкия таз се намаля-
ва загубата на най-важния мик-
роелемент – цинка. Той е отго-
ворен за много неща, в това чис-
ло и за умствената дейност.
Именно с това някои изследова-
тели обясняват факта, че 

жените, които мастурби-
рат, изглеждат много по-
привлекателни и имат мно-
го по-голяма работоспособ-
ност и тонус от тези, кои-
то отказват да се самоза-
доволяват.

Споменавам го в отговор на
някои мнения, че мастурбация-
та води до загуба на цинк, а от
там и до дефицит, който може
да доведе до различни здравос-
ловни проблеми. Изследванията
показват, че човек губи около
половин милиграм цинк при ея-
кулация. При такова количест-
во само изключително висока
честота на мастурбация би из-
черпала цинка от тялото. 

С широко 
разтворени... крака
Не всяка техника за мастур-

бация обаче е полезна. Например
разпространеният способ на са-
моудовлетворение чрез рит-
мично свиване (плюс съкръщава-
не на мускулите) на бедрата,
носи повече вреда, отколкото
полза. Два са вредните аспекти
на тази техника. Първо, тя во-
ди до прекалено бързо протича-
не на акта на самозадоволяване.
След оргазъм, получен по този
начин, кръвоносната и нервна-
та система още известно вре-
ме „обработват“ бързо прове-
дените стадии на възбуждане-
то и еякулацията и не се изто-
щават в достатъчна степен.
Настъпилото удовлетворение
не е пълно и често е налице ос-

татъчно желание да се повтори
актът на самозадоволяване.
Втората причина е, че положе-
нието на тялото по време на
такова самозадоволяване не е
много естествено в сравнение с
това при обичаен полов акт. 

Така жените затвърждават
способността си да получа-
ват оргазъм със свити кра-
ка, докато обичайният по-
лов акт най-често широко
разтваря краката на жена-
та. В резултат на това в
буквален смисъл жената
може да отвикне да получа-
ва оргазъм при акт с мъж.

За една от най-полезни и при-
ятни техники се счита тази на
пряката стимулация на клито-
ра с ръка или вибратор, също
така и вагиналната стимулация
– отново с ръка или вибратор. 

Във 

втвърдяването на
предразсъдъците 

че мастурбацията е вредна, е
участвала и религията. Обще-
ството е възприело тези предс-
тави, защото самодоволяване-
то в някакъв момент станало
враг на раждаемостта. Не
сметнах за необходимо да про-
верявам кога и къде са се случва-
ли тези процеси, защото маст-
урбацията днес не е табу и ни-
то религията, нито общество-
то надничат между краката на
жените. 

Предполагам, че на теб, чита-
телко, понякога ти писва да
участваш в моноспектакли.
Затова не превръщай мастур-
бацията в монополист на свои-
те сексуални преживявания. 

Единствено самозадоволява-
нето, което не прераства в
зависимост, е естествено
порявление на нашата сек-
суалност. 

То обаче не може да замени
близките отношения с мъж.
Именно те носят най-голямо
наслаждение и удовлетворение.
Мастурбацията не може да ги
замести. Тя може само да доне-
се допълнително удоволствие.  

Мирен СЛАВОВА
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Н
а много от хората,
които влизат в рабо-
тилницата му, им се
струва, че го позна-

ват. Поправял е чепиците на
целия квартал – достатъчна
причина всички да си мислят, че
споделят с него част от тай-
ните си. А други наистина си го
спомнят от близкото минало,
когато Антон е барабанист на
група „Биг мама скендъл“. 

Но се случва да слезе от сцена-
та. Раздялата си с барабаните
преживява много тежко и ос-
тава 6 месеца без работа. След
това става обущар. Занаятът
му отива, а и звездният имидж
винаги е бил на космическо разс-
тояние от натюрела му. Мис-
лех си, че ще ми каже, че е насле-
дил обущарството от дядо си
или от прадядо си. Оказа се, че
просто е учил в УПК към обув-

ния техникум. 
С музиката и до днес не е скъ-

сал окончателно. През свободно-
то си време ходи в „Маската“,
където негови приятели от раз-
лични групи се събират редовно
и с тях си попява. „Начесвам си
крастата!“ – пояснява.  

Странно, но този обущар оп-
ровергава народната мъдрост,
че на обущаря децата ходят бо-
си. Само дето самият той ходи
почти бос – има само 3 чифта
обувки, 2 от които скъсани. Оп-
равдава се с липса на време: „Не
е поза, време няма.“ Приорите-
тите си ги е подредил така: се-
мейство, работа и всичко, кое-
то го прави богат – музика, ки-
но и книги.

В обущарницата

Влизам в работилницата му.
Машини, купчини обувки, под-

метки, токчета и всичко, пото-
пено в категоричната жизне-
ност на як рок. Връхлита ме
духът на моето тийнейджърско
минало – навсякъде стените са
облепени с плакати на „Кис“,
Джудас, „Айрън Мейдън“, „Ай Си
Ди Си“. Намирам си столче меж-
ду камарите обувки и пускам
диктофона. Ще ми се да науча не-
що повече за професията му. И
задавам най-предвидимия въпрос
– за историята на обувките.

Има догадки, че първите са се
появили преди няколко хиляди
години в Европа и са били по-
скоро приспособления за защи-
та на краката. Приличали са на
партенки от меча кожа със
стелки от суха трева. От тях
екземпляри не са намерени днес,
но се знае със сигурност какво
са обували египтяните – санда-
ли от палмови листа или папи-

рус, които се прикрепяли към
краката с кожени връзки. Аси-
рийците пък въвеждат в упот-
реба обувките със затворена
пета и високите ботуши. Ис-
тинската революция настъпва
с идеята на гърците за лява и
дясна обувка.

Българската 

обущарска задруга 

се подвизава на централните
търговски улици през 20-те го-
дини на XVIII век. Което си е се-
риозен пробив, тъй като по то-
ва време тези райони са изцяло
завзети от турския еснаф. През
1739 г. излиза съдебно решение,
което дава свобода на българи-
те да продават на отделно паза-
рище в стара София, както и да
изнасят обувките си извън
страната. Сто години по-късно
настъпва златният век на зана-
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ПРОФЕСИИПРОФЕСИИ

Той е женен с 3 дъще-
ри. Три сестри! Но не

по Антон Павлович, а по Ан-
тон Попов – на 38 години, от
София. 

�
Неговият източник на
смелост и вдъхновение е

семейството му.

�
Не му пука за хорското
мнение и казва винаги, как-

вото мисли. Дори да е неудоб-
но, не си трае.

�
Обича да чете историчес-
ки романи и книги, които

го провокират и от които мо-
же да научи нещо.

�
Въодушевяват го Рони
Джеймс Дио, „Айрън

Мейдън“, Джудас Прийст и „Ай
Си Ди Си“.    

�
Не понася лицемерието. 

�
Никога не се разделя с бун-
тарския си дух.

�
Идеалните обувки според
него не трябва да са мар-

кови, а здрави. Защото Антон
е обущар.

ВИЗИТКА

Антон Попов:
„Обущарството 
няма да умре никога!“

Антон Попов:
„Обущарството 
няма да умре никога!“
МУЗИКАНТ КЪЩА НЕ ХРАНИ, НО НА ОБУЩАРЯ ДЕЦАТА НЕ ХОДЯТ БОСИ

Сн
им

ки
М

ар
и
ан

а 
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Т
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В
А

Не съм и сънувал, че ще стана обущар.
Но днес този занаят ме кефи. За всяка

работа трябва да имаш сърце
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Приносителят на този талон 

получава 5% отстъпка

при закупуване на продукт 

в магазините 

�

ята – в много градове майсто-
рите на цървули и пантофи дър-
жат по цели улици. Обущар-
ството е сред най-печелившите
професии до началото на XX
век, когато обувките все още се
правят ръчно. След Втората
световна война обаче повечето
обущари напускат бизнеса, по-
неже разчитат главно на поп-
равки, от които не се изкарвали
кой знае колко много пари.

За занаята 

Антон е категоричен: „Този
занаят няма да умре никога,
още повече пък тук, в България.
Имаше кратък период на отлив
в зората на демокрацията, ко-
гато повечето колеги, които
бяха работили по заводите, за-
почнаха да правят частни фаб-
рики. Но се оказа, че търго-
вецът е по-силен и почнаха да
вкарват евтините боклуци –
от Турция, от Китай... Доста
колеги фалираха и пак се ориен-
тираха към поправката. Защо-
то хората са наивни, купуват

си китайски и тайландски обув-
чици, въпреки че това им излиза
много скъпо. Сега, след като се
понапатиха от лошо качество,
се осъзнаха и вече избират как-
ви обувки да носят.“ 

КАчЕСТВЕНИТЕ

обувки трябва да са изработе-
ни от естествени материали
– естествен гьон, естествена
кожа. Друг показател за квали-
тет са стелките за надлъж-
ния и за напречния свод, които
трябва да са „дишащи“. Обув-
ката задължително трябва да
е снабдена с пластично ходило
– да може да се огъва и да не
се чупи. С две думи – да е елас-
тична. А Антон добави и цве-
тущото: „Не трябва да мири-
ше на пластмаса. Мисля, че хо-
рата вече се научиха кои са из-
куствените обувки. Защото
от тях краката смърдят
ужасно!“

Цената невинаги е показател
за качество: „Има обувки по
30–40 лева от естествена ко-
жа, дето не се късат 1–2 годи-
ни. А има такива за по 150 лева,

които и месец не могат да
издържат. Но и за нас трябва да
има работа“. (Смее се.) 

Задругата

„Да ти кажа честно, в обу-
щарската гилдия сме много ра-
зединени. Всеки си има начин
на работа, всеки си прави но-
вости, щото, общо взето, пра-
вим от нищо нещо тук, в Бъл-
гария. Но добре е – живеем,
справяме се, чудесно е. Има ма-
шини, но работата си е пре-
димно ръчна. И пипкава. Трябва
да имаш сръчни ръце. Въпрос на
тренинг.“

Научавам, че най-известният
обущар днес в София е Боби,
„дето прави новите обувки на
„Парчевич“. И останалите би-
ли известни – но всеки в квар-
тала си. „Обущари – колкото
искаш. И от провинцията на-
дойдоха. Отвориха дюкяни. На-
редили 6 чифта, това-онова...
И поправят на безбожни цени.
И като се засичаме по тия, на-
шите магазини, дето си купу-
ваме материали, ми викат:
„Абе, давам ти 30% да ми ги
направиш тия чифтове.“ Но,
слава богу, тези почнаха да за-
лязват, защото хората си поз-
нават старите обущари. И ние
помежду си се познаваме и, об-
що взето, не си пречим. И кли-
ентелата си познавам. Ей сега
мога да ти кажа кои обувки на
кого точно са. Случвало се е ня-
кой клиент да изчезне задълго –
няма го една-две години.
Отишъл да работи в чужбина.
И като се върне, идва пак при
мен и ми вика: „И в чужбина
има обущари, машини модерни,
но аз искам при теб да си поп-
равям обувките.“ Значи бълга-
рите сме добри обущари“ –

обяснява ми по своя си начин
Антон.  

Тъжно е, че тези обущари ня-
мат много последователи. Ня-
мат ученици, защото занаятът
не се смята за престижен. Обу-
щарският техникум все още съ-
ществува, но занаят се учи с ра-
бота. И по-точно – краде се.

Научи клиента
на работа
„Имах една клиентка, която
ми дойде в последния мо-
мент. Искаше да є направя
повдигане на ток, а това не
става бързо. Питам за кога
є трябва. А тя: „За сега! Аз
тука ще седна да те изча-
кам.“ И ме пита колко ще є
струва. „3 лева“, казвам. А
тя: „За 3 лева и сама ще си
ги поправя.“ Викам є: „Доб-
ре, щом ти е скъпо, прави си
ги сама. Ето я машината,
оттука се пуска.“ Тя почна
да си шлайфа обувката. Аз
спокойно є обяснявам какво
да прави. Тя си шлайфа... По
едно време взе да мрънка, за-
щото видя, че не се справя:
„Аз съм инженер, какви ли не
проекти съм изпълнявала.“
Кв`о да правя – изшлайфах є
обувката, изравних тока. А
тя продължава: „Лепило
имаш ли? Гьон ли ще слагаш,
или гума?“ Подавам є лепи-
лото, тя гребе с четката и
слага много лепило. Казвам є
аз как да го маже, а тя ми
вика: „Знам, не ме учи.“ Нак-
рая є оправих обувката. На
излизане се обърна към мен с
думите: „Е, не можахме да
станем приятели с теб.“
Подви опашка и си тръгна.

С щерките си Антоанета (на 7 години) и Еленка (на 5 години).
Личи, че по един калъп ги е правил
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„Занаят се гепи, ама само ако
имаш желание. Сядаш и гледаш.
В УПК-то, докато учех само
теория, не ми беше интересно.
Запалих се, като започнах да я
прилагам на практика. Трябва да
ти е кеф да пипаш обувката с
ръце. Без да имаш сърце за тая
работа – не става. Много е важ-
но човек да прави това, което
иска! А не – в детството му ха-
ресвало, като гледа обущаря
примерно как шие топките за
футбол, и си викал: „Еее, жес-
токо!“ А после станал адвокат.

И цял живот се побърква по
процеси и дела... Ами, седни при
някой обущар и се научи да пра-
виш онова, за което си мечтал!“

За хората

Антон ме увери, че може да
преценява хората по обувките.
Има си теория, че на хубавите
хора обувките им се поправят
лесно. „Обаче на злобарите и
най-дребната поправчица им се
„дърпа“. Става трудно. За всич-
ко е така, не е само за обувки-
те. Тези хора излъчват отрица-

телна енергия.“ 
В работилницата му влизат

всякакви клиенти – и усмихна-
ти, и нетърпеливи, и недовол-
ни... „На българина угодия няма!
Не сме се научили да уважаваме
труда на другите. Не става
въпрос само за моята работа.

Нек`ви „търлъци“ сме такива!
Неслучайно съм си я написал
тая табелчица. (Сочи над обу-
щарския стол, където с едри
букви пише „ОЛИГОФЕН“.). Зна-
чи, фен съм на олигофрените.
Но съм оптимист, надявам се
след 20 години манталитетът
да ни е попроменен.“ 

Теодора СТАНКОВА

Полупрофесионално
– Кои обувки водят в правия път?
– Гледаните. Тия, на които им обръщаш внимание – ще ти се
отблагодарят и ще те водят в правилна посока. Ако не им
обръщаш, ще те оставят насред път. 
– Кои са най-трудните обувки?
– Негледаните и мърлявите обувки. 
– Често ли ти се случват такива на тебе?
– Доста често. Хората нямат време да обърнат внимание на
обувките си и ги носят в окаяно състояние.  
– По обувките ли посрещаш?
– Не, посрещам с „Добър ден“.
– Новата или старата обувка? 
– Важното е главата и краката да работят правилно. (Смее
се.) Много по-добре е да си поправиш някоя стара качествена
обувка, която ти е удобна. Дори можеш да удължиш живота є
с 10–15 години... Пък и пари спестяваш. 
– Твоята житейска философия...
– Носете си новите дрехи, но не забравяйте и старите, защо-
то те са пропити с дух и сила. Така е и с обувките.

Антон над обувката унесен



За гледане
„ШОФЬОР НА ТАКСИ“ – ИЗДАНИЕ ЗА МАНИАЦИ

Малко са филмите, уловили с потресаваща точност духа на своето

време. „Шофьор на такси“ е емблематична за 70-те години лента.

Заснет точно в разгара на поствиетнамската параноя, този филм

сплотява един от най-успешните тандеми в американското кино –

Мартин Скорсезе и Робърт де Ниро. Вярно е, че двамата правят за-

едно не един и два шедьовъра, но в „Шофьор на такси“ те като че

ли дават най-доброто от себе си. Скорсезе ще затвърди своя нату-

ралистичен стил, който на моменти прекрачва нормата на жесто-

кост и дълго време му създава проблеми с цензурата. С образа на Тра-

вис Бикъл пък Де Ниро доказва, че може да изиграе и най-голямата

откачалка. При това да я направи симпатична на зрителите. 
Да, Травис е смахнат, не може да изразява нормално чувствата си. То-
ва плюс хроничното му безсъние е резултат от преживяното във
виетнамската джунгла. И веднъж попаднал в джунглата на Ню Йорк,
той окончателно превърта. Бива го единствено да върти волана на
своето такси, в което се возят всевъзможни отрепки (сред тях и
самият Скорсезе като откачен бизнесмен, който изгаря от желание
да гръмне жена си), и да повтаря пред огледалото култовата фраза
„На мен ли говориш?“. Единствената светлина в тунела е срещата
му с проститутката Айрис (уникална роля на Джоди Фостър), под-
ложена на постоянен тормоз от страна на сутеньора си (друг люби-
мец на Скорсезе – Харви Кайтел). „Шофьор на такси“ е велик филм и
в това може да се убедите от неговото специално издание на DVD. В
него има допълнителни материали, напълно отговарящи на толкова
култова лента. Включени са коментари на сценариста Пол Шрейдър
и кинотеоретика Робърт Колкър, който подробно разяснява гениал-
ността на Скорсезе. Колеги и почитатели (Де Ниро, Оливър Стоун)
също не пестят похвали за него. Самият Скорсезе пък разказва свои-
те спомени отпреди 31 години в интервю, заснето малко след прик-
лючване на работата му по „От другата страна“. Заслужава си да
направите сравнение между сториборда и готовия филм, да разгледа-
те подробната фотогалерия и да видите как истински шофьори на
такси от Ню Йорк разказват за свои колеги, някои от които порази-
телно приличат на Травис.

„ФЛИРТ ЗА ЕДНА НОЩ“ 
Да се събужда в леглото с непоз-

нати мъже, е любима дисциплина

на Луси Фаулър (Ашли Джъд). Тя

живее в малко градче край Литъл

Рок, работи за строителна фирма

през седмицата, а през уикендите

разпуска по баровете. Единстве-

ното є забавление е да се напива,

да забърсва някой случаен мъж, а

на сутринта да изчезва колкото

се може по-бързо от мотела, къ-

дето са преспали. Все пак Луси ще

срещне един мъж, който може да

є помогне да излезе от този

омагьосан кръг. Но дали е готова

да загърби бурното си минало

след срещата си с новодошлия в

града Кал Пърсел и да се предаде

на любовта, която изпитва за

пръв път в живота си?

„КЪРВАВА СЛЕДА“
Жестоките убийци обикновено уми-
рат трудно. Или въобще не умират –
като серийния убиец Джонатан
Чембърс, който очаква смъртта си на
електрическия стол. След екзекуция-
та му шериф Бергер експортира него-
вото тяло до местната болница.
Още преди аутопсията да започне, се
оказва, че Джонатан съвсем не е
мъртъв. И на всичкото отгоре не е
изгубил форма, след като избива целия
лекарски екип. След това тръгва из
болницата, за да постави нов рекорд
по брой жертви. За момент изглежда,
че шерифът ще успее да сложи край
на клането, но скоро и той пада
мъртъв от ръката на убиеца. Джона-
тан издирва младо момиче, което за

беда е в същата болница. Навън се разразява буря, а вътре броят на
труповете расте лавинообразно.

„ЕДИТ ПИАФ: ЖИВОТЪТ В РОЗОВО“
Нямаше как биографичният филм за
един от символите на френския шан-
сон да не привлече внимание, припом-
няйки незабравимите песни на Едит
Пиаф. Така де, няма само в Холивуд да
се пъчат със своите биографични
ленти и да ги кичат с „Оскари“. Този
филм обаче със сигурност няма да ос-
тави никого безразличен. Пред очите
ни невзрачната Едит Джована Гасион,
великолепно изиграна от Марион Ко-
тийар, постепенно се превръща в аб-
солютна звезда. Нейните успехи се
редуват с лични трагедии, най-голяма
от които е загубата на голямата є
любов – боксьора Марсел Сердан. Пи-
аф търси утеха в алкохола и нарко-
тиците, но въпреки кризите си успя-
ва да напълни зала „Олимпия“, където

изпява емблематичната Non, je ne regrette rien. 

„СЕМЕЙСТВО РОБИНСЪН“
Поредната приказна история с марка
„Дисни“, пълна със забавления и зат-
рогващи моменти. Луис е сираче с ко-
ефициент на интелигентност почти
до границата на гениалността и
страст към изобретенията. Той от-
чаяно копнее за това, което най-мно-
го му липсва – собствено семейство.
Благодарение на поредното си налуд-
ничаво изобретение самотното мом-
че получава шанса да се озове в бъде-
щето. И тук наистина ще се запоз-
нае със семейство Робинсън, чиито
от шантави по-шантави членове
притежават уникални способности.
Заедно с Уилбър Робинсън, който май
е негов внук, Луис ще трябва да спа-
си света, да пребори няколко лоши
чичковци, свиреп динозавър и мозъчно
контролирани жаби.
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Някои хора смятат, че
когато времето започ-
не да захладнява и лис-

тата на дърветата да падат, е
дошъл моментът да захвърлят
градинските инструменти и да
чакат пролетта, за да започнат
отново работа в градината.

Добрата подготовка на гради-
ната за зимата обаче е сигурна
гаранция за добра реколта през
следващия сезон. Всъщност ос-
новните задачи могат да се
свършат само за ден-два. Вед-
нага след като нощните темпе-
ратури се задържат под 7 °С
няколко дни поред, можете да
започнете със зазимяване на ва-
шата градина. 

Сега е времето да направи-
те равносметка – кои 
градински растения са се
развивали добре през изми-
налата година и кои – не. 

Есента е добър момент да ре-
шите кои от тях да запазите за
следващата година и какви нови
растения да завъдите. За да бъде
градината ви здрава и красива,
изберете издръжливи за засажда-
не в този момент видове, които
да устоят на неблагоприятните
зимни условия. Подходящи са

рудбекията (Китайско слънце),
астрата, японската анемона и
брюкселското зеле. 

Най-общо казано, подготвяне-
то на градината за зимата се
състои в нейното почистване и
покриване. 

Приберете 

стайните цветя

Не забравяйте на първо мяс-
то да се погрижите за ценните
домашни растения, които през
лятото са били изнесени навън.
Повечето от тях произхождат
от тропически райони, поради
което първото по-сериозно по-
нижаване на нощните темпера-
тури може да бъде фатално за
тях. Някои вероятно се нужда-
ят от почистване – проверете
ги за вредители и болести,
окастрете ги, ако е необходи-
мо, или ги пресадете, ако са над-
расли саксиите си.

След като ги приберете у
дома, можете да очаквате
известно окапване на лис-
тата им или покафеняване
по краищата. 

Това е естествена реакция на
растението срещу по-малкото
количество светлина, което
получава, и разликата във влаж-
ността на въздуха.

Извадете 

луковиците

Сега е моментът да извадите
от земята луковиците и груд-
ките на гладиолите, далиите,
бегониите и т.н. за следващия
сезон. Изкопайте ги внимател-
но, като пощадите всяка ново-
образувана издънка, без да зася-
гате листата.

Поставете луковиците 
на закрито, проветриво
място, където да изсъхнат 
за около 2–3 седмици.

Можете да орежете листата
и стеблата с остър нож, близо
до мястото, където излизат
от луковицата. Що се отнася
до бегониите, оставете стеб-
лата им сами да се откършат
от луковицата, след като са
изсъхнали достатъчно.

Луковиците ще презимуват
без проблем на тъмно 
и хладно място, при темпе-
ратура около 7–10 °С. 
За целта ги подредете 
в торфен мъх или подобен
материал.

Препоръчително е да напръска-
те луковиците с фунгицид и ин-
сектицид, за да предотвратите
развитието на гъбички или вре-
дители за целия зимен сезон.

ДОКАТО ПОчВАТА

НЕ Е СТЕГНАЛА ОЩЕ

Най-късно до началото на но-

ември трябва да приключите

със засаждането на цъфтя-

щите през пролетта луко-

вични цветя (ириси, нарциси,

фрезии). Лалетата могат да

изчакат до януари. В дупката,

в която ще поставите луко-

виците, задължително сложе-

те малко животински тор.

Есенните грижи за 

тревните площи 

ще дадат максимален резултат
през следващия растежен сезон.
В началото на октомври (а най-
добре още в края на септември)
напръскайте тревата с херби-
цид, за да предотвратите масо-
вото развитие на плевели.

Почвата задължително
трябва да се аерира, ако е
твърде сбита или сплъсте-
на, след което трябва да се

CMYK-98

98
Бела, брой 10 (116), 2007

б
е
л
а
 
к
ъ
щ

а
бела къща

Извадете луковиците и ги оставете на закрито, проветриво
място, където да изсъхнат за около 2–3 седмици

Зазимяване на
ГРАДИНАТА

Зазимяване на
ГРАДИНАТА

Астрите са изключително
студоустойчиви 
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подхрани с подходяща,
разтворима във вода тор,
богата на азот, която 
благоприятства по-добрия
растеж на тревния чим.

Можете да продължите да ко-
сите тревата, но с наближава-
нето на зимата е добре да нама-
лите височината є, така че
снегът да я завари максимум
3–5 сантиметра висока.

Специално 

внимание на розите 

Продължете да ги поливате ре-
гулярно. Почистете храстите
от пожълтели или изсъхнали лис-
та. Проверете внимателно за
наличието на някакво заболяване
или паразити – черни петна,
брашнеста мана, ръжда и т.н.
Изчистете плевелите, ако има
такива. Добре е да окастрите
стеблата до около 30 см. Задъл-
жително направете опора за рас-
тението. Оформете обръч, по-
добен на яката на пиле. Използ-
вайте бамбукови стебла и дълга
тел, за да оформите цилиндрич-
но заграждение около храста.

Натрупайте градинска поч-
ва около храста, така че

купчината да покрие 30 см.
от растението. След като
почвата замръзне, я покрий-
те със слой от слама, лис-
та или друг вид лек тор.

Следващата пролет ще тряб-
ва да отстраните защитата
от растението, преди пъпките
му да са пробили. Просто мах-
нете теленото ограждение,
почвата и листата.

ДЕКОРАТИВНОТО

ЕЗЕРЦЕ

Ако имате такова в градина-
та, задължително го пресу-
шете, преди водата в него да
е замръзнала и да ви е навляк-
ла неприятности. Ако отг-
леждате водни лилии, може-
те да ги съхраните в мазето,
при температура не по-висо-
ка от 10 градуса. Те трябва да
са заровени в пясък, за да не
изсъхват корените и ризоми-
те им.

Направете 

основно есенно 

почистване 

и в градината. Всеки паднал на
земята клон или счупена саксия
е потенциално място за прези-
муване на всякакви насекоми,

плужеци или гъбички, които чес-
то създават проблеми.

Изчистете градината 
от мъртвите едногодишни
растения и зеленчуци. 
Можете да ги ползвате 
за естествен тор, освен 
ако не са пълни със семена.

Особено важно е да отстра-
ните падналите листа от розо-
вите храсти. Чрез тях лесно се
завъждат инфекции и гъбички
по здравите растения. 

След първите слани и 
студове извадете от гради-
ната всички изсъхнали или
почернели едногодишни 
растения – цинии, петунии,
невен и т.н.

Проверете старателно и мно-
гогодишните (божури, лилиуми
и др.). Ако листата или стебло-
то на някое от тях са засегна-
ти от инфекция или вредители,
за да избегнете по-големи проб-
леми през пролетта, незабавно
ги унищожете. 

Огледайте обстойно градина-
та за охлюви и плужеци и ако
има нужда, купете някакъв спе-
циален препарат за елиминира-

нето им.

Покриване

Другата основна задача след
санирането на градината е ней-
ното покриване. 
�Натрупайте слама и борови иг-
лички около леглата на многого-
дишните храсти и цветя. Така
ще защитите техните корени и
ще намалите неблагоприятното
влияние върху растенията на
всяка рязка промяна на времето.
�Същото направете и с ново-
засадените в градината луко-
вични. Непременно ги покрийте
с клонки от вечнозелени храс-
ти, за да укрепите пръстта
около тях. В противен случай
има опасност, особено за по-
малките луковици, засадени на
плитко в почвата, да изскочат
на повърхността.
�Погрижете се и за младите
дръвчета (ябълки, явор). Увийте
стеблата им с желязна мрежа,
за да ги предпазите от гризачи.
�Зеленчуковата градина също се
нуждае от есенни грижи, които
да я подготвят за зимата. Обър-
нете почвата. Добре е да оста-
вите лехите и пространството
около дръвчетата открити и
чисти, без плевели и натрупана
слама, за да може земята да диша
и да е подготвена за пролетния
сезон. По възможност наторете
с органичен тор или торфен мъх.
�Преди да приберете градинс-
ките инструменти, задължи-
телно ги дезинфектирайте, ка-
то ги облеете с разтвор от 1
част белина и 3 части вода, под-
сушете ги внимателно и ги на-
мажете с масло. 

Розите изискват специални грижи през окто-
мври. С бамбукови стебла и дълга тел оформи-
те цилиндрично заграждение около храста

Време е да извадите от градината всички
изсъхнали или почернели едногодишни растения
като цинии, петунии, невен и др.

В началото на октомври напръскайте тревата
с хербицид, за да предотвратите масовото 
развитие на плевели

•• ••

••
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1Място до входа В идеалния случай близо да входната
врата трябва да седи човекът, който посреща гостите, дава

им информация и ги насочва. Ако там е настанен сътрудник, на
когото това не влиза в задълженията, хората няма да се задър-
жат дълго на това място. Ако искаш да се наложиш и да дока-
жеш професионалните си способности на новата работа, избери
си място в дъното на офиса – възможно най-далеч от вратата. 

2Стаята на шефа е най-важната в един
офис. Така или иначе от началника зависи работата на це-

лия колектив. Хубаво е, когато работното място на ръководите-
ля е разположено в далечния ъгъл на офиса, а не е на супервидно
място. Зад гърба на шефа задължително трябва да има символ на
успеха и сигурността (планински пейзаж например). Неправилно е
да се окачи изображение, което създава усещане за неувереност и
провал (огромни поляни, водопад,
падина, дере). Ако си шеф на
крупна корпорация, зад гърба ти
би било добре да виси снимка на
сградата на централния офис.  

На всички, които искат да постигнат бърз растеж в кариерата,
се препоръчва да сложат зад гърба си ярък и вдъхновяващ символ.
Той трябва да бъде значим лично за тях и дори е по-добре, ако за ос-
таналите (има се предвид сътрудниците) неговото значение е за-
гадка.

3Прегради Ако искаш да те безпокоят по-малко, се пос-
тарай максимално да се изолираш от останалите чрез своеоб-

разни прегради – например цвете в саксия/ваза, монитора на ком-

пютъра или поставки за офис документи. Ако пък се стремиш
към изява и бърз кариерен ръст, пространството около теб
трябва да бъде максимално открито и свободно. 

4Кабели и жици Те не бива да минават под стола ти.
Ако в близост до бюрото ти има панел с розетки (или разк-

лонителна кутия), най-добре е той да бъде скрит. Ако това е
невъзможно по технически причини, сложи в близост до розетка-
та или разклонителната кутия картина със значим за теб сим-
вол, който ще неутрализира отрицателното влияние на тези
предмети върху теб.

5Офис техника Уредите, които се използват от всич-
ки сътрудници в офиса – принтер, факс, ксерокс и скенер, –

трябва в идеалния случай да са разположени в отделно малко по-
мещение (неутрално пространство). Или да бъдат монтирани на
място, достъпно за всички. 

6Напитки и закуски Ако е разрешено да се храниш на
работното място или в офиса често имате повод да празну-

вате и си спретвате купони, най-
добре би било за лакомствата и
напитките да имате определено
място/бар. Това е по-практично
и от битова гледна точка – хра-

ната на бюрото със сигурност ще те отвлича от работата ти. 

7Прозорците Ужасно е, ако помещението, в което ра-
ботиш, няма прозорци. Липсата им можеш да компенсираш с

картини, изобразяващи природни гледки. Те ще ти помогнат да се
избавиш от усещането на потиснатост. Мястото край прозор-
ците трябва да бъде лесно проходимо, а первазите не бива да са
отрупани с вещи. Допускат се само саксии с цветя. 
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ппррааввииллаа
ззаа  ооффииссаа

ФФъънн  шшууййФФъънн  шшууйй
ппррааввииллаа
ззаа  ооффииссаа
ЧЧууввааллии  ссммее,,  ччее  сс  ппооммоощщттаа  
ннаа  ииззттооччннооттоо  ууччееннииее  ммоожжее  ддаа  ссее  
ппооддооббррии  ааттммооссффееррааттаа  ввккъъщщии..  
ННоо  ммааллццииннаа  ззннааяятт,,  ччее  ииммаа  ии  ффъънн  шшууйй
ппооллееззннии  ссъъввееттии  ззаа  ппооддррееддббааттаа  
ннаа  ооффииссаа..  ООппииттаайй  ссее  ддаа  ввннеессеешш  
ммааллккоо  ппррооммяяннаа  ннаа  ррааббооттннооттоо  
ссии  ммяяссттоо  ии,,  ккоойй  ззннааее,,  ввъъззммоожжнноо  ее  
ддаа  ссее  ииззддииггннеешш  вв  ккааррииееррааттаа..  

Някои лични вещи на бюрото помагат, 
а други пречат на работата
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9Кошчето за боклук То не трябва да бъде близо до
входа на офиса, както и не трябва да бъде разположено до

стола ти. Най-добре е да стои под бюрото, на място, от което
не се вижда.   

10Преходните врати В близост до тях не бива да
има никакви кашони, кутии и багаж, които да създават

своеобразна преграда при минаване. Предметите, разположени

близо до вратите, освен че пречат на движението, спират и при-
тока на положителна енергия. Затова направи генерално почист-
ване на офиса. Ако има вещи, в чиято полезност се съмняваш,
прибери ги някъде и изчакай три месеца. Ако през това време ни-
що не ти е било нужно, смело ги хвърли.

11Растения Не претрупвай бюрото си с прекалено голе-
ми саксии. Избягвай компанията на кактуси в офиса (също

и у дома). Те носят нещастие.

12Твоето работно място �Ако зад гърба си
имаш стена, ще се чувстваш защитена. Ако стената е го-

ла, по-добре закачи картина, която символизира мечтата ти. Но
не личната, а тази, свързана с кариерата. �Бюрото ти трябва да
е масивно и устойчиво, защото е символ на професионалната ста-

билност. Ако се клати, веднага поправи „куцащото“ краче или
смени бюрото. �Чантата е много важен аксесоар за жената. В
нея е събран целият є женски свят. Затова е много важно къде я
слагаш. В никакъв случай не я оставяй на пода – на бедност е. Ни-
то на масата/бюрото, защото тогава личното винаги ще доми-
нира и ще пречи на работата ти. Намери є специално място, та-
ка че да ти е подръка. Можеш да я увесиш на закачалка, прикрепе-
на за облегалката на стола. Или да я сложиш на специална подс-
тавка под бюрото.  

8Бюрото си трябва да подре-
диш старателно. Разположените на-

около предмети могат както да ти по-
магат, така и да ти пречат.

НЕПРАВИЛНО Лявата чест на бюрото
е зоната на вдъхновението според фън
шуй. В отдалечения ляв ъгъл сложи нещо,
с което особено се гордееш – награда за
добре свършена работа, талисман, икона
или друг религиозен символ. Не е задължи-
телно предметът да се набива на очи.

НЕПРАВИЛНО Колкото повече свобод-
но пространство имаш на бюрото и под
него, толкова по-добре. Избави се от из-
лишните вещи. Нека остане само това,
които ти е необходимо в работата. На
пазарската чанта не є е мястото под бю-
рото. 

НЕПРАВИЛНО На бюрото ти трябва
да присъстват само тези символи, които
са насочени към успех в професията и рас-
теж в кариерата. Предметите, които ти
носят щастие и късмет, е по-добре да
държиш вкъщи, далеч от хорските очи. 

ПРАВИЛНО Близо до дясната
ти ръка трябва да са разположе-
ни предметите, които използ-
ваш най-често по време на рабо-
та. Всичко останало прибери в
чекмеджетата на бюрото.

ПРАВИЛНО
Ако си деснячка,
телефонът
трябва да е раз-
положен отдяс-
но, от страната
на така нарече-
ното работно
ухо.

ПРАВИЛНО Дясната страна на
работната маса е зоната за под-
дръжка според фън шуй. В далечния
десен ъгъл можеш да сложиш сним-
ка на любим и близък човек или на
семейството си. Но имай предвид,
че на снимката трябва да бъдете
всички заедно. В противен случай и
в живота ще сте разделени.

ПРАВИЛНО Някои
лични вещи на бюро-
то подчертават тво-
ята индивидуалност и
те „подкрепят“ в
трудни моменти. Нап-
ример мъничък часов-
ник, подарен ти от
любимия човек.

Връхните 
дрехи
Зоната, където обик-
новено се събличат
обитателите и гости-
те на офиса, символи-
зира подкрепата
отвън. И ако искаш
поддръжката да бъде
активна, това място
трябва да е подредено
много естетично. На
закачалката трябва да
има достатъчно мяс-
то за връхните дрехи.
Добре е да има специ-
ална полица за шалове и
шапки, а също и стой-
ка за чадъри.

Излишните вещи в офиса пречат 
на притока на положителна енергия
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ПАТЛАДЖАНЪТ...
...ще поеме по-малко мазнина при

пържене, ако преди това прес-

тои нарязан за час-два в хладил-

ника.

Теодора Стефанова
от София

ПРЯСНОТО СИРЕНЕ...
...няма да изсъхне в хладилника,

ако в съда, в който го съхранява-

те, сложите бучка захар.

Веска Попова
от Казанлък

ЗЕЛЕНЧУКОВАТА СУПА...
...ще стане по-ароматна, ако след

сваряването се подържи още

10–15 мин на изключения, но още

топъл котлон.

Красимира Събева
от София

РИБАТА...
...няма да се разкашка в тигана,

ако преди пърженето є се осоли

добре и престои осолена 10–15

мин на стайна температура, за

да може солта да „попие“ в нея.

Малина Стойчева
от Пловдив

БЕЛТЪЦИТЕ...
...се разбиват по-лесно, ако сте-

ните на съда се натрият хубаво

с парче лимон. Лимонената кисе-

лина прави белтъчната пяна по-

богата.

Лея Краева
от София

ОБЕЛЕНИТЕ ЯБЪЛКИ...
...няма да потъмнеят, ако се на-

киснат в съд, пълен със солена

вода в съотношение 1 с. л. сол

на 1 л вода.

Мария Ситова
от София

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.

�ЗА 15 ПАРЧЕТА:
�малко краве масло 

(за намазване на формата)

�175 г брашно

�1/2 ч. л. сода бикарбонат

�1/2 ч. л. сол

�175 г кафява захар

�2 големи яйца

�3 средно големи зрели 

банана

�150 г домакински тъмен

шоколад

�150 г нискомаслено кисело

мляко

�100 г печени орехи 

(на ядки)
НАЧИН 
НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Фурната се загрява до 170
°С. На дъното на формата, в
която ще се пече кейкът, се
слагат пергамент или оризова
хартия, намазана с краве масло.
Брашното се смесва със сода-
та и солта в голяма купа.
2. В друга купа се разбиват яй-
цата. Шоколадът се настъргва
и се добавя към брашното за-
едно с пасираните банани, кисе-
лото мляко и орехите (оста-
вят се малко за украсата на

кейка). Сместа се залива с раз-
битите яйца и се бърка, дока-
то стане хомогенна. 
3. Готовото тесто се излива
в предварително подготвена-
та форма и се посипва с оста-
налите орехи и с малко кафява
захар. Кейкът се пече в
продължение на цял час. Тесто-
то се проверява дали е опече-
но с дървена клечка за зъби.
Кейкът се вади от формата,
докато е топъл, но се нарязва
на парчета, когато изстине.
Време за приготвяне: 80 мин
В едно парче: 220 кал

Кейк с банани

CMYK-104

104
Бела, брой 10 (116), 2007

БЕЛ
А В

КУХНЯТА



Домати 
с три аромата

ПРИГОТВЯНЕ Измийте 1,5
кг дребни доматчета и ги сло-
жете в 3 буркана с вмести-
мост по 400–500 мл. Между
тях наредете листенца пресен
босилек, скилидки чесън и ня-
колко фини резени кромид лук.
Залейте съдържанието на бур-
каните с гореща подсолена во-
да. Затворете бурканите хер-
метически с капачки на винт и
стерилизирайте 20 мин. 
Трайност: 6 месеца.

Доматен 
концентрат

ПРИГОТВЯНЕ Запържете за

кратко 4 малки, нарязани на сит-

но глави кромид лук и 2 нарязани

на ситно скилидки чесън в 40 г

олио. Добавете 4 л доматено

пюре, малко сол и малко захар,

след което оставете сместа да

ври на тих огън още 30 мин.

Разпределете я в 7 буркана и ги

стерилизирайте 20 мин.

Трайност: 1 година.

Домати 
в бутилка

ПРИГОТВЯНЕ Измийте 4 кг
продълговати домати, разпо-
ловете ги, махнете семките, а
след това всяка половинка раз-
режете на 3 парчета. Напъхай-
те едно по едно парчетата в
12 бутилки с вместимост от
половин литър. Пъхнете и
листенца босилек заедно с до-
матите. За да не се получат
празни места в шишетата, от
време на време ги тръскайте.
Сложете капачки и стерилизи-
райте доматите 30 мин. 
Трайност: 1 година.

Домати с босилек
ПРИГОТВЯНЕ Измийте 5 кг

продълговати домати и ги блан-

ширайте за 1 мин във вряща вода.

Извадете ги с решетъчна лъжица

в подходящ съд и изчакайте да

изстинат. Обелете ги, посолете

ги и ги поръсете с черен пипер и

с 30 г захар. Разпределете ги в 6

буркана с вместимост от по 500

мл, като между редовете сложи-

те листенца пресен босилек.

Стерилизирайте бурканите 30

мин. 

Трайност:1 година.

Домашен кетчуп
ПРИГОТВЯНЕ 4 кг доматено пюре

(или настъргани домати) се варят 2 часа

заедно с 2 нарязани на ситно чушки, 3 на-

рязани на ситно глави кромид лук, 15 г

червен пипер, малко горчица, сол, карам-

фил, канела, копър, черен пипер, оцет и

240 г захар. Подправките се слагат в

подходяща торбичка или марля, която

се отстранява след увирането на смес-

та. Разпределете сместа в 10 бутилки с

вместимост от по половин литър.

Стерилизирайте 30 мин. 
Трайност: 8 месеца.

Червена „горчица“ с ябълки
ПРИГОТВЯНЕ Сварете за 40 мин 2,5

кг продълговати домати заедно с 500 г

обелени и нарязани на кубчета ябълки,

500 г кромид, нарязан на филийки, 500 г

захар, 60 дл ябълков оцет, 2 с. л. сина-

пено семе и малко сол. Горещата „гори-

чица“ разпределете в 10 стерилизирани

и топли буркана с вместимост от по

300 мл. Затворете ги с капачета и ги

оставете да изстинат.
Трайност: 1 година.

Деликатесно 
доматено пюре

ПРИГОТВЯНЕ Почистете 5 кг продълговати дома-
ти и ги сварете 5 мин във вряла вода. Отцедете ги и
ги обелете. Пасирайте ги  и полученото пюре разпре-
делете в 5 буркана с вместимост от по 500 мл. Доба-
вете босилек за вкус и затворете бурканите добре.
Стерилизирайте 20 мин.
Трайност: 1 година.

Сос от домати 
и други зеленчуци
ПРИГОТВЯНЕ 2 кг продълго-
вати домати, нарязани на пар-
чета, се варят 30 мин заедно с
600 г чушки, нарязани на ленти,
150 г кромид, нарязан на полу-
месеци, 1 ч. л. лют червен пи-
пер, 1 ч. л. смесени подправки
(канела, карамфил, черен пипер,
индийско орехче) и 1 с. л. захар.
Миксирайте съставките. Полу-
чения сос разпределете в 2
буркана – всеки с вместимост
от 500 мл. Стерилизирайте
бурканите 20 мин. 
Трайност: 6 месеца.
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Домати в буркани и бутилкиДомати в буркани и бутилки
Червени, сочни и вкусни, различните видове домати могат да ви напомнят с вкуса си

за лятото през цялата година. Но трябва да ги консервирате. Сега е моментът.
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ЗЕЛЕНА САЛАТА С БЯЛ БОБ

С ОСВЕЖАВАЩ ДРЕСИНГ 
ОТ КИСЕЛО МЛЯКО
ЗА 4 ПОРЦИИ:
�1 зелена салата
�500 г домати
�1 голяма краставица
�1 консерва бял фасул 
(425 мл)
�1 скилидка чесън
�150 г кисело мляко

�100 г бита сметана
�3 с. л. винен оцет
�сол, черен пипер
�50 г елда (или орехи)
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Салатата се накъсва, а дома-
тите и краставицата се наряз-
ват на едро. За да е по-хрупкава
салатата, семките на крастави-
цата се отстраняват с помощта

на лъжица. Фасулът се прецежда
през гевгир. Чесънът се обелва и
нарязва на ситно.
2. Киселото мляко, сметаната,
оцетът и накълцаният чесън се
разбъркват до хомогенна смес в
дълбока купа. Подправят се със
сол и черен пипер. Салатата,
доматите, краставицата и
бобът се смесват в салатиера и

се заливат с приготвения дре-
синг.
3. Елдата (или нарязаните орехи)
се запържва до зачервяване на
котлона без добавка на мазнина и
с нея се поръсва салатата.
Време за приготвяне: 
25 мин
В една порция: 
190 кал

�
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Засищащи салати
Засищащи салати

Използвайте есенното изобилие на
зеленчуци за приготвянето на салати за...
наяждане. Всяка една от тях можете да

сервирате като основно ястие за вечеря.
Хем ще си хапнете вкусно, хем по всички

правила на здравословното хранене
вечерята ви ще е лека.
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ПЕчЕНА ЗЕЛЕНчУКОВА САЛАТА

�

САЛАТА ОТ КРАСТАВИЦИ И ШУНКА

С ПРЕСЕН КОПЪР 
ЗА ПО-СВЕЖ ВКУС
ЗА 4 ПОРЦИИ:
�4 яйца �сокът от 1 лимон
сол �черен пипер �1 щипка захар
�4 с. л. олио �1 връзка зелен лук
(все още се продава на пазара) �1
краставица �1 салата айсберг
�150 г шунка � връзка пресен
копър
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Яйцата се варят 10 мин, обелват
се и се нарязват на четвъртинки.
Лимоновият сок, солта, черният пи-

пер, захарта и олиото (прибавя се
постепенно – лъжица по лъжица) се
разбъркват добре.
2. Лукът се нарязва на малки кръгче-
та, краставицата – на тънки шайби,
а айсбергът се накъсва на едри пар-
чета. Шунката се нарязва на кубче-
та, а копърът се наситнява. 
3. Всичко се смесва и се гарнира с ва-
рените яйца. Готовата салата се за-
лива с приготвения дресинг и се
разпределя по чиниите.
Време за приготвяне: 30 мин
В една порция: 270 кал

�

САЛАТА ОТ ПИПЕРКИ И АВОКАДО

ПЛЮС КАПЕРСИ И ЧЕРВЕН ЛУК 
ЗА ПО-ПИКАНТЕН ВКУС
ЗА 4 ПОРЦИИ:
�3 жълти чушки �2 глави червен лук
�2 авокадо �4 с. л. лимонов сок �сол
�черен пипер �2 с. л течен мед �5 с.
л. олио �2 с. л. каперси �4 стръка бо-
силек за украса
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Чушките се разполовяват, почистват
се от семките и се подреждат в намазана
с олио тава с отрязаната част надолу.
Изпичат се за кратко във фурната, дока-
то кожичката им почернее. Изваждат се
и тавата се покрива с кърпа. Като се за-
душат, се обелват и се нарязват на ивици.

2. Лукът се обелва и се нарязва на кръгче-
та. Авокадото също се обелва и се наряз-
ва на резени, като преди това костилки-
те се отстраняват. Полива се с част от
лимоновия сок. Чушките, лукът и авока-
дото се разпределят по чиниите.
3. Останалият лимонов сок се разбърква
с меда, солта, черния пипер и с 4 с. л.
олио. Салатата, разпределена по чини-
ите, се овкусява с получения дресинг. Ка-
персите се отцеждат и се запържват за
1 мин в останалата 1 с. л. олио. Салата-
та се гарнира с тях и се украсява с лис-
тенца пресен босилек.
Време за приготвяне: 30 мин
В една порция: 320 кал

�

УВЕНЧАНА С ФИЛЕНЦА 
СЬОМГА
ЗА 4 ПОРЦИИ:
�1 тиквичка �2 глави червен лук
�2 жълти пиперки �100 г гъби
челадинки (консервирани) �8 с. л.
олио �100 мл доматено пюре
�50 мл балсамов оцет �1 ч. л.
нарязан на ситно розмарин �сол
�черен пипер �100 г краве масло
�60 г сусам �1 жълтък �1 ч. л.
настъргана лимонова кора �4 с.
л. накълцани на ситно зелени
подправки �4 филета от сьомга
(от по 150 г)
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Зеленчуците се измиват и наряз-
ват на ситно. Изпържват се поот-
делно (един след друг) в 1 с. л. олио
и се объркват в дълбока купа. Олио-
то, оцетът, розмаринът, солта и
черният пипер се смесват и се

разбъркват в доматеното пюре. Зе-
ленчуците се заливат с получения
сос и се оставят да се мариноват в
хладилника за 1 час.
2. Фурната се загрява на силна сте-
пен (само отгоре). Маслото се раз-
бива с миксер и в него се объркват
сусамът, жълтъкът, лимоновата ко-
ра, пресните зелени подправки. Подп-
равя се с малко сол и черен пипер. 
3. Филетата от сьомга се оставят
върху домакинска хартия да се от-
цедят добре и се подреждат в нама-
зана с олио тава. Подправят се със
сол и черен пипер. Върху тях се
разпределя обърканото с подправки-
те масло. Пекат се 8–12 мин. Серви-
рат в голямо плато заедно с мари-
нованите зеленчуци, украсени с пре-
сен розмарин.
Време за приготвяне: 50 мин
В една порция: 700 кал



ЧЕРВЕНО ЗЕЛЕ
Консумацията му няколко пъти седмично
помага за понижаване на риска от рак на
гърдата, както на тънкото и на дебе-
лото черво. Изследване, в което
участвали 300 жени доброволки от
Китай, доказало, че при редовно
присъствие на червено зеле на тра-
пезата (в течение на половин го-
дина) рискът от поява на рак на
гърдата се понижава до 45%.

ГОТВАРСКИ ТРИК За да се
избегнете специфичната миризма
на червеното зеле (на някои тя не
е особено приятна), разбъркайте зе-
ленчука с ароматна и пикантна смес от
стафиди, карамфил и ябълков сок. Тази паста ще смекчи
вкуса на зелето. Парченца плодове и кимион също неутрализират
острия му привкус.

ПАТЛАДЖАН
Горчивият му вкус в голяма степен се дължи на по-
лезната киселина chlorogenic в състава му. Тя помага
да се предотврати развитието на ракови клетки и
способства за поддържането на сърдечния мускул в
добра форма. Лабораторни изследвания установи-
ли, че хората, които консумират по-често пат-
ладжан, са с повишен тонус на сърдечносъдовите

стени и с ниски нива на лош холестерол в кръвта.
Което си е отлична профилактика на хипертони-
ята. 

ГОТВАРСКИ ТРИК Преди готвене накиснете
патладжана във вряла вода и за кратко го на-
тиснете с лъжица към дъното на съда. Излейте

водата. Задушете нарязания патладжан на слаб
огън, за да смекчите острия му вкус. Различните

подправки също помагат за туширане на горчивина-
та му. 
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От обич 
към 
зеленчуцитезеленчуците

От обич 
към 

НЕ СЕ ОТКАЗВАЙТЕ ОТ ТЯХ, А СЕ НАУЧЕТЕ
ДА ГИ ПРИГОТВЯТЕ ПО ДРУГ НАЧИН

Не ви харесва вкусът на спанака, броколито или цвеклото? 
Не бързайте да обвинявате природата, защото именно 
най-полезните вещества, които се съдържат в тях, 
им придават специфичния, понякога не толкова 
приятен вкус.

К
ога за последен път готвихте зеле или цвекло за вечеря? Има раз-
лични начини за приготвяне на цвекло, броколи, брюкселско или
обикновено зеле, патладжан и спанак. За да променим коренно
вкуса им, е достатъчно съвсем малко да променим технологи-

ята им на обработка. Предлагаме ви готварски трикове, които ще
ви помогнат да запазите витамините в зеленчуците. Пробвайте да
замените висококалоричните мазни блюда със зеленчукови и със сигур-
ност ще се избавите от излишните килограми за кратко време. 

Приблизително един на четирима души се
ражда с по-особени вкусови качества.

Някои усещат по-отчетливо сладкото, други
– горчивото, а трети – соленото. За да раз-
бете дали вие се отнасяте към тази катего-
рия „избраници“, направете този хранително-
вкусов тест.

НЕОБХОДИМИ СА: парче восъчна хартия,
син хранителен оцветител и памучен тампон.
КАКВО ДА НАПРАВИТЕ Потопете там-
пона в оцветителя и намажете езика си. Той
ще се оцвети в син цвят с изключение на
малките розови кръгчета, във всяко от кои-
то са съсредоточени до 15 вкусови рецепто-

ра. С помощта на ножица изрежете в харти-
ята отвор с размери 3 х 3 см на произволно
място. Притиснете хартията върху езика си
и пребройте колко розови кръгчета са се
появили в отвора. Ако количеството им
надхвърля 25, тогава със сигурност сте
свръхчувствителни към вкуса на храната.

ТЕСТ ЗА ВКУС
К О Л К О  ч У В С Т В И Т Е Л Е Н Е Е З И К Ъ Т В И



БРОКОЛИ
Този зеленчук е изключително богат на витамини С и К (в 200 грама
броколи се съдържа необходимата ни дневна доза от тях). Броколи-

то също помага да се предотврати развитие на
ракови клетки благодарение на съдържа-

щото се в него вещество Indole-3
carbinol. Много изследвания доказ-
ват, че системното похапване на
броколи понижава риска от образу-
ване на тумори в човешкия орга-

низъм.  

ГОТВАРСКИ ТРИК Сварете картофи и
броколи и с помощта на миксера направете

зеленчуково пюре, в което за разкош можете
да разбъркате малко пармезан. Ястието е ниско
калорично, ако не решите да го обогатявате с
краве масло или сметана. Ако приготвяте броко-
ли за децата, съветът ни е да го приготвите в

комбинация с моркови и сметана.

ЦВЕКЛО
Една чаша сок от цвекло съдържа 1/3 от необходимата за деня
порция вещества, полезни за сърдечната дейност, 15% калий,
който стабилизира кръвното налягане, и 27% манган, който вли-

яе благотворно на костната система. 

ГОТВАРСКИ ТРИК Подправете настърганото цвекло с лимо-
нов сок и щипка захар. Можете да прибавите и малко целина,
за да придадете на ястието по-изискан вкус. Съществува и
друг способ – залейте свареното цвекло с малко оцет. Той
ще неутрализира сладникавия му вкус. 

CMYK-109

БРЮКСЕЛСКО ЗЕЛЕ
Този брат на броколито също се слави като антиракова храна. Изслед-
ване на холандски учени показва, че ежедневната му консумация пони-
жава вероятността от развитието на туморни образувания до 28%. 

ГОТВАРСКИ ТРИК Когато подлагате брюкселското зеле на
топлинна обработка, прибавяйте също лук, а накрая и малко ябъл-
ков или винен оцет. Това ще тушира горчивината му и ще придаде
на зеленчука приятен и мек вкус.

СПАНАК
Спанакът е най-полезен от
всички съществуващи зеленчуци
благодарение на високото си
съдържание на витамини В6, В2, С и
К, а също и на богатото количество
манган и магнезий в състава му.

ГОТВАРСКИ ТРИК Използвайте само свежи-
те листа на спанака, за да избегнете металния прив-
кус, който се образува при варенето му. Можете да
направите също и лека салата от спанак с градински
ягоди. Заменете листата салата в сандвичите със спа-
начени листа, полети с олио и сок от лимон (те ще по-
могнат да се смекчи горчивината на този зеленчук). 
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У
аел, или Уили, както тук,
в България, го наричат
приятелите му, е от зеле-
ните долини на „черната“

земя – мястото, разположено
между двете планински вериги,
простиращи се по поречието на
река Нил. Древните египтяни
наричали земята си „черна“, за-
щото била жива и плодородна.
Както и в древността, така и
днес тук, в „зелените долини“,
властва животът. Защото 

добрият речен бог
Хапи 

господарят на Нил и повелител
на наводненията, заставя река-
та да се разлива всяка година. И
когато водите є се прибират,
оставят след себе си дебел слой
плодородна тиня. Затова хам-
барите в Египет са препълнени
със зърно, стадата са охранени,
а плодовете превиват клоните
на дърветата. Знаейки това,
изобщо не се учудих на гурманс-
ката информираност и на неве-
роятния кулинарен талант на
моя събеседник. 

С неизменната си усмивка Уа-
ел се шегува, че от кулинарния
си талант не черпи само диви-
денти – толкова се улисва да
готви сам, че даже не се сеща да
се задоми. 

Уаел изцяло промени предста-
вата ми за египтяните – от
мое предишно пребиваване в та-
зи страна бях останала с впе-
чатление, че хората там са бав-
ни и спокойни, докато Уаел е
темпераментен, изключително
енергичен, иска да бъде навсякъ-
де и с всички. Но тъй като то-
ва е невъзможно

избира да остане
с... българите 

На въпроса ми, защо, отвърна,
че се осланя изцяло на интуиция-
та си. „Не знам защо. Пътувал
съм много из Европа, живял съм и
на други места – Кувейт, Либия,
Ливан, Обединените арабски
емирства, Дубай, Гърция, Тур-
ция, Франция, Румъния. Но тук
се почувствах като у дома си. 

Понякога е въпрос на вътреш-
но усещане – човек или се
чувства, или не се чувства чуж-

денец в дадена страна. Заради
нещо вътре в него. Тук срещнах
хубави хора и прекрасна приро-
да. Спокойствие и комфорт –
това е, което усещам. Страш-
но обичам да вървя из софийски-
те улици посред нощ.“ 

Тайните 
на фараоните

Древните египтяни пазят
своите тайни в различни облас-
ти – медицина, строителство,
инженерни конструкции. Но в
областта на храненето Уаел
смята, че не са останали никак-
ви загадки и нищо не се е проме-
нило съществено до днес.  

От него научих, че оризът,
лютото и подправките са емб-
лематични за египетската
кухня. И за моя най-голяма изне-
нада се оказа, че повечето от
подправките, с които фараони-
те са овкусявали манджата си,
ги има и тук, в България – дафи-
нов лист, бял и черен пипер,
джинджифил, къри, карамфил,
канела. 

В Египет много разчитат на
ориза, той присъства или съпъ-
тства почти 90% от манджи-
те. Сервира се в комбинация с
всичко – с паста, със зеленчуци,
с риба и морски дарове, с ядки
(това е предимно кафявият
ориз), с телешко или пилешко
месо... 

На въпроса ми, защо в гореща
страна като Египет ядат мно-
го люти и мазни манджи, Уили
възрази, че в неговата страна
съвсем не е толкова горещо и
температурите са почти като
в България (тук трябва да от-
бележа, че Уили се появи в София
насред юлските горещници, ко-
гато температурите надхвър-
ляха 40 °С). За това, че египтя-
ните ядат много мазни манд-
жи, не можа да се оправдае, но
отбеляза, че сънародниците му
готвят изключително с расти-
телно олио и много рядко изпо-
лзват масло.

Научих и че египтяните са лю-
бопитни и обичат да опитват
манджи от всички краища на
света. Затова и в Кайро могат
да се намерят ресторанти, нас-
ледници на различни цивилиза-

ВИЗИТКА

Уаел Нада е от Египет. Родом е от Александрия, но през пос-

ледните 10 години живее и работи в Кайро. Като студент е

бил диджей, а от 1999 г. до края на юни тази година е търго-

вски мениджър в американска компания. 

За пръв път идва в България като турист преди 3 години. Зап-

ленен е от красотата на Боровец, Велико Търново, Русе, Со-

фия и Банско. И тогава взима съдбовно решение – да дойде и

да остане да живее в България. Тук е от юли и намерението

му е да направи собствено кафене или заведение за бързо хра-

нене. Готов е да инвестира в недвижими имоти и строител-

ство. Иска да се научи да говори български език и да усвои

тънкостите на българската национална кухня.

Какво ядат 
край Нил
Какво ядат 
край Нил
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ции – японски, китайски, ита-
лиански, индийски, мексикански,
корейски. От българската кух-
ня Уаел е особено запленен от
баницата и шопската салата. 

Дружба между 
народите

Египтянинът със задовол-
ство е установил, че има доста
сходства между египетската
кухня и българските манджи.
Затова и много от храните
тук са му близки и вкусни. Нап-
ример скарата, месните и зе-
ленчуковите грилове, зеленчуци-
те, приготвени с доматен сос.
По думите му телешкото месо
със зеленчуци, което египтяни-
те приготвят, се родее много с
нашия гювеч и има много общо с
вкуса на българския тас кебап.
За съжаление обаче тук, в Бъл-
гария, безумно му липсват лю-
бимите морски дарове – риба,
скариди, миди, калмари (прясно

уловени), и сочните екзотични
плодове – гуава, фурми, кокосо-
ви орехи. Но най-много му липс-
ва сезонът на мангото – и всич-
ките над 15 вида манго, които
той страшно обича. 

По линия на сходствата се
оказа, че и в Египет пият боза,
макар това да не е любимата
напитка на Уаел. Каркадето, ко-
ето може да се пие както топ-
ло, така и охладено, минава за
национално египетско питие,
както и сахлата. Сахла се при-
готвя от кокосови орехи, но е
топла напитка и затова е по-
популярна през зимата. Но! За
да се насладят изцяло на храна-
та, египтяните не пият нищо
по време на хранене. За него е
странно, че ние не сядаме на ма-
сата без питие, и още по-
странно – че ние, българите,
сме способни с часове да седим
край масата с ядене на сладки
приказки.

Разликите
На въпроса ми, каква е разли-

ката между египетската и
арабската кухня, Уаел направи
твърдо разграничение. В Ку-
вейт, Обединените арабски
емирства, Саудитска Арабия,
Бахрейн и Оман имат специфич-
на кухня, която е много по-
близка до индийската. За разли-
ка от египтяните, населението
на тези народи използва много
повече пшеница и зърнени кул-
тури при готвене. Докато
страни като Ливан, Палестина,
Сирия, Алжир, Мароко, Тунис и
Либия имат различен начин на
готвене, който е по-близък до
египетския. Оризът е силно
застъпен.  

В различни региони на Египет
също има кулинарни различия,
но те са несъществени. Разбира
се, както на всякъде – богати-

те предпочитат скъпите морс-
ки дарове и месата, приготвени
по специален начин. Докато в
по-бедните села ядат това, ко-
ето могат да си позволят. На
село си произвеждат всичко са-
ми – месо, масло, мляко. Затова
храната им е по-вкусна и няма
консерванти. Но хляба на село
го правят по изключително
традиционен начин и е много
по-вкусен от нашия. Пригот-
вят и специален бобен хляб,
както и арабски хляб. 

По поречието на Нил разчи-
тат на сладководни ферми за
риба и морски дарове, тъй като
вече в реката няма много риба.  

Уаел се е научил да готви ос-
новно от майка си, но признава
и сестрите си за негови учи-
телки в кулинарията. И с удово-
лствие се съгласи да сподели с
читателките на „Бела“ науче-
ното.

ПРОДУКТИ (ЗА 6 ПОРЦИИ):
�1 кг пилешки дробчета
�1 ч. ч. ориз
�1 глава кромид лук
�олио

�2 с. л. захар
�къри, куркума, джинджифил, ка-
рамфил, канела, дафинов лист,
лют червен пипер, черен пипер и
сол

ДРОБЧЕТА С ОРИЗ ПО ЕГИПЕТСКИ 

стъпка x стъпкастъпка x стъпка
Дробчетата се изми-
ват и сваряват на уме-
рена температура.

Кромидът се почиства
и нарязва на дребно

Бела, брой 10 (116), 2007
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Сварените пилешки дробчета
също се нарязват на дребно, след
което се запържват в малко олио.

Текст Теодора СТАНКОВА

КУЛИНАРНИТЕ СЕКРЕТИ НА

УАЕЛ/УИЛИ

�За да се отстрани специфичната мириз-
ма на пилешките дробчета, те се мият
по специален начин. Първо се поръсват
обилно със сол, след това се заливат
обилно с оцет и чак тогава се измиват на
течаща вода.
�За да не залепва оризът при готвене,
той също трябва да бъде измит стара-
телно. Слага се в дълбок съд, залива се с
вода, след което енергично се претрива
между дланите. Водата в съда се сменя
4–5 пъти, докато оризът не стане проз-
рачно бял. Накрая се плакне на течаща
вода. 
�Телешкото месо не се мие с оцет и
сол, защото оцетът „изтегля“ кръвта
от месото и по този начин го изсушава. 
�Уаел препоръчва готвенето на газ, за-
щото по-лесно се контролира силата на
пламъка според спецификата на съот-
ветната термична обработка. Пък и за-
щото всички в Египет готвят на газ.

Моментът на свещенодействие-
то – манджата става вълшебна
само с помощта на подправките:
къри, куркума, джинджифил, карам-
фил, канела, дафинов лист, лют
червен пипер, черен пипер и сол.

След като се подправи обилно,
ястието се връща на котлона да
покъкри още няколко минути.

Оризът се вари 20–25 мин на слаб
огън, докато поеме водата. Кога-
то поеме цялата вода, в него се
разбъркват пилешките дробчета.

Не само изглежда красиво, но и е много
вкусно! Пилешките дробчета могат да
се сервират за мезе и без ориза.

Идва ред на ориза. В дъното на дълбока чугунена тенджера се карамелизи-
рат 2 с. л. захар при непрекъснато бъркане. Когато захарта добие кафяв
цвят, разтопеният карамел се залива с 1 чаша вода, след което в съда се
прибавя и измитият ориз. 
ВНИМАНИЕ! Съотношението на водата не е 3 : 1. За да не се слепват зрън-
цата и да не изглеждат като преварени, когато оризът се разстеле на дъ-
ното на съда, водата трябва да е на ниво 2–3 сантиметра над него. Приба-
вят се дафинов лист, щипка сол и чер пипер, лют червен пипер (по желание).
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Внезапни и краткотрайни, но интензивни болки в
главата могат да ви принудят да останете у дома
през първата седмица на октомври. Пийте зелен или
градински чай, който ще подпомогне по-ефективното
изхвърляне на токсините и вредните соли от организма.
�Не се доверявайте на лекарските диагнози и предпи-
сания на 3-ти. Интензивните физически натоварвания и
липсата на калорична храна ще провокират обостряне на
хронични заболявания. �Яжте повече плодове. Консуми-
райте храни, богати на витамин А и Е. Те ще мобилизи-
рат съпротивителните сили на организма ви спрямо ин-
фекциите. Избягвайте студената или прекалено гореща-
та храна. �След 18-и здравето ви е в отлично състоя-
ние. Ще трябва само да пиете допълнително витами-
ни, за да бъдете по-енергични.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Огънят на вашия темперамент бушува с пълна сила. Управлява ви мо-

щен импулс за нови завоевания. �Магнетизмът ви е неустоим и не

са изключени романтични и бурни запознанства. Търсите темпера-

ментен партньор, който в същото време няма нищо против да играе

ролята на подчинен, която ще му отредите. Трудна цел, но не и непос-

тижима. �Онези от вас, които вече са избрали своята половинка,

ще имат потребност от промени и разнообразие във връзката.

Направете нещо, което да направи вечерите ви по-цветни. И не се

страхувайте да дадете воля на еротичните си фантазии. Всяка нес-

тандартна идея, която ви хрумне, ще се посрещне с възторг от ин-

тимната ви половинка. Важното е да правите всичко с любов и неж-

ност и ще бъдете изненадани от резултата. �Особено чувствителни

и раними сте през втората половина на месеца. Възможно е да ви завла-

дее неоснователна ревност. Опитайте се да я потиснете, защото тя

е резултат от собствените ви бушуващи емоции, а не от поведение-

то на партньора ви.
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П
редстои ви месец на творческо вдъх-
новение и ентусиазъм. Време е да се
изправите очи в очи с реалността, да

бъдете самите вие и да не се тревожите
какво ще кажат другите. Тесногръдието са-
мо ще ви пречи. Сега е моментът да се ос-
вободите от всички ограничения, които сте
си налагали сами. �До 10-и успешно ще про-
веждате рекламни акции и ефективно ще
участвате в политически дебати. Вашите
спонтанни и оригинални идеи ще изненадват околни-
те. Другите няма да ви пречат, а само ще ви помагат и
подкрепят. �След 11-и обаче желанието да бъдете забе-
лязани и оценени от околните няма да ви дава мира.
�Установените през периода около 20-и контакти ще

ви осигурят обществена значимост. Попу-
лярността ви ще расте. Отговорете на
стремежа си да бъдете информирани, защо-
то всяко знание, натрупано сега, ще ви бъде
много полезно в бъдеще. �Възможно е да се
появят юридически казуси за решаване, а
вие да се окажете в ролята на посредник. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�Бъдете предпазливи, защото приятели могат
да ви подведат. Хората ще ви критикуват, но критиката
им ще е конструктивна. Вслушайте се в думите им. �Не е
препоръчително да бъдете  навън по време на тъмна-
та част от денонощието в периода 11–20 октомври.

ОВЕН
(21.03 – 20.04)

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Оставате на досегашните позиции в ра-
ботата. Разширяването на дейността ви
няма да бъде възможно. Не се товарете с
нови ангажименти, имате си достатъчно.
�Началото на месеца ви носи шанс за
провеждането на успешни преговори
или за отлично представяне пред пуб-
лика и медии. �След 11-и ставате
подвластни на финансовата страна на
живота, което може да ви направи
уязвими. �Нетрадиционният подход към
работата ще привлече вниманието на ко-
легите ви. Опонентите ви ще се опитат
да разклатят позициите ви. Разчитайте
на собствената си интуиция и етика. � В
търговията и посредническата дей-
ност очаквайте успех след 21-ви. Спаз-
вайте закона за интелектуалната
собственост. �Някои Овни могат да полу-
чат наследство в края на октомври.

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

� БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ ПРИ
РАБОТА С ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И
ЗАПАЛИТЕЛНИ УРЕДИ: на 7-и.
� ЗАПОЧНЕТЕ НОВО ОБУЧЕНИЕ:
след 21-ви.  
� ЗВЕЗДИТЕ ВИ ОБЕЩАВАТ
ЩАСТЛИВ БРАК, АКО СЕ ОЖЕ-
НИТЕ: до 28-и.
�ПОПУЛЯРНОСТТА ВИ РАСТЕ:
след 20-и.
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Време е 
за сватба

Месецът е с много хубави аспекти за сключване на брак.
Онези, които се решат на тази стъпка, ще се радват на
отношения, изпълнени с любов, взаимно разбирателство и
сътрудничество. След 28-и обаче картината се променя,
затова изберете по-ранна дата за събитието.
В началото на октомври активната подкрепа от страна на
брачния партньор ще изиграе важна роля за вашите дела.
От него ще получите помощ и разбиране. Вашата задача е
да запазите положителната енергия помежду ви, защото
така ще си осигурите комфорт през следващите няколко
месеца. Рецептата е лесна – не обръщайте внимание на нез-
начителните забележки на интимния партньор и се опитай-
те да разнообразите времето, което прекарвате заедно. Не
правете ремонти и избягвайте харченето на големи суми. 

Колегите искат 
да ви елиминират

Отношенията ви с тях ще бъдат доста изострени. Ваша-
та енергичност и взискателност ще нарушат спокойстви-

ето им и това може да доведе до открити конфликти или
задкулисни игри, които целят елиминирането ви. През пе-
риода 11-и–20-и тази тенденция ще е най-силна. По ваш
адрес ще се разпространяват какви ли не слухове. Нищо
чудно да чуете, че спите с шефа, за да направите кариера.
Не обръщайте внимание на интригантите, но контроли-
райте поведението си на работното място много внима-
телно. Всяка ваша фриволност може да се превърне в повод
за излишни приказки зад гърба ви. Приближавате се към зая-
вените от вас в началото на годината цели, а това ожес-
точава неприятелите ви. Запазете спокойствие и продъл-
жете напред. Засилването на деловата ви активност ще
привлече към вас и неочаквани покровители. 

Запазете само 
проверените приятелства

Не се съобразявайте с мнението на приятелите си, защото
те се движат много по-бавно от вас. Откъснете се от те-
зи окови и полетете смело нагоре. Запазете само старите,
изпитани приятелства. Напредъкът, който ви очаква, няма
да ви остави самотни. Напротив, чакат ви нови запознан-
ства на друго ниво, което ще ви удовлетвори напълно.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ОКТОМВРИ

ОВЕН И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Радвате се на добро
взаимно
сътрудничество с
другите Овни.
Оставете обаче
емоциите настрана и
се помъчете да
общувате единствено
на рационално ниво с
тях. Имате шанс да
решите сериозен
проблем с един
приятел Овен на 25-и.

През целия октомври
отношенията ви с
Телеца ще се
развиват
положително. Ако
имате коректно
отношение и
желание за
сътрудничество с
него, в края на
месеца ще се
радвате на повече
от задоволителни
резултати.

Възможно е да
почувствате леко
захлаждане на
отношенията си
с Близнаци, но не
превръщайте
това в трагедия.
Бъдете уверени,
че те просто
искат да си
починат от
общуването. И
то не само с вас.

Ракът ще ви учуди,
защото няма да е
мълчалив във ваше
присъствие. Възможно
е така да се
разгорещи, че дори да
ви се стори
агресивен. Каквото и
да чуете от устата
му обаче, не го
приемайте лично.
През октомври той
ще е невъздържан към
всички.

При срещите с Лъв
винаги си
повтаряйте „Не
дразни Лъва”. Ако
успеете да
избегнете
кавгите с него на
3-ти, 16-и и на
24-ти, ще
запазите
добрата енергия,
която струеше
помежду ви през
целия септември.

С Дева ви очакват и
добри, и лоши дни.
Отношенията ви са
напрегнати и е
добре да избягвате
да критикувате на
висок тон
представители на
този знак.
Критични дни са 7-
и и 22-ри, когато са
възможни
необратими
раздели.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Хармонията ви с Везни е
чудесна през октомври.
Всяко нещо, което
захванете заедно, ще ви
кара да се чувствате по-
силни. Близостта ви е
толкова силна, че е
възможно дори да
установите
телепатичен контакт.
Затова внимавайте
какво си мислите за тях.

Със Скорпион сте в
прекрасни
отношения, но не
губете
бдителността си.
След 23-ти
положението
може да се
промени рязко и да
се скарате с
представител на
знака. И то не на
шега.

Деловите ви
контакти със
Стрелец са
напрегнати.
Хора около вас
ще се помъчат
да ви скарат и
затова е добре
да не се
поддавате на
интриги,
особено до 9-и.

Бъдете нащрек с
Козирога, особено ако
присъства в кръга на
вашите подчинени.
Възможни са
неприятности.
Хубавото е, че
конфликтите ви ще
са временни и няма да
се отразят на
кариерата ви.
Критични дни са 1-
ви, 9-и и 16-и.

С Водолей са
възможни
сблъсъци през
първите 2 дни
на месеца,
както и на 28-и
и 29-и.
Напрежението
помежду ви е
голямо и затова
избягвайте
срещите с него
на тези дати.

Ще се разгневите
сериозно на една
Риба. Ще я
обвините, че крие
информация от вас
и дори че
откровено ви мами.
Но преди да я
нападнете,
проверете
фактите. Възможно
е да грешите.

ОВ
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Здравето ви е добро, но не бива да се преуморявате.
Отделете повече време за сън и разходки сред природа-
та. Смяната на климата е препоръчителна. Не си позво-
лявайте да ви завладее лошо самочувствие, защото то
може да разболее и напълно здрав човек. �Уязвима е пе-
риферната нервна система. �Ако притежавате елект-
рически уреди за масаж, по-добре е да не ги използвате
през този месец. �На 6-и са възможни проблеми с
бъбреците и отделителната система. �Областта
на шията е слабото ви място – възможни са болки в гър-
лото и ангини около 14-и. �Избягвайте престоя в зади-
мени и прашни помещения и контакти с животни. �До
20-и при някои Телци са възможни проблеми с черния
дроб, както и колебания на кръвното налягане.
�След 24-ти неразположенията и здравословните проб-
леми ще намалеят.
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У
спехът няма да има почивен ден за
вас през октомври. Вътрешната ви
сила е впечатляваща и ще ви помог-

не да преодолeете всички препятствия.
�Имате нужда от свобода. Вашата
любознателност и общителност ще бъ-
дат притегателни за другите. В обкръже-
нието ви ще се появят светли хора. Ста-
рите приятели обаче остават в центъра на
вашето внимание. Вслушайте се в техните се-
риозни и конструктивни критики за вашия живот.
�Налага се да си направите равносметка. Тя ще ви
покаже дали пък не пропускате да направите нещо важ-
но. Вие винаги знаете какво искате и как да го постигне-
те. �Но през последната седмица на октомври ще

почувствате, че сте на кръстопът. Ще
отделяте повече време на външността и
облеклото си, в резултат на което ще
изглеждате по-добре и ще се чувствате
по-добре. Тези от вас, които се занима-
ват с политика или други публични и ад-
министративни дейности, ще се радват

на обществено признание. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�След 11-и не се поддавайте на желанието си да
контролирате другите незабелязано, като им внуша-
вате чувство за вина. Трудни дни са 16-и и 24-ти.

ТЕЛЕЦ
(21.04 – 21.05)

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Бъдете готови да празнувате с любимите си хора на 1-ви. Покане-

те приятели и излезте извън града. Чарът ви ще покори околните. �Уи-

кендите са подходящи да проявите нежни чувства към интимния си

партньор. Копнеете за тях, но нещо ви възпира да ги проявите открито.

Споделете любовта си, за да не нараните любимия човек. �След 11-и са

възможни семейни усложнения. Вероятна причина ще бъдат вашите

непрестанни служебни ангажименти. Избягвайте споровете с близки до

сърцето ви хора и не позволявайте ревността да се промъква между вас.

Не давайте ухо на слуховете. Изобщо любовните преживявания през тази

част на месеца ще се отразят неблагоприятно на самочувствието ви.

От това, как се справяте с кризисните ситуации, ще зависи и здравето

ви. �След 21-ви при някои от вас ще се появи труден за осъзнаване

страх от разкриване пред любимия човек. Това ще ви попречи да се

насладите на любовта му и да изживеете хубав сексуален момент.
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

� ХУБАВ ПРАЗНИК С ЛЮБИМИ
ХОРА ВИ ОЧАКВА: на 1-ви.
� ХАОС Е ОБХВАНАЛ РАБОТ-
НОТО ВИ МЯСТО: на 3-ти.
� ЛЕЧЕНИЕТО НА УПОРИТИ ЗА-
БОЛЯВАНИЯ ЩЕ БЪДЕ УСПЕШ-
НО: на 8-и.
� ВЪЗМОЖНИ СА СЕМЕЙНИ
УСЛОЖНЕНИЯ: след 11-и.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Хаос ще цари на работната ви място
на 3-ти. Бъдете предпазливи, когато дава-
те обещания на този ден, защото работа-
та, която поемате, ще ви отнеме много
повече време, отколкото сте очаквали.
�Подгответе се за всякакви изненади в
службата на 5-и. �До края на първата
седмица на октомври можете да очак-
вате повишение в службата и по-високи
финансови приходи. �Моментът след
10-и е подходящ за излагане и защита-
ване на идеите ви. Възможен е сблъсък с
колега, заимствал ваша идея. Бъдете насто-
ятелни в стремежа си да осигурите проз-
рачно финансиране на свой проект. �След
21-ви нещата ще се развиват благопри-
ятно за вас. Създавате контакти с хора
от висшето общество, които ще ви послу-
жат в бъдеще. Доверете се на колегите си
и си дайте малка почивка. 
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Внимавайте с висшестоящите
Контактите ви с висшестоящи ще бъдат интензивни, но
и много рискови. Ще ви се наложи да се противопоставите,
а това може да се окаже критичен за кариерата ви мо-
мент. Отложете за следващия месец важните разгово-
ри, особено тези, които засягат финансови въпроси. Ако
обаче няма как да избегнете деловите разговори, поне се
опитайте да бъдете максимално премерени в изказванията
си и предварително да структурирате тезите си. Голяма-
та опасност се крие в това, че думите ви могат да бъдат
разбрани погрешно. Най-рискови дни в тази посока са 7-и,
11-и и 22-ри.

Разногласия с бизнес партньорите
Ако имате съдружници в бизнеса, има опасност от силно
обтягане на отношенията ви. Възможни са сериозни разми-
навания относно стратегията и тактиката за водене на
финансовите ви дела. Споровете ще възникнат заради раз-
личията в планове за инвестиране. Имайте готовност да
отстоявате твърдо позицията си, дори да се стигне до
това да разделите бизнеса си. Разбира се, най-разумното е

да отложите всякакви сериозни решения за общата работа
за следващия месец. Разведряването започва още от 19
октомври.

Отделете повече време на любимия 
Съсредоточете се върху това, защото проявата на безгри-
жие в личен план може впоследствие да ви накара да съжа-
лявате. Възможно е спокойствието на партньора ви да е
само привидно. Отдавна не сте си говорили искрено за то-
ва, което чувствате и което ви тревожи. Не е време оба-
че за обсъждане на финансови проблеми. Не се опитвайте
да се наложите за закупуване на скъпа придобивка, защото
вероятността покупката да е несполучлива е сериозна.
Вслушайте се в съвета и аргументите на най-близкия си
човек.

Приятелите ви зареждат положително 
Очакват ви много вълнуващи срещи и бурни купони. Сред
приятели ще успеете да избягате от общото напрежение.
Възможно е някой от тях на 12-и да изиграе решаваща
роля при решаване на проблемите в другите ви взаимо-
отношения.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ОКТОМВРИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
С Овен ви очаква
ползотворен месец.
Взаимното
разбирателство и
единомислието са в
основата на
нарастването на
чувството за близост
между вас. Можете да
използвате това време
за постигане и на лични
цели, за които ще
получите подкрепа.

С представителите
на вашия зодиакален
знак сте в чудесна
хармония. Разбирате
се без думи,
синхронът помежду
ви е завиден. Не си
позволявайте да ги
корите и ругаете,
за да не
задействате
синхрона в лоша
посока.

Родените под знака на
Близнаци са
добронамерени към вас
и ако не ги изнервяте
с мрънкането си, те
са склонни да ви
подкрепят
безрезервно. Макар и
за кратък период от
време, с тях можете
да споделите и
отхвърлите доста
работа.

Ракът силно ви
привлича.
Ухажването ви
ще му хареса, но
бъдете
внимателни, за
да не изпаднете
в конфузна
ситуация.
Можете да си
позволите
флирт, а защо не
и нещо по-
сериозно.

С Лъв общувате
трудно. Разгово-
рите, ако се на-
лага да ги води-
те, ще бъдат
тежки. Избегне-
те ги на 3-и, 9-
и, 16-и и 24-ти.
Внимавайте, за-
щото конф-
ликтът, който
възникне сега, ще
бъде сериозен и
траен.

От
представителите на
Дева ще срещате
най-голямо разбиране
и подкрепа. От ваша
страна
отношението не е
същото, защото се
чувствате предадени
от тяхна постъпка.
Това ще ви направи
безразлични, но не и
конфликтни.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Месецът е
благоприятен за
развитие и
заздравяване на
отношенията ви с
Везни. Не се
притеснявайте
обаче, ако нищо
конкретно не се
случи, това също
може да бъде част
от „оздравителната”
програма.

Скорпионите отдавна
търсят повод за
сериозен разговор с цел
да нормализират и
затоплят
отношенията си с вас.
За жалост вие ги
игнорирате и се
опитвате да
диктувате
ситуацията. Добре е да
поемете подадената
от един Скорпион ръка.

Със Стрелец
контактите ви
ще са сведени
до минимум
през този пери-
од. Вашето
вътрешно нап-
режение е дос-
та силно и тях-
ното присъ-
ствие може
допълнително
да го изостри. 

Началото на
месеца е много
благоприятно за
отношенията ви с
Козирог. Времето,
прекарано заедно,
ще удовлетворява
и двете страни.
Към 15-и може да
настъпи известно
напрежение
помежду ви, но за
кратко.

Трудно ви е да
осъществите
какъвто и да било
продуктивен
контакт с
Водолеите. Те са
като замаяни и
всякакви опити
да ги накарате да
се съсредоточат
са обречени на
неуспех. 

Между вас и Риби цари
хармония. Вашата
работоспособност и
проницателност са
добре дошли за
техните планове да ви
включат като
участници в един общ
работен проект.
Взаимното ви
сътрудничество ще се
възнагради с добри
резултати.
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ЗДРЗДР АВЕ И ХРАВЕ И ХР АНЕНЕАНЕНЕ
��Не живеете особено здравословно. Около 6-и
може да възникне дискомфорт, свързан с от-
делителната система. ��Началото на месеца
не е подходящо за радикални методи на лечение.
Избягвайте хирургични интервенции. ��Колко-
то по-малко активни сте на 10-и, толкова
по-добре. Вслушайте се в сигналите на вашето
тяло и си наложете еднодневна почивка. 10-и
може да се окаже рисков ден по отношение на
хранене, употреба на лекарства или възможнос-
ти за неправилна диагнози и лечение. Погрижете
се за фигурата си. ��На 17-и с повишено вни-
мание следете кръвното си налягане. Умора-
та се трупа постепенно и в даден момент мо-
же да ви изиграе лоша шега. Отново ще трябва
да обърнете повече внимание на предписанията
на личния ви лекар. Задължително избягвайте са-
молечението. ��Пътуванията и шофирането
в края на месеца не са желателни.
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ОО
ктомври е месец за активна изява
на творческите ви способности. Ус-
пехът ще е с всички представители

на знака, които се занимават с изкуство и
възпитание на деца. ��До 20-и времето
ви ще бъде изпълнено със светски съби-
тия, отпуски и авантюри. Ако досега за
вас е била по-характерна пасивността, през
настоящия месец това ще се промени. Добър
период за планиране на неофициални срещи и съз-
даване на нови контакти. Съзидателното начало ще
бъде водещо при вас. ��Много подходящ ден за срещи,
медитации и духовни практики, които водят до
усъвършенстване, е 12-и. На тази дата някои от вас ще

срещнат хората, които ще играят важна ро-
ля в духвния им път. ��След 20-и можете
да разчитате на добри отношения с
подчинените. Силното ви човеколюбие ще
бъде основен двигател както на вашето
поведение, така и на тяхната подкрепа. 

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

��Великодушието ви кара да оказвате помощ на

всекиго. ��Правете по-детайлна проверка на хората,
които подкрепяте. ��Бъдете предпазливи при подпис-
ването на документи или договори на 21-ви. 

БЛИЗНАЦИ
(22.05 – 21.06)

ПРИЯТНОСТИ ИПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАНЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИТИ

�� ОТЛОЖЕТЕ ВСИЧКИ СЛУЖЕБНИ
СРЕЩИ ЗА ДРУГ ДЕН: на 5-и.
�� ВЕРОЯТНОСТТА ДА ПОЛУЧИТЕ
НАСЛЕДСТВО Е ГОЛЯМА: на 18-и.
�� ИМА ОПАСНОСТ ДА СТАНЕТЕ
ЖЕРТВА НА КРАЖБА: на 27-и.
�� ОЧАКВА ВИ СРЕЩА С ЧОВЕК,
КОЙТО ЩЕ ПРОМЕНИ КОРЕННО
ЖИВОТА ВИ: на 27-и.

БИЗНЕС ПРОГНОЗБИЗНЕС ПРОГНОЗ АА
��Финансовите постъпления ще покриват
хаотичните ви харчове, но нищо повече.
��Неизпълнението на ангажимент на
1-ви може да се окаже пагубно за раз-
витието на бизнес идея, която отдав-
на искате да реализирате. Пари ще се
намерят, и то от най-неочаквано място.
Успехът ще ви следва, така че не отла-
гайте взимането на решение. ��След 11-и
вашата самореклама ще се окаже не-
вероятно ефективна. Инициативноста
ви ще получи признание и ще ви помогне
да се развиете в службата. ��Служебни-
те дела са неуспешни на 14-и. ��След
20-и ви предстоят дълги делови пъту-
вания и успехи, свързани с чужбина. Те-
зи от вас, които се занимават с фарма-
цевтика, педагогика и издателска дей-
ност, може да се надяват на добри резул-
тати. ��Бързите решения ще бъдат
верни на 25-и. Възможно е обаче да ви се
наложи да правите немалки компромиси.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

��До 10-и около вас цари хармонична любовна атмосфера. Спокой-

ната и предразполагаща обстановка ще помогне да проявите най-доб-

рите си качества. ��Сексуалната ви привлекателност ще увеличи по-

пулярността ви сред другия пол. Това ще се отрази както на личния,

така и на професионалния ви живот. Емоциите ви ще бъдат насочени

към постигането на равновесие. ��Периодът е отличен за любовни ро-

мани и развлечения. ��Всичко това ще продължи и след 15-и, като

ще бъде обогатено с повече интензивност на удоволствията.

��На 27-и има голяма вероятност да срещнете нов човек, който

ще промени живота ви. Ще откриете колко добре се разбирате. Не

се дръжте обаче прекалено фриволно. Такова поведение може да бъде

сметнато за повърхностно. ��Месецът е подходящ за забременява-

не, в случай че планувате това. Творческият ви потенциал расте.

Главни теми за много от вас ще бъдат любовта и децата.
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Отделете време Отделете време 
за семействотоза семейството

Прекалената отдаденост на работа ще попречи на лич-
ния ви живот. Това може да доведе до отчуждение от
страна на вашия партньор. През втората половина на
месеца се очакват доста напрегнати мигове в семей-
ството. Вероятно близките ви ще се почувстват пре-
небрегнати и изоставени и това може да породи пререка-
ния или да провокира ревност помежду ви. През октомври
ще се наложи да решавате и дребни битови проблеми, ко-
ито ще ви изнервят допълнително. Ако има и най-малката
вероятност нещо да излезе от строя, това ще се случи.
Пристъпете със спокойствие към отстраняването на
всички възникнали повреди и го направете своевременно,
за да не се натрупват.

Ревизирайте Ревизирайте 
приятелствата си приятелствата си 

Някои от хората, с които сте се обградили, пречат на раз-

витието ви. Направете сериозен анализ и вземете реше-
ние, което отдавна отлагате. Сега е моментът да прочис-
тите пространството от хора, които са се възползвали
твърде дълго от вашата лоялност и всеотдайност. На 2-
ри и 13-и сте в силна позиция за поставяне на условия.

Интензивни Интензивни 
интимни отношенияинтимни отношения

Тенденцията важи особено силно за Близнаците без постоя-
нен интимен партньор. Обстоятелствата ще се наредят
така, че да имате много срещи с нови хора, и това ще ви
даде възможност да направите добър избор. На 8-и ще по-
лучите неочаквана покана за купон. Ако ситуацията се
развие към романтична среща, може да сте сигурни, че пре-
живяването ще си струва. Средата на месеца е неподхо-
дящ период за обяснения в любов, за дълги и изморител-
ни разговори. Веднага след това обаче ви очакват позабра-
вени удоволствия. Имате нужда повече от духовни, откол-
кото от сексуални контакти.

ФОКУФОКУ СИ ВЪВ ВЗСИ ВЪВ ВЗ АИМООТНОШЕНИЯТАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ А ВИ ПРЕЗ ОКТОМВРИОКТОМВРИ

ОВЕНОВЕН ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ БЛИЗНАЦИ РР АКАК ЛЪВЛЪВ ДЕВА ДЕВА 
Овните ще се
държат
дистанцирано с вас.
Не се опитвайте да
привлечете на всяка
цена вниманието
им, защото те ще
оценят това
погрешно като
навлизане в
личното им
пространство.

Готови сте да си
сътрудничите с
Телците. Не
реагирайте
прибързано на
техни предложения
обаче. Средата на
месеца е
подходящо време
за нови
съвместни
начинания.

С останалите Близнаци
сте предимно в
работни отношения.
Ако са сред по-
близкото ви
обкръжение, е
възможно да решавате
и битови въпроси. Във
всеки случай ще се
разбирате добре и
партньорството ви
ще е успешно.

Контактите ви с
Рак няма да
бъдат
интензивни през
октомври.
Движите се в
различни посоки и
ви вълнуват
различни неща,
така че няма да
имате реални
поводи за срещи.

Отношенията ви с Лъва
са хубави и можете да
ги използвате градивно.
Ако той ви е шеф,
можете да
разчитате на
подкрепата му.
Месецът е подходящ да
поискате от него
онова, което считате,
че ви се полага по
право.

С Девите бъдете
внимателни.
Вземете незабавни
мерки за изясняване
на ситуацията, ако
не искате да
стигнете до
разрив и дори
раздяла. Подходя-
щи дни за спокоен
разговор с тях са
22-ри и 23-ти.

ВЕЗНИ ВЕЗНИ СКОРПИОНСКОРПИОН СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ КОЗИРОГКОЗИРОГ ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ РИБИРИБИ
С Везни
отношенията ви са
най-хармонични,
защото те са
склонни да поемат и
дори да
пренебрегнат
вашата еуфория.
През този месец те
ще са най-добрите
ви партньори във
всичко, но не
прекалявайте с
великодушието им.

Трудно ще се
сработите със
Скорпиона. Всяко
ваше усилие в тази
посока ще се приема
като агресивно
поведение. Оставете
инициативата в
негови ръце. В
противен случай
няма да постигнете
нищо друго освен
усещане, че сте
отхвърлени.

Между вас и
Стрелеца има
хубав контакт
на всички нива,
така че
проблеми не се
очакват. Ще се
радвате на
неговата
щедрост и ще
прекарате
незабравими
мигове заедно
през октомври.

С Козирог пътищата
ви няма да се
пресичат през този
месец. Ако обаче той е
ваш роднина, има
вероятност да
станете обект на
желанието му да
споделя с вас своите
семейни тайни. Не го
отблъсквайте,
защото
информацията, която
ще получите, ще е
полезна за вас.

Водолеите са много
позитивно настроени
към вас и може да се
каже, че помежду ви
привличането е
неустоимо. Ако вие
работите нещо
творческо,
сътрудничеството
помежду ви ще донесе
добри резултати.
Срещите ви на 3-ти
и на 11-и ще са много
продуктивни.

Риби са доста
непонятни за вас
напоследък.
Оставете ги на
спокойствие. По-
късно те сами ще
ви кажат какъв е
бил проблемът им.
Опитате ли се да
се вмъкнете в
живота им сега,
нищо няма да
разберете. Само ще
си имате
неприятности.
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Не сте в най-добрата си форма през октомври. Умората
ще е в основата на всички оплаквания, които не бива да
пренебрегвате. �При поява на болки в гърба на 2-ри
непременно се посъветвайте с личния си лекар. �Сед-
мицата след 3-ти ще бъде напрегната и това ще се
отрази на здравословното ви състояние. Възможни са
психологически проблеми в резултат на вечния ви страх
от неодобрение. Имате проблеми с концентрацията и е
възможно да заспите зад волана. Ето защо е препоръчи-
телно да избягвате шофирането. �Страдащите от
хронични заболявания могат да разчитат на подобре-
ние чрез нови лекарствени терапии на 5-и. �Нервно-
то напрежение на 12-и ще идва най-вече от несигур-
ността, която изпитвате поради промените на ра-
ботното ви място. �Внимавайте при боравене с остри
предмети и инструменти, също така и при използването
на огън, газ вода и електричество в дома на 13-и.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Емоциите при вас винаги са били на преден план, независимо дали ги

изразявате външно, или бушуват вътре в душата ви. Сега имате ог-

ромно желание да изразите всичко, което ви мъчи, пред любимия чо-

век, но като че ли пак не намирате сили да го изкажете на глас.

�Чувствате се неразбрани, често пъти отхвърляни и пренебрегна-

ти. Очаквате човекът, който е обект на вашите чувства, сам да се

досети какви са емоционалните ви потребности, а това не се случва.

Не пропускайте удобния момент да поговорите откровено и да разк-

риете пред него/нея неподозираните страни от вашата чувстви-

телност. Това ще ви донесе невероятно облекчение и ще ви зареди с

положителна енергия. �Емоциите ви ще бъдат интензивни и мал-

ко объркани на 17-и. �След 21-ви ще бъдете изпълнени с нова

емоционална енергия и това ще ви прави особено привлекател-

ни за другия пол. Неувереността в семейните отношения може да

предизвика ревност и капризи у някои от вас.

CMYK-120

С
тремежът ви да постигате целите
си ще е особено силен през октомв-
ри. Този хъс може да доведе до загуба

на контрол над ситуацията и да премине-
те отвъд границата на сигурността.
�След 11-и забележимо ще се повиши
вашата заетост. Ще ви се наложи да тъ-
чете на няколко стана едновременно. В този
контекст може да възникнат остри конфли-
ктни ситуации. Промените, които ще се случ-
ват с вас, ще имат екзистенциален характер. Труд-
но ще ви бъде да се съсредоточите, което ще затрудни ко-
муникацията ви с околните. �На 29-и избягвайте прере-
кания със събеседниците си. �Подлагайте на сериозна
проверка постъпващата към вас информация между

10-и и 14-и. Някои от вас ще се задълбочат в
изследването на родовите традиции. Други
ще се заемат с нещо по-прозаично – напри-
мер с благоустройство на жилището си.
Всъщност ще хвърлите много усилия, за да
постигнете онзи уют в дома, който ви но-
си удовлетворение и радст. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�Опитайте се така да използвате прилива си на
енергия, че да подобрите комуникацията си с околни-
те. В противен случай ще имате усещане за неудовлетво-
реност и за несвършена работа, а това директно ще пов-
лияе на здравето ви.

РАК
(22.06 – 23.07)

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Началото на месеца носи успех на зае-
тите в изкуството и в развлекателния
бизнес. Сътрудничеството ви с колеги мо-
же да доведе до много по-големи резулта-
ти, отколкото сте очаквали. �Безработ-
ните могат да очакват предложения
за перспективна работа на 4-ти. �Да-
ва ви се възможност да планирате серия
от пътувания и да реализирате едно на 8-
и. �След 16-и получавате шанс да раз-
ширите бизнеса си. Ще усетите тази
тенденция по значителното повишаване
на приходите ви. Нова идея за финансови
постъпления ще ви зарадва с практическа-
та си реализация. �Тези от вас, които
твърдо са решили да развиват
собствен бизнес, могат да го старти-
рат на 23-ти. �На 27-и не поемайте
ангажменти, които не сте сигурни, че
можете да изпълните.

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ
� БЕЗРАБОТНИТЕ ДА ОЧАКВАТ
ПЕРСПЕКТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА РАБОТА: на 4-ти. 
� СЪЩЕСТВУВА РЕАЛНА ОПАС-
НОСТ ОТ ОТРАВЯНЕ С ЛЕКАР-
СТВА, ХРАНА ИЛИ ХИМИКАЛИ:
на 19-и и 20-и.
�МОЖЕТЕ ДА СТАРТИРАТЕ УС-
ПЕШНО САМОСТОЯТЕЛЕН БИЗ-
НЕС: на 23-ти.
�ОЧАКВАТ ВИ ПРИЯТНИ ЕМО-
ЦИИ: след 21-ви.
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Успешни контакти
Месецът е подходящ за създаване на нови контакти и ако
насочите енергията си натам, ще реализирате много пол-
зотворни срещи. Имате реални шансове да привлечете
вниманието на хора, от които зависят бъдещи ваши успе-
хи. Така че бъдете отворени за нови запознанства. Те ще ви
дадат необходимото самочувствие, за да подходите по-
спокойно към решаването на проблемите в другите ви от-
ношения. Колкото и да не ви се иска, на 3-ти трябва да
се свържете с човек, когото не сте виждали отдавна,
и да подновите взаимоотношенията си. Влошената ко-
муникация помежду ви е оставила у вас чувство за неудов-
летвореност и несвършена работа.

Не обвинявайте 
любимия

Не е изключено да решите, че любимият човек прикрива не-
що или откровено ви лъже. В действителност е вероятно
всичко да е плод на вашите фантазии, но никой няма да е в
състояние да ви убеди в това. Разговорите с него само мо-
гат да усилят това ваше усещане. По-добре е да не задъл-

бавате в изясняване на отношенията си. Изразявайте без
задръжки чувствата си и тогава отношенията ще се изяс-
нят без излишни думи. Само така ще скъсите дистанцията,
която в последно време че стои помежду ви. Не забравяй-
те, че човекът до вас може да има проблеми, свързани конк-
ретно с вашето поведение спрямо него.

Имате повече време 
за близките

На фокус през октомври са отношенията ви с близки и род-
нини. Бъдете готови да откликнете на молбата на ваш
близък, който спешно се нуждае от съвет и пари на заем.
Бъдете сигурни, че жестът ви няма да остане неоценен.
Децата ви също се нуждаят от вас. Сега вече осъзнавате,
че напрежението между вас и тях е било плод на вашата
умора и изтощение. Натовареността ви извън дома вече
няма да е толкова голяма и ще имате възможност да сте
по-дълго време с тях, което за повечето Раци е особено
важно, за да се чувстват в равновесие. Бъдете внимателни
обаче и не превръщайте родителската си загриженост в
обсебващо присъствие. 

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ОКТОМВРИ

РАК И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Поради вашата
невъздържаност
можете да
имате
напрегнати
моменти с Овен.
На 7-и, 14-и и
29-и проявете
повече такт в
разговори с
партньори и
началници от
този знак.

Чувствате се
много освободени в
общуването си с
Телците и това ще
им хареса. Може да
си позволите дори
флирт, но не
споделяйте с други
хора отношенията
си, защото има
опасност от
интриги.

С Близнаци няма
да имате много
контакти и
затова не се
очертават
някакви специални
аспекти в
общуването с
тях.
Взаимоотношения
та ви обаче
остават
спокойни.

С останалите
представители на знака
Рак имате добра
комуникация.
Възползвайте се от
ситуацията, че и без
думи се разбирате
чудесно. Но не
прекалявайте с
общуването. Увлечете
ли се в дълга
комуникация, може и да
прехвърчат искри.

Имате проблеми с
Лъвовете. Можете
да ги овладеете,
стига да проявите
повече разбиране към
тяхната
емоционална
нестабилност.
Бъдете грижовни,
защото те сега
имат нужда от вас,
макар че няма да го
признаят открито.

Девите са ви
непонятни и може да
проявите мнителност
спрямо тях.
Постарайте се да
потиснете този
процес и да се
опитате да
погледнете трезво на
ситуацията. Не
изпадайте в
дребнави заяждания
на 5-и и на 18-и.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Везните са динамични
както обичайно и
месецът няма да бъде
изключение от това
правило. Имайте го
предвид, ако са сред
вашите колеги.
Възможни са
конфликти, които да
заредят обстановката
с напрежение за по-
дълго време.

Скорпионът е склонен
да ви партнира и
дори да ви помага, но
не очаквайте
инициативата за
това да бъде негова.
Възползвайте се от
желанието му да ви
подкрепи и помогне.
Това, освен че ще е
полезно за вас, ще го
направи и щастлив.

Не се
огорчавайте, ако
усетите, че
Стрелец избягва
да си общува с вас
през октомври.
Това е добър
вариант и за
двама ви. Ще
избегнете иначе
сигурни проблеми в
отношенията ви.

Козирогът е един от
редовните ви
опоненти. През
октомври обаче той
ще е склонен към
градивни дискусии и
действия. Сигурно
защото намира
обществената ви
активност,
амбицията и хъса ви за
много привлекателни.

С Водолеите този
месец не сте в
хармонични
отношения. Имате
нужда от почивка и
ще правите всичко
възможно да сте
по-далеч от тях.
Водолеите обаче
настойчиво ще
търсят вашето
присъствие.

С Риби ще ви се
наложи да водите
сериозни
разговори за
изясняване на
отношенията ви,
независимо на
каква основа са
те. Не се
впускайте в
излишни подробни
обяснения.
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БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Много благоприятен период за
журналисти, политици, дипломати
и висши администратори. Съумява-
те убедително и без натиск да
постигате набелязаните цели пре-
говори. �Разширете материална-
та база на бизнеса си. Не харчете
пари за дребни неща, времето е
благодатно за по-значими проекти.
Сега е подходящ момент за
стартиране на нов бизнес про-
ект или за постъпване на нова
работа. Единствената ви спирачка
може да се окаже страхът да не за-
губите вече постигнатото. Помис-
лете дали си струва да запазите
статуквото пред добрия шанс да
го разширите. Разумната смелост
ще ви донесе сигурно развитие
през следващите месеци.

CMYK-122

В
секидневието ви ще бъде пълно с
премествания, пътувания, срещи и
телефонни разговори. Засилва се

нуждата ви от партньори, които не само
да споделят вашата гледна точка, но и ин-
телектуално да ви стимулират при съвме-
стното обсъждане на нови идеи. Чувстви-
телността ви към околните е изострена,
което е хубаво, защото ще бъде трудно ня-
кой да ви излъже. �След 11-и обаче е нужно да
действате само чрез съмишленици и приятелски
кръгове. В противен случай много от това, което на даде-
ния етап придобиете, след време ще ви носи повече загуби,
отколкото печалби. �Промяната на обстановката на

2-ри ще ви подейства ободряващо. �След
21-ви ще сте във вихъра на комуникация-
та. Околните обаче ще се опитват да ви
налагат неприемливи за вас идеи. Вашето
умение да виждате както цялото, така и
детайлите, ще ви помогне да парирате
опити за дръзко манипулиране. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�Нетърпението и острите критики, отправени към
другите, биха могли да влошат много от контактите ви.
�Опитайте се да бъдете тактични и внимателни,
контролирайте чувствата и думите си.

ЛЪВ
(24.07 – 23.08)
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�ПОДХОДЯЩ ЗА ТЪРГОВСКИ И
БОРСОВИ ОПЕРАЦИИ Е: 7-и.
�ОБЕКТ НА НАСТОЯТЕЛНИ
ФЛИРТОВЕ СТЕ: на 9-и.
�ПОЧИНЕТЕ СРЕД ПРИРОДАТА:
на 11-и.
�ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ЗЛОПОЛУКИ: на
16-и.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Пушачите могат да направят успешен опит да
спрат цигарите на 1-ви. �На 2-ри са възможни проб-
леми с опорно-двигателния апарат и болки в шията.
�На 3-ти забравете за концентрирания алкохол. Силно
уязвими сте от травми на тази дата. Предразположени
сте и към простуди и грипни инфекции, които могат да
ви създадат големи проблеми. �Тенденцията към сло-
весни дуели ще се запази до 8-и. Те обаче доста ще
разклатят нервите ви. �Един поход с велосипеди ще
ви тонизира на 11-и. Денят е благодатен за занимания
със спорт, туризъм и отдих сред природата или за физи-
чески труд. �Пазете се от злополуки на 16-и. �През
втората половина на месеца здравето ви е в отлична
форма. Нуждаете се единствено от повече сън, защото
хроничното безсъние ще ви изтощи много.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Енергичността ви ще търси изява в сферата на чувствата.

Отдавате се на живота с пълната сила на емоциите си. �След 4-

ти не се впускайте презглава във всяка нова авантюра. Любов-

та ви е импулсивна, тя често ще се активира не толкова от жела-

нията на партньора, колкото от еуфоричните ви настроения. �На

9-и ще сте обект на настоятелни флиртове. Помислете дали си

заслужава да превръщате едно хубаво приятелство в любовна връз-

ка. Имайте предвид също, че месецът не е подходящ за започване на

нов любовен роман. �Ако сте семейни, обърнете повече внима-

ние на партньора си на 15-и. Демонстрирайте му готовност за

промяна и компромиси. �В края на месеца ще бъдете изморени и апа-

тични и това ще окаже влияние на емоционалните ви контакти.

Усамотете се с любима книга вечерта на 28-и.
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Общувате с охота
Изпитвате удоволствие от срещите си с хора. На събесед-
ниците ви също им е приятно да общуват с вас. В прекрас-
на кондиция за комуникиране сте. Тази тенденция влияе вър-
ху всички ваши взаимоотношения. Успех ви очаква в сът-
рудничество с други хора. Търсете обаче нови познанства,
защото в сферата на досегашните надали ще намерите
нещо неизчерпано. 

Спечелете доверието 
на шефовете

Добре е да имате подкрепата на висшестоящите. Едва
тогава ще можете смело да влезете в битката, която
ще ви донесе успех в службата. Смекчете тона, особено
когато разговаряте с шефовете за проблеми в работата.
Внимавайте какви изрази употреявате, защото невъздър-
жаността ви при изразяване е ваш основен дефект. В ни-
какъв случай не обсъждайте финансови въпроси с ше-
фа си на 7-и.

Висок рейтинг 
сред колегите 

Всички оценяват това, което вършите в името на обща-
та работа, и са готови да участват. Ако не го правят, то
е само защото вие демонстрирате, че сами ще свършите
всичко. Не бива да изолирате партньорите, защото риску-
вате да се озлобят и да ви обвинят в мания за величие.
Опитайте се да заработите в екип. Не се заяждайте с ко-
легите в началото на месеца. Тенденцията към словесни
дуели ще се запази до 8-и, затова бъдете особено вни-
мателни в общуването си дотогава.

Близките ви проявяват претенции
През последните три месеца отделяхте много време, за да
задоволите прищевките на близки и роднини. Това ги е разг-
лезило много и техните изисквания към вас са се увеличили.
Сега обаче ще ви е много трудно да им обръщате такова
голямо внимание. Добре е своевременно да им обясните то-
ва, за да избегнете назряващите конфликти.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ОКТОМВРИ

ЛЪВ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Имате шанс да
запазите добрия
тон с Овен.
Критични дни са
3-ти, 16-и и 24-
ти. На тези дати
вие сте особено
раздразнителни и
може да избухнете
от дреболия.

Отношенията
ви с Телеца ще са
тежки. Да пос-
тигнете разби-
рателство с не-
го, сега е малко
вероятно. Избяг-
вайте срещи с
Телци на 3-ти,
9-и, 16-и и 24-
ти.

Очаква ви спокоен за
общуване с Близнаци
месец. Към тях сте
добре разположени и
сте готови да им
оказвате подкрепа.
Ведрата атмосфера,
която те създават
около себе си, е като
балсам за опънатите
ви нерви.

С Рак можете да се
чувствате доста
добре, стига да
притъпите гордостта
си и да му позволите да
се погрижи за вас. Ако
споделите проблемите
си, в негово лице ще
намерите неоценим
помощник.

Проблематични са
отношенията ви
с останалите Лъ-
вове поради пови-
шената ви склон-
ност към избухва-
не. Запазете дис-
танция за изве-
стно време, осо-
бено на 3-ти и
на 24-ти.

Между вас и Дева няма
конфликтност, но няма
и хармония. Причините
са вашата нервност и
нейната
взискателност. Ако не
се срещате често, няма
да има основание за
влошаване на
отношенията през
октомври.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Везните са много
разсеяни и разпилени
според вас. Ако ги
упреквате за
незначителни неща,
има опасност да
стигнете до сериозен
конфликт. Не бъдете
толкова придирчиви и
не избухвайте за
дреболии в тяхно
присъствие.

Месецът започва много
трудно със Скорпиона.
Ако обаче проявите
нужната доза толе-
рантност, след 15-и
всичко ще се успокои.
Бъдете търпеливи, за-
щото рискувате
задълго да влошите
отношенията си с
представител на този
знак.

Имате всички шансове
да продължите
тенденцията на добро
сътрудничество със
Стрелеца. Не
очаквайте обаче от
него повече
постоянство и
конструктивност,
отколкото може да
предложи.

Продължавате
тенденцията
на добро сът-
рудничество с
Козирог. Той е
добронамерен и
около него ще
се чувствате
спокойни.

Един Водолей
може да ви под-
разни с поведе-
ние, нетърпящо
чуждо мнение.
Ако е сред ше-
фовете ви, не-
дейте да спо-
рите с него,
особено на 16-
и.

Усещате известно
напрежение в
контактите си с
Риби през първите
дни на месеца. Ако не
допуснете
конфликти помежду
си, след 5-и
отношенията ви
ще тръгнат по-
гладко.

ЛЪ
В
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�В началото на месеца избягвайте мазните и пика-
нтните храни. Желателно е да предприемете щадяща
диета, понеже са възможни обостряния на хронични сто-
машни проблеми. Пийте повече сокове, хранете се чес-
то, но на малки порции. �Бъдете внимателни при ра-
бота с електричество и запалителни уреди на 4-ти
и 5-и. На тези дати не са изключени и произшествия на
пътя. �След 5-и страдащите от чернодробни болес-
ти ще се радват на подобрение. �Около 10-и ще
имате проблеми със съня. Нервната ви система ще
е уязвима. Не пийте обаче сънотворни и успокояващи
нервната система медикаменти. Изобщо не мислете за
стреса, ако искате да го избегнете. Просто се отпусне-
те. �Здравето ви се подобрява значително в среда-
та на месеца. Тогава настъпва благоприятен период за
лечение на стомаха, белия дроб и половата система.

CMYK-124

П
рез октомври ще бъдете заобиколени
от много хора и причината за това
е, че във вас те фокусират своите

лични интереси. Това не означава, че
трябва да налагате на околните собстве-
ното си мнение. Добре е да проявявате по-
вече такт. �След 5-и много от нещата,
които са ви притеснявали, ще се подре-
дят сами. Всичко ще започне да се случва без
обичайните препятствия и отлагания. �Ме-
сецът е хубав за всички, които се занимават с
изкуство. Успехът ще следва и тези, чиято дейност е
свързана с пътувания. �Внимавайте в каква компания се
движите през периода след 11-и. Приятели могат да ви
провокират към действия, които са в разрез с общоприе-

тите норми. През този период моралните ви
ценности и разбиранията ви за живота въ-
обще ще бъдат подложени на изпитание. В
никакъв случай не поемайте ангажи-
менти, които ви изглеждат подвежда-
щи от гледна точка на закона. Измъкне-
те се умело и отхвърляйте всички съмни-

телни оферти.

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�Не превръщайте материалното в самоцел, защото точ-
но по тази причина има риск да загубите много материални
неща. �Вслушвайте се в интуицията си. Това ще ви
спести доста главоболия.

ДEВА
(24.08 – 22.09)

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Намалете темпото, огледайте текущите си
дела и ги степенувайте по важност. Направете
си план за работа и си сложете срокове за
изпълнение на задачите. Разчистете старите
си сметки и задължения. Постарайте се да не
поемате странични ангажименти. �В начало-
то на месеца ще имате желание да харчи-
те безразсъдно. Не се учудвайте, ако в един
прекрасен ден се окажете с празен портфейл.
�Хубавото е, че на 2-ри ще ви върнат пари,
които отдавна сте дали на заем. �Въздър-
жайте се от сериозни финансови операции
до 10-и, тъй като нямате адекватна предс-
тава за реалното си финансово положение.
Не взимайте кредити или заеми през този пери-
од. �Използвайте талантите си, за да уве-
личите доходите си след 11-и. Парите ще
стимулират цялата ви активност в различни
сфери. �След 14-и финансовите проблеми ще
започнат да отшумяват.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Предразположени сте към емоционална нестабилност. Някои

от вас не получават желаното в любовта. Проявете емблематично-

то за вас търпение, преди да предприемете стъпки за помирение и

хармонизиране на връзката. �След 4-ти доверието в оношенията

с близките ще ви донесе усещане за комфорт и уют. Тези от

вас, които са на кръстопът, трябва да изчакат с окончателните

решения. Важните стъпки предприемайте само на трезва глава. Не

се поддавайте на отрицателните емоции, контролирайте чувства-

та си. �Една случка на 13-и ще ви донесе голяма радост и на-

дежда. Държите твърде много на свободата си, но напоследък тя

ви носи само празнота и самота. Помнете, че обвързването невина-

ги означава заробване и окови за духа. �След 21-ви отново са въз-

можни неочаквани и необясними промени на настроението ви.

А също и изневери и проблеми с интимния партньор, които ще ста-

нат причина за неустойчивост на семейните отношения.
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

� ХИРУРГИЧНИТЕ ИНТЕРВЕН-
ЦИИ СА НЕЖЕЛАТЕЛНИ: на 6-и.
Изключение от правилото
правят спешните операции. 
�ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ПРОВОКАЦИИ
В СЛУЖБАТА: на 12-и.
� РАДОСТ И НАДЕЖДА ЩЕ ВИ
ДОНЕСЕ ЕДНО СЪБИТИЕ: на 13-
и.
�ЩЕ ВИ ВЪРНАТ НЕОЧАКВА-
НО ЗАЕМ, КОЙТО СТЕ ДАЛИ
ОТДАВНА: на 2-ри.
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Фокусирате се 
в материалното

През октомври финансовата страна на нещата ви е зав-
ладяла толкова силно, че ще навлезе във взаимоотноше-
нията ви на всяко ниво. Месецът е добър за стабилизи-
ране на финансовото състояние на семейството и биз-
неса ви. Ще търсите нови контакти с цел да увеличите
доходите си. Използвайте периода пълноценно, като бъ-
дете максимално дипломатични. Опитвайте се да мис-
лите по-мащабно. За да бъдете по-убедителни, избяг-
вайте дребнотемието и детайлизирането при излагане
на концепциите си. Ако искате да проведете сериозен
разговор с висшестоящи или с хора, които могат да
ви подкрепят в бизнес начинание, направете го око-
ло 10-и. Подгответе се добре и пристъпете директно
към темата без излишни подробности, освен ако изрич-
но не ги изискат от вас. Изпаднете ли в многословие, ня-
ма да ви чуят. 

Нажежени отношения 
с роднините

Взаимоотношенията с най-близките ви хора също ще бъ-
дат засегнати от финансовата тема. Напрежението е си-
гурно. Спорове относно наследство могат да станат повод
за изостряне на отношенията. Препоръчително е да стиг-
нете до споразумение, за да прекратите конфронтацията
помежду си, но пък и не бива да отстъпвате от позициите
си в името на добрите отношения. Бъдете твърди, но не
агресивни и претендирайте само за това, което наистина
ви се полага. Ако се борите за повече – ще загубите всичко.
Месецът е подходящ за извънсъдебни споразумения, но ако
се наложи да водите дело, също имате добри шансове да го
спечелите. 8-и и 9-и не са удачни за преговори и споразу-
мения дати. Много полезно за вас в този момент ще бъде
общуването с брачния партньор и с родителите. Вслуш-
вайте се в техните съвети, които могат да се окажат
конструктивни за създалата се ситуация.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ОКТОМВРИ

ДЕВА И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Не можете да
приемете
спонтанното и на
моменти агресивно
поведение на
Овните. Критични
дни са 7-и и 22-ри,
така че е добре
тогава да не
влизате в словесни
пререкания и
двубои с тях.

Иска ви се да
хармонизирате
отношенията си с
Телец, което е
трудно на този
етап. Не се
опитвайте да
активизирате
този процес, а ги
оставете да
премислят
нещата.

С Близнаци
отношенията ви са
градивни.
Използвайте
периода, за да
изясните някои
натрупали се
помежду ви
проблеми. Добри
дни за това са 22-
ри и 23-ти. Не го
отлагайте.

Ракът не е сред феновете
ви през този месец. Той не
може да разбере какво се
крие зад устрема ви да го
привлечете на своя
страна. Активността ви
спрямо него може само да
влоши положението. На 5-
и и 18-и бъдете
толерантни към
Рачешките думи.

Вашите позиции
доста се различават
от тези на Лъва.
Постарайте се да не
предявявате
претенции към него
точно сега. Ако се
вживеете прекалено
в думите му,
конфликтът е
неизбежен.

С другите Деви
ще трябва да
се държите по-
спокойно и по-
дипломатично.
Иначе силните
енергии, които
си
препращате,
ще станат
взривоопасни.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Най-много ще
се карате с
Везните.
Добре е да
положите
усилия за
провеждане-
то на спокоен
разговор
между 19-и и
22-ри. Има
шанс да е
ползотворен.

Със Скорпионите
ще се
чувствате
прекрасно. Те са
готови по всяко
време да ви
подкрепят.
Разговорите за
финанси на 1-
ви, 5-и и 18-и
ще са много
полезни за вас.

Месецът е
подходящ за
сътрудничество
между вас и
Стрелеца. За
съжаление
пътищата ви
няма да се срещат
често. Но
причината ще
сте вие и вашето
психическо
претоварване.

Козирозите са извън
обсега на вашето
внимание сега. Не се
очакват нито
хубави, нито лоши
значими случки
между вас. Все пак
общуването ви няма
да е неприятно.
Може да обмените
ценни мисли
относно работата
и колегите.

С Водолеите е възможно
да имате взаимно
неразбирателство или
просто недоразумение,
което да доведе до
напрежение помежду ви.
Критични дни за срещи с
тях са 3-ти, 25-и и 26-и.
Тогава бъдете особено
взискателни към това,
което давате и
получавате като
информация.

С Риби ще ви е
изключително трудно
през този месец, макар че
по принцип се харесвате.
Конфликт може да
възникне поради
недоразумение. Твърде е
възможно те да ви
обвинят в нелоялност. Не
предприемайте
изясняване на
недоразумнията и
отношенията си с тях
на 27-и.

ДЕ
ВА

ДЕ
ВА
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ЗДРЗДР АВЕ И ХРАВЕ И ХР АНЕНЕАНЕНЕ
��Време е да отидете при личния си лекар. ��Ог-
раничете употребата на сладкиши и други калорич-
ни храни. Една диета ще ви помогне не само да сто-
пите излишни килограми, но и да повишите тонуса
си и да се предпазите от сериозни здравословни
проблеми. ��На 9-и при някои от вас може да се
появи гинекологичен проблем. Контролирайте
гневните си изблици, защото прекалената ви импул-
сивност може да стане причина за нещастен случай.
��Постарайте се да излъчвате положителни вибра-
ции. За това пренастройване могат да ви помогнат
медитативни практики, както и общуването с при-
родата. ��Около 18-и има опасност от влошава-
не на хронични заболявания. Очакват ви здравос-
ловни проблеми, провокирани от системна преумора.
Най-сериозно ще бъдат засегнати сетивата ви.
��От отравяния се пазете на 23-ти.
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НН
астроението ви е променливо и се
чувствате напрегнати, защото
имате нужда от пълноценна почив-

ка. Тъй като в момента не можете да си
вземете отпуск, опитайте да си починете
„в движение”. ��Неусетно ще придобиете
кураж за осъществяването на различни
творчески проекти. Потребността да се
чувствате харесвани ще ви накара да отделя-
те внимание на външния си вид, което ще ви нап-
рави още по-привлекателни. Това ще ви помогне да
установявате по-лесно контакти с представители на другия
пол, без значение дали са началници, подчинени, или делови
партньори. ��След 11-и интересите ви ще бъдат насоче-
ни към екстремните ситуации и окултизма. През този

период ще разберете истинската ценност на
приятелството. Дребна наглед случка ще се
окаже най-значителното нещо, което ви се е
случвало от доста време насам. ��След 21-
ви животът ви ще стане любопитен за
доста хора. Ще имате усещането, че живе-
ете в стъклена къща. Интуицията ще ви по-

могне да избегнете различни проблеми. 

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

��На 2-ри е възможно да проявите обидно недоверие
към ваш познат, който искрено желае да ви помогне.
Владейте се и не позволявайте на желанието си за надмо-
щие да надделее.

ВEЗНИ
(23.09 – 23.10)

БИЗНЕС ПРОГНОЗБИЗНЕС ПРОГНОЗ АА
��Професионалните ви планове са с доб-
ра перспектива за реализация, така че
засилете активността си на 7-и. Не
отивайте обаче с големи очаквания на лич-
на или делова среща. Ще останете разоча-
ровани. ��След 11-и ще ви изкуши учас-
тие в проекти, които според вас ще ви
донесат планини от пари. Не участвайте
в сделки, които ще ви принудят да наруша-
вате закона. ��Важно споразумение, кое-
то ще ви донесе финансова стабилност,
можете да подпишете на 12-и. ��Нео-
чаквана смяна на работата при някои
от вас ще бъде много изгодна след 21-ви.
��Професионалните успехи ще ви съпът-
стват до края на месеца. Изпълнявайте съ-
вестно задълженията си и не допускайте по
никакъв повод закъснения във вече планира-
ната програма. ��Очаквайте приходи от
хонорари на 26-и.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

��Хармоничните взаимоотношения са важни за вашето емоционално

равновесие. ��За съжаление през този месец емоциите ви ще вари-

рат от силно еуфория до депресия. Единствено спокойната семейна

среда ще работи в полза на душевния ви комфорт. Сред близките си ще

намерите нежност и романтика, от които толкова се нуждаете сега.

��Везните без постоянен партньор ще се насочат към бурни купони с

надеждата, че така ще избягат от депресивните си състояния. След

края на веселбите обаче депресиите ви ще бъдат още по-осезаеми. По-

подходящо е да се отдадете на съзерцание, четене и разходки сред

природата. ��Нуждаете се от повече духовна храна. Само тя ще ви по-

могне да запазите емоциите в задоволително равновесие. Не бива да се

чувствате обречени. Не забравяйте, че и лошото настроение си има

край. ��В любовта могат да се появят проблеми около 11-и.
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ПРИЯТНОСТИ ИПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАНЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИТИ

�� КОЛЕГИ ЩЕ СЕ ОПИТАТ ДА ИНТ-
РИГАНТСТВАТ ЗАД ГЪРБА ВИ: на 4-
ти. 
�� ПРИГОТВЕТЕ СЕ ЗА ЛЮБОВНИ
ТЕРЗАНИЯ: около 11-и.
�� НЕОЧАКВАНА СМЯНА НА РАБО-
ТАТА ЩЕ БЪДЕ ПЕЧЕЛИВША ЗА ВАС:
след 21-ви.
�� ЛЮБОВНИ ТЕРЗАНИЯ: около 11-и.
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Постоянният партньор Постоянният партньор 
е пренебрегнате пренебрегнат

Разпилявате чувствата си към различни привлекателни за
вас хора в началото на месеца. Опитайте се да разделите
емоционалните от служебните контакти, защото смесва-
нето им ще изложи на риск важни за вас връзки. Постоянни-
ят ви партньор ще се чувства пренебрегнат. На 8-и не се
заседявайте вкъщи. Използвайте този ден, за да бъдете с
любимия човек навън. Бъдете готови на снизхождение към
нервните изблици на любимия/любимата. Пазете се от
неоснователна ревност на 16-и. След 21-ви любовният
ви живот коренно се променя. Излъчвате повече чар и
спокойствие. Затова и по-лесно ще постигате успехи на
любовния фронт. Вниманието, което ще привличате през
последната седмица на месеца, е с нечувани размери, а то-
ва може да активира интригантството на другите.

Секс в службатаСекс в службата
За някои от вас работното място ще се превърне в
център за развлечения и във вероятно място за случайни
сексуални връзки. Бъдете внимателни в желанието си да

пофлиртувате и да направите впечатление. Цената, коя-
то може да платите, не си струва краткотрайното само-
чувствие, което ще постигнете. Съсредоточете се изцяло
върху запазването на колегиалните отношения и не давай-
те повод за клюки и интриги. Добре е и вие самите да не
участвате в подобни разговори зад гърба на други колеги.
Фокусирайте се върху контактите от делови характер.

Не се бъркайте Не се бъркайте 
в чужди работив чужди работи

Не се наемайте с решаването на чужди проблеми, защото
ще се окажете в средата на голям скандал – без вина винов-
ни, така да се каже. Стойте настрана от всички, които
искат да им помогнете. Отклонявайте молбите им или ги
пренасочвайте към други хора. Не се страхувайте, че някой
ще се обиди, защото сега всички са положително настрое-
ни към вас. 
Очакват ви ползотворни бизнес контакти с чужденци. Шан-
совете ви за успех в този план са отлични, а и по този на-
чин ще пренасочите енергията на взаимоотношенията си
в градивна посока.

ФОКУФОКУ СИ ВЪВ ВЗСИ ВЪВ ВЗ АИМООТНОШЕНИЯТАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ А ВИ ПРЕЗ ОКТОМВРИОКТОМВРИ

ВЕЗНИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИВЕЗНИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕНОВЕН ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ БЛИЗНАЦИ РР АКАК ЛЪВЛЪВ ДЕВА ДЕВА 
Имате много силна
връзка с Овен и често
ще мислите по един
и същ начин с него. Не
прекалявайте с
влагането на
емоциите обаче.
Рискувате да
изпаднете в сериозно
заблуда, че
отношенията ви
прерастват в
интимна близост.

С Телец
контактите ви
няма да са чести и
това може да ви
подтикне към
излишни терзания
за несъществуващи
между вас проблеми.
Истината е, че на
него му се иска по-
често да остава
сам и това не бива
да ви безпокои.

С Близнаци ще ви е
интересно и
разнообразно.
Допадат ви
тяхната
жизнерадост и
предприемчивостта
им. Ако обаче се
уморите от тях, по-
добре се оттеглите
временно, за да не
изчерпате
приятелството си.

Не се поддавайте
на честите лоши
настроения на
Раците. Възможни
са конфликти, ако
решите да им
обяснявате как
точно стоят
нещата. По-добре
ги оставете сами
да стигнат до
правилните
изводи.

Лъвът е склонен
да прекалява с
дребнавите
забележки и това
ще ви дразни. Ако
съумеете да
преодолеете
гнева си, особено
около средата
на месеца,
отношенията
ви ще се
запазят добри.

Октомври е напрегнат
месец за отношенията
ви с Девите.
Дребнотемието ще
навлезе в разговорите
ви, а това може да ви
изнерви така, че да
забравите за
дипломатичността.
Всяко усилие в посока
на успокояване,
особено около 20-и, ще
бъде от полза за вас.

ВЕЗНИ ВЕЗНИ СКОРПИОНСКОРПИОН СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ КОЗИРОГКОЗИРОГ ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ РИБИРИБИ
Я, се съберете цял
отбор Везни! Това е
много сигурна форма
на защита срещу
всякакви външни
влияния. Екипността
е чудесно спасение за
всички Везни, срещу
които е насочена
доста враждебност
през октомври.

Скорпионите са с
много силна енергия и
няма начин да не го
усетите. Ако са част
от работния ви
колектив, е почти
сигурно, че ще
обедините усилия с
тях за успешни
действия с цел
сплотяване на
колектива.

Стрелецът пак
ще ви провокира.
Този път обаче
няма да му се
дадете. Готови
сте със завидно
чувство за хумор
да го поставяте
на мястото му
всеки път,
когато се налага.

Отношенията ви с
Козирог са спокойни
и добронамерени.
Вашата жизненост
и чар му
импонират и той е
готов да ви
прости някои
„отклонения” от
договорените
помежду ви
отношения.

С Водолеите сте
чудесен тандем.
Можете да започнете
творчески проект,
любовна връзка или да
пътувате до
екзотично място.
Важно е да не
объркате любовните
с деловите и
приятелските
отношения.

Напоследък Рибите
проявяват
мнителност към вас.
Не се опитвайте да
им обяснявате
вербално
действията си.
Колкото повече им
обяснявате, толкова
повече ще ви
подозират в
неискреност. 
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Възможни са различни оплаквания, породени от вашето
небрежно отношение към здравето. �Самолечението
през времето между 6-и и 8-и може да доведе до край-
но неприятни последици. �Ако се налагат хирургически
намеси, е добре да ги планирате за периода 10–12 ок-
томври. �Не са изключени бъбречни кризи, дори и при те-
зи от вас, които никога не са се оплаквали от подобни
проблеми. �Специално внимание обърнете на храненето си.
Намалете консумацията на месо и увеличете тази на суро-
ви ядки и млечни продукти. Намалете солта и пийте пове-
че течности. Избягвайте пикантните подправки, а също и
горещите ястия и напитки. �Разходка сред природата
ще ви зареди и тонизира на 23-ти. �Към края на месе-
ца не пренебрегвайте дори най-незначителните гине-
кологични оплаквания, защото отложеното им лече-
ние може да задълбочи сериозно проблемите.
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А
ко ви се случват неприятности през
октомври, те ще са резултат от
вашите собствени действия в на-

чалото на месеца. Желанието постоянно
да предизвиквате съдбата ще ви поставя в
силно рисковани, дори опасни ситуации. Пра-
вите всичко, водени от стремежа си да
отигравате хладнокръвно ситуациите, кое-
то ви се изпречват. �Поведението и
чувствата ви ще са подложени на мощното вли-
яние на подсъзнанието, а това ще ви носи не само
вдъхновение и сила, но и тъга понякога. �След 7-и сте обх-
ванати от силен порив да постигнете целите си, без да
се интересувате от методите, които използвате. Вни-
мавайте, защото е възможно да попаднете в клопката на

собствените си действия и да преживеете
публичен крах. �След 21-ви започва един
от най-благоприятните за вас периоди
през тази година. Активността ви се под-
силва с целеустременост. Всичко, с което се
захванете, ще ви се удава, а желанията ви
ще се изпълняват сякаш от само себе си. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�Обмисляйте колко ангажименти наведнъж
приемате. �Разсеяността може да ви създаде врагове.
�Не си позволявайте да злепоставяте публично други хора.
�Не предприемайте рисковани и прибързани действия,
особено в периода между 10-и и 17-и.

СКОРПИОН
(24.10 – 22.11)

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Предстоят ви разнообразни промени в профе-
сионален план. �Особено неподходящ ден за
бизнес е 5-и, така че избягвайте да сключва-
те важни сделки на тази дата. �В началото
на месеца няма да постигате добри резултати
и това е свързано с факта, че началниците не
ви разбират. Необходимо е да положите усилия,
за да спечелите висшестоящите на своя стра-
на. Обяснявайте им по-детайлно и търпеливо
нестандартните си идеи, ако искате да ги оце-
нят по достойнство. �След 11-и ситуацията
в работата започва да се подобрява. Затру-
пани сте с работа, но ще се справяте бързо и
отлично с всичко, което ви се възложи. �През
последната седмица на месеца всичко, кое-
то ви е изглеждало трудно досега, ще започ-
не да се подрежда. Което пък ще доведе до до
увеличаване на популярността и уважението
към вас. А защо не и до издигане в йерархията и
до повишаване на доходите.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Емоционалният ви статус е отличен. Това е най-важната част

на вашата прогноза, защото, щом има страст, за Скорпиона всичко е

преодолимо. Излъчвате силен магнетизъм и ще се радвате на одобри-

телните реакциите от страна на околните. Възхищението на

околните ще бъде заряд за жизнените ви сили. �Сексуалната ви

енергия ще ви тласка към любовни авантюри. При някои от вас сек-

суалните разточителства обаче биха могли да опустошат душата

ви. Постарайте се да контролирате и да „изпускате равномерно

напрежението”. �Бъдете по-активни, когато решавате проб-

леми, свързани с личния ви живот, на 10-и. Не взимайте решения,

водени единствено от емоциите си. �Сексуалната ви привлекател-

ност ще нарасне с невероятна сила след 21-ви. Желанието да обича-

те и да бъдете обичани може да доведе до неочаквани романтични

приключения.

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�НЕПОДХОДЯЩ ДЕН ЗА
СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ: 5-и.
� СЕКСУАЛНАТА ВИ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛНОСТ ЩЕ СЕ УВЕЛИЧИ НЕИ-
МОВЕРНО: след 21-ви. 
�ОТДАЙТЕ СЕ НА ПРЕКРАСНИ
ЛЮБОВНИ МИГОВЕ С ПАРТНЬ-
ОРА: на 19-и, 20-и и 21-ви.
�НЕ ДЕЙСТВАЙТЕ ПРИБЪРЗА-
НО: през периода 10–17 окто-
мври.
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Приберете жилото
Особено трудни за вашите взаимоотношения ще са
първите две седмици на октомври. Усещането ви, че
околните са готови да ви навредят, донякъде има основа-
ния. Сами можете да промените това, като приберете жи-
лото си и не нападате хората около себе си за щяло и не-
щяло. Ситуациите изострят вътрешното ви напрежение и
няма да ви е лесно. Ако усетите, че не се справяте, просто
се отстранете мълчаливо, вместо да тормозите околните
с хапливи думи. Строгият самоконтрол на думите и
действията ви е задължителен до 14-и. Изричането
на откровени истини оставете за втората половина на
месеца, когато ще можете да внесете яснота в отноше-
нията си. 

Привидна хармония 
в службата

Скрито напрежение е сковало работното ви място. Обект
сте на задкулисните разговори на колегите. Ако сте ръко-

водител на екип, те няма да ви създадат проблеми, но ако
сте равнопоставен с тях, гответе се за началото на тру-
ден период. Силата е на ваша страна и е добре да иници-
ирате разговори, които да внесат добронамереност и да
спрат процеса на влошаване на работната атмосфера. 

Бъдете тактични 
с близките

Бъдете деликатни в общуването си с роднините
между 1-ви и 5-и. Ако пак развържете езика си, ще пре-
дизвикате конфликти. Хубаво е, че независимо от вашето
поведение отношенията с брачния партньор са добри. Това
се дължи на усилията, които той полага да не ви дразни, и
на непрестанните му опити да ви разбира. Все пак през
първата половина на месеца между вас ще има известно
отчуждение. Седмицата след средата на октомври
ще бъде изпълнена с повече топлина, разбиране и
приятни преживявания. Смяната на обстановката би се
отразила още по-добре на отношенията ви.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ОКТОМВРИ

СКОРПИОН И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Почти целият
октомври ще е
спокоен в
присъствието на
Овена. В края на
периода може да
настъпи изненадващ
обрат в
отношенията ви,
породен от ваше
невнимание. Не
предявявайте
никакви
претенции към
него след 23-ти.

Не успявате да
се сближите с
Телеца. Точно
сега не се
опитвайте да
подредите
отношенията
си. Нито вие
сте в добра
форма за това,
нито пък те
горят от
желание да се
сближавате.

Трудно ще работите с
Близнаци, макар че те
се опитват да бъдат
от вашия отбор.
Вината е ваша,
защото хем имате
изисквания към тях,
хем не ги допускате
до важна информация.
Не забравяйте, че
когато товарите със
задължения някого, е
добре да му давате и
права.

Към Рака сте
добронамерени,
както винаги.
Искате той да
поеме
инициативите и
това е добре, но
не бива да
оставяте всичко
в негови ръце до
средата на
месеца. Има
опасност да го
обезсърчите по
този начин.

С Лъва периодът ще е
труден. Отношенията ви с
представителите на този
зодиакален знак са
отражение на
отношенията ви с хората
въобще. Може да
използвате общуването си
с него като индикатор за
това, до каква степен сте
способни да излезете от
собствените си проблеми.
След 15-и се очаква
разведряване помежду
ви.

Най-добре през
октомври ще се
чувствате с
Девите. По
необясним начин
те са в синхрон с
вашите
настроения и
като че знаят
кога и как да
реагират. Не ги
подлагайте обаче
на Скорпионските
си словесни атаки.

СК
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ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
На фона на
останалите много
сложни
взаимоотношения
общуването ви с
Везни ще е направо
леко. В делови план
можете да
разчитате на
подкрепата им,
особено що се отнася
до подобряване на
климата в колектива.

Между вас и
останалите
Скорпиони не
протичат
хармонични
енергии. Могат да
избухнат силни
страсти и те за
жалост не са
положителни.
Затова бъдете
много
внимателни.

Не пренебрегвайте
Стрелците. Те са с
вас, но не знаят как да
ви го покажат. Малко
сте ги стъписали
обаче с хладината и
напрежението, което
излъчвате. След 18-и е
добре да поговорите
приятелски и да
внесете яснота в
отношенията с един
Стрелец.

Имате всички
шансове да
осъществите
добро
сътрудничест-
во с Козирога.
Не очаквайте
обаче от него
повече
спонтанност,
отколкото
може да
прояви.

Отношенията ви с
Водолей изискват
вашето специално
внимание. Ако не
можете да си го
позволите, по-добре е
да останете настрана.
Неговите претенции и
желания ще ви се
струват силно
преувеличени. Понякога
даже нелогични и
ексцентрични.

Риби са дистанцирани
от вас, което в
момента е полезно и
за двете страни.
Няма изразена
дисхармония в
отношенията ми, но
е добре да бъдете
внимателни при
общуването с тях,
ако все пак се налага
да общувате по-
активно.

СК
ОР
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Здравето ви е отлично. �Около 2-ри има предпос-
тавки за известна нервност и чувство за безпокой-
ство, но няма основания за сериозно притеснение.
Изпитвате по-голяма потребност от разходки на чист
въздух. �Около 6-и има опасност от злоупотреба с
радостите на живота. Не преяждайте, защото риску-
вате през следващите два месеца забележимо да увели-
чите теглото си. Ако страдате от проблеми с черния
дроб, имайте предвид, че лекарските заключения може да
се окажат погрешни. Ако имате нужда от почивка в са-
наториум, сега му е времето. �Около 11-и са възмож-
ни проблеми с опорно-двигателния апарат и кожа-
та. Опасността от травми значително се увеличава.
�Към състоянието на безпокойство и умствено
напрежение могат да се добавят глабоболие, зъбо-
бол и трудности с храносмилането на 19-и.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Ако имате творческа професия, начало-
то на месеца е много благопирятно за вас.
Опитайте се обаче да основавате решенията
си на разума вместо на чувствата. Популярно-
стта ви в службата ще расте. �Възможно е
на 4-ти да участвате в тайни преговори и
в подписването на секретни договори.
�Въздействието ви около 6-и е много силно.
Денят е подходящ за сценични изяви. �След 11-
и някои от вашите  проекти ще изненадват
със своята грандиозност и сериозни финансови
параметри. Без чужда помощ нямате шанс да
се справите. За някои от вас това може да бъ-
де специфичното знание на семейната тради-
ция. Не се опитвайте да доминирате над ос-
таналите през последната седмица на месеца.
Пазете се от всичко, което съдържа авантю-
ристичен елемент. В противен случай може да
станете обект на обвинения, част от които
ще са справедливи.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Хубаво е да помислите как да се разтоварвате емоционално. Психо-

логически месецът може да бъде оценен като благодатен за правенето

на сериозна равносметка. Позволено ви е временно да се затворите в

себе си и да се отдадете на философски самоанализ. Възможно е да усе-

тите лека депресия и временно да сте в невъзможност да изпълнява-

те ангажиментите си. �Твърде вероятно е да ви глождят съмне-

ния относно верността на партноьра ви до 10-и. Иначе сте спо-

собни да поддържате миролюбието в семейството и отношенията с

близките ще бъдат белязани от топлота. �Подходящ за възстано-

вяване на отношенията с представител на противоположния

пол е 10-и. �След 12-и вашата привлекателност ще увеличи влияние-

то ви върху околните. Склонни сте да отделяте сериозно внимание на

външността. Сексуалното ви излъчване е магнетично и ще изиграе

важна роля за появата на нови романтични възможности. �На някои

Стрелци им предстои да вземат важни решения за годеж или за брак.
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З
а вас предстои период на сериозна
стабилизация. Всичко, с което се зах-
ванете, ще се увенчае с позитивна

промяна. Ако е смяна на местоживеенето –
струва си. Ако е подобряване на вашите
конкурентни предимства чрез нови квали-
фикации или образование, отново не се ко-
лебайте. �От 6-и до 10-и всяко събитие,
дори най-незначителното на пръв поглед,
ще има съдбовно значение за бъдещето ви.
Професионалната ви кариера ще получи нов тласък.
�Периодът след 22-ри ще изисква от вас сериозни уси-
лия и може коренно да промени живота ви. Вероятно
ще започне с проблеми, изходът от които може да е нео-
чакван и променящ статута ви из основи. Цялото ви вни-

мание ще е съсредоточено върху кариерата.
За радост получавате помощ както от
близки роднини, така и от шефовете си.
�Голяма част от енергията ви след 21-
ви ще бъде насочена и към преустрой-
ство в дома както в материален план,
така и в емоционален. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�Липсата на конструкивна мнителност може
да причини проблеми. „Доверявай се, но проверявай”
трябва да бъде девизът ви за този месец. �Отстояване-
то на силни и точни позиции по важни въпроси е ваша-
та печеливша стратегия за действие.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 – 22.12)

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�ПОДХОДЯЩ ЗА ВЪЗСТАНОВЯ-
ВАНЕ НА ОТНОШЕНИЯ С
ПЕРДСТАВИТЕЛ НА ПРОТИВОПО-
ЛОЖНИЯ ПОЛ: 10-и.
�ОБАЯНИЕТО ВИ СТАВА НЕУСТО-
ИМО: след 12-и.
�НЕБЛАГОПРИЯТЕН ЗА ХИРУР-
ГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ: 19-и.
� ГРАНДИОЗНИ ПРОЕКТИ И
ГРАНДИОЗНА РАБОТА: след 11-и.
�НЕ ПРЕЯЖДАЙТЕ: на 6-и.
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Общувате творчески
Отношенията ви с околните са твърде динамични. Някои
от старите ви вече изчерпани връзки ще се разпаднат, а
на тяхно място ще се появят нови, които ще съответ-
стват на вашия нов светоглед. Особено силно важи тази
трансформация за родените през втората половина на зна-
ка. Посветете времето до 10-и на приятелите си. Във
вашите възможности е да създадете атмосфера, която да
реанимира отношенията, където това се налага. Около вас
ще се събират предимно художници, музиканти, психолози и
юристи. В атмосферата на този кръг от интересни хора
ще научите много за скритата страна на живота. Пара-
лелно ще развиете способност да влияете на ставащото
около вас, без да привличате вниманието към себе си. Меж-
ду 11-и и 21-ви контактите ви с творчески и в същото
време влиятелни личности ще се засилят. Периодът е
подходящ за реализирането на всякакви идеи. Внимавайте
само за дребни, но съществени за останалите пропуски. То-

ва може да наруши нарасналото към вас доверие. След 21-
ви не предприемайте нищо, докато отмине влиянието
на слънчевото затъмнение.

Освежете 
връзката си

Периодът след 19-и е подходящ за обновление и преоб-
разувания на семейните и любовните връзки. Усещате
тази необходимост, защото отношенията при семейните
са изострени. Важно е да знаете, че вашият партньор не е
в синхрон с новите ви настроения и именно от това ще
възникнат конфликти. Не пестете думите си и водете
разговори с него, като покажете цялата си любов и загри-
женост за връзката ви. При други от вас може трансфор-
мацията да е вървяла синхронно и при двамата. При трети
преобразуванията ще се случат във вид на обновено или
направо ново жилище. Какъвто и да е вариантът за вас,
месецът изисква да се синхронизирате с половинката си.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ОКТОМВРИ

СТРЕЛЕЦ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Много
дипломатични
бъдете с Овена. Не
давайте на
интригантите да
се вмъкнат между
вас, защото това
може да продължи
за дълъг период от
време. Времето
до 9-и е критично
за отношенията
ви.

Между вас и Телец
няма хармония и
това ще се усети
още през първите
дни на октомври.
Той ще избягва да
говори с вас. Добре
да последвате
неговото
поведение. Така ще
предотвратите
провал в
отношенията ви.

В компанията на
Близнаци ще се
чувствате добре.
Вашата щедрост
и тяхната силна
отзивчивост към
всичко, което се
случва наоколо, ще
създадат
атмосфера за
хубави моменти,
преживени заедно.

Изпитвате известна
отчужденост спрямо
Рака. Хубаво е да
бъдете внимателни с
него, защото
чувствителността и
ранимостта му са
изострени и е
възможно да го
тласнат към
конфликти и
безпричинни
избухвания.

На една вълна сте с
Лъва, но като че ли се
боите да се
доближите до него.
Месецът е подходящ
за по-близък контакт с
представители на
тази царствена зодия.
Постарайте се да
спечелите доверието
им – ще се нуждаете
тепърва от тяхната
помощ.

С Девите няма да
имате много
контакти през
октомври. Те имат
нужда от повече
спокойствие, което
се изразява в
изолация от околния
свят. Нямат нищо
против вас и е
хубаво да уважите
потребността им
да бъдат сами.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Общуването ви с
Везни е интересно. Те
ще бъдат забавни,
ако проявявате
чувство си за хумор.
Ако обаче решите да
се заяждате и да ги
провокирате, няма да
издържат дълго и е
възможна конфликтна
ситуация, за която
после ще съжалявате.

Повече хумор ще ви
е необходим и в
отношенията ви със
Скорпиона. Важно е
да не приемате
драматично
неговото странно
напоследък
поведение. Запазете
добрия тон и се
постарайте да
бъдете коректни.

С другите Стрелци си
сътрудничите на
високо ниво. Не се
отдалечавяйте от
деловия тон и
общите интереси и
ще се радвате на
взаимно
разбирателство. Не
включвайте никакви
емоции на 19-и,
защото рискувате
да развалите всичко.

Съществуват
рискови зони в
отношенията ви
с Козирог. Той не
търпи
неточност, така
че се
постарайте,
особено сега, да
не си позволявате
закъснения,
забравяния и
други пропуски.

Най-трудно е да
намерите общ
език с Водолея.
Настроението и
поведението му
са много капризни
и постоянно се
менят, което
може да
предизвика у вас
гневни изблици.
Критични дати
са 3-ти и 16-и.

Очакват ви интензивни
контакти с Риби, но не
всички от тях ще
бъдат приятни. Ако те
са сред вашите
подчинени, бъдете по-
деликатни с тях. Ако
са ви шефове, изобщо
не се впускайте в
изясняване на
отношенията си сега.
Много напечено става
след 7 октомври.
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БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Готови сте да положите много труд за профе-
сионалния си възход. При някои от вас високият
социален статус, наследен от родителите, как-
то и богатите и щедри приятели ще играят съ-
ществена роля. Срещите с нови хора ще ви заре-
дят с нови идеи. Ще бъдете въвлечени в сериозни
битки и конкуренция в работата. �На 9-и мо-
гат да се появят извънредни ситуации, които
е хубаво да решавате самостоятелно. Съве-
тите на колегите само ще ви разколебаят. Жела-
нието за издигане в професията може да подтик-
не някои от вас към допълнителна квалификация.
�Всяка трудност, която преодолявате в про-
фесионален план, ще повлияе положително на
имиджа ви след 21-ви. Самостоятелният твор-
чески подход, упоритостта и издръжливостта,
както и умението да убеждавате ще ви помог-
нат да намерите общ език с повечето от колеги-
те си. �Ще пожънете успехи на работното мяс-
то, но не бива да забавяте темпото.

CMYK-132

В
ашият художествен и артистичен
талант ще намери признание. Зае-
тите с обществена дейност сами ще

се чудят на променливото си поведение. Ту
ще бъдат енергични и напористи, следвай-
ки амбициите си, ту с всички средства ще
се опитват да се въдворят покой и хармо-
ния. �Съчувствието и помощта на прияте-
лите ще ви дават сили да се движите напред.
Благодарение на любезността и внимателното
отношение на другите вие ще можете бързо и без
особени усилия  да установявате контакти и да водите
преговори. �Обстоятелствата след 11-и  активизират
у вас чувството за собствено достойнство. Очаква ви
оспорвана конкуренция, затова се пригответе за бързи ре-

шения, дори и да са в разрез с общественото
мнение. Следвайте собствените си мотиви.
�През последните десет дни на месеца
публичността ви ще се увеличи. Къс-
метът ще стане причина за нарасналата
ви популярност и ще продължи да ви следва
по петите. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Възползвайте се от съветите на околните, но се
съобразявайте със специфичното положение и знание,
което имате. Разпускайте и се забавлявайте само в ком-
панията на близки приятели.

КОЗИРОГ
(23.12 – 20.01)

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

� ВЪЗМОЖНА Е ЗАГУБА НА ПА-
РИ: на 10-и.
�ОБНАДЕЖДАВАЩИ ВЕСТИ ОТ
ЧУЖБИНА ЩЕ ПОЛУЧИТЕ: на 23-
ти.
�ПРИЯТНА ИЗНЕНАДА ОТ ЛЮ-
БИМИЯ ЩЕ БЪДЕ ПОВОД ЗА
ПРЕКРАСНА РОМАНТИЧНА ВЕ-
ЧЕР: на 24-ти. 
� СВРЪХЧУВСТВИТЕЛНИ И
ОБИДЧИВИ СТЕ: след 14-и.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Общият ви енергиен потенциал е добър и лесно
ще успявате да се справяте с временните неразпо-
ложения. Хубаво би било въпросите на здравето да ос-
танат така значими за вас, както са били досега. Физи-
ческите и емоционалните натоварвания могат да се
проявят в сърдечни смущения и болки в областта на
гърба. С началото на есента са възможни внезапни прос-
тудни заболявания и неразположения. �На 15-и се обле-
чете добре и не се излагайте на течение. �Бъдете
бдителни към качеството на храната на 19-и. Ме-
сецът е подходящ за по-калорични ястия. �Леки депре-
сивни състояния могат да споходят някои от вас
след 20-и. Възможни причини са обикновена емоционална
неудовлетвореност или неоснователно чувството за
вина, че сте си позволили да се порадвате на живота
повече, отколкото смятате, че ви се полага.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Въпреки засилената ви вътрешна потребност да привличате сим-

патиите на околните периодът ще е труден за емоционалния ви

живот. �По-възрастни от вас хора ще станат причина за импулсив-

но поведение от ваша страна. Измъкнете се с чувство за хумор от

флирт с по-възрастен представител на противоположния пол. �След

14-и чувствителността ви отново ще е изострена и това ще

ви създаде проблеми със самите вас. Настроението ви е променли-

во, но не се оставяйте на самотата. Уединението няма да ви помог-

не. �Изпитвате тъга по нещо преживяно и продължавате да

търсите уединение на 20-и. �През последната седмица на месе-

ца обаче от вас ще се излъчват ведрина и спокойствие. Не позво-

лявайте на клюките да съсипят настроението ви. �Любимият чо-

век ви е подготвил приятна изненада на 24-ти и ви очаква прек-

расна вечер. Семейните се чувстват щастливи с партньора си и се

радват на поддръжката му във всяко отношение.
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Общуването ви изморява
Желанието ви да бъдете сред хора ще се изпари още
през първите дни на месеца. Иска ви се повече време да
оставате сами. През октомври обаче сте много търсени за
всевъзможни съвети и консултации. Бързо ще си дадете
сметка, че всички разчитат на вас, а това доста ще ви
умори и изнерви. Не е изключено да излеете напрежението
си върху близките си, които нямат никаква вина за нато-
варването ви. Уединение може да си осигурите само в слу-
чай, че си вземете отпуска и заминете някъде. 

Обърнете внимание на любимия/любимата
Напоследък нямате време за брачния партньор и това може
да породи неговото основателно недоволство. Разбира се,
че вашата работа е много важна, но времето, което пре-
карвате вкъщи, запълнете с внимание към любимия, а не с
грижи за дома. Ако не намирате сили да мислите за друго,
освен за служебните си ангажименти, опитайте се да го
направите ваш съучастник, като споделяте проблемите си
от деня. Не забравяйте, че това е приемливо, но временно

решение. Отправете се на кратко пътешествие. 

Подходящо време за обвързване
Вашето очарование е на висота и представителите на
противоположния пол няма да останат равнодушни. Ако
все още сте сами, то този месец ще бъдете в страхотна
форма за нови запознанства. Връзката ви може да се задъл-
бочи и дори да вземете решение за брак. Месецът е под-
ходящ за обвързване и зачеване не дете. Разграничавай-
те желанието си да имате нов приятел от това да имате
ново гадже. Ако объркате посланията си, ще объркате и
обожателите. 

Клюкарстват зад гърба ви
Злословят зад гърба ви. Затвърдете имиджа си на принци-
пен човек и не слизайте на нивото на клюките. Можете из-
цяло да разчитате на истинските си приятели. Отделете
повече време за приятелите. Така ще се разтоварите от
ежедневните грижи и ще получите възможност да обмени-
те полезна информация. 

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ОКТОМВРИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Овните са в
състояние да ви
изведат от
обичайното за вас
равновесие, но
опитайте да
бъдете
максимално
коректни с тях. С
конфликти няма да
постигнете нищо.
Критични дни са
1-ви, 9-и и 16-и.

Приятни и
ползотворни срещи
ви очакват с
Телците.
Общуването с тях
ще е удоволствие,
ако сте внимателни
на 15-и. Това е
единствената
опасна за влошаване
на отношенията ви
дата.

С Близнаци
месецът е
относително
спокоен. Може би
ще имате нужда
да се доверите
някому и в този
случай те ще са
насреща. В тяхно
лице ще
срещнете силна
опора и разбиране.

Хубави ще са
срещите ви с
Раците. Желанието
ви да им помогнете
не е съвсем
безкористно, но
взимате дейно
участие в техните
успехи. Дните
между 7-и и 15-и
са много
ползотворни.

Контактите с
Лъв са много
полезни за двете
страни. Вашият
устрем да
доведете нещата
докрай ще се
съчетае с
неговата енергия и
общите ви
проекти ще се
увенчаят с успех. 

Общуването ви с Дева
няма да е интензивно
през октомври. Срещите
ви ще бъдат единствено
от делови характер.
Може да се почувствате
изолирани, но не
взимайте ситуацията
присърце. Това е
краткотрайна и
полезна за
отношенията ви
почивка.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Присъствието на
Везни ще ви доставя
радост. От време на
време обаче може и
да ви раздразнят с
многословност и
липса на
съобразителност.
Ако сега направите
своите забележки
и препоръки, те ще
бъдат взети под
внимание.

Със Скорпион може
да имате добре
съвместимост,
стига да не
навлизате взаимно в
териториите си на
действие. Ако не
спазвате тази
препоръка, няма да
стигате до
консенсус, защото
всеки ще брани
своите интереси.

За Стрелеца е по-
добре да не попада
в полезрението ви,
понеже е разсеян,
а това ви дразни.
Силно може да ви
разгневи и
неговата
инертност.
Напрежението
помежду ви е
най-силно след 22-
ри.

С Козирог сте в добри
делови, но в по-трудни
лични
взаимоотношения.
Просто диференцирате
общуването си. Ако
сред близките ви има
човек от този знак,
добре е да бъдете
внимателни и
толерантни, особено
в началото на месеца.

Водолей може да
ви предизвиква
доста често.
Важно е да знаете,
че не го прави
нарочно, за да ви
ядоса. Просто
несъвместимост-
та ви през този
месец е голяма и е
добре да се
съобразите с
това.

С Риби сте в много
добър контакт. Ако
е имало някакви
недоразумения
помежду ви, сега
те могат да бъдат
окончателно
изчистени.
Подновените ви
добри
взаимоотношения
ще се запазят за
дълго време.
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ЗДРЗДР АВЕ И ХРАВЕ И ХР АНЕНЕАНЕНЕ
��Преливате от енергия, но и нервите ви са опънати до
скъсване. ��Възможни са главоболие и проблеми със
съня. В никакъв случай не взимайте лекарства без компе-
тентно предписание. Доверете се на лекарите, макар и
да не ви харесва това, че всичко приписват на нервното
ви пренапрежение. Намерете начин да релаксирате.
Движете се в добра компания и излизайте по-често на
чист въздух. Наложете си спокойствие, гневът няма да
ви помогне. ��Месецът е подходящ за диети с цел ре-
дуциране на теглото. Добре е да планирате разто-
варващи дни (само с плодове и течности). ��Обогатете
седмичното си меню с храни, богати на витамин  В12 –
черен дроб, месо, яйца и мляко. Наблегнете на ядките и
зърнените храни. Имайте предвид, че зеленчуците поч-
ти не съдържат този витамин. ��През периода 11-
и–17-и ще се чувствате не уморени, а направо из-
тощени.

БИЗНЕС ПРОГНОЗБИЗНЕС ПРОГНОЗ АА
��Разширяват се контактите ви с чужде-
странни партньори, а това може да изве-
де бизнеса ви зад граница. Предприемаческа-
та интуиция ще ви помогне за успешното раз-
витие особено на благотворителна, религиоз-
на, книгоиздателска и рекламна дейност.
��След 11-и началниците ви ще изразят за-
доволството си от качествената ви рабо-
та чрез повишаване на възнаграждението
ви. ��Успехът ще ви съпътства в сделки и
юридически дела. Насочете се към партньор-
ства и съюзи. ��Блестяща изява на работно-
то място ви очаква на 17-и. Не са изключени
неочаквани финансови постъпления още преди
средата на деня. ��На 25-и ще трябва да се
примирите с недостатъците на околните
и да избягвате конфронтациите. ��В края
на месеца някои от вас може да получат пред-
ложение за работа, което ще бъде доста при-
мамливо, но пък малко рисковано.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

��Достатъчно е да не се затваряте вкъщи и интимните изкушения

ще  се появяват едно след друго. Вашата емоционална природа ще бъде

приятно предизвиквана от иненадващи покани за общуване. ��Неанга-

жираните в сериозна връзка представители на знака ще срещ-

нат интересна личност от противоположния знак Лъв. ��Усеща-

нето за напрежение с интимната половинка е безпочвено при Водолеи-

те с дълготрайна връзка. С голям успех можете да изявите фантазията

си и да зарадвате любимия човек с нещо, което самите вие сте мечта-

ли да имате или да преживеете. Във въздуха ще се понесе аромат на

романтика. ��Емоциите ви на 8-и ще бъдат интензивни и разнопо-

сочни. ��По-чувствителните от вас може да изпаднат в емоцио-

нален срив на 12-и, който ще се дължи на деспотично отношение

към вас. Идеалистичната ви представа за любовта ограничава връзка-

та ви и ви пречи да опознаете партньора си такъв, какъвто е.
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ОО
чаква ви месец, пълен с успехи във всяко
начинание. От вас ще се излъчва силна
и хармонизираща енергия. Усилва се

фантазията ви и творческите ви способ-
ности търсят реализация. При много от
вас са възможни пътешествия с туристи-
ческа или образователна цел. Срещите с
чужденци и с представители на други етно-
си и религии ще разширят хоризонта на зна-
нията ви. ��След 11-и мнозина от вас ще зае-
мат по-значима позиция в обществото. Това е
особено силен период за онези, които се занимават с поли-
тика. Сега е важно да се вслушате изцяло в онова, което
интуицията ви диктува. Срещу вас ще се появят сериозни

опоненти, но сте в състояние да ги оборите
или елиминирате, стига да запазите спокой-
ствие и да не се взимате емоционални ре-
шения. ��Възможни са непрекъснати
конфликти с околните след 21-ви. Вие
ще критикувате другите и те ще ви
отвръщат със същото. 

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

��Да рушите вече създадени неща, е глупаво. ��Гле-
дайте на света откъм добрата му страна и овладей-
те агресията си в средата на месеца. ��Позитивните
послания са вашият най-добър съюзник.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)
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ПРИЯТНОСТИ ИПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАНЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИТИ

�� НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ДНИ ЗА
ЗДРАВЕТО ВИ СА: 4-ти, 8-и и 19-и.
�� НЕОЧАКВАНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА
ЗАПЛАТАТА ОЧАКВАЙТЕ: след 11-и.
�� ПРИМАМЛИВО, НО И МАЛКО
РИСКОВАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РА-
БОТА МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ: в края
на месеца.
�� ЕМОЦИОНАЛЕН СРИВ: на 12-и
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Разместват се пластовеРазместват се пластове
Отношенията ви с околните са полярни. Част от връзките
ви ще се разпаднат. В същото време ще се появят нови хо-
ра със съвсем различен от вашия светоглед, на които пър-
воначално ще бъдете ожесточен опонент. Впоследствие
обаче именно те ще се окажат носители на новото, към
което се стремите, и в тяхно лице ще намерите добри
приятели и верни сътрудници. Затова не бързайте да
отхвърляте новите хора и техните предложения. Тенден-
цията на разместване на пластове ще се прояви отчетли-
во в най-близкото ви приятелско обкръжение. Някои от
тях, които сте приемали безусловно, сега ще се отдалечат
необяснимо. Не се противопоставяйте на тези промени, за-
щото те ще в освободят необходимо пространство за за-
познанство с нови хора. Не е изключено около вас да се поя-
вят и хора от миналото, които не сте се надявали да
срещнете отново. Бъдете будни за тези процеси, защо-
то всеки новопоявил се около вас човек ще е носител
на послание, от което имате и ще имате нужда.

Близките Близките 
не са ви виновнине са ви виновни

Не се конфронтирайте с децата си, защото ще ги нарани-
те с липсата на разбиране и деликатност. Вашата избух-
ливост и неприемането на тяхната гледна точка може да
доведе сериозни сривове помежду ви. Не е време да налага-
те силово родителския си авторитет. Другата проблемна
зона е свързана с отношенията ви с любимия човек. Хубава-
та новина е, че лошото ще продължи само в първата
седмица на октомври, после ще отмине и няма да ос-
тави лоши последици. 

Не преговаряйте с началнициНе преговаряйте с началници
По-добре е през октомври да бъдете повече изпълнители.
Не е време да провеждате преговори с висшестоящите.
Имате нужда от време, за да осмислите и структурира-
те идеите си така, че да са готови за презентация. Ако
избързате, предложенията ви могат да бъдат отхвърлени
завинаги.

ФОКУФОКУ СИ ВЪВ ВЗСИ ВЪВ ВЗ АИМООТНОШЕНИЯТАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ А ВИ ПРЕЗ ОКТОМВРИОКТОМВРИ

ВОДОЛЕЙ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИВОДОЛЕЙ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕНОВЕН ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ БЛИЗНАЦИ РР АКАК ЛЪВЛЪВ ДЕВА ДЕВА 
В началото и в края на
месеца ще ви бъде
трудно да
установите
пълноценен контакт с
Овена. Каквото и да
кажете, ще бъде
възприето от него
като агресия и
затова е добре да
избегнете срещи и
стълкновения на 1-
ви, 2-ри, 28-и и 29-и.

С Телец също ви е
трудно да общувате.
Не планувайте
сериозни разговори,
защото няма да сте
на висота. Телецът
очаква от вас
конструктивни
предложения, а вие
блуждаете в сферата
на
неопределеността.

Близнаците
единствено могат
да съзрат и
оценят
същественото
във вашите на
пръв поглед
отнесени идеи.
Единствено с тях
ще се чувствате
свободни в
споделянето на
мислите си.

Желателно е да
избягвате контакти
с Рак. През целия
месец той е
непредсказуем в
отношението си
към околните и с
това представлява
опасност за вашата
изострена
чувствителност.

Срещите ви с
Лъвовете ще се
превърнат в арена
на сблъсъци. Хубаво
би било да се
постараете да не
се налагате на
всяка цена в
присъствието на
представител на
този зодиакален
знак. Не дразнете
Лъва сега!

Дева ви извежда от
равновесие с
проявите си на
разсеяност,
особено ако
работите в екип.
Бъдете по-
конкретни в
изискванията си
към нея и по-
толерантни към
грешките є на 3-
ти, 25-и и 26-и.

ВЕЗНИ ВЕЗНИ СКОРПИОНСКОРПИОН СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ КОЗИРОГКОЗИРОГ ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ РИБИРИБИ
Запазете
досегашната
тенденция на
отношенията си с
Везни. Ако
допуснете някакви
трансформации да
променят посоката
на дълго градените
връзки, може да
загубите приятел
или ценен
сътрудник.

През този месец
околните трудно
приемат идеите ви
и най-яркият
изразител на тази
тенденция е
Скорпионът. Така че
не се появявайте
неподготвени пред
представителите на
този знак. Те вярват
само на мотивирани
изказвания.

Трудностите в
отношенията със
Стрелеца ще
изненадат и
двете страни.
Всъщност в
основата на
проблемите сте
вие, затова
проявете
повече внимание
към него на 3-ти
и 27-и.

Конфликтът с един
Козирог може да
избухне всеки
момент. Но не ви
съветвам вие да го
предизвиквате. През
октомври е
препоръчително да
стоите по-далече от
Козирозите, ако не
искате да
прекратите завинаги
отношенията си.

С останалите
Водолеи се
очертава да си
партнирате
перфектно.
Веят ви едни и
същи ветрове и
затова усещате
разбирателство
помежду си.

Риби могат, без да искат,
да ви провокират да
влезете в спор с тях.
Скандалът е неизбежен,
ако започнете да ги
критикувате и
нападате. Ако не
отвръщате агресивно,
нещата много бързо ще
отшумят и всичко ще
остане спокойно.
Внимавайте с тях
между 22 и 26
октомври.

ВО
Д

ОЛ
ЕЙ

ВО
Д

ОЛ
ЕЙ

ВО
Д

ОЛ
ЕЙ

ВО
Д

ОЛ
ЕЙ

Бела, брой 10 (116), 2007
135



CMYK-136

П
рез първата седмица на месеца всич-
ко ще ви дразни. Неспокойният ви дух
ще търси приключения. Имайте пред-

вид обаче, че са възможни внезапни загуби
поради нереалистични оценки на ситуация-
та. Бъдете внимателни при пътувания и
премествания, защото може да са съпрово-
дени с проблеми. �Кризисните ситуации
през месеца ще се отразяват негативно
върху вас. Вместо да изпадате в отчаяние, се
постарайте да се поучите от грешките си. Често
ще се замисляте за смисъла на живота, в резултат на кое-
то могат да се променят представите ви за житейските
ценности. �След 11 октомври ще бъдете под влияние
на огромна нужда да останете сами и да се вглъбите в

мечти и илюзии. В случай че ви липсва вът-
решна опора, потърсете опита и съвета на
авторитетен за вас човек. �Желанието
на някои от вас да се впуснат в аван-
тюри може да доведе до проблеми от
всякакво естество след 20-и. Внимавай-
те, когато общувате с непознати хора.

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�Не се чувствайте задължени да се съобразявате
с желанията и капризите на околните. В повече от слу-
чаите те самите не са наясно какво искат. �Не търсете
рационален подход при решаването на проблемите, а
изпълнете това, което ви подсказва интуицията.

РИБИ
(20.02 – 20.03)

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Предстоят успехи на всички Риби, които се за-
нимават с банково дело, застрахователен биз-
нес, посредничество и политика. От всички дело-
ви начинания отдавайте предпочитания на онези,
които са с широко обществено значение. �В среда-
та на месеца можете да очаквате печалби от
обществена дейност, застраховане или наслед-
ство. В същото време внимавайте много какви до-
кументи подписвате. �Отлични предложения ще
ви направят чуждестранните партньори. �Сега
на вас ще ви допада повече работата, която би ви
донесла не само материално, но и творческо удов-
летворение. �Има опасност на 25-и денят ви да
започне със скандал на работното място. Ако не
го прекратите веднага, той ще ви отведе със стъп-
ки бързи към криза. �Внезапна промяна на пазара на
вашата продукция може да ви изненада, ако имате
собствен бизнес. Тези от вас, които проявят гъвка-
вост и реагират бързо, ще се възползват от тази
промяна и ще реализират добри печалби. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Емоциите ви са обагрени от множество влияния. Това ще ви

застави да се грижите повече от друг път за себе си и да оградите

чувствата си от външни посегателства. �Изблиците ви на нерв-

ност определено са неоснователни и са плод на повишената ви емо-

ционалност. Запомнете, че едно от слабите ви места (но в други

случаи силно качество) е склонността ви да преследвате илюзорни

цели. През целия месец сте под силното влияние на своите фан-

тазии и мечти. Това може да ви попречи да възприемате адекват-

но както другите хора, така и случващите се събития. По възмож-

ност не взимайте никакви решения и не предприемайте промени,

касаещи емоционалната сфера. Възможно е начинът, по който

възприемате живота сега, да ви заблуди и да направите фатални

грешки, за които по-късно ще се разкайвате дълбоко.
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА ОТИДЕ-
ТЕ НА ОСНОВЕН ПРЕГЛЕД ПРИ ЛЕ-
КАР: през периода 5-и–8-и.
�НЕОЧАКВАНИ ПЕЧАЛБИ: в сре-
дата на октомври. 
� ВЕРОЯТЕН СКАНДАЛ В РАБОТА-
ТА: на 25-и.
�ОБЗЕМА ВИ АВАНТЮРИЗЪМ:
след 20-и.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Осведомете се за актуалното състояние на стар
хроничен проблем. �Отделете време за обстоен
медицински преглед между 5 и 8 октомври.
�Около 10-и прекратете всички процедури и ле-
чения, препоръчани от познати и приятели. По-
вишава се възприемчивостта ви към различни ин-
фекции, болести с неясен произход и подвеждащи
симптоми. Търсете потвърждение на всяка диагноза
и при втори специалист. Месецът не е добър за бал-
неопроцедури. �В средата на октомври може да
имате проблеми със зъбите и устната кухина.
Хранете се умерено и яжте повече зеленчуци. �Во-
дата е много важна за организма ви сега, затова си
наложете да пиете поне 3 л дневно. Имайте пред-
вид възможността от отравяне с химикали или ал-
кохол и избягвайте да пиете концентриран алкохол.
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Избягвайте 
шумните места

Общуването с приятели ще ви навлече излишна емоцио-
нална възбуда, в резултат на която са възможни сериозни
разочарования. Избягвайте места, на които присъстват
много хора. Не е време за купони и забавления, защото то-
ва може да провокира у вас нервно напрежение и неоснова-
телна избухливост. Близък ваш роднина се нуждае от по-
мощта ви за решаването на битов проблем. Спонтанно-
то ви желание ще бъде да се отзовете незабавно, но е
по-добре да потърсите и друго решение, като извикате
на помощ и други хора.

Търсите усамотение
Желанието ви да се отдадете на самовглъбение е много
силно и затова е добре съзнателно да се изолирате и да на-
малите контактите си. Ако това е невъзможно поради ха-
рактера на вашата професия или конкретната ви работа,
ограничете общуването само до строго професионални
теми. Имате наужда от мълчалив диалог със себе си. То-
ва е време за равносметка и генериране на нови идеи и вся-

ка външна намеса ще „замърси” или промени посоката на
мислите ви. Периодът не е подходящ да привличате съ-
мишленици. 

Недомлъвки 
с интимния партньор

Настроени сте да изисквате повече от себе си и от
партньора си и това няма как да не наложи отпечатък на
вашите отношения. Трудно ще ви бъде да спазвате прос-
тата истина, че с отстъпчивост могат да се постигнат
много неща. Недомлъвки и сблъсъци заради дреболии ще вся-
ват напрежение в отношенията ви. Отделете повече вре-
ме на любимия. И вместо да разваляте общите мигове с
мрънкане, се отдайте на забавления. Родените около 3
март Риби ще бъдат изненадани от съдбовни промени
по линия на партньорството. Нищо чудно да започнете
нова любов или да възобновите стари отношения. Търпени-
ето ще ви помогне по-точно да определите дали връзката
ви е приятелска, или интимна. Опасността от заблуди е го-
ляма и ви е нужно време, за да си изясните нещата.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ОКТОМВРИ

РИБИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Има опасност
да възникне
сериозен
конфликт с
Овен поради
непремерени
ваши постъпки
или думи. Може
да бъдете
обвинени в
нелоялност и
даже в измама. 

Контактите ви с
Телец са чудесни и
ползотворни през
целия месец.
Хармонията между
вас е на висота и
можете да
използвате
времето за
реализиране на
всякакви общи
планове и проекти.

Близнаци са много
напористи в
желанието си да са
около вас, но това пък
се разминава с
вашите желания. Ще
ви досадят и
отегчат. Не ги
отблъсквайте
директно обаче, а
деликатно
отклонявайте
срещите си тях.

Въпреки че не ви е до
това, налага се да
изяснявате
отношенията си с Рак
този месец.
Използвайте момента,
защото времето е
подходящо за анализ.
Не бива да правите
финансови
споразумения
помежду си на 5-и и
на 20-и.

След 5-и
отношенията ви
с Лъв се
хармонизират.
Няма да сте
инициатори на
отговорни срещи и
разговори с него, но
поне ще се
чувствате
спокойни в негово
присъствие.

С Дева се очакват
глупави недорзумения,
които ще прераснат в
криза, ако не бъдете
внимателни.
Мнителността ви по
отношение на Девите
може да ви подведе и
да ги обвините в
некоректност, без да
имате основание.
Критичен ден е 27-и.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
С Везни се
чувствате
притеснени.
Имате усещането,
че са склонни да ви
подведат или
измамят. Добре е
да знаете, че
всичко е плод
единствено на
вашите илюзии, на
които е хубаво да
не се поддавате.

Страните и от
Скорпиона, макар че
отношенията ви са
добри. Желанието ви е
да не ви закачат и се
стремите към
дистанция. Проявете
добронамереност, ако
той иска среща – ще
ви зареди с
положителна енергия,
от която имате
нужда.

Със Стрелеца сте
в доста активни
отношения,
макар и невинаги
добри. В
деловата сфера
трябва да сте
много
предпазливи и по
възможност по-
мълчаливи, което
на настоящия
етап няма да ви е
трудно.

С Козирога предстоят
срещи, които могат да
оставят траен
отпечатък в душата
ви. Колкото и да не ви
се иска, добре е да
положите усилия да
задържите
представител на тази
зодия около вас.
Каквото посеете с него
сега, това ще жънете
след 6–7 месеца.

Без да искате, може
да провокирате
напрежение с
Водолей. Поводът ще
бъде ваша
несправедлива
отправена към него
критика. Добре е да
сте по-умерени в
обвиненията си към
Водолеите, особено
през периода 22–26
октомври.

Ще се чувствате
добре с
останалите Риби.
Мълчаливо и
ненатрапчиво
присъствие, но с
много разбиране и
синхрон в
действията –
такава е
характеристика-
та на
отношенията ви
през този месец.

РИ
БИ

РИ
БИ

Професионалните месечни астропрогнози подготви СЪНИ Бела, брой 10 (116), 2007
137



CMYK-138

138
Бела, брой 10 (116), 2007

ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...
КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО

1–11 и 27–31 
октомври 
НАМАЛЯВАЩА
ЛУНА

11 октомври,
8.02 ч., Луната
е в Дева 
НОВОЛУНИЕ

12–26 октомври
НАРАСТВАЩА
ЛУНА

wЩе се справите лесно с този период, през който сте склонни към пълнеене, ако се опитате да водите по-

здравословен начин на живот. wЕто и няколко съвета, заимствани от тибетската медицинска практика. 1. Ви-

наги яжте преимуществено натурални храни (не замразени и не такива, които съдържат оцветители и кон-

серванти). 2. Старайте се пътят на храната от производителя до вашата трапеза да бъде максимално

кратък. 3. Избягвайте вносната храна. По дългия си път до вас тя е събирала енергиите и вибрациите на всич-

ки хора, които са я докосвали. А не всички те са били добронамерени, в отлично здраве и в прекрасно настрое-

ние. Така вие поглъщате цялата тази енергийна информация с храната и тя остава дълго време във вас. Ако

тази информация преимуществено е била „лоша“, може да се почувствате безпричинно дискомфортно и даже

да се разболеете! wНе се лишавайте от нищо, особено когато сте в състояние на стрес от ежедневието и

нещо ви се прияде. Хапнете си – това е мъдростта на тялото, което най-добре знае от какво има нужда.

26 октомври, 
7.53 ч., Луната е 
в Телец 
ПЪЛНОЛУНИЕ

ХРАНИ СПОРЕД ЛУНАТА

ВИДОВЕ При нарастваща Луна При намаляваща Луна
(12–26 октомври) (1–11 и 27–31 октомври)
ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА... ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА...

Белтъчни храни 15, 16, 24, 25 5, 6

и плодове
Сол и кореноплодни 17, 18, 19, 26 7, 8, 9, 27 

Мазни храни 20, 21 1, 2, 10, 11, 28, 29

Въглехидрати и 12, 13, 14, 22, 23 3, 4, 30, 31

листни зеленчуци

wПрез октомври все още по пазарите се предлагат свежи и пресни плодове и зеленчуци. Периодът е подхо-

дящ за плодово-зеленчукова диета. wИзбягвайте обаче продължителните и еднотипни диети. Дори безо-

бидните и полезни плодове, когато продължително време заместват основната храна, ще ви навлекат де-

зориентация и липса на концентрация. Плодовете е добре да се хапват през деня на малки порции, най-добре

половин час преди хранене или по времето на междинните закуски в 10.00 и 16.00 ч. Нека това не ви звучи

наивно и детинско. Дори когато сте на диета, не пренебрегвайте тези малки хранения. Те ще ви помагат да

не изгладнявате и да ядете по-умерено на обяд и на вечеря. wХраненето по схемата „начесто, но по малко“

ускорява метаболизма, което води до отслабване. Ако прескачате храненията, организмът ви включва на

програма „оцеляване“ и забавя обмяната на веществата. От което, естествено, вие отслабвате по-бавно.

wИ през този месец новолунието настъпва в Дева – чудесен повод пак да се погрижите за здравето си

и да се замислите дали се храните правилно. wПодходящите храни за този ден са овесени ядки, пъл-

нозърнест хляб и плодове. wГладуването днес е препоръчително – моментът е идеален за елиминиране

на токсините и задържаните течности. Пийте чай с мед и лимон, движете си повече. wВечерта напра-

вете масаж на стъпалата и на пръстите на ръцете. Релаксирайте.

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 октомври да не посягате към упоменатите срещу тях храни.

wНе се поддавайте на подстрекателства в деня на Телеца и не си угаждайте точно днес. Телецът е извес-

тен точно с това, че събужда апетита дори и на най-злоядите. Ако съчетаете преяждането с пълнолуни-

ето, резултатът ще е лошо настроение, подут корем и наднормено тегло. wДнес използвайте „другото

лице“ на Луна в Телец – това на съзидателността, упоритостта и творчеството. Довършете делата си и

бъдете упорити в правилното хранене. wПочти съм убедена, че дори и да ви посъветвам да гладувате, как-

то е най-добре на пълнолуние, няма да спазите съвета ми. Затова поне си направете леко меню. Подходя-

щите храни са млечните. Калцият се усвоява оптимално от организма. Кореноплодните също ще са много

полезни на този ден – сварените на слаб огън  картофи, овкусени със свежи подправки и малко обезмаслена

и безсолна извара, ще ви създат чувство за ситост. wВечерта, точно преди пълнолуние, заменете обилна-

та вечеря с плодова или зеленчукова салата, за да спите спокойно.

ЛУНАТА СЪВЕТВАЛУНАТА СЪВЕТВА
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КОСА

КОЖА

ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ ПРЕЗ ОКТОМВРИ

Подстригване

Къдрене

Боядисване

ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ НЕПОДХОДЯЩИ ЗАБЕЛЕЖКА
ДАТИ ДАТИ

НОКТИ

МАСАЖИ

САУНА

– 3, 4, 22, 23, 30, 31 Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно и ще се 
омазнява по-бързо.

12–21, както и 24, 25 – Ако искате косата ви да расте бързо.

1, 2, 5–11, както и 27–29 – Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

26, 27 – Ако имате проблем с кожата на главата. Направете си маска в 
корените. Ефектът ще е поразителен.

1, 2, 7, 8, 9, 15, 18, 21, 24, 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 27–31 – –

Парна баня – 12–26 Има опасност да ви останат белези.

1–11, както и 27–31 – –

Пилинг маски с плодови 
киселини

5, 6, 15, 16, 24, 25 – –

7, 8, 9, 17, 18, 19, 26, 27 – –

12–26 – Най-ефективни ще са процедурите на 15, 
16, 24, и 25 октомври, когато кожата 
ще има нужда от много влага.

12–26 – –

12–26 – –

5, 6, 7, 12, 13, 14, 20, 21, 26, 27 – –

– 12–26 –

1–11, както и 26–31 – –

– 1–11, както и 26–31 –

12–26 – –

1–11, както и 26–31 – Ефектът ще е максимален на 5, 6 и 7 октомври.

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

– 3, 4, 12, 13, 14, 22, 23, 30, 31 –

7– 11, както и 20, 21, 26, 27 – Къдренето ще е най-безвредно и трайно. Прическата ще ви стои добре.

5, 6 – Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни – като гривата 
на лъвица.

– 3, 4, 22, 23, 30, 31 –

7–11 – За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.

5, 6, 12, 13, 20, 21, 26, 27 – За интензивно и трайно боядисване на нормални коси.

– 1, 2, 3, 4, 22, 23, 28, 29, 30, 31 Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е 
много болезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

– 3, 4, 22, 23, 30, 31 Датите са неподходящи за епилация.

5–11, както и 27 – Тези дати са подходящи за оформяне на вежди.

1, 2, 5–11, както и 27–29 – Датите са подходящи за механична епилация. Отскубнатите косми 
ще растат по-бавно.

12–21 – 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

24, 25 Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, устна
кухина, зъби

10, 11

26, 27 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки 12, 13, 14

1, 2, 28, 29 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце 15, 16

3, 4, 30, 31 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен
мехур

17, 18, 19

5, 6 Сърце, слезка (далак) 20, 21

7, 8, 9 Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза,
черен дроб, жлъчен мехур; вегетативната нервна система

22, 23

10, 11 Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и на целия
гръбначен стълб

24, 25

12, 13, 14 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали 26, 27

15, 16 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта 1, 2, 28, 29

17, 18, 19 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби 3, 4, 30,31

20, 21 Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система,
органи, свързани с нарушения на кръвното налягане

5, 6

22, 23 Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система 7, 8, 9

* Луната е в знак, който управлява частите на тялото, посочени в средната колонка.
** На същите дати можете да лекувате съответния орган с хомеопатия, цветолечение и прочее неагресивни методи.
*** Луната се намира в противоположния зодиакален знак на този, посочен в първата колонка. Тъкмо това е подходящото време за профилактика на
органите, посочени в средната колонка.

ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ 
Древните лекари са се ръководели от лунните принципи, когато са
лекували своите пациенти. За да не се обременявате с тях,
оставете изчисленията на мен. Ето как стоят нещата с
критичните дни за планови операции през октомври 2007 г. и с

благоприятните дати за лечение при намаляваща Луна.
ВАЖНО! По възможност избягвайте всякакви планови
оперативни интервенции на 26 октомври (пълнолуние) и на 11
октомври (новолуние). 

Луната ще е пръв ваш помощник, стига да искате се „допит-
вате“ до нея. Почистването на прахта, прането и миенето на
прозорци ще ви се удават много бързо и лесно, ако ги правите
в периода на намаляваща Луна. Вярно е, че през месеца тези
дни са твърде недостатъчни, за да поддържате дома си изря-
ден, но поне по-голямата част от домакинската работа ви съ-
ветвам да свършите тогава.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА:
Основно почистване: 

от 1 до 11, както и от 27 до 31 октомври.

Пране, химическо чистене и миене на прозорци:

Не пропускайте датите 3, 4, 12, 13, 14, 22, 23, 30 и 31 ок-

томври.  Това са т. нар. дни на водата. Всички замърсявания

и петна ще се отстраняват с лекота. 

Неподходящи дати за миене на прозорци:

1, 2, 10, 11, 20, 21, 28 и 29 октомври. Тогава по стъклата

след избърсване ще остават упорити бели „облачета“.

За да е празник шопингът, възползвайте
се от датите, които ви препоръчвам за
покупка на съответните вещи. Те са съ-
образени с „настроението“ на Луната
през октомври.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ 
ЗА КУПУВАНЕ НА:
Модни дрехи, произведения на изку-

ството, парфюмерия и козметика,

музикални инструменти и аудиоза-

писи: 10, 11, 22, 23, 26, 27 октомври.

Недвижими имоти, мебели: 3, 4, 17,

18, 19, 26, 27, 30, 31 октомври. 

Автомобил, мотор или колело: 1, 2,

12, 13, 14, 28, 29 октомври. 

Текстилни и метални изделия, пред-

мети за бита: 24 и 25 октомври.

Канцеларски материали и книги: 1,

2, 7, 8, 9, 28, 29 октомври.

Спортни стоки: 15, 16, 24, 25 октомври.

Бяла и черна техника, електрони-

ка, компютри и мобилни апарати:

20 и 21 октомври. 

Обувки и дрехи: 3, 4, 17, 18, 19 окто-

мври. 

Бижута, злато, луксозни вещи: 5 и

6 октомври.

КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ ОКТОМВРИ

СПОЛУЧЛИВО ПАЗАРУВАНЕ
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1-ви лунен ден (ЛД) – 11.10 (от 8.02 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 – 12.10 (от 8.48 ч.) Не се подда-

вайте на гнева, избягвайте конфликтите и

изблиците на емоции. Подходящ е за нови

начинания. 

3-ти ЛД – 13.10 (от 9.53 ч.) Енергетика-

та на този ден изисква да сте активни.

Пасивността е противопоказна и опасна.

4-ти ЛД – 14.10 (от 10.57 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 – 15.10 (от 12.00 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 – 16.10 (от 12.59 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 – 17.10 (от 13.52 ч.) Ден за мо-

литва. Сбъдват се желания.

8-и ЛД – 18.10 (от 14.37 ч.) Сега се ак-

тивират фините и неуловими енергии в

организма. Добре е да се гладува, за да се

прочисти тялото.

9-и ЛД – 19.10 (от 15.15 ч.) Не е успе-

шен. Склонни сте към заблуждения и само-

измами. Добре е да дадете прошка. Прак-

тикувайте йога.

10-и ЛД – 20.10 (от 15.46 ч.) Не плани-

райте нищо важно. Изкъпете се с гореща

вода. Медитирайте.

11-и ЛД – 21.10 (от 16.12 ч.) Много мо-

щен ден. Активира се вселенската жизнена

енергия кундалини. Добре е да прочистите

организма си. Внимавайте с режещи

инструменти.

12-и ЛД – 22.10 (от 16.36 ч.) Дава се ми-

лостиня. Молитвите се чуват. Подходящ

е за взимане на важни решения.

13-и ЛД – 23.10 (от 16.58 ч.) Ден за ак-

тивни контакти, работа с информация и

учене. Сами си пригответе и изпечете хля-

ба. Не преяждайте.

14-и ЛД – 24.10 (от 17.22 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 – 25.10 (от 17.47 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 – 26.10 (от 18.16 ч.) Ден за пос-

тигане на вътрешна хармония. Старайте

се да вършите само добри дела.

17-и ЛД – 27.10 (от 18.54 ч.) Подходящ е

за удоволствия, общуване и физически на-

товарвания. И за брак по любов.

18-и ЛД – 28.10 (от 18.41 ч.) Изгонете

лошите мисли. Прочистете стомашно-

чревния тракт – ден за гладуване.

19-и ЛД – 29.10 (от 19.39 ч.) Запалете

повече свещи у дома, направете анализ на

постъпките си. Ще успеете да се отърве-

те от чуждото влияние.

20-и ЛД – 30.10 (от 20.48 ч.) Получават

се духовни знания и прозрения. Не проявя-

вайте гордост!

21-ви ЛД – 1.10 (от 21.52 ч.), както и
31.10 (от 22.01 ч.) Много активен, твор-

чески ден. Отличен е за започване на нова

работа, спортуване и пътешествия.

22-ри ЛД – 2.10 (от 22.53 ч.) Ден на мъд-

ростта. Предайте на другиго своите зна-

ния. Посетете астролог.

23-ти ЛД – 4.10 (от 0.01 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 – 5.10 (от 1.13 ч.) Активен,

творчески ден. Използвайте го за укрепва-

не на духа и тялото. Ден за нов строеж.

25-и ЛД – 6.10 (от 2.24 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 – 7.10 (от 3.33 ч.) Въздържайте

се от активна дейност и постете. Песте-

те си енергията и мълчете.

27-и ЛД – 8.10 (от 4.38 ч.) Ден за прекра-

тяване на контакти с лоши хора. Почивай-

те и медитирайте. Ще имате прозрения. 

28-и ЛД – 9.10 (от 5.42 ч.) Ден за покуп-

ка на жилище или началото на ремонт. Съ-

нищата са верни.

29-и ЛД – 10.10 (от 6.44 ч.) Опасен, са-

танински ден. Препоръчват се пост и

въздържание. Не планирайте и не започвай-

те нищо ново. Запалете свещ вкъщи и ока-

дете навсякъде.

30-и ЛД – 11.10 (от 7.46 ч.) Ден на хар-

мония и любов, покаяние и прошка. Завър-

шете всичко започнати през месеца дела и

си направете равносметка. Не започвайте

нищо ново и не правете планове. Почакай-

те до първия лунен ден. Денят е подходящ

за почивка и съзерцание. Той е подготовка

за преход към нов етап на развитие.

Забележка. Датата 3 октомври е пропусната
по астрономически причини! Не е грешка!

СПЕЦИАЛНИТЕ ДНИ ПРЕЗ ЛУННИЯ МЕСЕЦ
Лунните дни са с променлива дължина, която е различна
от възприетото денонощие (24 часа). Лунният ден
започва с изгрева на Луната. Само първият лунен ден
започва от новолуние и завършва с първия изгрев на

Луната. 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 цяло денонощие.

Стайните растения също са много чувствителни към лунните
ритми. Те успяват да усвоят водата най-добре само в определе-
ни дни от месеца, когато Луната минава през водните знаци.
Ако ги полеете в неподходящо време, само ще им навредите. А и
хранителните вещества няма да стигнат до растението.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 
3, 4, 12, 13, 14, 22, 23, 30 и 31 октомври.

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 
1, 2, 10, 11, 20, 21, 28 и 29 октомври. На тези дни с полива-

нето има опасност да провокирате появата на листни въш-

ки или други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 
3, 4, 30 и 31 октомври.

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 сами да си изберете датата, най-добре посетете

зъболекаря в периодите от 1 до 10, както и от 28 до 31

октомври.

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: през пе-

риодите от 17 до 19, както и от 24 до 27 октомври. И в

никакъв случай (освен в спешен!) не ходете на зъболекар на

26 октомври (пълнолуние) и на 11 октомври (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  ККООЗЗИИРРООГГ

През октомври  2007 г. Луната 
се намира в Козирог на датите: 
17 (след 10.00 ч.), 18 и 19.
През тези дни ще сте сдържа-

ни, внимателни, хладни и неп-
ристъпни. Ще опитате да под-
хождате сериозно към нещата
от живота. Ще се интересува-
те не толкова от духовното,
колкото от материалното и
вещественото. Ще проявявате
честолюбие. Ще се стремите
към по-добро финансово поло-
жение и към финансова обезпе-
ченост. Направо ще тичате
към парите и властта за себе
си и за своето семейство, а то-
ва ще предизвика противоречи-
ви чувства у околните, които
невинаги ще са от „зоната на

симпатията“. В дните на Кози-
рога повечето хора проявяват
склонност към егоистични
постъпки. Обзема ви страх от
настоящето или от въображае-
ми пречки в бъдещето. Нужно е
да проумеете, че и другите
имат чувства и че властта и
парите не са най-ценното нещо
в живота.

Минавайки през знака на Кози-
рога, Луната прави хората ско-
вани и затруднява проявата на
емоциите им. Те се замислят по-
вече върху материалните стра-
ни на живота и желаят резулта-
тите да са незабавни. През тези
дни човек е склонен да мисли по-
вече за работата си и за това,
как да се представи пред начал-
ниците си. В него се поражда
стремеж към издигане в служеб-
ната йерархия. Редът и дисцип-
лината се спазват по-лесно. Но

желанието за риск изчезва. Фри-
волностите и необичайното по-
ведение срещат всеобщо осъж-
дане. Човек се стреми към уме-
реност, спокойствие и порядък. 

Периодът е 
благоприятен за:

�Всичко, свързано със земеде-
лие и за покупко-продажби на
недвижими имоти. �Ако се за-
нимавате с наука, започнете
своите важни научни изследва-
ния сега. Периодът е благоприя-
тен за научна работа и за общу-
ване със специалисти. �Дните
са добри за екскурзии в планина-
та, за земеделски дейности и за
консултация с лекар. �Спокой-
но можете да извършите по-
купко-продажба на недвижими
имоти. �Време за колекциони-
ране. �Хубав момент да се за-
почнат закалителни процедури.

Лунните зодиакални
ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯ

Лунните зодиакални
ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯКАК НИ ВЛИЯЕ

ЛУНАТА, 
МИНАВАЙКИ 

ПРЕЗ 
РАЗЛИЧНИТЕ 

ЗОДИАКАЛНИ
ЗНАЦИ

НАЙ-ВАЖНОТО,
КОЕТО ТРЯБВА

ДА ЗНАЕТЕ

Независимо от това, какъв е
вашият характер, коя зодия
сте и в кой знак се намира ва-
шата рождена Луна, действи-
ята ви и ежедневието ви ще
се влияят и ще се „оцветя-
ват“ от качествата на мина-
ващата през съответния зо-
диакален знак Луна (в съот-
ветния ден от календара, раз-
бира се). Луната се задър-
жа в един зодиакален знак
средно по 2–2 1/2 дни.
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�Стомахът е слабо чувстви-
телен и е желателно да се мине
на по-лек хранителен режим.
�Лечението на гастрит и язва
сега е особено ефикасно. 

Периодът е 
неблагоприятен за:
�Лечение на краката, кожата,
костната система и хроничните
заболявания. Костите са уязви-
ми, стават по-меки. Да не се сла-
гат протези и да не се лекуват зъ-
бите. Гръбначният стълб е много
чувствителен – да не се натовар-
ва. �Времето не е подходящо и за
бракосъчетания, начало на нови
интимни връзки. �Сега не е мо-
ментът да искате повишение в
службата или на заплатата си.
�Всички дейности, които изиск-
ват много разход на енергия,
трудно ще се реализират. 

ААККОО  
РРООЖЖДДЕЕННААТТАА
ВВИИ  ЛЛУУННАА  ЕЕ  
ВВ  ККООЗЗИИРРООГГ

�С такава Луна в хороскопа си
вие виждате себе си като прак-
тичен и упорит човек, който
може успешно да се състезава.
�Емоционално сте свръхчув-
ствителни и прекалено критич-
ни и взискателни към другите.
�Когато сте заинтригувани,
сте неуморни и много внимател-
ни. Излъчвате сдрържаност и
хладина, но, както се досещате,
те прикриват стеснителност-
та, несигурността и ниската ви
самооценка. �Имате много
страхове. Най-много ви плашат
действителните, но по-често и
въображаемите обиди. �Вие ви-
наги търсите и намирате оправ-
дание на действията си.
Действате с подчертано
чувство за достойнство и с го-
ляма амбиция за постигане на ус-
пех. �Околните мислят за вас,
че не сте емоционални и че не

умеете да съчувствате. Плане-
тата Сатурн управлява вашата
Луна в Козирог – затова поняко-
га изпитвате болезнена меланхо-
лия и проявявате склонност към
мрачни настроения. Но Сатурн
ви дава и желанието да постига-
те стабилност, успехи и слава,
да успявате в начинанията си, но
винаги с много труд и упори-
тост от ваша страна. �Луната
в Козирог ви прави реалисти до
мозъка на костите ви. Постоян-
но мислите за своето настояще.
Стремите се да „конструира-
те“ бъдещето си по аналогия на
миналото. �Предпазливи сте по
отношение на финансите си.
Здравомислещи и практични
сте. Но не позволявайте тези
черти на характера ви да се раз-
вият до крайности, защото има
опасност да се превърнете в
мнителни и мрачни аскети. �За
вас ще бъде полезно да упражня-
вате самоконтрол във всяка об-
ласт на живота. �Понякога има-
те чувството, че върху вас пада
цялата отговорност за всичко.
Не се натоварвайте с цялата ра-
бота, за да покажете, че сте
перфектни. Оставете и другите
да поемат своите задължения.
�От вас излизат отлични ръко-
водители. Просто сте родени да
бъдете шефове. Когато се зало-
вите за работа, я вършите та-
ка, че всички да имат полза от
това, което сте свършили.
�За да се чувствате сигурни,
трябва да изградите авторите-
та си. Някои от най-великите
водачи в света са имали Луна в
Козирог – Наполеон, Хитлер,
Джоузеф Смит. Те дължат своя-
та популярност на факта, че
амбициите и желанието им за
успех никога не са ги напускали.
И вие не допускайте това да се
случи. Тогава ще станете хапли-
ви, безжалостни, завистливи и
силно раздразнителни. Не бива
да стигате тази крайност, за-
щото подобно поведение много
ще ви изтощи. Осмелете се да

бъдете себе си, да търсите оно-
ва, което наистина искате. 

Ако общувате 
с човек с Луна 

в Козирог
�Разговорът няма да върви лес-
но, ако заговаряте този човек за
първи път. На пръв поглед събе-
седникът може да ви се стори
прекалено мрачен, хладен и от-
чужден. Разбира се, това не е
непреодолимо препятствие, са-
мо трябва да намерите общата
тема, към която той изпитва
жив интерес. Тези хора най-мно-
го обичат да говорят за работа-
та си, да изтъкват стремежа си
за утвърждаване или за постига-
не на по-добро положение в соци-
ума. Тогава мигом се преобразя-
ват. �Те са жадни за внимание и
нежност и когато им ги дадете,
веднага се оживяват. Но внима-
вайте да не ги засегнете, дори и
символично, защото те са много
чувствителни и е възможно да
се обидят и по най-малкия по-
вод. Тогава ще усетите цялата
смразяваща строгост на Са-
турн в тяхно лице. Ще запом-
нят обидата завинаги и всеки
път ще трябва да им „плащате“
за несъобразителността си!

Ако сте мъж 
с Луна в Козирог

Тези мъже ще ги разпознаете
лесно по загрижеността за сво-
ята реализация, по тревогата
за утрешния ден. Ако имат
щастието да намерят своето
призвание, те са последовател-
ни и неуморни. Мъжът с тази
лунна позициия търси жена, ко-
ято да подклажда още повече
неговите амбициии, да създава
домашен уют и да балансира се-
мейния бюджет дори по-добре
от него самия. В неговите
представи съпругата или спът-
ничката му в живота не е нуж-
но да е атрактивна и свободо-
мислеща. Колкото по-скромна,
земна, но същевременно и амби-

циозна – толкова по-добре.

Ако сте жена 
с Луна в Козирог

Имате склонност да изпадате
в мрачни настроения. Черногле-
да сте. Понякога без всякакво
основание започвате да се само-
измъчвате, че никой не ви харес-
ва! Съветвам ви да се научите
по-бързо да излизате от тези
ужасни състояния. Всъщност
тези мрачни настроения ви спо-
хождат винаги когато забавите
темпото на вашето развитие
или се занимавате с неподходя-
ща за вас дейност. Тези жени
усилено си търсят за съпруг
мъж, отговарящ на „таткото“
в представите им.

Здраве и начин 
на хранене

Ако решите да промените
вредните си хранителни навици
и да предприемете диетичен
хранителен режим, ще се почув-
ствате по-позитивни и по-
енергични. Вашата обмяна на
веществата е супербавна и за-
това много от вас страдат от
затлъстяване. Трябва да консу-
мирате храна, която активизи-
ра и стимулира перисталтика-
та на червата. Запомнете, че
не бива да се подлагате на драс-
тично гладуване, защото много
лесно можете да стигнете до
анорексия, която е едно много
тежко заболяване. В храната ви
трябва да присъстват всички
продукти, които съдържат
калций. Той ви е необходим зара-
ди уязвимата ви костна систе-
ма. Набавяйте си минерали и
микроелементи от разнообраз-
но хранене – за вас това е задъл-
жително. Дори ако е необходи-
мо, взимайте и хранителни до-
бавки. Не консумирайте фер-
ментирали храни, забравете за
туршиите, избягвайте лошите
хранителни съчетания на труд-
но смилаеми храни.

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: „Последният мохикан“. Шеф. Сетре. Минало. Касик. Пиеро. Париж. Риолит. „Микра“. Имо. Мая. Амур. „Ние“. Анов (Николай).
Звание. Сфера. Кеплер (Йохан). Ера. Па. Криле. „Рамбо“. „Иван“. Тарар. Аман. Во. Ара. Ято. Ас. Амок. „Аво“. Напс. Просека. Липаза. АЛ. „Кис“. Еболи.
Итон. Удар. Алиби. Усилие. Играч. Орс. Тило (Алексей). Обмяна. Маниер. Вик. Ам. Упрек. Стомана. 
ОТВЕСНО: Кошара. Екватор. Доба. Сесия. „Прамо“. Ока. ММ. Алфио. Злина. Асирия. Клавел (Джеймс). Навес. Гну. СДС. Имарет. Сок. Арап.
Нептун. Аела. Сити. Ри. Бичме. Ярем. Лоб. АК. Стерин. Илион. Окис. Пи. Рис. Сом. Рефер. Вана. Усет. Хипа. Ерато. Азис. Ро. Мина. Арама.
Апатит. Карина. Брамс (Йоханес). Олива. Малимо. Поаро. Анилин. Ножовка. Ракел. ЕОКА.
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ÊÐÀÑÈÂÀ ÏÐÅÖÈÇÍÎÑÒ
ÍÎÂÎ ÊÎÐÅÊÒÎÐ MASTERTOUCH. ПРЕЦИЗНО, ПЕРФЕКТНО ПОКРИТИЕ

НА ЗОНИТЕ, КОИТО НАЙ-МНОГО ИМАТ НУЖДА. ЗАОСТРЕНОТО ТАМПОНчЕ ПОМАГА ЗА НАНАСЯНЕТО
НА ТОчНОТО КОЛИчЕСТВО КОРЕКТОР НА ТОчНОТО МЯСТО. БЪДИ ПЕРФЕКТНА, БЪДИ КРАСИВА.

MAX FACTOR. THE MAKE-UP OF MAKE-UP ARTISTS
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