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БЕЛА ПРИЗ ЗА 2007 г.
ГОЛЯМАТА НАГРАДА

ЗА ТАЛОН № 10

ГОЛЯМАТА НАГРАДА ОТ ТАЛОН №09 - карта за фитнес от АТЛЕТИК ФИТНЕС печели
Ралица Андреева от София. Награди печелят още: Дафинка Димитрова от Пловдив,
Вероника Ненкова от Сливница, Петя Петкова от Горна Оряховица, Емилия Кирилова от
Добрич, Мариела Борисова от Белене, Милка Григорова от София, Калина Прокопиева от
Горна Оряховица, Дияна Пироева от Белене, Таня Михайлова от Варна, Веселина Колева
от Сливен и Рута Зорова от Русе.

БЕЛА ПРИЗ ЗА 2007 г.

И ПОДАРЪЦИ ОТ:

Книги от
„Колибри“ 

Книги от
„Еднорог“ 

Книги от „Бард“ DVD-та от
„Тандем“

Книги от
„Хермес“ 

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.
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Сарантис

¬ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ 2008 „. ÒÔËÒ‡ÌËÂ ì¡≈À¿î ˘Â
Ì‡‚˙¯Ë 10 „Ó‰ËÌË. «‡ ˛·ËÎÂˇ ÒÏÂ ÔÓ‰„ÓÚ-
‚ËÎË ÏÌÓ„Ó ËÁÌÂÌ‡‰Ë Á‡ Ò‚ÓËÚÂ ˜ËÚ‡ÚÂÎË.
» Ô˙‚‡Ú‡ Â Â‰Ì‡ Ã»Õ» ¡≈À¿ (‰ÊÓ·ÂÌ ÙÓ-
Ï‡Ú 11ı16 ÒÏ., Ó·ÂÏ ÓÚ 64 ÒÚ‡ÌËˆË Ë Ò ÎÂ-
ÔÂÌ‡ ÍÓËˆ‡), ÍÓˇÚÓ ˘Â ìÔË‰ÛÊ‡‚‡î
·ÓÈ 12 Ì‡ ÒÔËÒ‡ÌËÂÚÓ. Ã‡ÎÍ‡ ÍÌËÊÍ‡, ÍÓˇ-
ÚÓ ÏÓÊÂ ÒÔÓÍÓÈÌÓ ‰‡ ÒÂ ÌÓÒË ‚ Ï‡ÎÍ‡ ˜‡Ì-
Ú‡ Ë ‰‡ ·˙‰Â Ì‡‰ÂÊ‰ÂÌ Ò˙‚ÂÚÌËÍ ÔÂÁ ˆˇÎ‡-
Ú‡ 2008 „Ó‰ËÌ‡ Ò ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ‡Ú‡ ÒË ÒÔ‡-
‚Ó˜Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ. 
 ¿ ¬Œ Ÿ≈ Õ¿Ã≈–»“≈ ¬ ¡≈À¿ —⁄¬≈“Õ» :

�Í‡ÎÂÌ‰‡Ë Á‡ 2007, 2008 Ë 2009 „.;

�Í‡ÎÂÌ‰‡ Ì‡ ËÏÂÌÌËÚÂ ‰ÌË ÔÂÁ 2008 „.,

ÍÓÈÚÓ ˘Â ‚Ë ÔÓ‰ÒÂ˘‡ ÍÓÈ ÔËˇÚÂÎ Ì‡ ÍÓˇ
‰‡Ú‡ ‰‡ ÔÓÁ‰‡‚ËÚÂ;
�ËÌÙÓ Á‡ „ÓÎÂÏËÚÂ ·˙Î„‡ÒÍË Ô‡ÁÌËˆË ≠

Í‡ÚÍË ÓÔËÒ‡ÌËˇ Ì‡ Ú‡‰ËˆËËÚÂ Ë Ó·Ë˜‡Ë-
ÚÂ, ÔË‰ÛÊÂÌË Ò ÂˆÂÔÚË ÓÚ ÍÛıÌˇÚ‡ Ì‡
¡≈À¿, ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËˇ Ô‡ÁÌËÍ; 
�ÊÂÌÒÍË Í‡ÎÂÌ‰‡ Ò ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÓÚ·Â-
ÎˇÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ÌËÚÂ Ì‡ ˆËÍ˙Î‡ Ë ‰‡ÚËÚÂ Á‡ Á‡-
˜Â‚‡ÌÂ;
�ÎÛÌÂÌ Í‡ÎÂÌ‰‡ ÔÓ ÏÂÒÂˆË ≠ ‰‡ÚËÚÂ Ì‡
œ˙ÎÌÓÎÛÌËÂ, ÕÓ‚ÓÎÛÌËÂ Ë ÔÂËÓ‰ËÚÂ Ì‡ Ì‡-
Ï‡Îˇ‚‡˘‡ Ë Ì‡‡ÒÚ‚‡˘‡ ÀÛÌ‡, Á‡ ‰‡ ÔÎ‡ÌË-
‡ÚÂ ‚‡¯ÂÚÓ ‰ËÂÚË˜ÌÓ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ
ı‡ÌÂÌÂ;
�„Ó‰Ë¯ÌË ‡ÒÚÓÔÓ„ÌÓÁË Á‡ ‚ÒË˜ÍË ÁÓ‰ËË;

�·ÛÍ‚Ë Ë ˆËÙË, ÍÓËÚÓ ÔÂ‰ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ ÊË-

ÚÂÈÒÍËˇ Ô˙Ú;

�ÒÂÍÒÂÌˆËÍÎÓÔÂ‰Ëˇ ÔÓ ‡Á·Û˜ÂÌ Â‰;
�‰Û„‡ ÔÓÎÂÁÌ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ, Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò
ÏÓ‰‡Ú‡, ÍÛıÌˇÚ‡ Ë ‰ÓÏ‡ÍËÌÒÚ‚‡ÌÂÚÓ.

œÓÎÂÁÂÌ, Ô‡ÍÚË˜ÂÌ, ËÌÚÂÂÒÂÌ, 

‡ÁÎË˜ÂÌ Ë Û‰Ó·ÂÌ, ¡≈À¿ —⁄¬≈“Õ»  

˘Â ·˙‰Â ‚‡¯ËˇÚ „Ë‰ Á‡ ‚‡ÊÌËÚÂ ÌÂ˘‡

ÔÂÁ ˆˇÎ‡Ú‡ 2008 „Ó‰ËÌ‡!

Œ◊¿ ¬¿…“≈ œ–≈« ƒ≈ ≈Ã¬–»

–¡¡≈≈ÀÀ¿¿  ——⁄⁄¬¬≈≈““ÕÕ»»  –

Henkel
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ХАЯХАЯ

Ц
арството на родните учители все още е бедно
женско царство. Всяка жена има своя професио-
нална логика и тя много зависи от начина є на

живот и от самата є женска същност. С работата
си в женско списание изкарвам пари, които не ме ка-
рат да стачкувам. Квалификацията ми е на учител
по български език и литература. Не мисля, че учени-
ците са изгубили от това, че аз работя в женско
списание. Но аз съм спечелила. Искам само да ви кажа,
че завърших университета без да говоря западен
език и без компютърни умения. Ако бях останала в
този феномен на функционална неграмотност, няма-
ше да мога да бъда нищо друго, освен учителка. Съ-
жалявам, че го казвам. Положила съм допълнителни
усилия и съм похарчила много пари, за да го променя.
Междувременно, като дипломиран филолог съм про-
давала и сирене. Не съм се омъжила, нямам кола и жи-
вея под наем. Но съм получила знания и качества, ко-
ито ми позволяват да се рекламирам и да работя
различни неща.
Нашето хаене за учителите продължава вече втори
брой. Защото стачката на учителите се разрасна в
самото съсловие и приобщи други стачкуващи – еко-
лози и учени. Последните затъркаляха тикви и ни по-
казаха, че колкото по-театрален, толкова по-науж-
ким и наивен е протестът. Есента на 2007 премина-
ва под мотото: „Стачкувай с мен”. Стачката, основ-
но учителската, задвижи всичко живо. От обикнове-
ните баби, които трябва да гледат децата на рабо-
тещи родители и стачкуващи учители, през тези, на
които се налага да водят експертни преговори, до
други, които в парламента развяват знамена за вот
на недоверие към кабинета. Преговорите между
стачкуващите учители, правителството и синди-
калните свръзки, показаха само как експертите се
въртят по масите и очакват да бие звънецът. По-
добно на разговора между двама ученици, който подс-
лушах случайно в края на миналата учебна година.
„Моето есе е една страница – каза единият. – Трябва
да бъде три, но ще го чета бавно.” С това бавене
(което някои нарекоха седянка, а други – среща на
стачкуващия романтизъм с държавния реализъм) и
стачкуващи, и управляващи си навлякоха гнева на
мнозина. Всички са прави. 

В крайна сметка учителската стачка променя нор-
мите на учебната година. Тя регламентира нова дъл-
га есенна ваканция, вероятно за сметка на зимната,
пролетната или лятната. Това своеобразно глобално
затопляне в образованието не съвпада с регулярно
точната политическа сезонност. Другото мото на
настоящата есен е: „Гласувай за мен” и в съответни-
те предизборни часове започнаха да влизат канди-
датки за кметове. 
Битката за София се визуализира с две женски лица,
тъй както битката за учителските заплати се визу-
ализира с лицето на синдикалната лидерка. Образът
на стачкуващата Янка започна да се редува с тези
на бодрите кандидатки Антония и Юлияна. С какво
двете жени от резонната политическа есен печелят
пред синдикалната лидерка, независимо, че нито ед-
на от тях няма да управлява София? Те просто си
направиха добра реклама и със сигурност ще продъл-
жат да изкарват повече пари, отколкото ако бяха
стачкуващи специалистки. За да предприемеш такъв
рекламен ход обаче, без да бъдеш смешен, трябва
междувременно да си придобил редица квалификации,
които са различини от начините, по които се квали-
фицират родните учители. Това означава да си гъв-
кав и да можеш сравнително лесно и адекватно да
сменяш професионалното си амплоа, каквато е основ-
ната драма на родните учителки. Защо липсват учи-
тели по западни езици и по информатика? Защото
те са с една идея по-конкурентноспособни и изкар-
ват повече пари с друга професия. За това предлагам
на преподавателките да се саморекламират, т.е. да
се продават по-добре като престанат да бъдат учи-
тели. Не намирам, че е драма учителките да излязат
от съсловието си и да влязат в политиката, журна-
листиката или в частния бизнес. Така естествено
ще се регулира пазарът на тази предимно женска
професия, на който ще останат само тези, които,
както казва една приятелка, са константи. Когато
учителите врътнат такъв номер на държавата, тя,
ще не ще, ще влезе в час. Понеже без образование не
може. За целта трябва да бъде издигнат нов лозунг:
„Работи/образовай се с мен”. Или още по-добре: „Ня-
ма срамна/о работа/образование”. 

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...

ВСИЧКИ УЧИТЕЛКИ КАНДИДАТКИ ЗА КМЕТ

Антония,
Юлияна и Янка
Антония,
Юлияна и Янка
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Зарадвай се на...Зарадвай се на...
БЕЛА календар През

НОЕМВРИ

Монтирай я на компютъра
си, за да общуваш очи в очи с
любимия, когато той е в ко-
мандировка. Или пък да ви-
диш изкривената физиономия
на приятелката си, когато й
съобщиш, че ще се омъжваш.
А защо не и да наглеждаш
какво прави детето ти, до-
като ти си на работа. Но не
прекалявай с видеосеансите.
Все пак си в офиса, за да ра-
ботиш.

...изобретението
уебкамера

Устрой му малък празник. Заслужило го е детето! И не забравяй
да го похвалиш. Дори и да няма за какво. На тази възраст поощ-
рението е с по-голям възпитателен ефект от мъмренето.

...детето си

Сега е моментът да планираш коледно пътешествие до
някоя слънчева екзотична страна. Защото самолетите
се пълнят бързо, а изгодните туристически оферти на-
маляват с приближаването на края на годината. Предла-
гаме ти Египет. Цените са сравнително достъпни, а
дестинацията е „утъпкана“ от много българи.

...жега през зимата

Ревизирай личния си живот. Ако имаш мъж до себе
си, промени „тактиката“. Мъжете обичат жените,
които умеят да ги изненадват (може и неприятно,
стига да не ти стане навик този „трик“). Ако обаче
след ревизията установиш, че нямаш личен живот,
преразгледай приоритетите. Време е да оцениш по
достойнство любовта преди работата.

...нова любов

Секс по Скорпионски
ще има за всички! Науч-
ни изследвания са уста-
новили връзка между
пребиваването на слън-
цето в знака на Скор-
пиона и активирането
на половите хормони.
Ето защо през този пе-
риод от време предс-
тавителите на всички
останали сексуално
онеправдани зодии ще
се развихрят по Скор-
пионски в леглото. 
А ако си зодия Скорпи-
он, партньорът ти да
се подготви психически
за изстрелване в сексу-
алния космос. Поне до
22 ноември това е га-
рантирано. Астроло-
гия...

...Скорпиона

...изобретението
уебкамера

Дали ще са нови лаче-
ни ботуши, чанта или
ръкавици, или пък ще
инвестираш в елега-
нтно палто, заложи
на червеното. Освен
че е подходящ цвят за
посрещане на Коледа
и Нова година (които
впрочем наближават),
то е и един от мо-
дерните цветове на
сезона. Ние те съвет-
ваме да избереш чер-
вена късо палтенце.
По-практично е – ще
можеш да го носиш
дори и върху дънки. 

...нещо червено

...нова любов
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Ч
е тя е доверие, боже-
ствена тръпка, лу-
дост, пътека от рози
към спалнята, всички

сме чували. Че е стимул, душе-
вен оргазъм, спасителна сламка
за самота, упорита рана, себе-
раздаване, сила и слабост еднов-
ременно, сме чели в книгите.
Поетите биха я сравнили с еро-
тичен бяс или с отрова. За ня-
кои любовта е абсурдно жела-
ние за вярност, граничещо с бо-
лезнена ревност, за други – топ-
ла прегръдка за лека нощ. Едни є

вярват, други – не, а трети ни-
кога не са я изпитвали. Всеки
има свои думи за нея, но малци-
на са тези, които биха я нарек-
ли работа.

А тя е волево действие. Уси-
лие с продължение. В най-добрия
случай – с голямо продължение.
За цял живот. Ролан Барт беше
казал, че в любовта или трябва
да търпиш, или да напуснеш.
Вярно е. 

Търпението обаче също е ра-
бота. А ние хич не сме търпели-
ви. Сигурно затова няма щаст-

лива любов, както ни уверява
френският психиатър и психоа-
налитик Дидие Лорю. Францу-
зите ги разбират тези работи.

Вярно е, че мъжете и жените
обичат по различен начин. Но и
двата пола правят три огромни
грешки, които обричат обича-
нето им на край още в неговия
зародиш. 

Първо, обичаме адски нетър-
пеливо. Обичаме бързо, насите-
но, с консуматорската стръв-
ност да погълнем колкото се
може повече щастие и оргазми
– душевни и физически. Затова
любовта ни става тромава от
пресищане, преди да е усетила
глад. Това много прилича на лю-
бовно лентяйство. 

Второ, обичаме престъпно
ревниво. „Обичам те, но къде бе-
ше снощи?“ е въпрос присъда за
любовна смърт. Да, има поне
пет ефективни метода да хва-
неш мъжа си в изневяра – мобил-
ни телефони, които действат
като посдлушвателни устрой-
ства, частни детективи, спе-
циализирани в изневярата, и да-
же сексуални „контрольорки“,
които уличават кръшкача чрез
нарочно съблазняване. Нашите
баби са били още по-жестоки –
тествали верността на съпруга
с малко черен пипер, тайно си-
пан в мъжките долни гащи (под-
робности четете в материала
„Къде беше снощи?“). 

Но какво бихме направили, ако
наистина хванем мъжа в изневя-
ра? Ще можем ли да продължим
да го обичаме? Защото „всяка
провокация е като монета с две
страни: бракът е разрушен със
собственото ни участие, а в
миналото – просто с черен пи-
пер“. Това пък много прилича на
любовен мазохизъм.

И трето, обичаме с убеждени-
ето, че любовта ни задължи-
телно ще се удави в брачния
бульон. Затова я оставяме да
умре, още като излезем от

гражданското. Сякаш брачният
съюз извира и пресъхва в един и
същ момент. Не вярваме, или
по-скоро не вярваме достатъч-
но, че любовта е понасяне до
безкрайност на едно и също съ-
щество. Не заради, а въпреки.
Мързи ни да бъдем верни и толе-
рантни, затова играем игрички
на вярност и толерантност. И
губим по точки (не знам кой го
беше казал). Защото отъжде-
ствяваме любовно съдържание с
пълното щастие. А то е допъл-
нително щастие към едно спо-
койно съществуване.

Според Дидие Лорю „най-доб-
рият завършек на любовната
връзка е една спокойна, благо-
разумна, умерена любов, по-
малко буйна и крайна, която ви
позволява да продължите рамо
до рамо“. 

Как ми се иска да обичам по-
благоразумно, умерено, търпе-
ливо и трудолюбиво (в смисъл на
положени усилия). Но и аз правя
трите фатални грешки, с кои-
то може би убивам любовта, в
това число и тази към себе си.
Сигурно не съм намерила или по-
паднала на точния човек? Или се
заблуждавам? Но имам смътна
представа, че той, мъжът за
цял живот, трябва да прилича
поне малко на Иво Иванов от
Канзас, който ми бръкна с една
фраза под лъжичката: „Вече
напълно съм се отказал от идея-
та, че този свят ще започне да
се учи от грешките си. Явно сме
обречени завинаги на безмислена
смърт, престъпни войни, алч-
ност и озадачаващи безумия. За
да открия смисъл в съществува-
нето ни поне на мен ми трябва
сляпа, наивна вяра в доброто
начало.“

Любовта е най-доброто от
всички възможни начала. Стига
да сме достатъчно добри хора,
за да го продължим. Докогато ни
стигат силите. На работа.

Мариана ЯНЕВА
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АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ

Любовта е работаЛюбовта е работа
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МОДАМОДА

ЩАСТЛИВО ОБЛЕЧЕНАЩАСТЛИВО ОБЛЕЧЕНА

И ЕЛЕГАНТНА, И ЖЕНСТВЕНА, 
И ДАЖЕ РОМАНТИЧНА

Почти всяка жена иска да изглежда 3 в 1. 
Даже и ако по природа няма тънка талия, 
изразителни рамене и източени бедра, 
тя жадува да привлича внимание. А както 
е известно, това може да се постигне 
чрез облеклото.

В
ярно е, че не всички мъже гледат първо дрехата. За тях е по-
важно жената да има мек характер, чар и лъчезарна усмивка.
Но на всички  им е приятно дамата до тях да е поддържана,
да има свой неповторим стил на обличане.

А на нас ни е приятно да покоряваме даже и случайно минаващи

покрай нас мъже, без значение дали сме облечени в костюм или
рокля на Версаче, Армани, Прада или Гучи. По-важно е
тоалетът ни да е подбран така, че да подчертава нашата
индивидуалност. Само тогава се чувстваме... щастливо
облечени.

1. ПЛИСИРАНА ПОЛА +
ТРИКОТАЖЕН ЖАКЕТ
Този трикотажен ансамбъл от
плисирана пола, дълга до под ко-
ленете, и обточен с червени ши-
рити втален жакет е суперакту-
ален. Дълго време плисираната
пола бе в сянка. Но тази есен тя
отново е на светло. Модните
повели за обувките са две основ-
ни – или на платформа, или на ус-
тойчив, груб ток с височина 7–9
см, който ще направи краката
ти по-стройни.
Черният цвят е цветът на
властта и силата. Ако се поя-

виш в този тоалет на съвеща-
ние пред куп мъже, те ще се съг-
ласят тутакси с твоето пред-
ложение. 
2. КОСТЮМ 
ЗА ДЕЛОВИ ДАМИ
Уверената жена разчита един-
ствено на собствените си сили
и на своя чар. Тя е тайнствена и
загадъчна. Иска да покорява све-
та и е сигурна, че ако не днес, то
утре ще постигне победа.
Хармоничен и елегантен, с много
детайли (шлицове и маншети) –
именно този костюм ще подчер-
тае нейната фигура в духа на 70-

те години. Голямото седефено
копче на талията е специфични-
ят елемент на това късо сако,
чиято препоръчителна дължина
трябва да е 55–65 см. Фасонът
на полата работи в полза на по-
стройния аутфит и изтъква
достойнствата на фигурата.
Препоръчителната дължина за
полата е 65–70 см. А металик си-
вото е актуален за сезона цвят.
3. ЦВЕТЯ ОТ КОПРИНА
ВЪРХУ САТЕН
Очарователните цветя от коп-
рина с декоративни перли за ти-
чинки украсяват блузата от лъс-

кав сребристосив сатен. Скри-
тото закопчаване я прави още
по-завършена и женствена. С не-
го и най-обикновената блуза се
превръща в официална.  
4. ФЛОРАЛНИ МОТИВИ 
И ТИГРОВИ ШАРКИ
Това е друг вариант на сатенена-
та сива блуза. Тигровите щампи и
флоралните мотиви в пастелни
цветове не биха оставили равно-
душна нито една жена. Такава
блуза може да се носи както с
елегантен панталон или пола, та-
ка и с дънки. Спокойно можете да
я облечете и под по-строго сако. 

1 2 3 4
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5. КЛАСИЧЕСКИ БЛЕЙЗЕР
Той е винаги на мода! Остри ре-
вери, закопчаване с две копчета,
джобове с капачета... Ярките
цветове са за уверените жени.
Блейзерът ще изглежда хармо-
нично с блуза във викториански
стил – затворена и в същото
време съблазнителна, с плисирана
столче-яка и плисирани манше-
ти.
6. С ЕДНО КОПЧЕ
Друг вариант на класически блей-
зер е този със свободна кройка и

едно копче. Ще изглеждате еле-
гантни, ако под него облечете
тънък пуловер или поло. Кафяво
и светлобежово е елегантната
цветова комбинация за тази есен.
7. ВЪЛНЕН И ОБКАНТЕН
блейзер с външни шевове и джо-
бове с капачета. През ноември,
когато слънце вече почти няма,
можете да си спомните и за бер-
мудите. Такава комбинация би
подхождала не само на младите
жени. Тя е за всички дами, които
се стремят към съвършенство,

не искат да изостават от мод-
ните тенденции и не се вторач-
ват в личната си карта.
Обувките на стабилни токчета
(7–9 см) са безотказни оръжия на
съблазняването. Ако са лачени,
още по-съблазнително.
8. КАДИФЕН КОСТЮМ 
С ПАНТАЛОН
Коко Шанел го завеща на бизнес
дамите и днес всяка една има по
един такъв в гардероба си. При
избора на такъв костюм обърне-
те внимание не само на кройката

му, но и на материята. Кадифе-
то е за особено тържествени
случаи. Жилетката играе също
много важна роля. Тя може да е
ушита от брокат с блестящи
копчета (златни или сребърни), а
гърбът є да е изработен от са-
тен. За предпочитане е блузата
да е в тон с цвета на костюма.
Бялата риза с черни шевици, та-
ка модерна за сезона, също върши
работа. Композицията е завър-
шена от лачен колан, широк 4–5
см, с голяма катарама.

5 6 7 8
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9. ДЪЛЪГ КАШМИРЕН 
ПУЛОВЕР И ТЪНКО 
КОЛАНЧЕ
Наред с широките колани са мо-
дерни и тънките (1–2 см). Те
стоят изящно върху кашмирен
пуловер и елегантна права пола
до под коляното. Шалът около
врата е за предпочитане да е в
същия цвят и от същата мате-
рия като пуловера.
10. ПРИЛЕПНАЛА 
ТРИКОТАЖНА РОКЛЯ
И през този сезон на върха на
модата са описващите тялото
рокли. И те, естествено, са за

уверените в себе си жени. Те
перфектно подчертават дос-
тойнствата на фигурата. Ори-
гиналната яка тип водопад е
много женствена и търпи дълги
гердани. 
Избирайте бижутата с разум.
Иначе има опасност да заприли-
чате на коледна елха. Аксесоари-
те трябва да съответстват на
вашето излъчване. 
И помнете, че нито една дреха
няма да ви направи женствена и
елегантна, ако вие имате навика
да ходите намръщена и зла. Ус-
мивка! 



Среброто побежда-
ва златото
през този се-
зон. Ефект-
ни са грив-
ните от
естест-
вени чер-
ни перли
или от бе-
ли, които
са „форматирани“ като коп-
чета. Едрите, набиващи се
на очи пръстени не подхож-
дат на всяка женска ръка. Но
зависи от формата им... 

Не се страхувайте да носите спортни, напо-
добяващи на малки куфари чанти върху еле-
гантен шлифер. Това е модерно.

Дълги метални
вериги, кожени

колиета със зъ-
би, изработени от

изкуствен матери-
ал, черни перлени гер-

дани и пръстени с
едри черни и бе-

ли топки (ка-
то гроздо-
ве) – из-
борът е
твой.

CMYK-10
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От тези –

повече!повече!
АКО ИМАШ ЕДНО, ЩЕ ПОИСКАШ ВСИЧКИ

Широките, цвет-
ни, плътно прилеп-
ващи като гривни
часовници и пръс-
тените с асимет-
рично обработени
полускъпоценни
камъни (тюркоаз
или оникс) ще се
търсят най-много
през есенно-зимния
моден сезон. Те
отиват повече на
спортни дрехи.

Е, това са си истински боти, от исти-
нска кожа. След сивото кафявото във
всичките му нюанси е вторият власт-
ващ в есенно-зимната мода цвят. Зато-
ва наред с черните боти е добре да се
подсигурите и с един чифт кафяви.

Не може да се познае дали това е
бота, или обувка. Важното
е, че златистото продъл-
жава да окупира модните
подиуми. И не е нужно да си
купувате и златиста чанта. Един екзотичен ак-
цент в облеклото е достатъчен.

Фасонът на обув-
ките през тази
есен е странен.
Самите обувки
приличат
малко на бо-
ти. Ниската
платформа,
високият до 9 см скосен, стаби-
лен ток и лакът са техните
отличителни характеристики.

Ето я чан-
тата, която

прилича на ми-
никуфар. Са-
мо че в ка-
фяв вариант
и с по-къса

дръжка. Ако
не сте запом-

нили формата
є, когато се

разходите по ма-
газините, ще си я припомните. Па-
зарът е наводнен с такива чанти.

ОБУВКИ, БОТИ, чАНТИ

к с е с о а р иа
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Точна графикаТочна графика
Яркият, фатален и суперконтрастен макиаж 
е една от основните тенденции 
на есенно-зимния сезон. Ще ви трябва 
и червено червило. Но истински червено!

Очите – лястовичи
„Лястовича опашка“ наричат визажистите това изтегляне на очна линия извън външния ъгъл на окото. Хитът в макиажа на 60-те отново е
на почит: класически, с постепенно удебеляване на линията; с по-голямо удължаване, изтеглено към края на веждата и в азиатски стил – с
двоен, червено-черен контур (око бадем). За да придобиете магическия поглед, задължително ще ви трябва очна линия.

Ретро класика
Яркото червено червило сигнализира за доминираща женственост.
Вярно е, че не отива на всички жени и на всякакъв стил на облича-
не. По-добре стои на блондинките. Начинът му на нанасяне през
този моден сезон е инспириран от филмовите звезди на 40-те го-
дини: акуратен контур и обилно запълнени с матово червено уст-
ни. За щастие дизайнерите „разрешават“ през този моден сезон
очите и устните да са еднакво силно гримирани.

•

• •

• •

р и мг



С грижа за сухата кожа

D E R M A C O L

ЛЕЙДИ КРЕМ
Дневен крем с витамин
А и екстракт от 
водорасли за гладка 
и хидратирана кожа.
Този нежен дневен крем

осигурява оптимално ниво

на хидратация и подхранване. Екстрактът от

морски водорасли заедно с витамин А доприна-

ся за благотворния ефект върху кожата.

Най-доброто предложение на „Дермакол“ за

нежната и деликатна суха кожа, която се нуж-

дае от подхранване и влага, е серията от про-

дукти с красиви имена – Лейди, Куин, Принцес,

Класик крем, които съдържат морски водорас-

ли и ценни витамини.

ПРИНЦЕС КРЕМ
Подхранващ крем 
с витамин Е и екстракт
от водорасли
Благодарение на високото

съдържание на подхранва-

щи съставки кремът е

подходящ за дневна и нощна грижа за кожата.

Съдържа ценния антиоксидант витамин Е и

екстракт от водорасли. Кремът е отличен за-

щитник за кожата от неблагоприятните

външни влияния – студ, вятър, слънце...

КУИН НОЩЕН КРЕМ
Нощен крем с витамин Е
и екстракт от водорасли
Класически подхранващ

крем, който осигурява и

необходимата хидратация

на кожата. Съдържа комп-

лекс от хидратиращи компоненти, допълнен с

витамин Е и екстракт от водорасли. Резул-

татът е гладка, свежа и еластична кожа, хид-

ратирана, подхранена и добре подготвена за

следващия ден.

ВСИЧКО ЗА КРАСОТАТА

КЛАСИК КРЕМ ЗА ОЧИ
с витамин Е и 
екстракт от водорасли
Лек крем за нежната кожа

около очите с витамин Е,

хиалуронова киселина и

екстракт от водорасли.

Кремът създава защитен слой върху повърхно-

стта на кожата, осигурява необходимата хид-

ратация, поддържа гладкостта и еластично-

стта на нежната кожа.

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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Изразителни вежди
Отдъхнете си! Вече няма да е нужно всяка сутрин щателно да отскубвате излишните
косъмчета. Защото модерните вежди са плътните вежди. Ако си ги нямате по природа, ще
ви се наложи да ги удебелите изкуствено. Върху бледата „зимна“ кожа, облагородена само с
малко розов руж, кафявите плътни черти над очите се забелязват още по-ясно. Черната спи-
рала за мигли усилва още повече драматичния ефект.

•

•

•

•

•

Опушен поглед
Играта на светлосенки, редуването на мат
и гланц, тъмно и светло, сиво и сребристо
прави очите по-загадъчни и съблазняващи.
Класическата преливка е сиво-черно-бяло. С
т. нар. опушени светлосенки се акцентират
или външният, или вътрешният ъгъл на
окото. Гримът може да се изтегли чак до
под веждите или да се нанесе като по-тъм-
на рамка около окото. Ако не искате да при-
личате на жената вамп, а по-скоро на
прелъстителна сирена, използвайте нюанси
на синьото, а не на черното и сивото.



„К
ога за последен път съм била на ги-
неколог? Ами, преди три години,
не по-рано. Тогава цикълът ми
спря.“ Това сподели с нас 36-го-

дишната Любомира, чийто менструален
цикъл и до този момент не се е възстано-
вил, но тя не иска да се обърне за помощ
към лекарите и медицината. „Страхувам се
от това, което лекарят би ми казал“ –
признава Люба.

ФЕНОМЕНЪТ 
Феноменът „искам да съм здрава, но не

искам да се лекувам“ не разделя хората на
мъже и жени. Нито на деца и възрастни.
Нито на такива, които гледат „Доктор
Хаус“, и на такива, които не го гледат. Ни-
то дори на здрави и болни. Разделя ги на та-
кива, които ходят на лекар, и на такива, ко-
ито не (искат да) ходят. Всяко лечение за-
почва с посещение при специалист. Защо
обаче все повече хора днес избягват визи-
тите в лекарските кабинети?

Бягство от реалността

Нежеланието да приемаш болестта си е
един от начините за бягство от действи-
телността. Много често това бягство се
проявява и като тенденция болестта да се
изкарва далеч по-сериозна, отколкото е
фактически. А истината е проста. Вместо
да се оставяме на притеснението, съмнени-
ето и страха от неизвестното, можем да
кажем „чао“ на тревогите си с едно посе-
щение при лекар. 

За повечето хора обаче е по-лесно да конт-
ролират своите съмнения, отколкото тре-
вогата, която наистина може да им причи-
ни чуването на диагнозата от устата на
специалиста. Те не се сещат обаче и не ис-
кат да приемат, че когато знаят диагноза-
та, имат шанс да направят много за здраве-
то си, някак си да се „договорят“ с болест-
та си и в крайна сметка да я победят. 

Връщане в детството

Отлагането на посещението при лекаря
Люба обяснява с надеждата, че цикълът є
ще се възстанови от само себе си. Надява се,

че може да се излекува със силата на
собственото си убеждение. Това е заблуда,
проявление на онова, което в психоанализата
се нарича „магическо мислене“. Някои възра-
стни, както и децата, приписват на мисли-
те си свръхестествена сила. „Достатъчно е
да мислиш много интензивно и позитивно за
нещо и то ще се случи.“ В труда си „Тотем и
табу“ Фройд обяснява това явление като
връщане към несъзнателната детска предс-
тава за собствено всемогъщество. 

Бунтът против бащата

Лекарят притежава властта да „спаси“
или да „осъди“. Затова хората възприемат
чичо доктор като събирателен образ на ло-
шия авторитарен баща. Тези „пациенти“ се
стремят с всички сили да отхвърлят него-
вата „власт“, без изобщо да се интересуват
от това, колко качествени и надеждни ме-
дицински познания има „власт имащият“.
Павлин например, който е на 43 години, вече
почти десет години страда от проблеми
със стомаха. Ако го слушате, няма на света
човек, който по-добре от него да знае от
какво точно е болен и как да се справи с бо-
лестта. Павлин е избрал самолечението.
Дори и да му предложите светило в медици-
ната, той няма да се съгласи, че за всяка ди-
агноза е необходимо лекарско предписание. 

Самонаказание 

Как се оправдава Павлин? С думите, че
„така се е разпоредила съдбата и нищо не
може да се направи, освен да се приспособиш
към болестта“. Всички свои проблеми той
възприема като „божии наказания за грехо-
вете си“. Неговото поведение може да се
обясни със строгото възпитание на тира-
ничен родител или с душевна травма, случи-
ла се през някакъв период от живота му. В
онзи момент Павлин не е могъл да се справи
с нея и сега чрез своята болка отново и от-
ново преживява този лош свой опит. В то-

зи случай човек се оказва зависим от
чувството си за вина и е повече от убеден,
че „получавам това, което съм заслужил“. 

Привличане на вниманието

Отказът от лечение може да бъде и прос-
то изгоден. Има хора, които усещат, че съ-
ществуват само когато са болни. Да, да,
това е драматизъм почти по Декарт:
страдам, следователно съществувам. Спо-
ред тях тялото, което страда, е тялото,
което чувстват. Обикновено тези хора не
се радват на грижите и вниманието на
околните. Към болното им тяло обаче ос-
таналите няма как да не проявят загриже-
ност. Такива пациенти с удоволствие хо-
дят на лекар и с удоволствие чуват диагно-
зата си. Не се притесняват особено, защо-
то се чувстват значими само когато са
болни. За тези здрави болни, или по-скоро
болни болни, всяка диагноза се оказва чуде-
сен повод да попаднат отново в детство-
то си и отново да се окуражат от нежно-
стта и майчината ласка.  

КАКВО ДА СЕ ПРАВИ

Чужди съвети

Не се надявайте, че човек, който упорито
отказва всички медицински прегледи, може
лесно да бъде убеден в ползата от тях с
прости съвети или заповеди. Всяко ваше
настояване за необходимостта той да се
обърне към лекар може допълнително да
провокира страха му и да го накара да се
противопостави категорично. Ето защо
вашата задача се състои в това да му по-
могнете да се отнесе към посещението при
лекар с трайна убеденост, а не по изключе-
ние. Можете например да го помолите да
ви придружи, когато вие отивате на лекар.
Възможно е у него да възникне идея да се
възползва от случая и да провери своето
здраве. С течение на времето такива съв-
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БОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМА

Не искам 
ДА СЕ ЛЕКУВАМ
Не искам 

ДА СЕ ЛЕКУВАМ
НО ИСКАМ ДА СЪМ ЗДРАВА



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 
ñåðóì, 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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ää ðð àà ââ íí èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   
„Стани майка, 
когато си готова“ 
е кампания, която стартира 
на Световния ден на контрацеп-
цията 26 септември 
Водещата на предаването „Огледа-
ла“ Радост бе неин посланик. Целта
на инициативата е да се алармира
обществото за големия брой неже-
лани бременности и за последиците
от тях. Статистиката сочи, че
броят на абортите в България е
по-висок дори от този в най-голе-
мите европейски държави – през
2005 г. у нас са направени 41 795
аборта (за сравнение, в Румъния
броят им е около 17 902, а във Фин-
ландия абортите са едва 2268 го-
дишно). Именно затова доц. д-р
Елиан Рачев, председател на Бълга-
рското дружество по акушерство
и гинекология (БДАГ), и д-р Георги
Коларов призоваха жените да плани-
рат отговорно бременността си,
като се доверят на съвременната
контрацепция. За жалост в Бълга-
рия нивото на информираност и из-
ползването на този метод (който е
най-сигурен и с най-много доказани
ползи) е около 10 пъти по-ниско от

средното за Европа.
Като посланик на кампанията Ра-
дост сподели, че тя самата като
активна и модерна жена е планира-
ла бременността си, а преди и
след нея се е доверявала на хапче-
то. „Майчинството е нещо въл-
шебно, което всяка жена трябва
да изпита, но е важно да избере
подходящия момент“ – поясни Ра-
дост от „Огледала“.

AVON отново на поход
срещу рака на гърдата

Най-голямото благотворително
събитие срещу рака на гърдата се
проведе в края на септември пред
Народния театър „Иван Вазов“.
Превърналият се в традиция По-
ход срещу рака на гърдата, част
от кампанията на AVON „От лю-

бов към живота“, тази година ми-
на през 3 български града – София,
Пловдив и Бургас, но в нов, по-раз-
личен формат.
„Две години поред канехме софиян-
ци да подкрепят символичния по-
ход срещу рака на гърдата. Тази
година разчитаме те да се вклю-
чат в реалната борба с болестта,
присъединявайки се към нас чрез
участие в благотворителния базар
пред Народния театър“ – заяви
Наталия Симеонова, посланик на
създадения вече фонд „От любов
към живота“. В специално подгот-
вена шатра всички желаещи да
подкрепят кампанията закупуваха
продукти от благотворителната
серия на AVON – „От любов към
живота“: гривни, ключодържате-
ли, аксесоари за мобилен телефон и
естествено, култовата розова
тениска. Този път в модерния
цвят фуксия, изработена с
партньорството на UNITED COL-
ORS OF BENETTON.
Събраните от базара средства
отново отиват за субсидиране на
целогодишна кампания с безплатни
профилактични прегледи с първи-
те в България мобилни мамограф и

ехограф, дарени на Национален ме-
дицински онкологичен център от
AVON – България.

Здрав емайл 
и естествена белота
Vademecum Titan Strong е марка
паста за зъби на Schwarzkopf &
Henkel, която ден след ден заздра-
вява емайла на зъбите и възвръща

естествената им белота. Уникал-
ната формула с флуорид и техноло-
гията Denti-Repair възстановява
отслабения емайл и осигурява
здрави и защитени зъби. 
Иновативната паста за зъби съдър-
жа наночастици, които заедно с
компонентите на слюнката (калций
и фосфат) изграждат по естествен
начин слой, подобен на зъбния емайл.
Vademecum Titan Strong притежава
свеж ментов вкус. 

местни семейни или приятелски посещения
в лекарския кабинет могат и трябва да
станат навик. 

Правилно да изберем лекаря

Нежеланието да се лекуваме често е свър-
зано с недоверието към лекаря. Проблемът
може да се реши, в случай че потърсим пре-
поръките на приятели и близки. Специали-

зацията на лекаря дори не е толкова важна,
колкото това да установим с него довери-
телни отношения. После този лекар сам ще
ни насочи към други специалисти, ако те са
ни необходими. 

Да се изследваме периодично

Колкото по-рядко ходим на лекар, толко-
ва повече се боим от тези срещи и изобщо

ги прекратяваме. За да излезем от този
омагьосан кръг, трябва да си съставим при-
мерен график за посещение при специалис-
та. Честите визити ще превърнат този
ритуал в обикновена част от ежедневието. 

Да променим отношението си
с другите хора

Често човек се грижи за болестта си, ка-
то я поддържа, защото по този начин полу-
чава внимание и съпричасност от околните.
Резултатът от това може да бъде и обра-
тен. Защото на кого му харесва да слуша
безкрайните оплаквания на болния – реални
или мними?! За да се избавим от тази систе-
ма на негативни отношения, можем напри-
мер да започнем да се занимаваме с благот-
ворителност. Задачата в този случай е да
променим своето отношение към страдани-
ето. Да преместим тежестта от собстве-
ните трудности към проблемите на други
хора, да сублимираме своята възприемчи-
вост към болката в позитивна сила. 

Да участваме в кампаниите
срещу различни опасни болести

Днес у нас се провеждат различи кампании,
които подчертават колко са важни превен-
цията и навременната диагностика в борба-
та с различни заболявания. Участието в по-
добни инициативи дори не е необходимо,
достатъчно е да се информираме за тях. 

„Не съм от хората, които обичат да се лекуват, особено пък като си представя всичките про-
цедури и обикалянето из кабинети, лаборатории и аптеки. Обикновено се лекувам сама вкъщи.
Грях ми на душата, но доскоро признавах единствено възможностите на спешната помощ. Рано
или късно се случва нещо в живота на човек, което преобръща представите му за медицината и
за ползата от честите профилакични прегледи. За мен такъв повратен момент бе тежката
болест, която сполетя баща ми.“ 

Тихомира, 43 години
„На 20 години съм и вече три години и половина страдам от тиреотоксикоза, едно от най-чес-
то срещаните ендокринни заболявания. Накратко, чувствам се зле. Много пъти сменях лекари-
те и се убедих, че всеки има различно мнение и всеки опровергава колегата си. В последо време
се спрях на един лекар, който каза, че лечението ми трябва да завърши с операция, но преди то-
ва е необходимо да приведа състоянието си в някакви норми. Каза ми, че в тази норма орга-
низмът ми може да бъде приведен само ако се лекувам упорито в продължение на година и поло-
вина-две. Но аз се захващам с лечението за кратко. Страдам от това, че съм болна, но бързо
преставам да посещавам лекаря и да пия хапечтата. Тогава започвам да дишам трудно, не ми е
удобно и приятно да ям и да пия, имам постоянна аритмия, ръцете и цялото ми тяло треперят,
не мога да спя и потъвам в депресия. Когато съм в такова състояние, само майка ми може да ме
замъкне до болницата. Сама не бих отишла никога. Досега можеше вече да бъда оперирана и да
съм забравила за мъченията. Но на мен сякаш ми харесва да издевателствам над себе си. Поня-
кога не искам и да чувам за лекарства, искам повече да се разболея и направо да умра. В същото
време искам да бъда здрава...“ 

Дебора, 20 години

ДВЕ ТИПИчНИ ИЗПОВЕДИ
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З
абравихме за лятото. Сякаш за
последно беше не преди два месеца
тук, а преди две години. Сега зако-
номерно стягаме зимния гардероб

и преглеждаме какво има на рафта с козме-
тика. Автобронзантите и слънцезащитна-
та козметика със сигурност няма да са ни
нужни повече. Или поне няма да са ни нужни
постоянно. А с какво да ги заменим?

Изравняване на тена
Един от най-разпространените проблеми,

с който се сблъскват жените през есента
(дори и в нейния край), е нееднаквият цвят
на кожата. Пигментните петна от лятно-
то слънце са главните виновници. Те са упо-
рити и ако не им „помогнем“, избеляват
трудно от само себе си. Тези петна са зони
с повишена продукция на оцветяващия пиг-
мент меланин. Активните през лятото
слънчеви лъчи оставят най-много пигмен-
тации по чувствителната и по прекалено
светлата кожа. Но най-потърпевши са бре-
менните жени. 

За заличаването им най-ефективни
са специализираните избелващи
кремове и серуми. Екстрактите
от лайка и настурция също са 
с избелващо действие.

Добре е избелващите кремове и серуми да
съдържат и слънцезащитни филтри, защо-
то и през есента слънчевата радиация вър-
ши своите пъклени дела.

Козметиката за изравняване на тена е
препоръчителна и за дамите, чиято кожа е
склонна към образуване на лишеи и зачервя-
вания. През лятото мастните жлези рабо-
тят по-активно, затова и лишеите не са
често срещано явление. Но през хладните
месеци те са често срещан козметичен
проблем. На пазара се предлагат специални
кремове коректори за туширане на зачерве-
ните участъци. Обикновено те са зелени на
цвят.

Овлажняване
Не е тайна, че слънчевите лъчи и морска-

та вода безжалостно изсушават кожата.
Затова и хидратиращите средства са сла-
бо ефективни през горещите месеци – от
високите температури влагата бързо се
изпарява от епидермиса и кожата не полу-
чава шанс за хидратация в дълбочина. 

Преходните сезони като есента 
и пролетта са най-подходящи 
за използването на овлажняващи
козметични продукти и за 
попълване на запасите от влага.

Защото тогава не е толкова горещо, а и

все още не са настъпили студовете и отоп-
лителният сезон, които „работят“ за
допълнителното изсушаване на кожата.

Сухотата през преходните сезони се про-
явява като лющене или се усеща като
„стегнатост“ след измиване. Жертви на
обезводняването могат да станат прите-
жателките както на суха, така и на мазна
кожа. На пръв поглед това е парадокс, но не
прибързвайте с изводите. От една страна,
произвежданият от мастните жлези сек-
рет (себум) покрива повърхността на ко-
жата с непропусклив мазен слой, който
затруднява изпарението на влагата. Но ако
кожната повърхност е силно изсушена, то
в нея просто няма влага за изпаряване и за-
това мазният слой си остава неефективен
като нейна „тапа“. 

За овлажняване на мазната 
или комбинираната кожа 
през есента най-подходящи са 
хидратиращите двуфазни кремове.

Те са с изключително лека консистенция,
която не оставя чувство на „тежест“ и не
омазнява допълнително кожата. Активни-
те съставки на тези кремове действат на

две фази: първо, специалните липозомни
транспортери (специални молекули, които
освобождават съдържанието си в дермата)
доставят влага в дълбочина, а след това
филмогенните (филмообразуващите) веще-
ства, добити най-често от семена на жи-
ловлек, покриват кожата, възпрепят-
ствайки изпарението на привнесените мо-
лекули вода.

За овлажняване на нормалната или сухата
кожа се препоръчват обикновени дневни
хидратиращи кремове с UV филтри. Те
обичайно съдържат производни на хиалуро-
новата киселина – природно вещество, кое-
то е способно да задържа до 1000 молекули
вода в кожата. 

Елиминиране 
на мимическите бръчки

Ако през лятото кожата е изпитвала си-
лен стрес от обезводняването, не се учуд-
вайте на новопоявилите са малки бръчици
по нея. Те са бич не само за зрелите кожи, но
и за по-младите. Най-често се появяват
около очите, а в по-напреднала възраст – в
ъгълчетата на устните и по челото. В те-
зи зони кожата изглежда тънка, безжизне-
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My Autumn Beauty 2007
от LUMENE

Чувствено очертани тъмни очи и
нежно блестящи устни можете да
постигнете с колекцията на
Lumene за есен 2007, в която хлад-
ните тъмни и сиви нюанси перфе-
ктно съжителстват с перленото
бледорозово и натуралните тоно-
ве. Цветовете на My Autumn
Beauty са вдъхновени от пейзажи-
те на скандинавската есен. 
Двата фаворита сред продуктите
са гланцът за устни Nude Touch с
масло от семена на арктическа
брусника и светлоотразяващата
палитра за лице Highlighter Trio
Palette. Колекцията включва също
и сенки за очи Delight Duo и лак за
нокти Quick & Chic, които също
са издържани в есенните модерни
нюанси.
Едно докосване на устните с
гланца Nude Touch, и те са еднов-

ременно матирани и сияещи. С
помощта на този продукт пос-
тигате лек блясък с деликатен
цвят. Продуктът се нанася с
професионален апликатор, който
позволява на гланца да запълни
всяка гънка на устните. Избере-
те своя натурален цвят сред
петте различни нюанса на Nude
Touch.

Луксът 
на Кристиан Лакроа 
в парфюми на AVON
Висшата мода стана част от
AVON с представянето на парфю-
мите Christian Lacroix Rouge за
жени и Christian Lacroix Noir за мъ-
же. Движещата сила, която стои
зад създаването на тези дръзки
аромати, е известният френски
моден дизайнер Кристиан Лакроа,
познат по цял свят със своя разко-

шен и изтънчен дизайн, възхваля-
ващ жените. 
Новите му произведения предос-
тавят на клиентите на AVON по
цял свят възможността да се по-
топят в аромати, отразяващи
оригиналността, креативността
и елегантността на модния гений.

на, сякаш нагъната на хармоника. Мрежата
от малки бръчки се образува именно в най-
активните мимически участъци. Всеки ден
ние правим по 50 000 движения с веждите
например. Не е чудно тогава защо лицевите
мускули на челото са толкова напрегнати.
Това постоянно напрежение ражда бръчки-
те. Хроничният стрес, а също и свободни-
те радикали, стимулирани от слънчевите
лъчи, също подпомагат активно появата на
мимически бръчки. Вечният въпрос е „Как-
во да ги правим?“.

Те могат да бъдат загладени със
специализирана anti-age козметика,
съдържаща ботулинов токсин. 
Кремовете, наситени с йони на 
калия, също са много ефективни 
в борбата с малките бръчки.

Те действат релаксиращо на нервната
система и на мускулите. Ако кожата е
склонна към омазняване, кремът трябва да
се нанася вечер. При суха и нормална кожа
той се използва сутрин, като или се реду-
ва, или се съчетава с обичайния дневен
крем.

Незаменими продукти в борбата с мими-
ческите бръчки са серумите. Те овлажня-
ват обилно, подобряват тургора и норма-
лизират тонуса на подкожните мускули, в
резултат на което лицето изглежда по-
младо, по-свежо и по-опънато.

Пилинг и омекотяване
Уплътняването и огрубяването на кожа-

та е още една неприятност, с която може-
те да се сблъскате през есента. Заради пос-
тоянния престой под палещите летни

слънчеви лъчи клетките на епидермиса бук-
вално се изсушават, а самият кожен слой
става по- плътен и по-твърд. На пипане ко-
жата се усеща неравна. Но скоростта є на
регенерация си остава неизменна, което во-
ди до уплътнение и чувство за загрубяване.
За да се справите с това неприятно усеща-
не, прибегнете до пилинг на мъртвите
клетки. А след това омекотете кожата и
стимулирайте нейните естествени
възстановяващи свойства. За тази цел 1–2
пъти седмично третирайте кожата с ща-
дящ пилинг продукт (най-подходящи са те-
зи, които съдържат и масло от жожоба),
като го нанасяте с кръгови масажни движе-
ния. Така скоростно ще елиминирате

мъртвите клетки. След пилинга, а също и
всекидневно използвайте нощен регенери-
ращ крем. 

Етеричното масло от лавандула 
е известно със своите 
регенериращи свойства. 
То подхранва кожата в дълбочина,
стимулира нейната естествена
възстановителна работа.

Подходящо е за всякакъв тип кожа.

Спокойствие и комфорт 
През есента кожата на всички става дос-

та по-чувствителна. Тъкмо последствия-
та от слънчевия стрес са утихнали, и есен-
та поднася своите сезонни изненади. 

Кожата усеща на гърба си 
есенните климатични промени,
често е раздразнена, а нерядко – 
и зачервена. Тези проблеми 
не подминават дори и онези, 
които редовно и прилежно 
се грижат за лицето си.

Затова през есента се отчита бум в про-
дажбите на козметика за чувствителна
кожа. Четете етикетите и следете дали
дневният ви крем съдържа алантоин,
екстракт от невен и лайка. Тези съставки
облекчават възпалителните процеси и връ-
щат на кожата чувството за спокойствие
и защитеност. И в този случай успокоява-
щите серуми са най-подходящото реше-
ние. Могат да се използват при всеки тип
кожа както под дневния, така и под нощ-
ния крем. 



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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Т
я е единственото място вкъщи, кое-
то предлага истински покой за някол-
ко минути. Но за да е пълен ефектът
от взимането на вана, не бива да бър-

кате терапията с хигиената.

�
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ САПУН И ШАМ-
ПОАН, за да не попречите на действи-

ето на маслата и фитокомпонентите във
водата.

�
ДУШ ВЗЕМЕТЕ ПРЕДИ ТОВА. Ме-
ханичният пилинг на кожата с помощ-

та на остра ръкавица, мека четка или гъба
лофа ще отвори порите и лечебните със-
тавки, разтворени във водата на ваната,
ще проникват по-лесно в кожата. 

�
ГОРЕЩА ИЛИ ХЛАДНА? Зависи от
резултата, който искате да постигне-

те. �Водата с температура от 30 до 37
°С се смята за гореща. Такава вана е добре
да взимате вечер. Тя „изтрива“ умората,
снема мускулното напрежение, подобрява

съня и благоприятства естествените про-
цеси на елиминиране на токсините. Продъл-
жителност – 20 минути. �Водата с тем-
пература от 24 до 30 °С се смята за топ-
ла. Тази вана помага за облекчаване на нерв-
ното напрежение и ефективно тонизира
кожата. Продължителност – 10 минути.
�Водата с температура по-ниска от 24 °С
се смята за хладна. Тази вана перфектно
тонизира, укрепва кръвоносните съдове и
стимулира кръвообращението. Ободрява-
щият ефект е гарантиран! Продължител-
ност – не повече от 2 минути.

�
2 ЧАСА СЛЕД ЯДЕНЕ! Поне два часа
трябва да са минали след хранене, пре-

ди да влезете в нея.

�
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Пациентите
със заболявания на кръвта и склонност

към кръвотечения, с тумори, с висока темпе-
ратура, със сърдечносъдови болести, дерма-
тити или епилепсия не бива да взимат вана.

Вана с... 
настроение
Вана с... 
настроение

Добавките
МЛЯКО Ваната с мляко се свързва автоматично с името на Клеопатра, с вечната
младост и здравата кожа. Тя избелва, подхранва и овлажнява кожата, активизира об-
мяната на веществата и отделянето на токсините.
МЛЯКО + ПЕЛИН 1 л свежо приготвена отвара от пелин (3 с. л. от билката се сла-
гат в 1 л кипяща вода), 1 л горещо мляко с нормална масленост (3,5%). Температура
на водата – 36 °С. Продължителност – 20 минути. След ваната може да вземете
душ, да нанесете крем за тяло и да полежите 20 минути по халат. 
МЕД + ЛАВАНДУЛА 150 г мед, 200 г морска сол, 4 с. л. бадемово масло и 7 капки ла-
вандулово масло. Температура на водата – 38 °С. Продължителност – 15 минути.
След ваната се отпуснете за 20 минути на леглото по халат, след това вземете душ,
но без сапун, нанесете овлажняващ лосион за тяло и... право в леглото. Ще спите ка-
то къпани!
ЧЕРВЕНО ВИНО Като добавка във ваната червеното вино подобрява кръвообраще-
нието. 1 л сухо червено вино и 150 г мед се разтварят във вода с температура 36–38
°С. Продължителност – 25 минути. След ваната вземете контрастни душове за още
по-добър ефект.
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ƒъхът на живота
Ломоносов е първият учен, който обърнал

внимание на влиянието на заредения с
електричество въздух върху човешкия ор-
ганизъм. Той провел безброй експерименти
с електростатична машина – новост за
XVIII в. – и открил, че въздухът по време
на буря много прилича по свойства на възду-
ха, наситен от електрически заряди с изку-
ствен произход.

Друг гениален руснак – Александър Чижевс-
ки – е първият учен, който доказал ефекта
на йоните с положителна и отрицателна по-
лярност върху здравия и болния човешки ор-
ганизъм, върху животни и растения. „Кога-
то си построил жилище, човекът се лишил
от дишането на йонизиран въздух, деформи-
рал естествената си дихателна среда и
влязъл в конфликт с човешката си природа.
Жителите на градовете прекарват 90% от
живота си във вътрешността на зданията
и постепенно губят своя имунитет, боледу-
ват и остаряват преждевременно.“ До тези
печални изводи стигнал в процеса на научни-
те си изследвания Чижевски.

¬ъздухът Ц 
жив и мъртъв

На теория във въздуха под въздействие-

то на електричество протича преразпре-
деление на електроните около атомите
на кислорода. Атом, загубил един или ня-
колко електрона, се нарича положителен
йон. А атом, присъединил към себе си
един или няколко електрона – отрицате-
лен. Голямо количество отрицателни йо-
ни има високо в планините, на морския
или океанския бряг. Те се образуват и след
буря, в чистия селски въздух, до водопа-
дите и в душ-кабините с добър напор на
водата. Всеки човек, озовал се на такива
места, изпитва лекота и прилив на сили.
„Йоните във въздуха се наричат „аеройо-
ни“ – пише Чижевски. – Процесът на тях-
ното възникване – „аеройонизация“, а ле-
чението с тях – „аеройонотерапия“. Чи-
жевски въвежда и още два термина, кои-
то учените и до днес използват – „теж-
ки“ и „леки“ аеройони. 

Всъщност йоните могат да присъединя-
ват към себе си неутрални молекули: ако
тези молекули са на газ, се получава лек ае-
ройон, ако са на течност или на твърдо ве-
щество – тежък аеройон. Тежки йони са за-
редената с йони прах, ръждата, димът и
промишлените изпарения. В най-добрия слу-
чай те се отлагат на повърхността на
окръжаващите ни предмети, а в най-лошия
– върху слизестата обвивка на дихателни-
те пътища. Леките аеройони участват в
газообмена, влизат в кръвта и влияят на
клетъчния метаболизъм.

¬ълшебната лампа

Младият Александър Чижевски бил само
на 21 години, когато изобретил апарат,
призван да спаси градския жител от опас-
ните последствия на „йонното гладува-
не“. На същия принцип се произвеждат
всички съвременни йонизатори. Апа-
ратът се включва в мрежата, за да погъл-
не малко количество електричество. Със-
тои се от вентилатор, генератор, произ-
веждащ електрически заряд, и редове от
игли, на чиито остриета възникват леки-
те аеройони. При използването му човек
получава шанс в градското си жилище да
диша въздух, наподобяващ въздуха на пла-
нински курорт. 

Последните научни експерименти доказ-
ват, че в помещения с изкуствено йонизи-
ран въздух човек се съсредоточава по-лесно,
чувства се по-добре и много по-бавно се
уморява. Последователите на Чижевски
провели редица медицински изследвания.
Оказало се, че йонизираният въздух е спосо-
бен да подобрява състоянието на пациен-
тите със сърдечносъдови заболявания, сте-
нокардии, туберкулоза (в начален стадий),
язва на стомаха и астма. Отрицателните
аеройони отлично подсушават рани и изга-
ряния и се незаменима профилактика на ан-
гините, мигрените, нервните разстрой-
ства, безсънието и даже обикновената
раздразнителност.
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…оните…оните
витамините на въздухавитамините на въздуха

…онизаторът е атрибут

на съвременната 

цивилизаци¤ и символ 

за високо качество на 

живот. ¬сички сме чували

за него, а н¤кои от нас да-

же го използват редовно.

КЪДЕ ИМА ПОЛЕЗНИ ЙОНИ

�В подножието на водопада: 50 000 отри-
цателни йони на куб. см
�В планините: от 8000 до 12 000
�На брега на морето: 4000
�На улицата след буря: от 1500 до 4000
�В селски местности: от 500 до 1200
�А също: на слънце, до фонтани и извори,
под душа
За сравнение, в градския въздух (когато се
разхождате по улиците) се съдържат от
100 до 500 отрицателни йона на куб. см.

у ш а  и  т я л од
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—ъвременните 
йонизатори

Модата на аеройонизацията идва и си
отива. През последните няколко години те-
мата за наситения с отрицателни йони
въздух отново стана особено популярна в
Япония – не за първи и не за втори път! На
външен вид съвременните йонизатори въ-
обще вече не приличат на своя първоизточ-
ник – продават се под формата на топки,
глобуси, радиоприемници, тонколони и даже
на свещници Производителите обикновено
съветват потребителите да не остават
включен йонизатора през целия ден, а да го
експлоатират на сеанси с времетраене
максимум 4 часа. Битовият йонизатор не
бива да се използва и в прекалено прашни по-
мещения. По-мощните обаче могат да се
справят с праха и болестотворните бак-

терии във въздуха на пространство от
1000 кв. м. Днес се произвеждат и йониза-
тори за автомобили: съвсем малки, включ-
ващи се в гнездото на запалката. Те
отстраняват праха, дима, неприятните
миризми и ароматизират въздуха. Не много
голям сребърен йонизатор за хладилника
пък може да унищожава вирусите, бактери-
ите, плесента. Освен това той пълни хла-
дилната камера с миризма на свежест и с
негова помощ продуктите се съхраняват
два пъти по-дълго от обикновено. А, да не
пропуснем да споменем и индивидуалния
джобен аеройонизатор от най-ново поколе-
ние, който „обещава“ на притежателя си да
го обгърне с невидим скафандър и да му оси-
гури безопасна зона за дишане. Макар и
малък, той надеждно гони вирусите, бакте-
риите, алергените и дима.

≈стествена защита 
Ние можем да увеличим количеството на

полезните йони в средата, в която рабо-
тим или живеем, и без да използваме специ-
ална техника. Най-лесният начин е чрез чес-
то проветряване. Овлажняването на въз-
духа също привлича отрицателни йони. При
отсъствието на специален овлажнител мо-
же от време на време да пускате водата в
мивката под силно налягане. Но задължи-
телно трябва да изключите всички елект-
рически прибори, които не използвате в съ-
щия този момент. Даже е препоръчително
да ги изключите от контакта, вместо да
ги оставяте на стендбай режим. 

От стайните растения здравецът е шам-
пион по производство на отрицателни йони.
От горските растения за най-добри природ-
ни йонизатори се смятат хвойновите: ела,
бор, кедър, бяла ела и туя (вечнозелено хвой-
ново дърво от рода на кипарисите).

ƒишането и емоциите
На йогите отдавна им е известно, че ди-

шането е пряко свързано с емоциите. Даос-
ките монаси предавали от уста на уста
знанието за дишането като ключ към физи-
ческото здраве и дълголетие, към хармони-
ята между душата и тялото. Съвременна-

Френският психиатър Давид Серван-Шрайбер (David Servan-
Schreiber) посвещава в своята книга „Изцеление“ цяла глава

на тренировките за постигане на кардиокохерентност – мето-
дика, която координира дишането и ритъма на сърдечните сък-
ращения. Тези упражнения помагат за понижаване на кръвното
налягане, подобряват състоянието на хормоналния фон. Сериоз-
ни поводи да дишаме с пълни гърди!
ЗА ПО-ЯСЕН УМ Упражнението има за цел да забави сърдеч-
ния ритъм. 
1. Вдишайте, като същевременно броите бавно до 5. 2. Задръж-
те дишането 5 секунди, след което издишайте бавно в рамките
на 10 секунди. Резултат: позволява на работохолиците да напра-
вят малка пауза. Ефектът се усеща след три такива цикъла на
дишане. Препоръчително е това упражнение да се изпълнява ня-
колко пъти през деня.
ХАРМОНИЯ НА ТЯЛОТО Упражнението напълва тялото с
енергия след събуждане от сън или снема напрежението в края
на деня.
1. Коленичете и се опрете на ръцете си, разтворени на ширина-
та на раменете, вдишайте, като протегнете гърба напред, и
повдигнете глава нагоре. 2. Издишайте, като окръглите гърба
(котешки гръб), и отпуснете глава към гърдите. Упражнението

се изпълнява 10 пъти. Резултат: това упражнение събужда нерв-
ната система, подобрява състоянието на гръбначния стълб и
циркулацията на кръвта, прави мускулите по-еластични и ни
подготвя за работния ден, обогатявайки мозъка с кислород. Мо-
же да се изпълнява и от деца над 3-годишна възраст. Ако го пра-
вите в края на деня за релаксация, правете колкото е възможно
по-дълги вдишвания и издишвания.
ПО-ЛЕКО СЪРЦЕ С това упражнение се постига т. нар. кар-
диокохерентност, която помага на сърцето и мозъка да се из-
бавят от стреса. 
1. Започнете да дишате бавно и дълбоко, правейки малка пауза
след вдишването. 2. След 10–15 секунди, когато дишането се
стабилизира, насочете вниманието си към сърцето. Представе-
те си как вдишването ви му е доставило цялото количество
кислород, което му е нужно, а издишването е прогонило от него
всички токсини. 3. „Включете светлината“ вътре в себе си, ка-
то с приятни мисли провокирате усещанията за разливаща се
топлина и за разширяване на гръдния кош. Представете си лице-
то на любим човек или красив пейзаж... Обвийте се с облак от
физически и душевен комфорт. Резултат: дишането и сърдечни-
ят ритъм стават едно цяло – точно това се нарича кардиокохе-
рентност. Емоционалният участък от мозъка и сърцето еднов-
ременно подават сигнали, че се чувстват добре. Упражнението
можете да изпълнявате по всяко време на деня. То много ефек-
тивно снема напрежението в стресови ситуации.

Кардиокохерентност

ВДИШАЙ БЛАЖЕНСТВО!
Положителният ефект от въздействие-
то на отрицателните йони се прилага за
лечение на хроничен стрес, безсъница и
депресии. Редица лабораторни изследвания
са доказали, че с помощта на йонотерапия-
та може да бъдат излекувани разстрой-
ства на нервната система и да се нормали-
зира нивото на серотонин в организма.
След 10 сеанса йонотерапия (по 15 минути
всеки) 80% от участниците в един тест,
които преди това са страдали от трево-
га, паника и неоснователно безпокойство,
заявили, че симптомите им са изчезнали и
в почивките между сеансите не са се поя-
вявали отново.
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Най-доброто досега 

от Palette
Palette
Intensive
Color Crеme
от
Schwarzkopf
вече е избор
номер едно в
Европа сред
боите за ко-
са. Сега и с
нови подоб-
рения – боя-
та е с инова-
тивна фор-
мула, съдър-
жаща пор-

токалови масла, които подхран-
ват по време на боядисване. Но-
вата серия предлага избор от 25
блестящи нюанса, гарантиращи
най-трайните цветове за коса
досега – от ултрапепеляво рус,
през виолетово-червен до синьо-
черен. Всеки модерен нюанс га-
рантира наситен цвят и 100%
покритие на белите коси! Специ-
алните съставки за грижа, които
се съдържат и в оцветяващия
крем, и в активиращата емулсия,
започват да действат веднага
след нанасянето, предлагайки
най-добра грижа с перфектен ре-
зултат. Косата става видимо
по-мека и с блясък, който издър-
жа три седмици. 

Тайната 
на красивите очи
Съвети от Eucerin®

�5 минути на ден отделяйте за
специфична грижа за очите.
За да е максимално ефективен
кремът за околоочния контур, е
важно да отстраните и последна-
та следа от грим по кожата, пре-
ди да го нанесете. �Внимателно
изстискайте точици от крема
против стареене около очите. Но-
вият Eucerin® HYALURON-FILLER
околочен крем е в много удобна за
целта тубичка. �Безименният
пръст е идеален за нежно масажи-
ране на крема, тъй като изисква
най-малко усилие. �Маската за
очи е важна част от грижата за

вашите очи. Само на-
несете Eucerin®

HYALURON-FILLER
околоачен крем върху
два тампона за грим с
форма на полумесец и
ги поставете под очи-
те. Затворете очи,
седнете и почивайте в
продължение на 20 ми-
нути, преди да ги мах-
нете.  
Новият Eucerin®

HYALURON-FILLER
околоочен крем може
да се прилага също в
областта на носа и ус-
тата за успешна бор-
ба с назолабиалните
бръчки.
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та медицина не отрича това. Системата
от дихателни упражнения на Бутейко и
Стрелников например е доста популярен
метод за лечение на заболявания, които на
практика се смятат за нелечими. Светов-
ноизвестният учен и пионер на транспер-
соналната психология психиатърът Ста-
нислав Гроф разработил подход, наречен хо-
лотропно дишане, който обещава да реши
проблемите не само на тялото, но и на ду-
шата. Ефектът от тези упражнения е
толкова мощен, че се препоръчва те да се
изпълняват само под лекарско наблюдение. 

Нашите тела биологически са програми-
рани на оптимален режим на дишане. Нуж-
но е само да се научим да го поддържаме. И
лекарите, и адептите в различни духовни
практики са на едно мнение по този въпрос. 

Когато емоциите ни вземат връх, диша-
нето се забързва, излиза от ритъм. Връзка-
та емоции–дишане обаче е двустранна.
Както преживяванията могат да проме-
нят дишането, така и самото дишане
действа върху емоционалното ни състоя-
ние. Тази теория е получила научно потвъ-

рждение в хода на експерименти, организи-
рани от водещи мозъчни специалисти съв-
местно с представители на будизма. Меди-
тацията, дихателните и менталните уп-
ражнения действат на мозъка подобно на
медикаментите против стрес. Снимки,
получени с помощта на електромагнитен
резонанс, доказват, че при медитиращите
зоната в мозъка, отговаряща за емоциите,
не отговаря на външни агресии. Сърдечната
дейност на медитиращия си остава ста-
билна. Това ни убеждава още повече, че ме-
дитацията и дихателните упражнения мо-
гат да заместят лекарствата против
стрес, с които съвременният живот е нап-
раво наводнен. 

ОТВОРЕНА ПОЗА

Стресът може да се трансформира с по-
мощта на контрол върху дишането, но не
всички могат да изпълняват дихателни
упражнения. В момент на стрес е най-доб-
ре да се вслушате какво говори тялото
ви. Напрежението в областта на диаф-
рагмата, раменете и гърба улеснява „про-
никването“ на стреса. Достатъчно е да
осъзнаете къде е ситуирано това напре-
жение и да се опитате да промените по-
зата си. Отворете рамене, изправете
гърба, седнете или легнете, ако имате
възможност, за да „отворите“ белите
дробове. Отворената поза веднага ще
промени вашето психоемоционално със-
тояние. След това е достатъчно просто
да наблюдавате дишането си – отначало
то ще е неспокойно, но постепенно ще
започне да става все по-равномерно.

’ранене с въздух
Всяко вдишване ни изпълва с живителна

субстанция. Йогите я наричат прана, а пос-
ледователите на даоизма – ци. За физиолози-
те това просто е смес от кислород (20%),

азот (79%), водни пари, въглероден двуокис и
различни химически елементи. Кислородът
се поема от еритроцитите, които го
транспортират до различни органи и тъка-
ни. По този начин всяко вдишване зарежда
организма с енергия, а клетките – с гориво. 

Да дишаш хубаво, за повечето хора озна-
чава да правиш само дълбоки вдишвания и
въобще да не мислиш за издишванията, кои-
то не са по-малко важни за здравето и доб-
рото самочувствие. Издишането ни пома-
га да се освободим от токсините, от про-
дуктите на газообмена в белите дробове,
както и от т. нар. емоционални отрови,
които се образуват в процеса на взаимодей-
ствие с окръжаващата среда, обмена и ус-
вояването на информация, която често е с
негативен характер. Йогите препоръчват
издишването да е меко и продължително, за
да не се стига до гореизброените вредни
влияния. 

¬ ритъма на сърцето
От гледна точка на физиологията диша-

нето е особен процес, при който се задей-
стват два типа мускулатура. От една
страна, то се явява машинално, но от дру-
га – може да регулира отчасти съзнанието
ни. Ние сме в състояние да задържаме или
да забързваме дишането, докато сърцето
ни продължава да работи в своя си неподв-
ластен на волята ни ритъм. А това води до
недостатъчно ефективно снабдяване на ор-
ганите с кислород и до незадоволително
елиминиране на токсините от кръвта. Ако
успеем да установим баланс между дишане-
то и сърдечната дейност, оздравителният
ефект е смайващ – понижено артериално-
то налягане, по-активна работа на имунна-
та система и нормализиране на киселинно-
алкалния баланс в кръвта. 
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Монката

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.
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С
пектакълът „Да спасим планетата“ (пос-
тановка на Боряна Сечанова), в който
участва балет „Арабеск“, демонстрира
най-актуалните тенденции в прическите и

едновременно с това защити идеята за опазване
на света от екологична катастрофа. Невероят-
но българско артистично шоу събуди сетивата
и изтръгна овации от 1200 VIP персони, събрани
накуп в парижкия дворец „Броняр“. Коафьорите

излязоха на сцената, маскирани като кукери, и
направо подлудиха европейците. Докато те
танцуваха, на видеостена вървяха кадри, посве-
тени на замърсената природа и на възможното є
възкръсване. Президентът на „Интеркоафюр

VIP аплодисменти 
за българските стилисти

VIP аплодисменти 
за българските стилисти

РЕПОРТАЖ НА МАРИН
ХУБЕНОВ–МЪРФИ 

ОТ ПАРИЖ

Марин Хубенов – Мърфи, арт директор на Haute

Coiffure Francaise, ухажван от български манекенки

Българските стилисти Орлин Валбяков,
Иван Ганев, Васил Атанасов 
и моя милост, под ръководството 
на стилист Капанов, направиха силно
впечатление със своето майсторство
на Световния конгрес на най-престижна-
та професионална организация в света
„Интеркоафюр мондиал“, 
който се състоя на 8 и 9 септември.
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мондиал“ Клаус Петер Окс бе видимо изу-
мен от грандиозното представление на
българите.

Другото мащабно арт събитие през сеп-
тември бяха дните на

висшата мода 
във Франция

В присъствието на българските членове
на Haute Coiffure Francaise артистичният
екип на най-елитната организация в света
направи блестяща демонстрация на своите

предложения за студените дни на годината.
По традиция представянето на прически-
те, създадени от прочути стилисти като
Кристов Гайе, Барбара Вийо, Филип Лоран,
Лоран Дьокретон и Летисия Генау, се със-
тоя в престижната зала „Карузел“ на па-
рижкия Лувър. 

Обединени под мотото „Желание“, при-
ческите, показани в Лувъра, се отличават с
перфектна линия на подстригване, асимет-
рия в дължините, деликатни обеми изтън-
чени цветове.
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Audi доведе 
Карл Лагерфелд 
в България

Фотоизложбата на прочутия мо-
ден дизайнер Карл Лагерфелд „Ка-
лейдоскопичен образ на един авто-
мобил“ гостува в София по повод
откриването на новия шоурум на
„Ауди“ на бул. „Европа“ 447. Главни-
ят герой във фотосесията на мод-
ния гуру е спортният Audi R8. Ла-
герфелд фрагментира образа на ав-
томобила чрез обектива. Крайни-
ят ефект е картина, пресъздаваща
колата, гледана през калейдоскоп.
Монохромната фотография допри-
нася за по-силното звучене на из-
чистения и стилен дизайн на мар-
ката. За първи път фотографиите

на Лагерфелд бяха изложени в Ауди
форума в Ню Йорк през май тази
година. След това те гостуваха в
унгарската столица Будапеща.

NIVEA VISAGE 
Oxygen Power – 
ЧИСТ КИСЛОРОД ЗА КОЖАТА

Да оставим ко-
жата да диша
– това е при-
родна рецепта
за свеж, здра-
вословен и сия-
ен тен. Изсле-
дователите на
NIVEA VISAGE
превърнаха та-
зи природна
мъдрост в нова
гама продукти
за кожата. Но-
вото решение

на NIVEA VISAGE се нарича Oxygen
Power. Името на продукта идва
от иновативната технология, ко-
ято позволява интегрирането на
чист кислород в крем. Изследвани-
ята по разработването на продук-
та отнемат почти две години по-

ради сложността по задържането
на такъв летлив елемент като
кислорода стабилен, запазвайки
пълната му ефективност. Дневни-
ят и нощният крем от хидрати-
ращата линия NIVEA VISAGE
Oxygen Power съдържат 15% чист
кислород. Благодарение на него
клетъчното делене нараства с
20%, а скоростта на метаболизма
– 3 пъти. Ако се прилагат сутрин
и вечер, двата продукта повиша-
ват способността за регенерация
на кожата с 15%. Едновременно с
това кислородът помага на кожа-
та да задържи влажността. Резул-
татът е освежено и подмладено
лице.
Силата на NIVEA VISAGE Oxygen
Power се допълва от почистващ
гел, който подготвя кожата за на-
насяне на кремовете, като улесня-
ва тяхното абсорбиране.

3D EXTREME – 
за по-магнетичен поглед
Новата спирала на REVLON – 3D
EXTREME дава всичко, което една
жена може да поиска за миглите
си: екстремен обем, извитост и

дължина. Уникалната четчица
Bold Impact е заострена, за да пов-
дига, подсилва и разделя дори и
най-малките и изтощени връхчета
на клепките. Патентованата
ефирна гел формула с интезивни
цветни пигменти осигурява въз-
действащо излъчване на погледа ви
само с едно движение на апликато-
ра. Миглите изглеждат до 25 пъти
по-гъсти, 70% по-извити и 80%
по-дълги. 

� ÙËÁ¸ÓÒÚ‚Ó � Ï‡ÌËÍ˛ � ÍÓÏÔ˛Ú˙Ì‡

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

ÙËÁ¸ÓÒÚ‚Ó

—ÓÙËˇ, ÛÎ.  ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ »Â˜ÂÍ 11, ÚÂÎ.: 02/ 953 11 82, ÏÓ·. 0888 419 775

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

Прическите, показани в Лувъра, са с перфектна линия на подстригване, асиметрия в дължините, деликатни обеми и изтънчени цветове

КОСИТЕ ПРЕЗ ЕСЕН/ЗИМА 2007
�Днес модата в прическите е напълно де-
мократична и съответства на желанието
на жените да изглеждат перфектно, без да
полагат огромни усилия и да губят време.
Затова прическите са изчистени, елегант-
ни, лесни за поддържане и носене. Косата
не стои като гипсирана, а е в постоянно
движение и много въздушна. 
�Напоследък се налага един преосмислен
вариант на класическото каре – по-късо на
тила и сравнително по-дълго отпред. 
�Бретоните запазват позициите си. 
�Дългите коси се оформят стъпаловидно
в горната част на главата. 
�Колкото до цветовете, никой не може
да детронира русото. Все по-модерни оба-
че стават медните нюанси. Отново се по-
явява черното – особено при прическите с
геометрична линия на подстригване. 
�Късите коси са подстригани на каре, кое-
то е максимално скъсено на тила, а бре-
тонът пада върху едната половина на ли-
цето. Най-стилно карето стои в шокола-
дови или в тъмнокафяви нюанси. 
�Мъжкото подстригване е късо на тила, а
на темето косата е сравнително по-дълга,
разделена с дълбок страничен път. 
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»
деята млякото
да се използва в
храненето е въз-
никнала едновре-

менно със зараждането на са-
мото животновъдство, т.е. в
зората на човешката история.
Млякото е храна, приготвена
от самата природа. В сравне-
ние с много други е лесно усво-
има. За разлика от суровото
мляко, чието съхранение в при-
митивни условия било трудно,
млечнокиселите продукти се
отличават с относително по-
голяма трайност. Те могат да
се консумират два, три и пове-
че дни след направата им. Хо-
рата са осъзнавали постепенно
полезността на млякото за де-

цата, бременните, кърмачки-
те и възрастните. Този про-
дукт заедно със своите безб-
рой производни внася разнооб-
разие на трапезата ни. Диети-
чен и целебен е. 

Колко важно е то
Условно можем да разделим на

три големи групи необходими-
те за човешкия организъм веще-
ства, които се съдържат в хра-
нителните продукти: енергий-
ни (удовлетворяват потребно-
стта на човека от енергия),
пластични (изграждат клетки-
те и тъканите) и регулаторни
(участват в обменните проце-
си). Млякото съдържа и трите.
Въглехидратите и мазнините в

състава му са енергийни субс-
танции, белтъчините и минера-
лите – пластични, а микроеле-
ментите, витамините и фер-
ментите – регулаторни. Дие-
толози, физиолози и педиатри
са почти единодушни, че мляко-
то и млечните продукти имат
огромно значение за умствено-
то и физическото развитие на
децата. „Ако в продължение на
1200 месеца изпивате по един
литър мляко на ден, ще си оси-
гурите сто години живот.“ Та-
ка шеговито определя важно-
стта на млякото шведският
учен Нил Густавсон. 

Дискусиите 
по повод колко е полезно мляко-

то са чести и все по-ожесточе-
ни напоследък. Едни твърдят,
че млякото е безполезно при въз-
растните и трябва да го пият
само децата. Други казват, че
кравето трябва да се пие само
от самите... крави. Трети пре-
дупреждават, че млякото може
да е виновно за рака на гърдата
при жените и на простатата
при мъжете, за сърдечносъдови-
те и бъбречните заболявания и
че изобщо е по-вредно от тю-
тюнопушенето. Съществува
даже мнение, че то е опасно за
живота, защото е радиационно
(в смисъл че поглъща бързо голя-
мо количество радиация). 

Но има и учени, които го бо-
готворят като храна, без която
човек не може да живее въобще.
Сред морето от толкова различ-
ни мнения човек наистина може
да се заблуди или да се усъмни. 

Действително напоследък ни
заливат съобщения, които
напълно отричат млякото. Но-
возеландски институт напри-
мер публикува изследване за па-
губното влияние на млякото
върху сърцето. Институтът
набеди съдържащото се в мля-
кото вещество казеин, че ув-
режда стените на артериите.
Други учени пък заявиха, че де-
цата, които редовно пият мля-
ко, са изложени на голям риск
от захарен диабет. 

Но, слава богу, има и експерти,
които не са съгласни с подобни
твърдения. Те съветват да не се
доверяваме на всяка информа-
ция, публикувана в интернет.
Особено на тази, която не е под-
писана с името на учения, който
я „изповядва“. Защитниците на
млякото веднага дават приме-
ри, датиращи от дълбока древ-

CMYK-30

30
Бела, брой 11 (117), 2007

ћл¤ко
по устните
ћл¤ко
по устните

р а н е н ех



CMYK-31



CMYK-32

32
Бела, брой 11 (117), 2007

ност, за това, колко е полезно
то. От прастари времена мля-
кото от различни животни се е
консумирало както от здрави,
така и от болни. �Древните
египтяни са използвали за лечеб-
ни цели магарешкото. �Умните
глави на древна Гърция и Рим –
Херодот, Аристотел и Плиний
– препоръчвали мляко за лечение
на туберкулоза. �Хипократ
предписвал различни видове мля-
ко за различни болести: козе и
кобилешко – за лекуване на ту-
беркулоза, краве – за лечение на
подагра и малокръвие, и мага-
решко – срещу дълъг списък от
неразположения. �За лечебните
свойства на продукта говори и
великият ирански лекар, фило-
соф и учен Авицена, който отбе-
лязва, че млякото е много важна
храна най-вече за малките деца и
за много възрастните хора. За
най-полезни той смятал козето
и магарешкото и препоръчвал
те да се пият със сол и мед.
�През средните векове лечение-
то с мляко било забравено и едва
в края на ХVІ в. лекарите отно-
во го включили в терапиите си.
Огромна роля в тази посока
изиграла пропагандата на френс-
кия лекар Реймон Рестор, който
върху основата на учението на
Хипократ разработил показания
и противопоказания за лекуване-
то с мляко. �През ХVІІІ в. уче-
ният Гофман пръв обърнал вни-
мание на използването на мляко-
то в качеството му на проти-

воотрова. Разредено с минерална
вода, той го „предписвал“ срещу
конвулсии, спазми и гърчове, за-
щото според него то забавя и
успокоява движенията, подобря-
ва качеството на кръвта и спо-
мага за елиминирането на вред-
ните вещества от организма. 

Въпреки голямото ни уваже-
ние към изследванията на тези
учени не бива да забравяме, че
всички предани защитници на
млякото са имали предвид 

по-скоро прясното 
и току-що издоено от козата
или кравата мляко, а не мляко-
то на прах, да речем. Това не оз-
начава, че не трябва да се дове-
ряваме на съвременните мле-
копроизводители, а че трябва
да бъдем информирани, за да из-
берем успешно „нашето“.

Друг мит е, че възрастните не
трябва да пият мляко. Възраст-
ните чудесно усвояват мляко-
то, стига, разбира се, да не стра-
дат от дефицит на фермента
лактаза (ензим, който разгражда
млечната захар). Но дори и в то-
зи случай организмът може безп-
роблемно да усвоява например
кефир. Твърдението пък, че едни
народи усвояват този продукт
по-лесно, а други (като индийци-
те например) – по-трудно или
въобще не го усвояват, е несери-
озно. Защото все още никой не е
направил задълбочени проучвания
в тази посока.

Млякото не провокира отде-
лянето на обилна стомашна сек-
реция и в този смисъл е изключи-
телно полезно за всички, на кои-
то се препоръчва щадящ храни-
телен режим (на болните от яз-
ва или гастрит например). То
съдържа много калий, което оз-
начава, че е полезно и за страда-
щите от остеопороза. Мляко-
то подпомага освобождаването
на организма от течностите и
по този повод се препоръчва при
отоци. Освен това то помага
при атеросклероза, както и при
хронични заболявания на черния
дроб и жлъчния мехур. 

Диетично
Хората не пълнеят от мазни-

ните, съдържащи се в млякото.
Но твърденията, че този про-

дукт е противопоказен за хора-
та с наднормено тегло, не е съв-
сем вярно. Доста диетолози до-
ри включват тази храна в прог-
рамите за редукция на тегло-
то. Единственото, с което по-
пълните хора трябва да се съоб-
разяват, е процентът на масле-
ност, който за тях трябва да
бъде 1–1,5, а не 5–6%. 

Има обаче случаи на действи-
телна непоносимост към мля-
кото или по-специално на непо-
носимост към млечната захар
(лактоза). Състоянието се на-
рича лактозна нетолерантност
на организма и се характеризира
с невъзможност да бъдат прера-
ботвани количествата лактоза,
приети чрез храната. Причина
за това са понижената актив-
ност или пълното отсъствие на
споменатия вече ензим лактаза.
Симптомите на тази непоноси-
мост са газове, диария или гаде-
не след прием на храни, съдържа-
щи лактоза. Има млека, при чие-
то производство лактозата се
отстранява. Чрез приемането
на мляко от този производ-
ствен вид страдащите от лак-
тозна нетолерантност могат
да си набавят останалите цен-
ни млечни съставки. 

Въпросната непоносимост към
млякото е своеобразна храни-
телна алергия. Но фактът, че

отделни хора проявяват непоно-
симост към дадена храна, не оз-
начава, че тя е вредна. Могат да
бъдат приведени още по-конк-
ретни примери. Някои хора кон-
сумират мляко без проблем. Са-
мо каймакът му предизвиква при
тях симптоми, характерни за
хранителните алергии. Това е
обяснимо, тъй като съставът
на каймака е различен от този на
млякото, макар че съдържа по-
голямо количество полезни за чо-
века вещества. За хората, които
по-трудно възприемат млякото,
специалистите препоръчват то
да се приема като добавка към
кафето или чая или да органичат
приема на млечни произведения. 

След като изброихме толкова
много достойнства на млякото,
възниква въпросът, възможен ли
е животът на човека без този
продукт. Разбира се, че е възмо-
жен. Ако обаче вашият избор е да
не консумирате мляко, то поне
увеличете приема на риба и месо.
Причината? Най-важното, кое-
то организмът получава от мля-
кото, е животинският белтък. 

Така че да се приемат или не
мляко и неговите производни
продукти, е въпрос на избор.
Главното е обаче да се доверява-
те само на „млечни факти“, из-
лагани от доказани специалисти.
Но най-вече на стомаха си! 

НЕ НАПИТКА, А ХРАНА

Малко хора си дават сметка, че млякото не е напитка. Затова и
го пият почти студено – за освежаване. Консумацията на сту-
дено мляко обаче кара организма да отделя огромно количество
енергия, което понижава общия имунитет и създава предпос-
тавки най-малко за настинки. 
Прясно издоеното мляко се усвоява най-добре от организма, но
днес градският човек е забравил вкуса му. Или никога не го е поз-
навал. При подготовката за консумация прясното млякото се
загрява до кипване (тоест към енергията на „водата“ се прибавя
тази на „огъня“, който спомага за преваряването). После мляко-
то се прелива от съд в съд 2–3 пъти, за да се охлади малко и да
се насити с енергията на въздуха. Въздухът облекчава процеса
на усвояването на млякото от организма. 
Водата, огънят и въздухът, които се „включват“ в състава на
млякото по време на подготовката му за консумация, са един-
ствените, които са ни нужни. Най-добре е да не смесвате мля-
кото с нищо. Научете се да гледате на него като на отделна
храна, а не като на съпътстващо храната питие. 
Ако пиете горещо мляко след хранене, това е търпимо. Необхо-
димо е обаче да държите всяка глътка в устата, за да може тя
да се смеси със слюнката. Ако пиете студено мляко след ядене,
спокойно можете да кажете: „Довиждане, здраве, и здравей, диа-
рия.“ Хубаво е горещото мляко да се пие вечер, защото това
подпомага функциите на малкия мозък. Не е препоръчително да
го приемате заедно с храна или с плодове. Пресните плодове съ-
що се ядат отделно.



Т
яхното основно предназна-
чение е естетическо (види-
мо и ефективно подобря-
ват външния вид на зъби-

те). Използвани са още преди
Втората световна война в САЩ
за подобряване на „усмивките“
на филмовите звезди. 

Най-често чрез тях се 
коригират цветът, 
формата, неравната
повърхност и разстояния-
та между зъбите.

В България фасетите навли-
зат по-бавно като средство за
естетическо възстановяване,
защото както по-възрастните
колеги, така и повечето зъбо-
техници не познават в детайли 

технологията им
на изработване 

Правят се от зъботехник по

отпечатък от минимално изпи-
лени (0,3–0,7 мм), и то само в
границите на емайла, зъби. За-
лепват се от зъболекаря със
специален фотополимерен ци-
мент. 

Естетични са, не драз-
нят венеца и с времето
не променят цвета си. 

Докато се изработват кера-
мичните фасети, е добре върху
изпилените зъби да се поставят
временни фотополимерни фасе-
ти. Но това не се прави често
заради допълнителното оскъпя-
ване и по причина, че частично
изпилените зъби не болят.

Цената
на керамичните фасети определе-
но е висока (около 500 лв. на фасе-
та), а рискът от отлепването
им – голям. Предимството е, че

изпилването на зъбите при тях е
доста по-щадящо – 0,3–0,7 мм
срещу 1,5–2 мм за корона. Това, че
зъбът се пили само в дебелината
на емайла, означава липса на болка
и липса на необходимост от упой-
ка. Но пиленето на зъба и за фасе-
ти, и за корони е необратимо.

Трайността им
е 10–20 години, но само по лите-
ратурни данни. Практически
тя е доста по-кратка, което
зависи не само от майстор-
ството на зъболекаря, а и от
самия пациент. Ръбцовата дъл-
бока кръстосана захапка, гриза-
нето на нокти или предмети,
нощното скърцане или стиска-
не на зъби я съкращават най-
много. Заради неправилно хране-
не фасетите могат да се отле-
пят, счупят или оцветят по
ръбовете много преди трайно-
стта им да е изтекла. Ако сте
избрали тях, трябва да забрави-
те за яденето на слънчогледови
семки и отхапването на цяла
ябълка. В една статия акть-
орът Джак Никълсън споделя,
че аристократичното ядене на
ябълка с нож и вилица е усвоил
по принуда след поставянето на
фасети.

Съществуват и 

други алтернативи
като керамични, металокера-

мични корони и т. нар. бондинг
възстановявания (фотополи-
мерни фасети). Зъболекарят ви
най-точно ще прецени кой ме-
тод е най-удачен за вас. Но ис-
кам да подчертая, че фасети-
те не са панацея за възстановя-
ване на естетиката на предни-
те зъби, а само един от избори-
те. Няма по-здрав и траен ме-
тод за лечение от цялата ко-
ронка, но тя изисква най-голя-
мо изпилване на зъба, уврежда в
различна степен венеца и поня-
кога налага умъртвяване на са-
мия зъб. Фотополимерните фа-
сети се нанасят като пломба
върху зъба или са предварител-
но изработени от зъботехник
и само се залепват в кабинета,
но тяхната трайност е само 5
години. След това започват
бавното им оцветяване и на-
пукване, което налага подмяна-
та им. Но за сметка на това
понякога не изискват никакво
изпилване на зъба.

Д-р Цветан ПЕШЕВ,
стоматолог

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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Керамичните
(порцелановите)

фасети

Керамичните
(порцелановите)

фасети
Те представляват много тънки керамични люспи, 
които покриват само фронталната повърхност 
на предните зъби (най-често от 5-и до 5-и зъб).

с м и в к а т ау



ИСТИНАТА Е В ХОДЕНЕТО

Свикнала си да решаваш всички въпроси по електронната поща и по телефона?
Поне два пъти през седмицата те съветваме да обявяваш пред себе си „Ден без
средства за комуникацията“. Представи си, че компютърът и телефонът ти не
работят. Когато ти трябва някой от съседния отдел, отиди при него на крака,
за да му кажеш там каквото важно имаш да му казваш. И не си спестявай удовол-
ствието да се изкачиш (или да слезеш) 2–3 етажа по-нагоре (по-надолу).
Ефектът – вкарване на кръв в мускулите. Разхождайки се из офиса, ти стимули-
раш активната циркулация на кръвта, която е позамряла, докато си седяла крот-
ко пред компютъра. Освен това с подобни раз-
ходки „проветряваш“ и мозъка.
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ТТррееннииррооввккаа
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ТТррееннииррооввккаа
‚ ÓÙËÒ‡

ННее  ууссппяявваашш  ддаа  ссттииггннеешш  ддоо  ссппооррттннааттаа  ззааллаа  ппррееддии  
ии  ссллеедд  ррааббооттаа??  ННее  ссее  ррааззссттррооййвваайй  ––  ггииммннаассттииккаа  

ммоожжее  ддаа  ссее  ппррааввии  ии  ннаа  ррааббооттннооттоо  ммяяссттоо  
ии  ддаажжее  ннаа  ккииллииммччееттоо  вв  ккааббииннееттаа  ннаа  шшееффаа Õ

ачалникът те е извикал на
„спявка“ в кабинета си или е
дошъл в твоя отдел, за да ти
даде наставления и задачи?

Успокой се, нищо страшно няма да стане.
Нека човекът си върши своята работа. Но
когато започне да изрича забележки по повод
на твоята работа, направи... кратка физза-
рядка. Стани права срещу него и стегни
силно седалищните мускули. Задръж напре-
жението няколко секунди, след което от-
пусни мускулатурата. Шефът все още бълва
упреци и оценки с невярно съдържание?
Пристъпи към следващото упражнение –
вдишай, глътни корема и задръж дъха си.
След това бавно издишай. И не забравяй да
даваш вид, че внимателно слушаш какво ти
говори босът. 

ЕФЕКТЪТ е не само физически – начал-
никът ще оцени търпението и издръжливо-
стта ти и ще изпусне парата по-бързо, от-
колкото ако му се противопоставяш. 

СТЪЛБИТЕ

В СЛУЖБАТА

Изкачвай ги по-често, ка-
то не забравяш да сме-
няш стила на ходене. До-
като никой не те гледа,
можеш да се качваш
странично. След това –
през едно стъпало. А от
време на време – и зад-
нешком (с гръб по посо-
ката на движение – този
начин подобрява кръво-
обращението и... изглаж-
да целулита). Пробвай с
разтворени настрани хо-
дила, а после и със събра-
ни върхове на обувките. 
Ефектът е стягане на
външната и вътрешната
мускулатура на бедрата.

И не се щурай като
полудяла от кабинет
на кабинет. Не влизай
с гръм и трясък. 
Следвай правилото:
„Колкото по-тихо 
ходиш, толкова 
по-далеч ще стиг-
неш.“

и з к у л т у р е н  с а л о нф



НА РЪБА

НА НЕРВНА

КРИЗА

Съществуват
много варианти за
офисна медита-
ция: пред ком-
пютъра, по време
на междинните за-
куски или кафе па-
узите. Избери то-
зи, който е най-
удобен за теб. Ме-
дитирай всеки
ден, а още по-доб-
ре – по няколко
пъти на ден.
Ефектът е, че
ще престанеш да
нервничиш напраз-
но и концентраци-
ята няма да ти из-
неверява.

ВЪЖЕ ИЛИ ДАРТС

Когато почувстваш, че си се
преуморила (особено в
края на работния ден),
има няколко начина
бързо да се обод-
риш. Например да
поскачаш на въ-
же (дано
офисът ти е
просторен!). Не
обичаш или не
можеш да ска-
чаш? Окачи на
стената минидартс
и си спретнете с ко-
легите минишампионат.
В края на работния ден всич-
ко е позволено. Ако не е, ти въведи
тази практика.
Ефектът – ще получиш удоволствие от играта и ще се успоко-
иш и ободриш.

НЯМА КЪДЕ ДА СЕ РАЗВИХРИШ?!
Ако офисът ти е толкова тесен, че не можеш да протегнеш да-
же краката си, без да докоснеш с тях съседа си по бюро, заложи
на „седящата“ гимнастика. Когато разговаряш по телефона нап-
ример, работи за еластичност и здравина на другата си китка. Да-
же вместо гира можеш да използваш телбода. 

Ако от дългото „бдение“ пред мо-
нитора на компютъра са ти отек-
ли краката, седни на стола по-удоб-
но, събери крака (коленете да са
долепени едно от друго), изправи
гърба и последователно придъ-
рпвай ту левия, ту десния крак към
гърдите си, като ги прихващаш с
ръце през коляното. 
Ефектът е светкавично тонизира-
не на мускулите на предната и зад-
ната повърхност на бедрата. 
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Провървяло
ти е, ако си
имаш
собствен каби-
нет. Защото
можеш да се
уединиш и да
помедитираш.
Но не заключ-
вай вратата.
Все пак си на
работа и е
възможно да
потрябваш на
някого точно в
момента, кога-
то си решила
да релаксираш

Фитнес инструкторите смятат
въжето за скачане за най-добрия

„тренажор“ за изгаряне на калории

Вместо тежести спокойно можеш да
използваш телбода или преспапието
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Р
аздавахме рекламни флайерчета на на-
шето танцово студио в подлеза пред
Ректората. Пустото му хлапе не спи-
раше да рита все по-застрашително

топката си в близката стена. Кой ни би
през ръцете да му дадем и на него... „То-
ва е само за жени и женчовци! – взе да
крещи, а беше само на десетина години.
...Мъжете тренират футбол!“ Опитвахме
се да продължим да раздаваме, въпреки че
тоз калпазанин правеше всичко възможно
да смути всеки следващ господин, заинте-
ресуван от нашата дейност, с вико-
ве: „Чиче, и ти ли си гей?“

Зададох въпрос в

Yahoo!, защо мъжете не танцуват, и полу-
чих 7 отговора, че вероятно е заради схва-
щането, че танците са женско занимание и
заради гей теориите около тях; 4 отговора
от момчета, които смятат, че за света би
било по-добре, ако те не танцуват и че же-
ните се справят по-добре с танцуването; и
1 отговор от мъж, който се занимава с ба-
лет от много години и споделя, че според
него 50% от балетистите са гейове.

През последните години започнаха да се
роят танцови клубове, в които се препода-
ват латинотанци за забавление. Те откри-
ват възможности пред много хора на раз-
лични възрасти и с различни професии прос-
то да се позабавляват, научавайки някоя и
друга танцова стъпка. Доста дами се увли-
чат по танцуването, но кавалерите сякаш
странят. Уви, за танца са необходими два-
ма – дама и кавалер.

Ето две причини, поради които според
мен мъжете не танцуват и една, поради ко-
ято може би биха се съгласили да пробват.

1. Те са друга порода 
СПСПООРРЕД БЕД БИБИБЛИЛИЯТЯТАА Бог създал мъжа

пръв от пръстта. Ева е вторична прера-
ботка (някои казват, по-съвършена:), взета
от реброто на Адам. Нещо като нефта,
който в суров вид е гаден, но дава толкова
мощ и блага, че е един от най-скъпите све-
товни ресурси. И като вкусния маргарин,
който е на трапезата ни всеки ден, но кой-
то също е вторична преработка на нефта

(абстрахирайки се от твърдението за вред-
ността му). Удачно или не, използвах тези
примери в полза на познатото ви вече твър-
дение, че жените и мъжете са много различ-
ни. Имаше една книга, която ни съобщава-
ше, че даже сме от различни планети („Мъ-
жете са от Марс, жените – от Венера“). 

Казано другояче (без намерение да
обиждам никого), мъжът е пръв,
но по-първичен, жената е втора,
но вторична преработка на мъжа.

Многобройните книги по тази тема и мо-
ят опит в танцовото студио подкрепят
по някакъв начин тази теза със следните
аргументи: мъжете като цяло са по-рацио-
нални и буквални, а жените – по-интуитив-
ни и витални.

ИЗВОДЪТ Мъжът в повечето случаи не
тръгва да прави нещо, още повече да танцу-
ва, ако не е разбрал, осмислил и преценил
това нещо предварително, ако не е мотиви-
ран логически и практически за действие. 

Това поведение прави мъжа 
по-последователен и по-стабилен,
но и по-тромав в асимилирането
на света и във възприемането 
на движение и форма.

Има и по-смели кава-
лери, но и при

тях мъжката
същност си казва

думата по някое време
– и, слава богу, защото

според мен е прекрасно, че

мъжете са такива, каквито са!
На първо четене жената обикновено няма

нужда от логически съждения. Тя ги прави,
но по-често є идват после. Иначе тя като
цяло е по-интуитивна, тъй като е направе-
на с опцията да има деца. Да сте чули бебе
да говори?! Майката отгатва по интуиция
от какво се нуждае то, което понякога мо-
же да е въпрос на живот и смърт. Така че
жената просто чува музиката, усеща я и
докато разбере, вече танцува.

СПСПООРРЕД СЕКЕД СЕКССАА В съзнанието и на мъ-
жете, и на жените мъжкият полов член
присъства най-вече в своя уголемен вари-
ант. Това е формата, под която в интим-
ните си представи и двата пола копнеят да
го виждат по-често. Но реално през по-го-
лямата част от времето той се подвизава
в по-малката си, мека и нежна форма под
названието „слабини“. А иначе става
твърд, силен и абсолютно незаменим, кога-
то трябва да се „притече на помощ“ и да
докаже своята мъжественост. Често ми
се случва да асоциирам тези състояния на
пениса с поведението на мъжа в живота.
Което също ми се струва прекрасно! 

Харесва ми идеята, че мъжът ми
например не е недостижим 
СУПЕР(мен), а е ДО мен 
щом имам нужда от помощ.

Женската вагина също има заблуждаващ
вид. Тя изглежда нежна, ранима и деликат-
на, но всъщност е много дълбока, чувстви-
телна, адаптивна, гъвкава. През нея може
да излезе цяло бебе и после тя пак да се
възстанови до нормалните си размери. И с
жените сякаш е така – много сме деликат-
ни и чувствителни. Но щом нещата опрат

а н с и н гд
Защо мъжете не танцуватЗащо мъжете не танцуват
А ЖЕНИТЕ НЕ ЗНАЯТ ЗАЩО
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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

до темата живот, и света сме способни да
преобърнем за каузата с нашата прослову-
та жертвоготовност.

ИЗВОДЪТ Мъжете предпочитат да изг-
леждат мъжествени и не се захващат с не-
ща, които по всеобщо мнение не са такива.
Като цяло не обичат да бъдат „слабини“.
По-скоро ги е страх да се изложат особено
в конкуренцията с жените, от които със-
тезанието по танци определено вече е спе-
челено.

2. Те са ощетени
от сегашните културни

норми
Докато планирах статията, попитах

съпруга си защо според него мъжете не
танцуват, а той ми отговори: „Ами, защо
не зададеш този въпрос на мъжете от ня-
кое аборигенско племе? Може така да се
обидят, че да ти обявят война. Чувал съм,
че някои от тях воюват не с бойни техни-
ки, а с танци!“ След неговото предложение
си помислих, че със същата сила бих могла
да попитам за това някой средновековен
крал или рицар. Тогава обучението по тан-
ци е било условие за аристократичност и за
двата пола. 

Мисля, че днешният мъж опреде-
лено е ощетен в две направления.
От едната му страна стои визия-
та, която всеки билборд му про-
повядва, че трябва да придобие.
Приоритети са бодибилдингът и
правенето на пари (т.е. сила +
власт = мъжественост). Ни-
що за душата.

От другата му страна е гей
модата. Явно гейове винаги е
имало. Но в миналото да бъ-
деш гей, не е било мода. И
танците не са се смятали
за израз на „гейство“. 

Мъчно ми е за съвремен-
ния мъж, който е притис-
кан да бъде „як, та улав“.
Колко много неща дава
танцът, които никое друго
занимание не може да даде! От
мъжете, които все пак дръзват
да се запишат на танци, знам, че
започват да се
чувстват дори
по-мъжествени с
течение на вре-
мето. И в очите
на жените започ-
ват да изглеждат
така. Най-малкото
според нас ритмич-

ните и гъвкави мъже са много по-секси от
„дърветата“. 

В латиноамериканските и 
балните танци мъжът отговаря
за цялата двойка – той води, 
дамата следва. На дансинга той
трябва да бъде джентълмен, 
уверен и спокоен, да спечели 
доверието на дамата.

В живота може да не се е научил да бъде
такъв, но в танца – няма как. А това му
дава сила да пробва подобно поведение и
извън залата. 

Към дамите
Ние мечтаем за опитен кавалер на дан-

синга, който така да ни поведе и сръчно да
ни завърти, че дъхът ни да спре и след тан-
ца... да се влюбим в него. Но за много от нас
това е недостижима мечта, тъй като по
статистика мъжете са малцинство – как-
то на дансинга, така и в живота. След ка-
то прочетохте горните редове, сигурно ви
стана ясно, че и този път каузата е труд-
на, но си заслужава. И така, как да стиму-
лираме нашите мъжки половинки да се
престрашат на дансинга? 

1Не им казвайте, че ТРЯБВА да танцу-
ват с вас, а че имате нужда от тях. 

2Никога не ги поставяйте в конкуренция
със себе си, други жени или още по-лошо

– с други мъже. Помнете, че ние, жените,
често вървим крачка пред мъжете в изуча-

ването на танци. Запишете му
индивидуални уроци, където
няма да се налага да се сърев-
новава с никого. Ако събуди-

те ревност у него, като
постоянно демонстрира-

те, че за вас е по-вълнува-
що да танцувате с дру-

ги мъже, забравете за
своя в танците!

3Карайте го да се
чувства като мъж

на дансинга – оставете го
да ви води, дори и да знае

по-малко от вас, и винаги му
благодарете за танца! За-
щото, помнете, на него му
е поне 3 пъти по-трудно да

танцува, отколкото на
вас.

Е, това е. Да си по-
желаем един по-ху-

бав свят, пълен с пове-
че танцуващи мъже. 

Цвети БЛАГОЕВА,
танцово студио

„Сангре калиенте“с
н
и
м

к
и

Е
в

д
о

ки
я 

Н
И

К
О

Л
О

В
А



CMYK-38

38
Бела, брой 11 (117), 2007

≈¤кулаци¤та≈¤кулаци¤та

възможна

НО СЕ СЛУЧВА 
СРАВНИТЕЛНО РЯДКО

E
якулацията е физиологичен про-
цес, при който семенната теч-
ност е изтласкана от тестиси-
те и простатата през уретра-

та и навън през пениса. Щом става дума за
пенис, значи става дума за мъж. А при жена-
та? Откъде идва това изливане?

Откъде се пуска 
„фонтанът“

Според учените точката G e ключът към
женската еякулация – онзи фонтан от теч-
ност, който изригва по време на оргазъм.
Самата G точка също е все още неразгада-
на докрай – не само от мъжете, но и от сво-
ите притежателки. Доста жени не успяват
даже сами да я открият. Което дава осно-
вания да се твърди, че не всички същества
от женски пол имат активна G точка. 

За препоръчване е обаче да продължават да
я търсят. И когато я намерят, да я стиму-
лират сами, за да „разучат“ техниката на
удоволствието. Защото освен всички други
достойнства, които точката G притежа-
ва, тя е и „копчето“ за пускането на фонта-
на вътре във вас. Има жени, които изпит-
ват повече удоволствие при стимулация на
клитора, и жени, които се побъркват повече
от „обработването“ на точката G. Именно
вторите е по-вероятно да преживеят еяку-
лация. Защото мнозина изследователи смя-

тат тази точка за нещо като женска прос-
тата. Оттук идва и мнението, че тя играе
важна роля за женската еякулация.

Мистерията 
на женския изблик

Всичко започва съвсем нормално. Двама
души се галят, прегръщат се и се целуват
страстно. Сексуалното им желание расте.
И изведнъж, в сюблимния момент на екс-
таз, жената усеща необичайно странно же-
лание да... отиде до тоалетната. А изобщо
не е момент за спиране, защото върховните
конвулсии са на един нокът разстояние. Ко-
гато най-накрая тя стигне до оргазъм, се
появява едно необикновено усещане на бла-
жена наслада, облята с топла течност. То-
ва фикция ли е? В никакъв случай. Женските
еякулационни изблици не са мит. Явлението
е рядко, твърдят специалисти, но опитът
показва, че не трябва да се пренебрегва.
Най-малкото защото понякога при изригва-
нето на този фонтан може да се стигне до
отделянето на половин литър течност.  

Що се отнася до произхода на тази теч-
ност, хипотезите са различни. Повечето
професионалисти са на мнение, че тя се
произвежда от пикочния мехур, но няма ни-
що общо с урината. Истинска мистерия.

Кои са щастливките?
Няма определен тип жени, на които това

може да се случи. Някои изживяват първа-
та си еякулация случайно, на произволна
възраст, без да са подозирали, че са способ-

ни на това. „Наехме една вила край морето
с приятели – разказва Сандра, на 32 години.
– Имах малка авантюра с един от тях.
Прекарахме няколо нощи заедно. Той беше
доста надарен и изпитах върховно удовол-
ствие, необичайна и неустоима наслада,
обилно полята с течност. Беше невероят-
но!“ Когато им се случи за първи път, же-
ните се страхуват, защото не знаят
откъде им е дошло. 

Колкото до усещането, тук мненията се
различават. Някои я описват като непозна-
та, космическа наслада, а на други им е
трудно да преценят какво точно изпит-

ЗАЩО G Е КЛЮчЪТ

През 1950 г. д-р Гръфенбърг (откривате-
лят на G точката) издава феноменален
труд на тема „Ролята на уретрата в ор-
газма на жената“, в който описва женска-
та еякулация и някои други особености на
женската сексофизиология. Авторът
обръща внимание на анатомичната зона, в
която уретрата е най-близо разположена
до предната влагалищна стена. 
Смята се, че точката на Гръфенбърг (по-из-
вестна като G) е рудиментарен орган, по-
добен на простатната жлеза при мъжете.
Тя е свързана със система от каналчета
(около 30 на брой), които се отварят към
уретрата и които са в състояние да произ-
ведат огромно количество еякулационна
течност за отрицателно време. Тази сис-
тема от каналчета е обградена от голямо
количество нервни окончания. Именно те
правят цялата тази област особено
чувствителна при стимулация. А точно при
такава стимулация някои жени буквално
изпръскват въпросната течност. Но е мно-
го важно да се знае, че дори дамите, които
са преживели веднъж подобен феномен, не
го изпитват при всеки сексуален акт.

Откраднахме още нещо от мъжете
– думата „еякулация“. Но за разли-
ка от мъжката женската еякула-
ция е с много въпросителни след
себе си. Все още. Тя е феномен, но
това не означава, че е привилегия
за избраници. Лекарите твърдят,
че всички дами с активни G точки
могат да я изпитат.

е н с к и  р а б о т иж
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ват. Те по-скоро са смутени и стъписани. И
христоматийният въпрос, който си зада-
ват, е: „Какво става с мен?“ Не е задължи-
телно женската еякулация да е свързана с
оргазма, но това е по-честият случай. 

Какво трябва да се знае
Какво отличава жените с еякулация от

другите жени? Мненията са противоречи-
ви. Повечето лекари смятат, че тя е изк-
лючителна, но достъпна за всички жени
способност. Някои обаче я блокират, защо-
то не познават достатъчно добре тялото
си. Обикновено за тях сексът е неспокойно
занимание. 

За да се стигне до „изливането“, първо,
трябва да се открие точката G. Най-добре
е това да направите сами (намира се над
вътрешната преградна стена на вагината,
срещу пикочния мехур). Когато се гали, та-
зи много чувствителна зона се подува. В
момента, в който започне подуването, за-
почва подготовката за еякулацията.

Минаване на границата
Опитомяването на прословутата точка

G е основният ключ към достигане на женс-
ка еякулация. От тук нататък трябва да се
внимава да не се стимулира и клиторът, за-
щото той е свързан с друг нерв и има опас-
ност активизирането му да доведе до спада-

не на подутата точка G. Друга важна пред-
поставка за постигане на еякулация е
отстраняване на всички възможни психоло-
гически бариери. Вниманието трябва да е
концентрирано само върху постигането на
удоволствието. За да се случи това, задъл-
жително трябва да се разговаря с партньо-
ра – чудесен повод да изразите намеренията
си, да прецените реакциите му и да разсеете
несигурността му, ако съществува такава.

Различните усещания
Усещанията, описани от различните же-

ни, са противоречиви. Някои уверяват, че
са изживели нещо неописуемо досега, неве-
роятна наслада. Други остават доста ре-
зервирани, притесняват се, дори страдат.
Когато се случи за първи път, са изумени и
учудени. Като например Соня, на 27 години:
„Беше ужасно, изпитах нещо напълно непоз-
нато, тъй като не знаех нищо за „женския
фонтан“. Във фаталния момент отворих
широко очи, а приятелят ми се отдръпна
рязко от мен. За момент онемяхме, лице в
лице, намокрени целите. Бях наистина мно-
го, много смутена, смятах, че той ще ос-
тане много недоволен. Но бързо се съвзех и
се опитах подробно да му обясня какво
точно съм изпитала. И той ме разбра!“

Ролята на мъжа
Ако в момент на еякулация една жена се

чувства добре, какво изпитва нейният
партньор? Нещата са свързани – ако жена-
та се чувства добре, тя го предава и на
своя партньор. И обратно, ако мъжът го
оцени, той предава това спокойствие на
своята партньорка. В действителност
повечето мъже не реагират по един и същ
начин, когато се сблъскат с феномена
женска еякулация. На някои това обилно
изтичане на топла течност хич не им ха-
ресва. Но за по-голямата част от мъжете
еякулацията е признак, че тяхната
партньорка е достигнала до истинска вър-
хова наслада, а това всъщност е най-голя-
мото признание за мъжа.

Материала подготви
Маргарита ТАКОВА 

НЕ Е НАПИКАВАНЕ

Доста мъже, а и доста жени приемат за
първи път изригналата от вагината струя
течност за напикаване. И донякъде имат
право, защото при женската еякулация
течността идва от посоката на пикочния
канал. Каква е тази течност и за какво
служи, не е известно на науката, но това,
което се знае със сигурност, е, че не е
урина и не е овлажняващата вагината
смазка, защото има различен химичен със-
тав. А освен това е технически невъз-
можно да се уринира по време на оргазъм,
защото в този момент уретрата е напъл-
но затворена.
Оргазмът с еякулация си е просто вид ор-
газъм, но по-странен и по-интензивен. За
жалост не само техниката на стимулира-
не може да отключи женската еякулация.
Има и други благоприятстващи появата є
условия – психологически комфорт, при-
ятна и ненатоварваща обстановка, сво-
бодни отношения с интимния партньор... 
Но едно нещо е много важно. Когато же-
ната усети, че е на прага на изригването,
тя трябва да напъне вагиналната си муску-
латура (все едно се опитва да пишка), за
да изстреля на струйка събралите се сек-
рети. Което ще е нейната еякулация.
Понякога тя е плашещо обилна. А поняко-
га напъването е съпътствано и с отделя-
нето на газове. Което си е неудобство.
Но кой ти мисли за него на фона на вър-
ховното удоволствие?!

¬ÒÂÍË Ó·Ë˜‡ ÒÎÂ‰ ÚÂÊ˙Í ‡·Ó-
ÚÂÌ ‰ÂÌ ‰‡ ÒÂ ÓÚÔÛÒÍ‡ Ì‡ ‰Ë‚‡-
Ì‡ Ò ıÛ·‡‚‡ ÍÌË„‡ ‚ ˙Í‡. ¬
„‡‰ÒÍËˇ Ú‡ÌÒÔÓÚ ‚ËÌ‡„Ë Â
ÔÓ-ÔËˇÚÌÓ ‰‡ ÒÂ ‚ÓÁË¯ ÒÂ‰-
Ì‡Î. ¬ ÍËÌÓÚÓ ÔÂÏËÂ‡Ú‡ Ì‡
Â‰ËÌ ÙËÎÏ ‚ËÌ‡„Ë Â ÔÓ-ÒËÎÌÓ
ÔÂÊË‚ˇ‚‡ÌÂ, ÍÓ„‡ÚÓ ÒË ÒÂ
Ì‡ÒÚ‡ÌËÎ ÒÔÓÍÓÈÌÓ. «‡ ˆÂÎÚ‡
Ó·‡˜Â, ÓÒ‚ÂÌ ‰‡ ÒË ÍÛÔË¯ ·Ë-
ÎÂÚ Ì‡‚ÂÏÂ, Â ÌÛÊÌÓ Ë ‰‡ Ìˇ-
Ï‡¯ ÔÓ·ÎÂÏË Ò˙Ò... Òˇ‰‡ÌÂÚÓ. 
¿ ÔÓ·ÎÂÏË ÒÂ ÔÓˇ‚ˇ‚‡Ú, ÍÓ„‡ÚÓ
ÒÚ‡‰‡ÚÂ ÓÚ ‚˙ÁÔ‡ÎÂÌËÂ Ì‡ ıÂ-
ÏÓÓË‰Ë, ÍÓËÚÓ ÌÂ ÎÂÍÛ‚‡ÚÂ,
Á‡˘ÓÚÓ ‚Ë Â Ò‡Ï ‰‡ ÒÔÓ‰ÂÎË-
ÚÂ Ò ÎË˜ÌËˇ ÒË ÎÂÍ‡ Á‡ Úˇı ËÎË
‰‡ ÔÓÔËÚ‡ÚÂ Á‡ ÎÂÍ ‚ ‡ÔÚÂÍ‡Ú‡.
¿ÍÓ ÌÂ ÎÂÍÛ‚‡ÚÂ ıÂÏÓÓË‰ËÚÂ,
‚ËÂ ÒÔ‡‰‡ÚÂ Í˙Ï ÓÌÂÁË 50% ÓÚ
Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ «ÂÏˇÚ‡, ÍÓËÚÓ
ÌÂ Ú˙ÒˇÚ ÎÂÍ‡ÒÍ‡ ÔÓÏÓ˘ Ë
‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓ ÎÂ˜ÂÌËÂ. 
¿ Â ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓÒÚÓ. ¬‡ÊÌÓÚÓ Â
‰‡ ÏËÒÎËÚÂ ÔÓÁËÚË‚ÌÓ Ë ‰‡ ÒÂ
Ò‰Ó·ËÂÚÂ Ò Ô‡‚ËÎÌÓÚÓ ÎÂÍ‡-
ÒÚ‚Ó, ÍÓÂÚÓ ÌÂ Ò‡ÏÓ Ó·ÂÁ·ÓÎˇ-
‚‡, ÌÓ Ë ËÁˆÂÎˇ‚‡. ìƒÓÎÓÔÓÍÚî
Â Â‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-ÂÙÂÍÚË‚ÌËÚÂ ÎÓ-
Í‡ÎÌË ÔÂÔ‡‡ÚË, Ú˙È Í‡ÚÓ ÔÓ‚-
ÎËˇ‚‡ ·ÓÎÍ‡Ú‡ Ë ÔÓÚËÒÍ‡ ‚˙ÁÔ‡-
ÎÂÌËÂÚÓ, Í‡ÚÓ ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÎÂ-
ÍÛ‚‡ Ì‡˜‡ÎÌËÚÂ ÒÚ‡‰ËË Ì‡ ıÂ-
ÏÓÓË‰‡ÎÌ‡ ·ÓÎÂÒÚî ≠ Ò˙‚ÂÚ‚‡
‰- »‚‡ÈÎÓ œÓÔÓ‚. “ÓÈ Â Û·Â-
‰ÂÌ, ˜Â ÒÎÂ‰ Í‡ÚÓ ˜Ó‚ÂÍ ËÁÎÂÍÛ-
‚‡ ıÂÏÓÓË‰ËÚÂ ÒË, ÚÓÈ ÓÚÌÓ‚Ó
˘Â ÓÚÍËÂ ı‡ÏÓÌËˇÚ‡ ‚ ÊË‚Ó-
Ú‡ ÒË.

«‡ ıÂÏÓÓË‰ËÚÂ 
·ÂÁ Á‡‰ÌË ÏËÒÎË 
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Н
якои погрешни схващания за здраве-
то не само ви пречат да останете
здрави, но ви лишават и от малки-
те удоволствия в живота. Забра-

вете ги и ще живеете по-спокойно.

�
АНТИБИОТИЦИТЕ ПОМАГАТ ЗА
ПО-БЪРЗОТО ЛЕЧЕНИЕ НА ГЪРЛО-

ТО. Много хора сe самолекуват с тях при
настинка, грип или дори само при зачервя-
ване на гърлото. Недопустимо! Бактерии,
вируси и дори гъбички може да предизвикат
възпаление и зачервяване на гърлото. Възпа-
леното гърло е симптом на няколко заболя-
вания. В повечето случаи причината за за-
червеното гърло е инфекция, която е зараз-
на. Инфекциите се причиняват или от ви-
руси (като грипните), или от бактерии (ка-
то стрептококи, микоплазма, хемофилус).
Докато бактериите се поддават на анти-
биотично лечение, за вирусите това не е в
сила. Те са силно заразни и се разпространя-
ват много бързо (особено през зимата).
Имайте го предвид, когато решите да гъл-
тате тези хапчета като бонбони, без ре-
цепта. Антибиотиците се приемат само
по лекарско предписание!

�
ЗАВИВАНЕТО С ТОПЛА ЗАВИВКА
И ИЗПОТЯВАНЕТО СА НАЙ-ДОБ-

РОТО „БАБЕШКО“ СРЕДСТВО ЗА ПО-
НИЖАВАНЕ НА ВИСОКА ТЕМПЕРА-
ТУРА.
Треската, която съпътства високата

температура, принуждава пациента да
смята, че ще се излекува, ако се завие доб-
ре. Истината е, че дебелите завивки пови-
шават още повече температурата. Най-
добре е болният да вземе 10-минутна вана с
температура на водата с 2–3 градуса по-
ниска от телесната.

�
ФИЗИЧЕСКИТЕ УПРАЖНЕНИЯ
УСИЛВАТ БОЛКИТЕ ПО ВРЕМЕ НА

МЕНСТРУАЦИЯ. 
Точно обратното. Гимнастиката успокоя-
ва симптомите на предменструалния синд-
ром и болките по време на цикъл. Но не пра-
вете силови, а ритмични упражнения с мал-
ка амплитуда.

�
ОТ ПОТЕНЕТО В САУНАТА СЕ ОТС-
ЛАБВА. 

Забравете за това! В сауната организмът
губи течности, които се наваксват с пие-
нето на вода веднага след излизането от ка-
бината.

�
БРЕМЕННОСТТА Е НЕВЪЗМОЖНА
СЛЕД НАСТЪПВАНЕ НА МЕНОПА-

УЗАТА. 
Освен че е възможна, тя е опасна и за май-

ката, и за плода. При 10 от всеки 100 жени
е възможно цикълът отново да се появи в
рамките на една година след спиране на
менструацията. А това означава овулация
и възможна бременност.

�
ПРИ БОЛЕСТ ЛЕГЛОТО ТРЯБВА ДА
СЕ „ПАЗИ“ КОЛКОТО Е ВЪЗМОЖ-

НО ПОВЕЧЕ. 
В това хората са вярвали преди много годи-
ни. Последните медицински изследвания до-
казват, че възстановяването на болния е
толкова по-бързо, колкото по-бързо паци-
ентът стане от леглото. Дори след хирур-
гическа намеса лекарите карат болния да
става често от леглото, за да се избегнат
някои усложнения, като язви по кожата или
тромбози.

�
СЕКСЪТ Е РИСКОВ ФАКТОР ЗА
СЪРДЕЧНО БОЛНИТЕ. 

Глупости. Най-новите проучвания сочат, че
редовният сексуален живот допринася за
възстановяване на сърцето. Но без ексце-
сии. Съобразете се с лекарските напът-
ствия, ако страдате от сериозно сърдеч-
носъдово заболяване.

�
БЕБЕТАТА ТРЯБВА ДА СЕ СЛАГАТ
ДА СПЯТ ПО КОРЕМЧЕ. 

Съвременните педиатри препоръчват те
да се слагат легнали по гръб или леко наст-
рани, за да се избегнат задушаването или
задавянето при повръщане.

Материала подготви 
Радка ЧОРБАДЖИЕВА

Това не е вярно!Това не е вярно!

Хранителни заблуди
Ето няколко неверни твърдения за...
...млякото Особено за прясното. Гре-
шат онези, които свързват консумация-
та му с образуването на камъни в бъб-
реците. Повечето от тези камъни са
оксилатни, а калцият в състава на мля-
кото блокира абсорбирането на това
вещество.
..лещата Днес все още много хора вяр-
ват, че лещата е най-добрият източник
на желязо. Но количествата, които тя
съдържа, са толкова незначителни, че
въобще не могат да запълнят липсите
на това вещество в организма.
...хляба Не е вярно, че елиминирането на
хляба от дневното меню ще ви помогне
да отслабнете. Хапвайте хляб (по-мал-
ко, ако сте с наднормено тегло), защото
той съдържа здравословни за организма
фибри и доставя огромни количества
енергия.
...растителните мазнини Не всички
мазнини са вредни. Вредна е свинската
мас, но не и зехтинът, който със свое-
то съдържание на ненаситени мастна
киселина подпомага намаляването на ни-
вата на „лошия“ холестерол в кръвта.

д р а в н и  м и т о в ез



На 22 септември 2007 г. в операционната на Многопрофилна болница за
активно лечение „Вита“ беше направена демонстрация на тема

„Подмладяваща и ревитализираща процедура с конците „Happy Lift™ –
техника с минимална инвазивност за репозициониране и ревитализиране
на отпуснати тъкани в зоната на лицето, врата и цялото тяло“. Лектор
и демонстратор на събитието беше световноизвестният италиански
пластичен хирург д-р Джиро Акардо – член на италианската Асоциация по
пластична, реконструктивна и естетична хирургия и представител на
Promo Italia International S.r.l.
Д-р Акардо гостува на болница „Вита“ по покана на д-р Веселин Динев и
със съдействието на фирма J&D Medicals.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА HAPPY LIFT?
�Happy Lift™ Revitalizing конци Те са произведени специално за естетич-
ни корекции. Изработени се от полилатид капролактон специално за по-
трайно придържане на тъканите. Те са единствените резорбиращи се
конци в света, които притежават СЕ знак и които гарантират ка-
чеството на процеса през всички негови етапи – производство, сте-
рилизация и опаковане. Употребата на Happy Lift™ Revitalizing е сигур-
на и безопасна както за пациента, така и за хирурга.
�Happy Lift™ Revitalizing операционни техники При техниката „Fast
lift“ („бърз лифтинг“) конците Happy Lift™ Revitalizing се вкарват в кожа-
та (хиподермата). Чрез изпъването на конците, чиято структура е про-
ектирана специално за лифтинг и за фиксиране на меки тъкани, пластич-
ните хирурзи могат да репозиционират и отпуснат тъканите, без да пра-
вят хирургични възли в краищата на самите конци.
ПРЕДИМСТВА
�Повдигащ и репозиционен лифтинг, който не променя оригиналните чер-
ти на лицето.
�Много по-бързи резултати без нужда от дълги часове в операционната.

�След като конците се позиционират, настъпва фиброзна реакция. Това
обяснява стабилните и дълготрайни резултати.
КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА ТЕХНИКАТА HAPPY LIFT?
�Процесът на стареене на лицето Когато тъканите на лицето започ-
нат да се отпускат с напредване на възрастта, мнозина жадуват да
възвърнат блясъка на своята младост. Понякога пациентите искат съв-
сем леки промени, които да освежат външния им вид, без да променят
драстично чертите на лицето им. Повечето хора изпитват страх да се
подложат на хирургична интервенция. Това е основната причина, поради
която в областта на естетичната медицина и хирургия се разработват
по-леки и неинвазивни процедури.
�Признаците за стареене на лицето са: •Oтпускане на тъканите в
средната и латералната част на челото •Загуба на подкожна мастна
тъкан поради атрофия •Дермална или епидермална атрофия •Загуба на
подкожен обем •Периокулярнa и мидфейсптоза •Задълбочаване на назо-
лабиалните гънки и бръчките по челото •Потъмняване и загуба на
блясъка на епидермисния слой •Атрофия на мастната възглавница на
Биша •Отпускане на тъканите и намаляване на подкожната мастна
тъкан на лицето 
КОЙ Е ИДЕАЛНИЯТ ПАЦИЕНТ ЗА HAPPY LIFT™ REVITALIZING?
Aко сте в добра физическа форма и в стабилно психическо здраве, имате
реалистични очаквания, не страдате от някаква сериозна болест и жела-
ете да освежите (изпънете) отпуснатата кожа на лицето или на врата,
вие сте напълно подходящ кандидат, който може да премине процедура с
Happy Lift™ Revitalizing. 
Всъщност Happy Lift™ Revitalizing не променя контурите на лицето. Бла-
годарение на Happy Lift™ Revitalizing пациенти с нормална дебелина на ко-
жата могат да получат бърз и „мек“ лифтинг, чрез който се постига
подмладяващ ефект в зависимост от индивидуалните черти. 

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

Щастливи с Happy Lift™Щастливи с Happy Lift™
ПОДМЛАДЯВАЩА И РЕВИТАЛИЗИРАЩА ПРОЦЕДУРА С КОНЦИТЕ HAPPY LIFT™ В БОЛНИЦА „ВИТА“

CMYK-41



CMYK-42

42
Бела, брой 11 (117), 2007

¬
секи човек поне веднъж през жи-
вота си е преживявал този проб-
лем на свой гръб. Особено през
мразовитите месеци на година-

та. Механизмът на кашлянето е известен
в подробности и причини на всеки пулмолог
(специалист по белодробни заболявания).
Онова, което трябва да знаем, е, че 

кашлицата най-често е индикатор
за съществуващо заболяване, 
но тя е и защитен механизъм 
за прочистване на дихателните
пътища.

Краткотрайната и спорадична се прово-
кира най-често от сухия или задимен въз-
дух, газовете, отделяни от превозните
средства, химическите изпарения, слузта
от носните ходове, стичаща се в гърлото,
но също и от алергия или инфекция на диха-
телните пътища. 

Хората, които живеят в райони със
замърсен въздух, кашлят повече.

Ако забележите, че кашлянето стане по-
силно и продължително, трябва да изясни-
те причините за това, за да може да излеку-
вате ефективно проблема. Най-честият
причинител на мократа кашлица през сту-
дените месеци е инфекция на горните диха-
телни пътища като настинка, грип или
бронхит. Сухата кашлица може да се дължи
на астма, при която се стесняват бронхи-
олите (разклонения на бронхите) в резул-
тат на алергична реакция към дадено веще-
ство във въздуха (домашен прах например).

Симптом преди всичко 
Кашлицата е най-вече симптом на респи-

раторните заболявания, но независимо от
причината за появата є е необходимо тя да
бъде лекувана с медикаменти. Краткот-
райна е и минава по-леко, когато се появи
след вирусна инфекция на горните дихател-
ни пътища, но е упорита и постоянна, кога-
то е свързана с други заболявания (с бронхи-
алната астма например). 

По времетраенето можете да предполо-
жите и от кой вид е тя. 

Острата (акутната) кашлица
трае по-малко от три седмици, су-
бакутната (хиперостратна) – от
три до осем седмици, а хронична-
та – повече от осем седмици.

Но и трите вида кашлица се проявяват
като остри при появата си.

Когато е остра
На медицински език я наричат акутна.

Главният виновник за появята є са инфек-
циите на горните дихателни пътища: нас-
тинки, простуди или остър бактериален
синузит. Или казано по-ясно, вируси или
бактерии. Ако е по-интензивна, може да
става дума за магарешка (пертусис), чието
влошаване се дължи на влошаването на хро-
нични белодробни заболявания (бронхит, бе-
лодробен емфизем или ринит, провокиран
от въздействие на околната среда). 

Вирусните инфекции на горните дихател-
ни пътища обикновено стимулират излива-
нето на секрет по задната стена на гърло-
то (носоглътката). Именно той събужда
рефлекса за кашляне. Хремата, кихането,
запушването на носа и затрудненото диша-
не са спътници на острата кашлица. Поня-
кога болните се оплакват и от повишаване

на телесната температура (до 37,5 °С), от
сълзене на очите, дразнене на гърлото, гла-
воболие и обща отпадналост. Диагнозата
настинка се смята за относително лека,
защото белите дробове са в относително
нормално състояние. 

Но ако става дума за грип, неща-
та са по-сложни. Тогава антивирус-
ната терапия е задължителна. Ан-
тибиотици се предписват само в
случай на допълнителна вторична
инфекция.

Ако имате храчки, не взимайте без рецеп-
та лекарства за потискане на кашлицата.
Консултирайте се задължително с лекар.
Избягвайте да прилагате самоволно и ме-
дикаменти за отпушване на носа, изсуша-

 јЎЋ»÷ј“ј
Тя е суха, докато още не се е отделил достатъчно секрет в дихателните

пътища, и влажна при наличието на воднист, слузест или гноен секрет.
Точно тогава се казва, че кашлицата „започва да се кърти“. Но каквато 

и да е кашлицата, тя е неприятно страдание от „световен мащаб“.

и ч о  д о к т о рч

 јЎЋ»÷ј“ј
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ващи лигавицата, както и медикаменти за
отхрачване, втечняващи храчките, тъй ка-
то липсват доказателства, че те са ефек-
тивни във всякакви случаи. При наличието
на суха кашлица по-добре опитайте да се
справите с природни средства. 

РЕЦЕПТИТЕ НА ФАНИ

�Смесете 1/2 л вода с 10 счупени (но не

съвсем) цели ореха, 200 г мед и 200 г

гроздова ракия. Сварете съставките

10 минути, прецедете течността

и я оставете на котлона да се

сгъсти, като от време на вре-

ме я бъркате. Пресипете я в

шише и пийте от нея 3 пъти

дневно по 1 с. л. 

�В 1/2 л ракия сложете 10

ментови бонбона (лукчета) и

10 счупени (но не съвсем) це-

ли ореха. Сварете ракията,

прецедете я и я пресипете в

бутилка. Пият се по 20 мл от

нея при непоносим пристъп на

кашлица. 

Когато е хронична
Причините за хроничната кашлица са раз-

нообразни, но задължително трябва да бъ-
дат определени от лекар. Най-честите са
пушенето, дразнители от околната среда,
синдромът на изливане на секрети по зад-
ната стена на носоглътката, бронхиална
астма, гастроезофагеална рефлуксна бо-
лест, белодробен емфизем (разширяване на
бронхите), хронични обструктивни белод-
робни заболявания, хроничен синузит и
странични действия на някои лекарства
(например на AСЕ инхибитори). По-рядко
хроничната кашлица се предизвиква от
сърдечна слабост, ракови заболявания (най-
често на белия дроб или на хранопровода),
туберкулоза, раздразнени рецептори в уш-
ния канал (вследствие на натрупването на
ушна кал), чуждо тяло в дихателните пъ-
тища и др. 

Понякога, когато с рутинна диагностика
не може да бъде определена причината за
хроничната кашлица, лекарите са безсилни. 

�
При наличието на синдрома на изли-
ване на секрет по задната стена на

гърлото пациентите се чувстват така,
сякаш нещо непрекъснато тече в носоглът-
ката им. Затова имат необходимост чес-
то да кашлят. Носът им е или запушен, или
хремав. Този синдром прилича на възпаление
на синусите. Но когато синусите са възпа-
лени, пациентите чувстват болки в обла-
стта на лицето, а често и зъбобол. Освен
това се оплакват и от висока температу-
ра. Инфекцията на синусите се лекува с ан-
тибиотици, а синдромът на изливане на
секрет – с комбинация от антихистамини

и деконгестанати. Назалните спрейове съ-
що са ефективни в този случай.

�
Ако страдате от треска Гастроезо-
фагеалната рефлуксна болест често е

причина за хронична кашлица. Тя се харак-
теризира с връщане на стомашни киселини
в хранопровода и гърлото. Болните имат
треска, кашлят и чувстват кисел вкус в
устата. Рефлуксът на стомашна киселина е
по-изразителен в лежащо състояние и нама-

лява при повдигане на главата върху
възглавница. По-слаб е и ако се избягват
яденето и пиенето поне два часа преди сън.
В този случай алкохолът, напитките,
съдържащи кофеин, шоколадът, силните
подправки и мазната храна са противопо-
казни. Лекарствата, които помагат в та-
кива ситуации, са т. нар. антиациди. Синд-
ромът на изливане на секрет по задната

стена на гърлото и гастроезофагеална-
та рефлуксна болест често вървят

ръка за ръка, което е проблем за
диагностиците.

�
Ако страдате от кашли-
ца, предизвикана от ле-

карства Съществуват две
големи групи лекарства, кои-
то при голям брой хора пре-

дизвикват хронична кашлица.
И двете се използват при пови-

шено кръвно налягане и при сър-
дечна недостатъчност. Популярни

са под наименованието инхибитори и
бета-блокери. Тези лекарствени средства
се прилагат също и за лечение на сърдечна
аритмия, мигрена и глаукома. Фозиноп-
рилът е с най-малко странични ефекти по
отношение на кашлицата.

Профилактика

1.Не пушете! Избягвайте продължител-
ния престой в задимени помещения и

настоявайте да не се пуши на работното
ви място. 

2.Изпивайте повече от 2 л течности на
ден. Имайте предвид, че когато каш-

лицата вече е факт, чаят от касис не само
я успокоява, но и улеснява отделянето на
храчки. През зимата намалете консумация-
та на кафе и алкохол, тъй като те са диу-
ретици – обезводняват организма и го пра-
вят по-податлив на нашествието на виру-
сите и бактериите.

3.Контролирайте влажността на възду-
ха в помещението. Прекалено сухият

въздух провокира кашлица.

4.Ще предотвратите кашлицата, ако
работите за укрепване на имунната си

система. Консумирайте повече храни,
съдържащи витамин С (цитрусови плодове
например).

5.Овладейте стреса. Пропуснахме да го
споменем като причинител на кашли-

цата. Но той е „обичайният заподозрян“ за
всички неприятни болести. Аромотерапия-
та и някои азиатски методи за лечение чрез
физически упражнения помагат ефективно
да го прогоним от живота си. 

Материала подготви 
Фани БЛАГОЕВА

Зеленчуци и билки, 
които помагат
�Сокът от моркови облекчава отделя-
нето на храчки. Сокът от ряпа повишава
защитните сили на организма и притежа-
ва антисептично действие върху диха-
телната лигавица. За да изстискате по-
вече сок от ряпата, нарежете я и я оста-
вете да престои няколко часа на стайна
температура, поръсена със захар.
�Подсладеният с мед сок от праз облек-
чава пристъпите на кашлица много бързо. 
�Билката ехинацея е много търсена в ап-
теките през зимните месеци. Нейният
основен талант е, че активизира защит-
ните сили на организма. Черният бъз пък
е полезен при вирусни инфекции, които са
основните причинители на кашлицата.
�При кашлица с храчки е препоръчител-
но да пиете горещи чайове от мащерка,
ружа, лопен или исоп. 
�При суха кашлица опитайте чай от
спазмолитичната билка медуница. 



Думата „фитнес“ трайно навлезе в масовия език на българина. 
Все повече млади и не толкова млади хора се захващат 

с това удоволствие. Какво обаче трябва да знаем, 
преди да прекрачим прага на фитнес залата? Има ли

заболявания, при които този спорт е противопоказен? 
За отговор на тези и други въпроси се обърнах 

към д-р Николай Тивчев, консултант на сп. „Бела“. 
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– Д-р Тивчев, задължително
ли е, преди да отидем на фит-
нес, да минем през лекарския
кабинет?

– Процесът на оформяне на
мускулатурата има някои осо-
бености, затова е желателно,
преди да се започнат редовни
занимания, да се направи консул-
тация с лекар. Това важи особе-
но за хората, които стартират
фитнес заниманията си на по-
напреднала възраст. При съвре-
менния начин на живот всеки,
който е навършил 40 години, би
трябвало да се консултира с ле-
кар, преди да влезе в спортния
салон за първи път. Най-важно-
то, което лекарят трябва да

вземе под внимание, е състоя-
нието на сърдечносъдовата
система. Защото много от хо-
рата над тази възрастова гра-
ница имат повишено артери-
ално кръвно налягане, без дори
да подозират. Възможно е да
имат и сърдечни проблеми, за
които да не знаят, тъй като
повечето от тях не дават от-
ражение в ежедневието при ру-
тинни натоварвания. Но кога-
то изискванията към сърдеч-
носъдовата система се пови-
шат изкуствено (в случая чрез
спорт), би могло да се стигне
до нежелателни увреждания в
организма. Затова аз лично пре-
поръчвам банален медицински

преглед, който задължително
да включва електрокардиогра-
ма и измерване на кръвното на-
лягане. Фитнесът е катего-
рично противопоказен при па-
циенти със сърдечносъдови за-
болявания, артериална хипер-
тония, прекарани инфаркти и
инсулти. Затова всеки, който
попадне в групата на хиперто-
ниците или на хората с пробле-
ми със сърдечния мускул, тряб-
ва да промени концепцията си
за физическо натоварване и да
заложи вместо на фитнеса на
плуването например.

– От каква възраст може да
се тръгне на фитнес и на как-
ва трябва да се спре?

– За тези занимания няма ни-
то твърде ранна, нито твърде
късна възраст. Единственото
условие е упражненията и на-
товарването да са съобразени
както с възрастта, така и със
специфичните особености на
трениращия – с неговата мус-
кулна маса и с издръжливостта
на организма му. Според мен
най-опасни са самостоятелни-
те занимания. Поне в начало-
то е задължително упражнени-
ята да бъдат изпълнявани под
ръководството на инструк-
тор, който е изготвил индиви-
дуална програма за тренира-
щия. Движенията трябва да са
по строго определена схема, ко-
ято предвижда постепенно уве-

личаване на натоварването. Ко-
гато програмата бъде отрабо-
тена, тогава може да се продъл-
жи и без инструктор. 

– Има ли някакви различия
между мъжете и жените при
натоварването във фитнеса? 

– Аз като ценител на женска-
та красота мога да кажа, че ка-
тегорично не ми харесват же-
ните, които прекаляват с фит-
неса. Дамите е добре да се въз-
ползват от тези тренировки,
за да стегнат определени части
от тялото си и да предотвра-
тят натрупване на излишна
мастна тъкан. Но в никакъв
случай не бива да търсят пос-
тигане на релеф на мускулату-
рата. Защото така, това е мо-
ето лично мнение, жените гу-
бят своето очарование. Иначе
няма особени различия между
мъжете и жените както при
натоварването, така и при
травмите. Разбира се, трябва
да се има предвид, че женски-
ят организъм се характеризи-
ра с по-малък обем мускулна
маса и съответно потенци-
алът му за натоварване е по-
ограничен. Освен това трени-
ровките за жената по време на
бременност и цикъл трябва да
бъдат съобразени със състояни-
ето є. 

– Кои са най-често срещани-
те фитнес травми?

– Изпълнявани неразумно, уп-
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ражненията могат да доведат
до увреждания. Особено когато
не се тренира под ръководство-
то на опитен фитнес инструк-
тор. Много вреден е стре-
межът за кратко време чрез
интензивно натоварване (вди-
гане на непосилни тежести
например) да се постигнат ви-
соки резултати. Тоест да се
търси бързо увеличаване на
обема на мускулната маса.
Всеки човек има определена
структура на мускулно-скелет-
ната система. Тя е изчислена да
издържи на определен тип на-
товарвания и когато те се уве-
личат прекалено или когато
мускулатурата стане прекале-
но силна, има вероятност да
настъпят увреждания както в
мускулната, така и в костната
система. 
�� Редовно фитнес маниаците

се оплакват от болки в стави-
те след преумора и прекаляване
с интензивността на трени-
ровката. Най-често на непра-
вилното натоварване реагира
раменната става. Тя е много де-
ликатна и при движението є
участват твърде много муску-
ли. Така че, ако по време на фит-

нес се появи болка в рамото, е
желателно да се намали интен-
зивността на упражненията и
да се потърси консултация с ор-
топед. ��Нерядко при нас ид-
ват и пациенти, скъсали мускул
по време на фитнес. Обикнове-
но това се случва, когато тре-
ниращият е развил мускула си
на добро ниво и от самонадея-
ност изведнъж го е претоварил
с твърде тежко упражнение
или с непосилна тежест.
��Но най-чести си остават

уврежданията на бицепса на ръ-
ката и на трицепса, на предния
бедрен мускул, т. нар. четириг-
лав или квадрицепс. Не са редки
и случаите на скъсан гръден
мускул, което налага коригиране
чрез операция. 
��Друга много натоварена и

често реагираща неприятно на
фитнес упражненията зона е
гръбнакът. Голяма част от уп-
ражненията във фитнес салони-
те са ориентирани към укреп-
ване на мускулатурата на коре-
ма и мускулатурата на гърба
чрез вдигане на тежести, кои-
то натоварват директно или
индиректно гръбначния стълб.
Така че трябва да се внимава,

когато се вдига тежест – без
значение от клекнало или от
изправено положение се прави.
Както и когато се работи с
тренажори, имитиращи греба-
не – тогава гръбнакът се нато-
варва прекалено и постепенно-
стта на натоварването и пред-
варителната добра загрявка са
абсолютно задължителни. 

– Странен фитнес случай
във вашата практика...

– Фрактура на носа от падна-
ла върху му щанга. Но това не е
смешно. 

– „За“ или „против“ храни-
телните добавки? 

– Приемането им е донякъде
оправдано. Но съм категорично
против анаболните стероиди,
които се взимат, за да увели-
чат изкуствено мускулната ма-
са. Всички изследвания доказ-
ват тяхната вредна роля и те
са забранени за използване, ма-
кар че за съжаление все още има
доста места, откъдето човек

може да се снабди с тях. Посре-
дством анаболните стероиди
се стимулира нарастването на
мускулната сила. Мускулът
става много мощен, но орга-
низмът като цяло не е подгот-
вен да поеме тези натоварва-
ния. Именно хората, които
приемат анаболни стероиди,
са и тези, които най-често се
травмират във фитнес сало-
ните. Да не говорим колко неп-
риятно е отражението на всич-
ките тези медикаменти върху
други органи и системи на тя-
лото – най-често върху функци-
ите на черния дроб. Те влияят
на потентността и еректил-
ните възможности при мъже-
те, само че в отрицателна по-
сока. Чудесно е, когато фит-
несът се прави за удоволствие.
Но когато се превърне в мания,
би могъл да нанесе повече вреди,
отколкото ползи. 

Интервю на
Теодора СТАНКОВА

CMYK-45

Бела, брой 11 (117), 2007
45

По време на упражненията кръстът трябва да е стегнат, а
гръбнакът – изправен, за да се избегнат нежелани травми



В
асил Найденов практикува
фитнес от 11 години. Във
фитнес център „Атле-
тик“ работи само от 5 го-

дини като фитнес инструктор,
но е добър в работата си. В жи-
вота си е пропуснал много ра-
кии и сметанови торти, но пък
е успял да направи тялото, кое-
то харесва. Умее увлекателно
да говори както за щанги, мус-
кули и културисти, така и за
Холокоста, за женските капри-
зи, за здравословно хранене и за
филмите на Тарантино. При
това аргументирано. Васко е
пълната противоположност на
представата за якия, но тъп
мъж. Интелектът му е изписан
на... очилата. Забавлява „клиен-
тите“ си с монолози, защото,
както често обича да повтаря,
„говоренето по време на трени-
ровка пречи на правилното ди-
шане“.

В продължение на 20 трени-
ровки го слушах с удоволствие,
но на 21-вата не издържах и ре-
ших да се включа в разговор.
Професионално. 

– Толкова ли е важно дишане-
то? 

– Изключително. Доказано е, че
повишеното зареждане с кисло-
род при силови тренировки води
до засилена мускулна хипертро-
фия. Подобряват се също мозъч-
ните функции, способността за
концентрация и работата на
сърцето. При неправилно и не-
достатъчно дишане и съответ-
но намален приток на кислород,
когато сърцето изразходва приб-
лизително 80% от наличните ко-
личества, остава твърде малко
за функционирането на органите
– сърце, мозък, черен дроб. В жи-
вота човек естествено издишва
шумно, когато освобождава нап-
режението. Във фитнеса прин-

ципът е същият – издишва се в
пиковата фаза на движението,
което подпомага и самото дви-
жение. Човек трябва да е конце-
нтриран върху дишането през
цялата тренировка, ако иска тя
да е ефективна.

– Концентриран?! Аз идвам
в залата, за да се отпусна...

– Ако трениращият не е кон-
центриран, рискът от травми
се повишава. Винаги познавам,
когато някой идва „желиран“ –
т.е. недоспал, уморен и отпус-
нат. В такова състояние или
трябва да пропуснеш трениров-
ка, или да не правиш силови дви-
жения, изискващи по-голяма
концентрация, за да избегнеш
евентуални травми.

– Травматичен спорт ли е
според теб фитнесът?

– Всеки спорт е травмати-
чен. Големите спортисти в све-
товен мащаб не минават без
травми. Фитнесът е умен
спорт. Той не е само вдигане на
тежести. Ако някой го практи-
кува само с тази идея, той би
му донесъл повече рискове, от-
колкото позитиви. Фитнесът
не е толкова черен, колкото ис-
кат да го изкарат. Има правила
и ако те се спазват, могат да се
избегнат най-често срещаните
травми. И даже да се подобри
състоянието на вече същест-
вуващи такива.

1Никога не започвайте тре-
нировката без загряване. Но

сериозно загряване на ставите,
а не отбиване на номер. 

2Започвайте всяка серия от
упражнения с 10–15 „показ-

ни“ движения. Но правилно
изпълнени. Защото мозъкът за-
помня „правилния път“ на уп-
ражнението и после мускулите
го възпроизвеждат автоматич-
но правилно. Но при показването

на правилния път задължително
трябва да се намеси фитнес
инструкторът. Тъй като поня-
кога дребните детайли (напри-
мер неправилна постановка на
ходила, лакти и колене) могат да
доведат до схващане на мускул,
изкълчване и даже до усукване на
става. Хората, които идват в
залата и сядат на уредите, без
да знаят какво точно ще правят
на тях, са в пъти повече изложе-
ни на риск от травми. 

3Слушайте тялото си. Кога-
то усетите болка, е по-доб-

ре е да не довършите серията,
да спрете за малко и да загре-
ете отново, отколкото да се
насилите да приключите „набе-
лязаното“. Надценяването на
собствените сили може да ви
коства последващо отсъствие
от няколко тренировки. Само-
надеяното поведение е минус
във фитнес залата. Не бива да
си поставяте неизпълними це-
ли, да вдигате непосилни те-
жести или да въртите велоер-
гометъра, докато припаднете.

4Не бива да забравяте, че уп-
ражнението не е свършило,

докато не е свършило. Ако чо-
век се отпусне на последните 2
движения от последната серия,

пак рискува да се травмира.
Мускулите и умът трябва да са
„в бойна готовност“ по време
на цялата тренировка.

5Почивките са толкова важ-
ни, колкото и активните

фази по време на тренировка.
Тяхното времетраене варира
според целите, които сте си
поставили (от 25 сек до 3 мин).
Ако не почивате достатъчно
между сериите, тренировката
няма да е ефективна.

– Много жени се страхуват,
че ако се занимават с фитнес,
ще заприличат на... мъже? Как
ще обориш това схващане?

– Това е безумно твърдение.
Това, което кара мускулите да
растат, е основният анаболен
мъжки хормон тестостерон.
Културистките изглеждат ка-
то исполини, защото системно
приемат този хормон. И въпре-
ки това техните мускули не
могат да стигнат размерите
на мъжките. А какво остава за
една нормална жена, която ходи
на фитнес 3 пъти седмично?!
Освен да се стегне и да изглеж-
да по-секси, нищо лошо не може
да є се случи. Мускулите не са
заразна болест. За съжаление.

Яна МАРИНОВА
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Д
нес всички говорят, мобилният
глас е нашият глас, а най-доброто
все още предстои. Да бъдеш „мо-
билен“, е необходимо. Не е модер-

но, нито задължително. Апаратите и услу-
гите обаче стават все по-евтини. Дори
много бедните днес имат мобилен телефон
– „за да могат да ме намерят“, казват те. 

На пръв поглед мобилният телефон не е
нищо повече от удобно приспособление, ко-
ето малко се различава от останалите по-
лезни битови прибори. В действителност
обаче мобито се отнася към тази катего-
рия предмети, които не са част само от
битовата страна на нашия живот, а са
част от нашето поведение. Телефонът ни
спасява от самотата, позволява ни във
всеки момент да чуем гласа на близките.
Дава ни възможност и да потвърдим сво-
ята лична значимост („Често ми звъ-
нят, значи съм нужен“).

На пръв поглед невинният поход на
мобилните телефони обаче е не само
в услуга на живота. Той може да нане-
се и големи щети на нашата иден-
тичност. 

Извън обхват
Времето, когато можеше да се
изгубим в необозримото прост-
ранство на големия град и да се
чувстваме напълно свободни,
остана в далечното минало.
Мобилният телефон ограни-
чава свободата на човека.

С негова помощ частни-
ят ни живот става все
по-прозрачен. Днес всеки
може във всеки момент
да се обади на всекиго.
Освен това, ако отсре-
ща не отговорят, ин-
формацията може да
се „отправи“ чрез гла-

сова поща или есемес. 

„Понякога след делова среща не ми се при-
бира в офиса. В такъв случай предпочитам
да кажа на началника си, че срещата ми ще
се проточи, и вместо да се върна в офиса, да
си отида вкъщи или да прекарам приятно
някъде с приятели.“ (Тихомир, от Плевен) 

Подобно поведение е обяснимо, но в ра-
зумни граници. Лъжата, която най-често
изричаме в отговор на въпроса „Къде си?“, е
естествена защитна реакция и опит на чо-
век да избяга от постоянното навлизане в
личното му пространство. Друг е въп-
росът, ако това се случва много често. То-
гава вече сами трябва да се попитаме защо
толкова често лъжем. Не е задължително
това поведение да има връзка с появата на
мобилните телефони. Възможно е просто
да получаваме удоволствие от постоянна-
та мистификация, без да се замисляме как
това може да нарани другите. Не следва да
се опасяваме, че телефоните могат да
превърнат честния човек в изпечен моше-
ник. Телефонът само способства по-от-
четливо да се проявят разни черти от чо-
вешкия характер. 

Филтрирам 
значи контролирам

„Някои от познатите ми, тези, с които не
желая да общувам, освен когато не се нала-
га много, съм включила в „черния списък“,
който съм настроила с по-слаба мелодия. И
когато чуя „Болеро“ на Равел, дори не вадя
телефна си от чантата, за да видя кой ме
търси.“ (Павлина, от Пазарджик)

Практиките за филтрация на звука са из-
вестни на почти всеки притежател на мо-
билен телефон. Освен това, позовавайки се
на някаква техническа неизправност, ние
можем да отклоним разговор. За мнозина
обаче да „се покрият по този начин“, хич не
е лесно. Хората, чиято отзивчивост е осо-
бено изострена, изпитват силно чувство
на вина, когато съзнателно пропуснат звъ-
нене. Други пък се чувстват неловко, кога-
то не могат да вдигнат телефона дори по
напълно обективни причини. 

„Когато съзнателно пропусна звънене, в
душата ми винаги остава неприятно усе-
щане. Не ми се говори сега. Разбирам, че е
глупаво, но всеки път се чувствам гузен, че
съм отхвърлил някого, който не ми е вино-
вен за нищо.“ (Георги, от София)

Успокояващ и оневиняващ е фактът, че
рационализацията с филтрирането на звъ-
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ненето ни се предлага от самите произво-
дители на телефони. Именно те са измисли-
ли всички опции за класифицирането на ин-
формацията. Производителите, естестве-
но, имат по-различно мнение: „Да, вярно е,
че вече всеки апарат има функции за сорти-
ране на номерата по различни групи – се-
мейство, офис или ВИП. Но това не означа-
ва, че ние вменяваме на нашите клиенти ед-
на или друга стратегия на поведение. Нито
една от опциите, които дават възможност
да се откажеш от общуване с един или друг,
не се активира от само себе си и не е задлъ-
жителна. Напротив, тя е свързана със съз-
нателния избор на клиента. Ние просто се
стремим да предоставим на ползвателите
на телефони максимално много възможнос-
ти, но дали и как те ще ги използват, зави-
си изцяло от тях.“

Мобитата способстват по-близкия кон-
такт и вече свикнахме с почти пълната
прозрачност, която започнахме да възприе-
маме като норма. Но ние изобщо не сме
задължени да общуваме с всеки, който мо-
же да ни позвъни. Формирането на кръг от
хора, с които предпочитаме да говорим, е
нормална потребност на всяка зряла лич-
ност. Определено положително качество
на мобилния телефон е, че той потвържда-
ва тази възможност. Проблем може да въз-
никне, когато непрекъснато отхвърляме
позвъняваняването на хора, на които сами
сме дали номера си. Когато пропуснатите
повиквания станат повече от приетите,
това вече е сигнал, че е време да си дадем
сметка какво ни дразни в хората, на които
не искаме да отговорим, и да анализираме
контактите си. 

Под защитата на есемеса
Другата уникална възможност, която мо-

битата ни дават, са есемесите. Те позволя-
ват да кажем неща, които в разговор се
притесняваме да споделим. Писането на
есемеси е по-характерно за подрастващи-
те, които често пъти се чувстват много
неуверени при говорене. Възрастните също
много често използват есемес опцията, ко-
гато изпитват трудности в общуването. 

„Ако искам да кажа на някого нещо непри-
ятно или нещо много лично, веднага го пра-
вя с есемес вместо в разговор по телефона
или очи в очи. Така се абстрахирам от обра-
за на човека, с когото трябва да говоря, и
мога по-точно и лесно да формулирам това,
което искам да му кажа.“ (Димитър, от
Плевен)

Все по-лаконични
Колкото по-често удобството, нарече-

но есемес, ни кара да се обръщаме към не-
го, толкова по-лаконично става общуване-
то ни въобще. Всеки от нас си спомня как
в началото се чудехме как ще ни стигнат
знаците за един есемес, за да кажем всич-
ко, което искаме. А сега дори половината
от тях са ни достатъчни. Есемес култу-
рата ни направи по-лаконични и в обикно-
веното общуване. А колкото по-лаконичен
е нашият текст, толкова повече възмож-
ности за интерпретация дава на другия.
Понякога есемесите се натоварват със
смисъл, който техният автор въобще не
е искал да вложи. Разшифроването им не-
винаги е проста работа. В обикновеното
общуване за разшифроването помагат ин-
тонацията, изражението на лицето и
жестовете на събеседника. Когато обаче
речта пристига само като кратък
текст, да осмислиш какво именно е ис-
кал да каже някой с написаното, не е
толкова лесно. Тогава ние пък отго-
варяме на това, което сме разбрали,
а не на това, което той е искал да
каже. Така може да се развихри един
омагьосан есемесов кръг. 

„Не мога да понасям есемесите на мъ-
жа ми. Никога не разбирам какво точно
иска да ми каже.“ (Албена, Попово)

Мобилен аналитик
Ключов аспект на мобилното ни поведе-

ние е неопределеността на местонахожде-
нието на събеседника, както и отсъствие-
то на непосредствен контакт очи в очи.
Това малко прилича на ефекта, възникващ
при психоаналитичен сеанс. Аналитикът
предлага на клиента си да седне (легне) на
кушетка, за да изключи визуалния контакт
с него. Смята се, че в тази ситуация кли-
ентът няма да се плаши от дълбините на
подсъзнанието си и откровено ще разказва
за желанията си. Зрителният контакт
играе първостепенна роля в общуването
между хората. Когато го няма, се
чувстваме по-свободни от ограничени-
ята, които ни налага моралът. 

Не следва да се преувеличава демора-
лизиращият ефект на мобитата. Те
просто служат за вербализация и реа-
лизация на тези наши желания, които
не можем да осъществим в обичайния
живот. 

Мобилната комуникация прилича на
карнавал, на който благодарение на кос-
тюмите и маските всеки може да се
пробва в любимата си роля – в това число
и в такава, която му е съвършено несвой-
ствена. 

Мобилният телефон е просто едно огле-
дало на самите нас, което под определен
ъгъл разширява представите ни за самите
нас и за предела на възможностите ни. Но
той няма власт да ни направи нито по-доб-
ри, нито по-лоши. 
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¬секи има в живота
си моменти, кога-
то се чувства не-
щастен и тъжен.

Но когато тези чувства започ-
нат да доминират в ежедневие-
то и да нанасят физически или
психически вреди, това вече е
заболяване, което се нарича деп-
ресия. Свикнали сме да неглижи-
раме тези състояния с „Нищо
ми няма. Просто лош ден!“.
Жените често обвиняват и ме-
сечния си цикъл за промените в
настроението си. Или просто
стечението на житейски обс-
тоятелства. 

Да живееш 
с депресия, 

е трудно 
Защото околните не възприе-

мат това като болест. Затова
и чуваш постоянно: „Ооо, я се
вземи в ръце!“ Или: „Стегни се,
какво си се отпуснала!“ Колко

глупаво! Това е най-неефектив-
ното, което биха могли да нап-
равят за теб. Те не знаят, че
ти точно това би искала да
направиш – да се стегнеш, да се
събереш. Но не можеш. Влагаш
сили и енергия, но не се получа-
ва. И понякога ти се струва, че
никога няма да успееш. И ти се
струва даже, че фаталните бо-
лести са по-приемливи от това
ужасно състояние. Чувстваш
се безкрайно самотна в това си
преживяване. И безмерно безпо-
мощна. „Не съм същият човек –
казваш си. – Защо нищо не е съ-
щото? Защо не се справям с ра-
ботата си? Защо домакинства-
нето ми тежи повече от всяко-
га, децата ме дразнят, съп-
ругът ми не ме разбира, а майка
ми е... вещица? Господи, къде да
се скрия?“

Често човекът, който страда
от депресия, изпитва телесни
симптоми. Те се появяват, пре-

ди да започне промяната в пове-
дението му и в личността му.
Тези симптоми могат да се ле-
куват, но частично. И това
допълнително усилва и без това
тежкия дискомфорт.

Самите промени в личността
и поведението идват бавно и
постепенно. Те се забелязват
повече от околните. Страда-
щият от депресия не може вед-
нага да ги усети. 

Но той става по-затворен,
лесно се уморява, бързо се
раздразва, губи креативно-
стта и спонтанността си.
А постепенно загубва 
и интерес към нещата, 
които преди са били важни
за него и са му доставяли 
удоволствие.

Може да се обобщи, че депре-
сивният човек страда от  

загуба на контрол
над своя живот 

Той не може да контролира
емоциите и настроенията си.
Взаимоотношенията му с прия-
тели и близки стават напрегна-
ти. Социалните му умения се
влошават. 

Понякога наистина е труд-
но да се определи кое наис-
тина е „лош ден“ и кое –
депресия. Един от ориенти-
рите е продължителността
на състоянието – ако
продължи повече от 
две-три седмици, вече се 
налага да се потърси 
професионална помощ.

Депресията е заболяване, кое-
то се характеризира с дълбоко и
трайно чувство за самота, без-
надеждност, тъга, загуба на ин-

тереси и на удоволствие от
живеенето. Всичко това може
да бъде съпроводено от смуще-
ния в съня, храненето и от ре-
дица други телесни оплаквания.
Има безброй видове депресии,
но всички те страшно много си
приличат. 

По-важно е, че самото 
депресивно състояние е 
с различна изразителност,
според което различаваме
лека, средна и тежка 
депресия.

Някои от формите є понякога
минават спонтанно и без лече-
ние. Други след време рецидиви-
рат. Такава, да речем, е сезонна-
та депресия. Разпознава се по
това, че се обажда винаги по ед-
но и също време на годината.
Споменавам я специално, защо-
то есента е в разгара си, а имен-
но тя е сезонът, през който
депресиите се проявяват най-
често. 

Депресията доста често 
започва като че ли 
без причина. Но само 
на пръв поглед.

Ще спомена още един вид деп-
ресия – хроничната, която
продължава повече от година и
половина-две. А ако не се лекува,
се „влачи“ дълги години.

Депресията е 

нещо, което 
просто се случва 

Тя не е състояние, което може
да се причини волево. Известно
е, че генетичната предразполо-
женост взима голямо участие в
механизмите на възникването и
поддържането є. Както и био-
химичните процеси в мозъка.
Съвременната медицина има
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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

ƒепреси¤таƒепреси¤та
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Ако в горните редове разпознавате нещо от себе си, ако скрити мисли и чувства провокират тревожни въпроси, когато четете
историите, които разказвам, ако с вас се случва същото, което се случва и с моите „герои“, съберете кураж да 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.
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обаче своите успешни средства
за противодействие – дълъг
списък с антидепресанти от но-
во поколение, кой от кой по-ефи-
касен и с по-малко странични
ефекти. И далеч по-непретенци-
озни за употреба от „старите“
– изпиваш сутрин едно хапче и
забравяш за шишенцето.

НО! Защо нещата все пак не
са така прости? Защо толкова
много хора все пак продължа-
ват да страдат от депресия,
въпреки че пият тези хапчета?
Защо някои от тях се излеку-
ват и забравят за случилото се,
а други отново и отново изпа-
дат в това състояние?

Защото извън генетиката
и биохимичните процеси 
в мозъка ние по-често
несъзнателно позволяваме
на собствената си 
депресия да подхранва 
причинителите си и 
да се самоподдържа.

Разчитаме на депресивния си
мозък да намери решение на
проблема, който причинява та-
зи депресия. Или въобще не
търсим проблема, а лекуваме
следствията.

На човека, който страда от
депресия, му е трудно да разбере,
че наличието на депресия говори
за проблем, който трябва да бъ-
де „адресиран“. И най-често 

адресатът е 
самият пациент

Психотерапевтът е обучен
къде и как да търси пътя към
източниците на депресията.
Той е човекът, който знае как да
придружи своя пациент в пъту-
ването „навътре към себе си“. 

Сигурно сте забелязали, наб-
людавайки себе си и другите, че
ние, хората, сме продукт на
собственото си мислене. Кога-
то някаква ситуация провокира
ядовити мисли у нас, ние отго-
варяме на това с гняв. 

Когато главата ни е заета
с тревожни мисли, ние из-
питваме тревожност, ста-
ваме напрегнати, страхли-
ви, подозрителни, боязливи.
Когато в главата ни се вър-
тят страховити мисли, ние
живеем в страх.

В такава ситуация е дос-
татъчен малък подтик и този
страх се превръща в паника и
загуба на контрол над ситуаци-
ята и над себе си. 

Но от друга страна, ако сме
изпълнени с мисли на доверие и
сигурност, ние действаме дос-
та по-уверено и решително.

Ако имаме оптимистични мис-
ли по отношение на нещо, ние се
втурваме с ентусиазъм и леко-
та към него. Ако сме изпълнени
с доброжелателност, живеем с
любов и загриженост.

Нещата 
зависят от нас

Емоциите и реакциите ни са
директни отговори на мислене-
то ни. Макар че за съжаление
често сме убедени, че нещата
не зависят от нас, а от самата
ситуация. Да, особеностите на
ситуацията не са без значение,
но отговорът на ситуацията –
такава, каквато е тя, е в пове-
чето случаи е различен за раз-
личните хора. И варира според
начина на мислене и според нат-
рупания житейски опит. 

Когато човек е малък, той се
сблъсква със света около него и
се учи да взаимодейства с него. 

Мама, татко, топлото,
студеното, обичта, 
сладкото, лютото, 
болката, играчката и мно-
го още други неща причиня-
ват на детето приятни
или неприятни усещания. 
То още не познава света.

На принципа „проби и грешки“
се научава как да си спести неп-
риятностите и да си осигури
приятности. И с опита си изг-
ражда своите „ефективни“ мо-
дели за справяне. Но те важат
за детството, за детския капа-
цитет на мислене. За добро или
за зло тези модели се запечат-
ват обаче най-трайно в нас. И
на тях ние оставаме подвласт-

ни и като възрастни. Но в жи-
вота на възрастния те невина-
ги са ефективни точно такива,
каквито са възникнали в
детството. Макар „за тогава“
да са вършели работа. Това ня-
ма нищо общо с недоразвито-
стта или с ниския интелект.
Тези модели функционират ав-
томатично и несъзнавано. Не-
що като „по рефлекс“, както
често казваме. Затова и не мо-
жем да ги променим сами. Но 

промяната 
е възможна 

все пак. Хората си мислят, че
негативното и дисфункционал-
ното мислене е вид непроменяе-
ма характеристика на личност-
та. Но не е точно така.

Когнитивно-поведенческата
терапия разполага с мето-
ди за подпомагане на про-
мяната в стереотипите на
мислене и за подобряване
на поведенческия отговор
на съответните мисли.

С течение на времето новоус-
воените или по-скоро рекон-
струирани модели на мислене
стават наша същност. До та-
кава степен, че старите, при-
добити от детството авто-
матизми, започват да ни изг-
леждат странни, а понякога да-
же и абсурдни. 

Разбира се, това научаване е
процес, който изисква усилие и
постоянство. Засега няма из-
мислено магическо хапче против
депресия. Но този процес може
да бъде безкрайно интересно
преживяване за пациента. 

ХУБАВОТО В ЛОШОТО

�
Казвате да търся във вся-
ко лошо доброто. Какво

хубаво мога да намеря в депре-
сията например? От всички
страни я огледах.

�
Има една страна, която не
виждаш. Депресията има и

защитен характер. Когато за-
губим контрол над емоционал-
ните си реакции, мозъкът от-
говаря с промяна на биохимич-
но ниво, която се проявява в
потискане или намаляване на
емоционалната реакция. Това
по някакъв начин ни пази от
онези неконтролируеми емоци-
онални изблици, които биха
могли да ни унищожат.

Дни на LUMENE
Сезонът на подаръците от LUMENE във верига 
парфюмерии „Драка“ е от 19 до 25 ноември
Всяка жена може да е главната героиня в приказката на Lumene. При
покупка на продукти на марката във верига парфюмерии „Драка“ тя
получава възможност да участва в разиграването на голямата награда
– грижа за кожата и красотата на стойност 200 лв.! Но само през

дните на LUMENE можете да се възпо-
лзвате от преференциалните цени, на-
малени от 10 до 22%, промоциите и из-
ненадващите подаръци! В акцията
участват парфюмериите на „Драка“ в
Sky City Mall, Силвър център – „Люлин“,
бул. „Шипченски проход“ – „Ситняково“.

ðð àà ññ èè ââ èè   ííîî ââ èè íí èè                                   



Достатъчно е да си припомните
ролята є на кралица Елизабет
в едноименния филм. С нея
Бланшет влезе в голямото ки-
но с летящ старт и оттогава
името є стана символ на вис-
ша актьорска класа. Ето че
близо десет години след голе-
мия успех тя отново се качва
на „трона“ и се готви да осво-
боди място на етажерката в
дома си за нови статуетки за
изявата си в „Елизабет: Злат-
ният век“. 

Катрин Елиз Бланшет е 

гордостта 
на семейството 

Актрисата се гордее с фак-
та, че един от нейните прадя-
довци е французинът Луис Бле-
рио, останал в историята ка-
то първия летец, прелетял Ла-
манша. Катрин, или Кейт,
както всички я знаят, е едва
на шест годинки, когато на
парти по повод нечий рожден
ден се прехласва по изпълнение-
то на двама фокусници. Отто-
гава тя си мечтае да се изявя-
ва на сцена. Родителите є я
окуражават да развие своя му-
зикален талант. Затова дете-
то започва уроци по пиано и
често гостува в ABC Classic
FM radio в Сидни, за да изпълни
нещо пред публика или да изс-
луша лекция за развитието на
музиката.

Голямата трагедия в живота
на бъдещата звезда е смъртта
на баща є, починал внезапно от
сърдечен удар. Тогава Кейт е ед-
ва на 10 години. „Спомням си
съвсем ясно деня, в който тат-
ко почина – разказва Бланшет. –
Аз свирех на пианото вкъщи, а
неговият дух мина през прозо-
реца и аз му помахах за сбогом.
После разбрах, че е умрял.“ Тя
твърди, че оттогава той чес-
то є се явявал нощем, присед-
нал до леглото є. Така че не спо-
рете с Кейт, че призраците не
съществуват. Тя е убедена, че 

духът на баща є 
я следва 

навсякъде. Дори заради това
предпочита да живее вкъщи, за
които се говори, че са... обита-
вани от духове. Иначе освен вя-
рата в паранормалното Блан-
шет започнала да развива и сво-
ите актьорски умения. В коле-
жа тя участва във всяка пос-
тавяна пиеса, дори сама режи-
сира своите съученици в поста-

новката на „Уморените коне ги
убиват, нали?“. Въпреки ласка-
вите отзиви от страна на пре-
подавателите є по това време
Кейт още не е съвсем убедена,
че иска да стане актриса. Но
при едно пътуване до Египет
Бланшет е забелязана от един
от гостите на евтиния хотел,
в който е отседнала. Той є
предлага малка роля във филма,
който снима. Тя не е очарована
от идеята, но има нужда от па-

ри. Вярно че филмът е, меко ка-
зано, ужасен, но пък благодаре-
ние на работата си на снимач-
ната площадка Кейт осъзнава,
че актьорите имат силата ис-
тински да развълнуват хората.
Така тя решава окончателно да
се присъедини

към актьорската
гилдия 

Електра, Олеана, Офелия в
„Хамлет“, Миранда в „Бурята“
– трудно е да се изброят всички
роли, с които Кейт Бланшет
печели овациите на театрална-
та публика. Трудно е да се изб-
роят и всички награди, с които
е удостоена за изявите си на
сцена. Закономерният пробив в
киното не закъснява. Всъщност
някои режисьори са готови на
всичко, за да работят с Кейт.
Например Джилиан Армстронг
се бори със зъби и нокти тя да
участва във филма є „Оскар и
Лусинда“. Режисьорката цели
пет години търси достойна
партньорка за класата на Ралф
Файнс, но продуцентите пред-
почитат някоя по-популярна
актриса. Армстронг е готова
да жертва част от бюджета на
филма само и само в него да
участва Бланшет. Антъни
Мингела пък е толкова въоду-
шевен от това, че Бланшет
приема да участва в „Талантли-
вият мистър Рипли“, че допис-
ва сценария, за да може да рабо-
ти повече време с нея. Преди
Кейт да каже „да“ на Мингела,
тя отговаря

„да“ на сценариста
Андрю Ъптън 

Но не за негов филм, а на най-
тържествения ден в живота є.
Двамата се запознават наисти-
на на снимачната площадка на
един от първите є филми, но
първоначалните им впечатле-
ния въобще не предвещават
толкова романтичен развой на
събитията. „Той решил, че съм
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ЗВЕЗДИЗВЕЗДИ

Кeйт Бланшет
НЕСРАВНИМАТА

Може да звучи невероятно, но Мерил Стрийп 
трябва да се чувства сериозно застрашена. 

Досега тя бе най-великата жива актриса в Холивуд, 
но към тази титла сега протяга ръце 

и Кейт Бланшет. А на австралийката короната 
определено є стои добре.
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много надменна – спомня си
Бланшет. – Аз пък мислех, че е
прекалено арогантен. Но кога-
то ме целуна, забравих всичко.
Срещата ми с Андрю е показа-
телна за това, колко погрешно
може да разсъждава човек поня-
кога. Бях и досега се чувствам...
влюбена до уши.“ Тя признава,
че била впечатлена и от негова-
та страст по романите на Тур-
генев. 

Няколко дни след сватбата
обаче Кейт напуска съпруга си,
за да облече 

мантията 
на Елизабет 

Снимките на филма са исти-
нско предизвикателство за нея
и в чисто физически аспект. За
да заприлича съвсем на английс-
ката кралица, актрисата
обръснала голяма част от коса-
та си. Освен това търпяла с ча-
сове да є поставят тежкия
грим. Но ефектът от него едва
ли би бил толкова голям, ако не
беше брилянтната игра на
Бланшет, удостоена с купища
награди за „Елизабет“. Един-
ствено Американската киноа-
кадемия я пренебрегна по съв-
сем скандален начин заради
сладникавата и на светлинни

години от таланта є Гуинет
Полтроу. Така или иначе Кейт
бе моралната победителка, ма-
кар и без мечтаната статует-
ка. Но няколко години по-късно
тя получи своя „Оскар“ за роля-
та на кинолегендата Катрин
Хепбърн в „Авиаторът“. Така
че вече є е време за втора ста-
туетка и вторият филм от
очертаващата се трилогия за
Елизабет може да послужи за
изкупуване на нечии академични
грехове. Ако не за изявата си ка-
то един от най-великите мо-
нарси в английската история,
Бланшет може да получи 

„Оскар“ за... 
мъжка роля 

Тя играе Боб Дилън във филма
„Не съм там“ и вече получи наг-
рада на кинофестивала във Ве-
неция за невероятното си
превъплъщение. Да, Кейт наис-
тина може да играе всичко! А
когато всички критици твър-
дят, че едва ли не си по-добра

от Мерил Стрийп, няма как да
не им повярваш. За Бланшет
обаче това е просто проява на
куртоазия. Кейт не обича да се
взима на сериозно. Иначе не би
казала, че се е снимала в трило-
гията „Властелинът на пръс-
тените“ само заради възможно-
стта да се появи с... остри
уши. Кралицата на елфите Га-
ладриел е още една от перлите
в нейната актьорска корона.
Ето че тя отново е в кралски
доспехи в „Елизабет: Златният
век“. Първоначално актрисата
съвсем не е вдъхновена от идея-
та за продължение. „Отказвах
да се снимам, защото не виждах
смисъл. Но се появи този фан-
тастичен сценарий, в който
ставаше дума за една жена, дос-
тигнала зряла възраст. Ако пър-
вият филм беше посветен на
отричането, този филм е за
приемането на зрелостта. Ос-
вен това тук е налице и любо-
вен триъгълник, който е много
важен и придава динамика на ця-

лото действие.“ 
Кейт Бланшет е една от най-

ангажираните актриси в мо-
мента. Тя привършва работа по
новия филм на Дейвид Финчър,
където отново след „Вавилон“
си партнира с Брад Пит. Освен
това се снима в дългоочаквания
„Индиана Джоунс и Кралство-
то на кристалния череп“. След
това обаче актрисата планира
да се посвети изцяло на другата
си любов – театъра. Двамата
със съпруга є са поканени да
станат артистични директо-
ри на Sydney Theatre Company.
Тук Кейт ще режисира и пиеса
на Харолд Пинтър. Тя няма
търпение да се откъсне за изве-
стно време от Холивуд и да се
посвети на двете си деца Да-
шиъл (кръстен на писателя Да-
шиъл Хамет) и Роман Робърт.
У нас пък излизат два филма, в
които може да се насладите на
нейния неустоим талант.    

Текст Ивайло ТОДОРОВ
Снимки Прооптики

„ЕЛИЗАБЕТ: ЗЛАТНИЯТ ВЕК“ 
НА КИНО

Тя е един от най-силните монарси, управлява-
ли британската империя. Но в златните си го-
дини Елизабет е изправена пред множество
предизвикателства. В двореца е пълно с преда-
тели, дори в собственото є семейство, кои-
то са готови на всичко, за да я свалят от
трона. По същото време се задава заплаха и
отвън. Испанският крал Филип II атакува Анг-
лия по море. Докато се готви за война, Елиза-
бет се бори с поривите на сърцето си. Увле-
чението є по смелия мореплавател сър
Уолтър Райли (Клайв Оуен) става все по-сил-
но, но є пречи при взимането на важни за стра-
ната решения. С тази цел кралицата окуража-
ва своята най-близка придворна дама да разту-
ши Райли. Отношенията между двамата обаче
се задълбочават и предизвикват ревността на
Елизабет. Междувременно довереният є съ-
ветник сър Франсис Уолсингам разкрива таен
план за убийството є, в който е замесена ней-

ната братовчедка Мария Стюарт. Интриги и
опасности, любов и смърт или история за то-
ва, как Елизабет се превръща в икона за целия
западен свят.

„ДОБРИЯТ ГЕРМАНЕЦ“ НА DVD

Режисьорът Стивън Содърбърг е известен
със своите понякога налудничави експеримен-
ти. Такъв е и този филм, сниман по начина, по
който са работили режисьорите през 40-те
години на миналия век. Няколко месеца след
края на Втората световна война в Берлин
пристига журналистът Джейк Гейсмер
(Джордж Клуни). Той е тук, за да отрази кон-
ференцията в Потсдам, но има и лична работа.
Джейк издирва старата си любов Лена (Блан-
шет), която сега е проститутка и отчаяно се
опитва да напусне града. Тя  ще се окаже фа-
тална жена с много тайни. Един филм в тради-
цията на вечната класика „Казабланка“. И за да
подчертае това, преди началото на снимките
Бланшет изучава в детайли филми с участие-
то на Ингрид Бергман и Марлене Дитрих.



– Как се реши да заминеш за
Щатите? По принуда ли
тръгна? 

– Заминах преди 17 години, за
да следвам психология в Канзас-
кия университет и най-вече за
да разширя кръгозора си. По то-
ва време Америка беше енигма.
Отчаяно исках да открия сам за
себе си Новия свят, вътрешна-
та динамика на неговото обще-
ство и мисленето на хората му.
Нямаше принуда. Единствено
вътрешна необходимост да над-
никна отвъд желязна завеса, ко-
ято ни ограничаваше с години, и
да нахраня изтезаващото ме
любопитство. Следването ми
стана възможно благодарение на
финансовата подкрепа на един
близък приятел на баща ми, ар-
менец, емигрирал в Лос Андже-
лис в края на 60-те години и
станал проспериращ банкер.  

– Отведнъж ли отиде, или
на отивания и връщания? 

– Не, не отведнъж. Моята
идея беше да взема каквото мо-
га от Америка и да се върна. Да
завърша университета, да пъ-
тувам навсякъде, да използвам
всяка възможност за усъвър-
шенстване, да видя точно как-
во са имали предвид Стайнбек,
Твен, Керуак и да прибера себе
си и всичко, каквото съм нау-
чил, обратно в България. Но
стана така, че започнах рабо-
та, срещнах едно момиче на име
Джейми, което стана моя съп-
руга, родиха ни се деца, времето
неусетно отлетя. Ето че днес
имам две националности и два
дома от двете страни на Океа-
на. Без да съм се опитвал целе-
насочено, успях да открия ня-
какво оптимално простран-
ство в този дуализъм и намерих
начин да живея и функционирам
в него без особен проблем.  

– Лесна ли е емиграцията? 
– Зависи от човека, възраст-

та и ситуацията. В моя случай
адаптацията премина относи-
телно безболезнено, защото бях
млад, пълен с енергия, жаден за
нови авантюри и преживявания
и необременен от отговорнос-
ти. Ако отнемем едно от тези
неща, всичко се усложнява. Спо-
ред класическия емиграционен
модел всеки човек би трябвало

да премине няколко стандартни
фази на адаптация. Най-тежка-
та е „отрицанието“, в която
човек инстинктивно отхвърля
почти всичко свързано с новата
му среда. Храната не му харес-
ва, хуморът е „глупав“, хората
са „тъпаци“ и т.н. Най-тъжно
е, когато тази фаза продължи с
години, тъй като човек прак-
тически се превръща в изолиран
„социален инвалид“. Виждал съм
толкова много хора, които
просто отказват да научат
езика, да възприемат популярна-
та култура и да се впишат в об-
ществото. Затварят се изцяло
в тесен и удобен етнически
кръг, в една микро България и не
излизат от нея. Това ограничава
възможностите им в живота и
донякъде обезсмисля решение-
то им да емигрират. Но ако
погледнем философски на неща-
та, не смяташ ли, че всеки чо-
век е малко или повече емиг-
рант?! Говоря за вътрешната
емиграция, за тенденцията да
се затваряме, да правим свои
малки държави, където и да се
намираме, и да пускаме вътре
само хората, на които сме „из-
дали визи“. В „Криле на желани-
ето“ Вендерс беше казал, че в
днешно време има толкова дър-
жави, колкото и хора. Струва
ми се, че това е универсална ис-
тина и човек трябва да се бори
срещу натурата си, за да отво-
ри насила съзнанието си към но-
вото и непознатото.

– Не мислиш ли, че понякога
емигрантството се драма-
тизира?

– Логично. Емиграцията е
драстичен акт, в който често
има повече драма, отколкото в
Народния театър. Всеки път,
когато човек откъсне корени-
те си и започне живота си от-
начало, се случват безброй неп-
редвидени неща и екстремни си-
туации. 

– Къде е патриотизмът в
емигрантството? Носталги-
ята патриотизъм ли е? 

– Думата „патриотизъм“ де-
валвира в последно време, особе-
но тук, в Щатите, и когато
трябва да я употребявам, го
правя с колебание. Според мен,
ако не обичаш страната си и не
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ИНТЕРВЮИНТЕРВЮ

„Идвам в България, 
за да посетя 
сърцето си“

„Идвам в България, 
за да посетя 
сърцето си“

Иво Иванов, Канзас:

Имам брат, който е малко по-голям от мен. Когато бях малка,
ми се струваше, че е много по-голям. Стремях се да правя, 
каквото прави той, защото мислех, че така веднага ще стана
голяма. Определям три от нещата, които започнах да правя,
гледайки от брат ми, като много важни по пътя ми от малка
към по-голяма. Да играя баскетбол, да слушам „Металика“ 
и да чета Иво Иванов. Иво Иванов е голям пич. От тези, които те
карат да се замислиш кой си и какво се случва в твоя живот. 
И от тези, чрез които разбираш, че, слава богу, никога не си 
достатъчно голям. Иво живее в Канзас и се „връща“ в България
всяка седмица на страниците на вестник „7 дни спорт“. 
На едно място е нарекъл текстовете си „празни приказки 
за някакви си баскетболисти, милионери и разглезени звезди“.
Но това би било вярно само ако е вярно, че животът е вятър 
работа. Поканих го на интернет интервю.



си признателен на мястото, ко-
ето те е формирало като чо-
век, нещо не е наред с теб. Вяр-
но е, че светът се е смалил,
всичко се глобализира и граници-
те стават все по-невидими.
Малко или повече всички сме ве-
че граждани на света. Но среда-
та, в която си прекарал първи-
те седем години от живота си,
става завинаги част от тебе,
независимо дали го признаваш,
или не. Човек може да избяга на
10 000 км от нея, но това няма
да му помогне да избяга от себе
си. Всичко, което съм като чо-
век, като характер и като спо-
собности, дължа на България. А
иначе носталгията и патрио-
тизмът по дефиниция са раз-
лични понятия, но не са взаимо-
изключващи се. Трябва да оби-
чаш едно място, за да изпитваш
носталгия по него.

– „Разбъркваш“ ли се, кога-
то се върнеш в България?

– Може би... Идвам си абсо-
лютно всяко лято. Не съм про-
пускал. Пристигам и минавам
като вятър през 30-те си дни в
родината. Роднини, купони, при-
ятели, концерти, клубове, пъ-
тувания и т.н. Лудницата ме
поглъща и аз я посрещам с енту-
сиазъм и без никаква съпротива.
Така е по-добре. Така няма вре-
ме за мисли. Няма време за инт-
роспекция. Но винаги, ВИНАГИ
ми се случва нещо странно на
летище София, преди да излетя
обратно за Щатите. Тръгвам
към самолета и една добре поз-
ната, голяма и студена празни-
на пропълзява вътре в мен. Или
може би не пропълзява, може би
винаги е там и в този момент
просто се активира. Не е ясно
откъде и защо пристига тази
мрачна гостенка, но знам, че е
неизбежна и че ще мине още ед-
на година, преди да съм се отър-
вал от нея напълно. Тя има поч-
ти физически измерения и кара
ръцете ми да се изпотят, а кра-
ката ми да натежат като оло-
во. Навремето бях написал в
един материал, че всяка година
си идвам в България и една от
причините е да посетя сърцето
си, което завинаги съм оставил
на летище София, когато съм
заминал първия път. 

– Как си изкарваш парите в
Канзас? 

– Занимавам се с прекалено
много неща. Директор по мар-
кетинг съм в една социална ком-
пания, където нося много шап-
ки едновременно. Измислям ви-
део, радио, билборд и печатни
реклами; графичен дизайнер съм,
създавам, обновявам и поддър-
жам интернет страницата и
нейното съдържание; организи-
рам най-различни финансови
кампании, комуникирам с преса-
та, осигурявам контакти с
щатското и федералното пра-
вителство и т.н. Едно от ос-
новните ми занимания е продук-
цията на дигитални филми.
Оборудвал съм министудио, в
което правя всичко – от „а“ до
„я“. Пиша сценариите, режиси-
рам, снимам, монтирам, правя
специалните ефекти и ком-
пютърната анимация, монти-
рам звука, музиката и накрая
дори правя дисковете и техни-
те обложки. Имам роботизиран
DVD репликатор, който мога да
програмирам, преди да си тръг-
на от работа. Когато се върна
на сутринта, имам 200 готови
диска. Става дума предимно за
тренировъчни, образователни и
рекламни филми. Преди няколко
години направих успешен диги-
тален видеоучебник по футбол,
който продадох на фирмата
„Уилсън“. Те го разпространиха
в десетки хиляди бройки и го
приложиха към футболните
топки, които продаваха във ве-
ригата магазини „Таргет“. В
момента правя голям видеопро-
ект за бившия треньор на наци-
оналния отбор по волейбол на
Щатите Тери Лискевич. Есте-
ствено, занимавам се и с много
журналистика. Публикувал съм
доста материали в най-големия
вестник в района „Kaнзас Cити
стар“. Също така тренирам и
детски отбор по футбол, кой-
то играе официални мачове вся-
ка събота. 

– Какво имаш в България и
какво имаш там? Къща, кола...  

– В България живеем в соцпа-
нелка в „Слатина“, а баща ми
има един сладък и надежден
„Форд Скорпио“. Иначе съм из-
раснал в потомствен двустаен

апартамент в центъра. Тук жи-
веем в четиристайна къща, ко-
ято купихме преди три години
и която винаги съм смятал за
по-голяма от това, което ни
трябва. Да не говорим за епич-
ната битка, която водя от го-
дини с някаква стройно органи-
зирана армия от катерици, кои-
то са пробили дупки на покрива
и са се настанили на тавана.
Често ги чувам нощем по време
на оспорваните им симпозиуми,
които неизбежно прерастват в
оргии. В момента карам един
крайслер „Конкорд“, който засе-
га се държи прилично. Крайно
безразличен съм към повечето
материални неща. Тъй като съм
хипар по натура, мога да живея
в колиба и да бъда щастлив. За
мен голямата къща е само по-
голямо място, в което да пиша
историите си.

– Какво си учил в България?
– Завърших Националната

спортна академия със специал-
ност баскетбол. Може да звучи
налудничаво, но за мен НСА е

съкровищница, от която човек
може да излезе изключително
обогатен. Важното е да го иска.
Ако си поставиш за цел не прос-
то да издрапаш, а да разбереш
всеки предмет, излизаш от ака-
демията с комплексни и разно-
странни познания. До ден дне-
шен помня всеки ензим, учав-
стващ в гликолитичната вери-
га, мога да рецитирам степени-
те на тромбокинезата и помня
латинските наименования на
повечето човешки кости. Не
съм ги зубрил тези неща, а съм
се опитвал да вникна в тях и да
ги разбера. Сама по себе си ин-
формацията е просто информа-
ция. Но когато е организирана в
комплексно познание, тя се
превръща в суровина за творче-
ство и импровизация.

– От кого си се учил в писа-
нето? 

– За щастие израснах в епоха,
в която книгата беше основно
развлечение и единствен прозо-
рец към света. Предполагам, че
съм се учил инстинктивно, по-
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пивайки огромно количество
разностранна литература. Го-
лям поклонник съм на Достое-
вски, Маркес, Стайнбек, Ремарк
и много други. Естествено,
обичам и българската литера-
тура и поезия. Голям привърже-
ник съм и на бийт генерацията
начело с Керуак, Буковски,
Гийнсбърг и, разбира се, Уилям
Бъроуз, който в продължение на
няколко години ми беше съсед,
до смъртта си през 1997 г.
Щастлив съм, че успях да срещ-
на и още няколко от литера-
турните си идоли като Кърт
Вонегът и Рей Бредбъри. Сигу-
рен съм, че някъде в писанията
ми се усеща влиянието и на лю-
бимите ми сатирици и любите-
ли на парадоксалното като Дъг-
лас Адамс, Джером Джером и
Йонеско. Продължавам да се уча
и се надявам да не спирам до
края на дните си. Чета страш-
но много американска и българс-
ка журналистическа есеистика
и всеки ден научавам нещо ново
от колегите си. 

– Как намираш историите
си и по-специално тези, на ко-
ито „не им трябват украса,
метафори и хумор, не им
трябва дори разказвач“?  

– Историите... Откъде ли ид-
ват историите? Много инте-
ресно, но дори не съм се замис-
лял... Страдам от много остра
форма на информационна бо-
лест и винаги имам маниакално-
то усещане, че някъде точно в
този момент се случва нещо,
което ще ми се изплъзне и кое-
то трябва да открия и науча.
Чета непрекъснато и се мотая
из всички измерения на медий-
ното пространство, страшно
много пътувам, ходя по мачове,
тренировки и т.н. Шофирал съм
например 24 часа във виелица, за
да гледам на живо един обеща-
ващ десетокласник на име Леб-
рон Джеймс. Когато чуя за ня-
кой интересен играч или уникал-
на личност, полагам усилие да се
срещна с него. Знаеш ли, исто-
риите са навсякъде около нас,
но човек не може да ги чака па-
сивно. По-добре е ти да отидеш
при тях, отколкото те при
теб. Обичам много пътя и неиз-
вестностите му. Там, без да

искам, откривам много съдби.
Предпочитам да живея актив-
но, в океан от неизчерпаемо
детско любопитство. Може би
затова главата ми е пълна с
безброй ненаписани истории,
които чакат да бъдат разказа-
ни. Когато ми предложиха да
пиша в „7 дни спорт“ си казах:
„Ох, слава богу, най-после ще на-
меря катарзис за цялата тази
планина от информация.“  

– Коя е любимата ти исто-
рия или съдба от тези, които
си описал?

– Много ми е трудно да ги кла-
сифицирам. Винаги съм изхож-
дал от тезата, че зад всеки ус-
пех или провал се крие нещо
много повече: житейски драми,
жертви, лишения и уникални
обстоятелства. Един троен
скок на олимпиада трае 7–8 се-
кунди, но как е стигнал този
човек дотук, колко години е ин-
вестирал във всяка една от те-
зи секунди, какви препятствия
е прескочил и колко съдби е до-
коснал... Надниквайки под повъ-
рхността, под златния медал
или последното място, откри-
ваме най-ценното – това, кое-
то ще ни направи по-мъдри и
дори може да промени мирогле-
да и живота ни. Една от люби-
мите ми истории беше тази за
Дик Хойт, осакатения му син
Рик и тяхната бяла лястовица.
Плаках, докато писах статия-
та, и дори днес да я прочета,
сигурно пак няма да знам как да
сдържа сълзите си. Много бях
щастлив, когато семейство
Хойт се свърза с мен, за да ми
благодари, тъй като се оказа, че

били затрупани с писма от бъл-
гарски читатели. Друга исто-
рия, която обичам, е тази за
„тайнствения дядо Коледа“ Ла-
ри Стюърт. Знаех, че не му ос-
тава дълго, но бях смазан, кога-
то научих, че е починал само две
седмици след като се срещнах с
него. Преди да си тръгне завина-
ги, Лари успя да изпълни послед-
ната си мисия и да раздаде над
100 000 долара на хора на улица-
та. Сякаш искаше да извърши
още едно добро дело, да изпрати
още една последна Коледа, преди
да каже „сбогом“. 

– Как би започнал един
текст за себе си? 

– В една топла октомврийска
нощ Иво пиеше кафе след кафе и
се опитваше безрезултатно да
започне един текст за себе си,
докато не се отказа, обезкура-
жен от прозрението, че никога
не би написал статия за себе си.
Тези две изречения са плачевни-
ят резултат от това безплод-
но усилие.

– Имаш ли самочувствие?
Защо?

– Не особено. Защото във вся-
ка сфера, в която се занимавам,
има много, много по-добри и та-
лантливи от мен. И в Америка, и
в България, и по целия свят. Спо-
ред мен голямото самочувствие
е демотиватор. Фактът, че ни-
кога не съм доволен от себе си,
ме кара да търся начини да се са-
моусъвършенствам. Не забравям
и че що се отнася до писането,
заслугата е предимно на самите
истории. Те често са толкова
интерeсни, че просто грабват
ръката ми и се самонаписват. Аз

съм само техен носител. Всеки
би ги разказал по този начин.

– Кой е най-важният човек
за теб?

– Добрият човек, защото с не-
го са свързани надеждите ми.
Вече напълно съм се отказал от
идеята, че този свят ще започ-
не да се учи от грешките си.
Явно сме обречени завинаги на
безсмислена смърт, престъпни
войни, алчност и озадачаващи
безумия. За да открия смисъл в
съществуването ни, поне на
мен ми трябва сляпа, наивна вя-
ра в доброто начало. Станда-
ртният отговор на този въп-
рос е „близките“, но това се
подразбира. Аз искам най-важ-
ният човек за мен да бъде „доб-
рият човек“. И също така ис-
кам някой ден точно той да
стане най-важният човек за
всеки човек във всяка точка на
задъхващото се земно кълбо.
Когато дойде този момент,
най-после ще оправдаем съще-
ствуването си.

– Щастлив ли си? Какво те
прави щастлив?

– Щастлив съм всеки ден, в
който се събуждам на майката
земя. Имам здравето си, прек-
расните си родители, прелест-
но семейство и верни приятели.
Работя точно това, което оби-
чам, и не се сещам за нищо, кое-
то да ми липсва. Единствено-
то, което би ме направило по-
щастлив, е, ако можеше всеки
човек на света да има това, ко-
ето имам аз. Най-хубавото не-
що е да сме в състояние да се
радваме на всеки един от дните
си, защото те са преброени.

– Какво виждаш в бъдеще-
то?

– Ако имах възможност да
надникна в бъдещето, щях да
затворя очи. Не искам да знам
големите отговори или да полу-
ча всичко наготово, без да съм
го преживял. Не искам дори да
срещам себе си. Най-хубавото
нещо на бъдещето е неговата
непредвидимост. От него очак-
вам с нетърпение едно-един-
ствено нещо. Да продължава да
ме изненадва. 

Интервю на
Мирослава ИВАНОВА

Снимки Личен архив



●ДДъъллббооккоо  ооввллаажжнняявваа  ккоожжааттаа  ии  єє
ппррииддаавваа  ееллаассттииччнноосстт
●ЗЗааббааввяя  ппррооццеессииттее  ннаа  ссттааррееееннее
ннаа  ккоожжааттаа
●ППооддооббрряявваа  ииммууннооллооггиияяттаа,,
ппллъъттннооссттттаа  ии  ппииггммееннттаацциияяттаа  ннаа
ккоожжааттаа
●ООммееккооттяявваа  ммииммииччеессккииттее  ббрръъччккии
●ИИззггллаажжддаа  ббееллееззииттее,,  ппооммааггаа  вв
ллееччееннииееттоо  ннаа  ииззггаарряянниияя,,

ццииккааттррииккссии  ии  ссттррииии
●УУккррееппвваа  ккооссааттаа  ии
ннооккттииттее,,  ззааббааввяя
ккооссооппааддаа  
●ННаайй--ддооббрриияятт  ббааллссаамм  вв
ссввееттаа  ззаа  ссллеедд    ббрръъссннееннее
ии  ддееппииллаацциияя
ООссввеенн  ттоовваа  ппооммааггаа  вв
ллееччееннииееттоо  ннаа::
●ППааррооддооннттооззаа  ннаа
ввееннццииттее
●ММллааддеежжккоо  ааккннее  ии
ррооззааццееяя
●ЦЦееллууллиитт,,  ррааззшшииррееннии
ввееннии,,  ооттооцции  ии  ссииннииннии
●ДДееррммааттооззии,,  ллиишшееии  ии
ппссооррииааззиисс
●ВВъъззппааллеенниияя  ннаа  ссттааввииттее
ии  ггрръъббннааччнниияя  ссттъъллбб
●ККоожжннии  ааллееррггииии  
●ООссттееооппооррооззаа
●РРееггееннеерриирраа  ллииггааввииццааттаа
ннаа  ввллааггааллиищщееттоо
●ППооддооббрряявваа
ккрръъввооооббрраащщееннииееттоо

●ППррии  ннааннаассяяннее  ввъъррххуу
ккллееппааччииттее  ппооддооббрряявваа
ззррееннииееттоо

●ООттссттрраанняявваа  ггъъббииччннии
ззааббоолляявваанниияя  ммеежжддуу
ппрръъссттииттее

●ННаайй--ддооббррииттее  ккааппккии
ппррооттиивв  ххррееммаа

ННААТТУУРРААЛЛЕЕНН  
ККООЛЛААГГЕЕНН

ЗЗАА  РРААЗЗЛЛИИККАА  ООТТ  ВВССИИЧЧККИИ  ККООЗЗММЕЕТТИИЧЧННИИ  ССРРЕЕДДССТТВВАА  ВВ  ССВВЕЕТТАА  ННААТТУУРРААЛЛННИИЯЯТТ  ККООЛЛААГГЕЕНН
ВВЪЪЗЗДДЕЕЙЙССТТВВАА  ВВЪЪРРХХУУ  ППРРИИЧЧИИННИИТТЕЕ,,  АА  ННЕЕ  ВВЪЪРРХХУУ  РРЕЕЗЗУУЛЛТТААТТИИТТЕЕ  ООТТ  ССТТААРРЕЕЕЕННЕЕТТОО  ННАА  ККООЖЖААТТАА

РРааззппррооссттрраанняявваа  ссее  вв  ппооввееччееттоо  ссттррааннии  ннаа  ЕЕввррооппаа,,  вв  ССААЩЩ,,  ММееккссииккоо  ии  ААввссттррааллиияя  ––  ссааммоо  вв  ссииссттееммааттаа  
ннаа  ммрреежжооввиияя  ммааррккееттииннгг;;  ООффииццииааллеенн  ддииссттррииббууттоорр  ззаа  ББъъллггаарриияя::  „„ССттаарртт  22000000““,,  ССооффиияя,,  уулл..  „„ИИвваанн  ВВааззоовв““  2299ББ
((1144––1188  чч..)),,  ттеелл .. ::   00889988//  8888  1111  0011,,   00889988//  2244  0011  0055,,   wwwwww..kkoollaaggeennggeell ..ccoomm

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  

CMYK-57



Д
а се уговорим за най-важното. Любов-
та, в това число и към себе си, не е отв-
лечено чувство, което изниква от нере-
алното и изчезва в нищото. Тоест за

никакви пърхащи пеперуди няма да си говорим. 

На работа!
Любовта е работа, действие. Ако се изба-

виш от няколкото си недостатъка и сло-
жиш на първия рафт достойнствата си, ще
започнеш да се харесваш много повече. Фра-
зата „Аз съм ужасна, но какво да направя, ка-
то съм си такава“ е по-скоро поза на кокет-
ство или изгодна игрова реплика. На второ
четене тя означава: „Нищо не мога да напра-
вя, за да променя себе си, значи нищо не се на-
лага да правя.“ И Мадона сигурно невинаги е
доволна от отражението си в огледалото.
Но тази жена в предпенсионна възраст и
майка на две деца сяда със скръстени ръце
само когато изпълнява йога асани. Мързелът
е враг на себеуважението. Това е с пет думи. 

Хайде да се запознаем
За да се влюбиш безумно в някого, първо,

трябва да го опознаеш отблизо. Разбира се,

ти си се знаеш много добре и може би дори си
успяла да си омръзнеш. Но опознаването
трябва да продължава. То винаги крие изнена-
ди. И така, напиши на лист хартия качества-
та, с които се гордееш. Само не казвай, че не
намираш нищо хубаво у себе си и по тази при-
чина се ненавиждаш. В противен случай вед-
нага ще те изпратим на психоаналитик. Кой-
то през следващите пет години ще те мъчи с
разговори за твоето несъзнателно влечение
към фалическите символи от периода на ран-
ноутробното ти развитие до ден днешен. 

Написа ли ги вече? А сега започни да гово-
риш за себе си, нелюбимата, с приятели и
близки. За да не минаваш за луда, веднага си
признавай, че напоследък нещо си откачила.
(Истинските луди винаги твърдят, че ни-
що им няма и са напълно здрави.) А по-на-
татък в разговора се поинтересувай какво
твоите познати най-много харесват у теб.
Именно качествата, които допадат на
околните, трябва да продължиш да разви-
ваш. Това си ти. Умните хора отдавна са го
измислили: личността е онова, което се
отразява в очите на другите. 

Измисли си главна героиня
Вече имаш списък с достойнствата си.

Дотук добре. Но идеалната героиня непре-
менно трябва да има и отрицателни каче-
ства. В противен случай ще се окаже плос-
ка, фалшива и скучна като картонен макет.
А в такава никой не се влюбва. Сюжетът
ще бъде лишен от интриги и всичко ще
отиде по дяволите. А ти не искаш да ста-
не така, нали? И така, открила си у себе си
5–6 недостатъка. Зачеркни тези от тях,
които определено смяташ за пречка в жи-
вота си – тези, които ти пречат да се раз-
виваш. Останаха само 2–3, които от този
ден нататък ще си длъжна да приемаш, да
си признаваш за тях на всеослушание и дори
да се хвалиш с тях. Те са ти също толкова
необходими, колкото и достойнствата.
Иначе ще се превърнеш в картонен манекен
(справка – по-нагоре в текста). 

Поработи 
над чуждите грешки

А сега се огледай хубаво. Набележи хора-
та, които са ти най-симпатични и които в
твоите очи изглеждат успели. Те обикнове-
но винаги са облечени стилно, знаят кога и
какво да кажат и кога да замълчат, кога да
се засмеят, с какво да отвърнат на закачка,
шега или оскърбление, отправени към тях.
Наблюдавай ги внимателно. Колкото пове-
че детайли „попиеш“, толкова повече не-
достатъци ще откриеш у тях. Например
преуспяващата, винаги усмихната шефка
на  съседния отдел. Винаги ли е съвършено
облечена? А кара ли кола? Най-вероятно и
едни спагети не може да приготви!

Ние обикновено фокусираме вниманието
си избирателно, само върху едно нещо – по-
зитивно или негативно. Ако човекът ти ха-
ресва по принцип, ти обръщаш внимание са-
мо на неговите достойнства. Казваш си:
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ДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМ

НАРЪЧНИК ПО СЕБЕОБИЧАНЕ
ИНЖЕКЦИЯ ЗДРАВОСЛОВЕН ЕГОИЗЪМ

Да се обичаш, не е нескромно, 
нито неприлично. 
То е необходимо. 
Как обаче да го правиш, 
без да дразниш околните?

Всеки нормален човек има нужда от внимание, разбиране и одобрение. 
Проблем възниква само тогава, когато започнеш да се вълнуваш от мненията 

на група хора, които ти определяш със събирателното „всички“.
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„Ето, браво на Бояна, тя винаги успява. Не
е като мен.“ Без дори да се замислиш, че съ-
щата тази Бояна, която винаги успява на
работното си място, сигурно в един мо-
мент се прибира вкъщи и засипва за няколко
часа близките си с истерични крясъци и ру-
гатни. Или пък въпросната Бояна е отчай-
ващо самотна и дори няма близки и прияте-
ли. Изобщо време е да се вгледаш по-внима-
телно във всички Бояни, Иванки, Анети,
Жанети наоколо. Бързо ще ти се изясни, че
всички те си имат определено количество
минуси, а не са съставени само от плюсове.
Както впрочем и самата ти. Но всичко то-
ва е абсолютно нормално.

Признай си
Няма да ти спестим истината – в начало-

то ще ти бъде трудно. В близко бъдеще ще
ти се наложи да се научиш да говориш за не-
достатъците си с различни хора. И фор-
матът на общуване съвсем няма да бъде
този, с който си свикнала: „Скъпа приятел-
ко, ела да ти поплача на рамото.“ Не! Опи-
тай се, когато следващия път обсъждате
нещо, дори това да е последното изгледано
кино, да казваш: „Ох, аз съм като тази
смотла във филма – не умея да харча разум-
но, въобще не мога да взимам решения.“ А в
някой следващ момент си признай: „Толкова

съм погълната от работата в офиса, че ос-
вен пържени яйца нищо друго не съм се нау-
чила да готвя.“ Възможно е тези твои
признания да прозвучат нелепо в първия мо-
мент. Но след това ти ще овладееш нелеко-
то изкуство да говориш за собствените си
слабости и ще можеш да си признаваш с ле-
кота и много по-страшни „грехове“. Това
даже ще изглежда мило и ще се харесва на
околните. Защото в действителност же-
лязната лейди всички я уважават, боят се
от нея, ненавиждат я, завиждат й, но ни-
кой не я обича. Главното е да помниш след-
ното правило: ти не се гордееш с всичките
си недостатъци, а само с някои, избрани от
теб, които си си разрешила. 

Свиквай с успеха 
Е, какво, имаме главна героиня, която се е

научила да се гордее със своите плюсове и
минуси. Сега е необходимо да измислиш сце-
нарий за „игра“ за година напред. Последова-
телно си набележи няколко краткосрочни
цели – по една на седмица (да престанеш да
си гризеш ноктите, да започнеш да говориш
мило и любезно с приятели и познати, да за-
почнеш да идваш на работа навреме и т.н.).
Колкото по-бързо постигнеш дадена цел,
толкова по бързо ще се научиш да успяваш.
Като награда за успешно свършената рабо-
та в края на първия месец можеш да си по-
дариш парче от любимата шарлота с пор-
токали във виенския салон или масаж с мед
на цяло тяло (няма нищо по-полезно от га-
ленето). Галенето на емоциите и самочув-
ствието също не е за пренебрегване: „Бра-
во, изглеждаш отлично. И физически!“

Слушай другите, но вярвай
само на себе си

Съществува странен стереотип – смята
се, че хората, които се отнасят добре към
себе си, не зачитат чуждото мнение. Но
така постъпват само самовлюбените иди-
оти. Безпокоиш се, че доста често питаш
за съвет приятели и познати? И се притес-
няваш, че си зависима от тяхното мнение.
Но в това няма нищо лошо. Ние, хората,
сме социални „животни“, затова мнението
на околните за нас е от съществено значе-
ние. Всеки нормален човек има нужда от
внимание, разбиране и одобрение. Проблем
възниква само тогава, когато ти се вълну-
ваш от мнението на група хора, които ти
определяш със събирателното „всички“:
„Всички ще си помислят, че съм неудачни-

ца.“ Ако тези „всички“ те безпокоят от
време на време, постъпи прагматично –
персонифицирай ги. И ще видиш как те се
превръщат в конкретни личности със свои
недостатъци и страхове. 

За да ти бъде приятно 
Опитай се да направиш на себе си 10 комп-

лимента. Позитивни, и в сегашно време.
Целта е да се заредиш с положителна енер-
гия: „Аз съм умна, добра по характер, добра
професионалистка, нежна, внимателна, гри-
жовна, чувствителна...“ Какво? Смяташ,
че да хвалиш себе си, е безсмислено занима-
ние? Опитай! Неслучайно най-известните
психотерапевти карат своите пациенти
да правят подобни упражнения. 

Припомни си какво най-много те е радва-
ло в детството. И се опитай да рекон-
струираш това усещане. Така постепенно
ще започнеш да правиш странни постъпки:
да си подаряваш цветя, да ходиш на  луна-
парк, да се люлееш на люлка. Разрешавай по-
добни удоволствия както на себе си, така и
на другите. Защото да обичаш – значи да се
грижиш. И за себе си в това число. 

Не се оплаквай
Ако от време на време безпомощно от-

пускаш ръце и си казваш „Аз съм дебела и
грозна идиотка“, значи всичко е наред. Ние
вече направихме уговорката, че любовта –
това е работа. Може би в дадения случай
малко си се уморила. Затова поощри себе
си. Може от време на време и да намалиш
темпото. Само не се отпускай. 

Ние обикновено фокусираме вниманието си избирателно, само върху 
едно нещо – позитивно или негативно. Ако човекът срещу нас ни харесва, 
ние виждаме само достойнствата му, а не забелязваме недостатъците му.

Даже погледът на Мадона казва: „Обичам
себе си. Ти също трябва да ме обичаш.“

Тя може и да не е толкова идеална. 
Ти я виждаш такава



—
якаш трудности-
те, с които се сблъ-
скват, изискват
съвсем малко или

почти никакво усилие, а стра-
данието не означава нищо.

„Мъжете никога 
не плачат“ 

се пееше в една песничка. Ами,
да, не плачат, защото в проти-
вен случай биха изглеждали сла-
би и безпомощни, по-малко мус-
кулести и по-малко мъже.

Сълзите са привилегия на неж-
ната и крехка жена, на тази, ко-
ято не се срамува да ги рони, ко-
гато я боли. Тя се нуждае от
подкрепа, от силно рамо, на ко-
ето да се облегне.

Лошото е, че напоследък все
повече жени се самоокуража-
ват с „Бъди силна!“. Или както
сподели моя клиентка: „Никого
не ангажирам със себе си. С
всичко мога да се оправя сама.

Само че...“ 

Само че... 
да потискаш емоциите, болки-

те и тревогите си и да превъз-
могваш умората, води до изто-
щение, депресия, нервна криза. С
две думи – до риска да се разбо-
лееш. 

Само че... за жалост никой не
може да си бъде самодостатъ-
чен, при положение че е обречен
да съжителства с другите. 

Само че... да отричаме
собствените си чувства, озна-
чава да прикриваме истинската
си същност.

Слабостта 
като сила

Силата е в умението да приз-
наеш слабостта си. Това всич-
ки го знаем, но продължаваме да
робуваме на предразсъдъци, ко-
ито вгорчават живота ни.
Вместо да се доверим на близки
и приятели, предпочитаме да
потъваме сами, опитвайки се
да скрием тъгата, разочарова-
нието и невъзможността да се
справим с трудностите, които
срещаме по пътя си. 

Но може би е настъпил мо-
ментът, когато трябва да сва-
лим маските на супермени или
мъжки момичета и да станем
нормални хора, ако не искаме да
се взривим физически и емоцио-
нално. 

Лесно е. Просто трябва да за-
почнем да назоваваме с думи на-
шите собствени чувства и да
не отказваме предлаганата ни
от другите помощ.
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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 Ангелова 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“.

�
@

Ѕъди силна!Ѕъди силна!
Това „проклятие“ до неотдавна важеше само за мъжете („Бъди силен!“). 

С него показвахме на съпрузите и синовете си, на любимите и близките си, 
че нямат право да се оплакват. Окуражаваме ги сами 

да намират решение на проблемите си. 
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З
ащо му е на съвременния
човек интуиция? Прог-
нозата за времето може
да научи от www.weath-

er.bg, новините – от телевизия-
та, а за лошото настроение на
шефа да се информира от секре-
тарката му. Много често съби-
тия от личния живот е възмож-
но да се предвидят и без помощ-
та на интуицията. И съвсем не
се налага да си прекалено умна, за
да се сетиш, че когато мъжът
ти коментира новата колежка
като „смотла“, го казва, за да се
предпази от потенциалната ти
приливна вълна на ревност. 

Ако обсъдиш темата за инту-
ицията с приятелки, мненията
ще са полюсни. По-деловите,
земните и рационалните ще за-
явят, без да се замислят: „Глу-
пости! Само животните и ди-
ваците разчитат на интуиция-
та. Ако те е страх, че мъжът
ти кръшка, иди на психоанали-
тик.“ А по-чувствителните и
неуверени в себе си биха възра-
зили: „Какво разбират тези
психоаналитици?! По-добре се
посъветвай с екстрасенс.“

В общи линии мненията се
разделят на две, а въпросът – не

за мъжа, а за интуицията – ос-
тава без отговор. 

Обикновена 

прозорливост или.. 

За какво най-често си бъб-
рят жените? Ами, за мъже и
любовни отношения, естест-
вено. Статистиката сочи, че
тези теми се разискват сред-
но по шест часа на ден, но те
занимават женските умове
много повече от половин ден.
Излиза, че в тази сфера ние
сме професионалистки?! 

Смята се, че истинската же-
на винаги е малко нещо пророчи-
ца. Ние по-добре от мъжете
предвиждаме развоя на човеш-
ките отношения, както и по-
лесно взимаме решения по лю-
бовните въпроси. 

Жената може да се добере до
истината в моменти, в които
мъжът е безсилен да го напра-
ви. И всичко това благодарение

на интуицията си.
Да си припомним филма „Мяс-

тото на срещата да не се про-
меня“. Там един от героите
признава, че „жената вижда със
сърцето“, затова не трябва да
бъде лъгана. И в това има изве-
стна доза истина. Мъжете раз-
читат повече на разума си, а
жените по-често залагат на ин-
туицията. Факт. Макар че има
и жени, които се уповават
единствено и само на логиката
си. Те обаче са изключения. 
Само че интуицията се разли-
чава от женската прозорли-
вост в житейски ситуации. Тя
е от „класа“ на паранормални-
те явления, докато прозорли-
востта е обикновен жизнен
опит.

Наскоро британски учени пуб-
ликуваха резултатите от изс-
ледване, според което мъжете
не по-малко от жените разби-

рат от междуличностни отно-
шения. Когато участниците в
експеримента трябвало да раз-
личат на снимка истинската от
фалшивата усмивка, господата
се справили много по-блестящо
от дамите. Мит ли е тогава
прехваленото женско шесто
чувство? Специалистите ня-
мат единно мнение по този въп-
рос. Част от тях са убедени, че

специфична женска интуиция не
съществува. Да, има хора, които
с лекота улавят несъответ-
ствието между думите на да-
ден човек и невербалните сигна-
ли, които подава тялото му. Но
при други тази способност
отсъства или е развита слабо.
Затова, докато някои могат „да
четат между редовете“ и лесно
разпознават лъжата, за други
чуждата душа е загадка. 

Поддръжниците на противо-
положната теория смятат, че
нашите прабаби са били отлични
екстрасенси, но съвременните
жени са загубили паранормални-
те си способности, тъй като в
напрегнатата борба за надмо-
щие с мъжете са започнали да се
осланят повече на логиката, от-
колкото на интуицията си. 

Разбира се, XXI в. изисква от
жената да проявява чисто мъж-
ки качества: ние искаме да бъдем
успешни, богати, да се реализира-
ме в социума. Но не е невъзмож-
но едновременно с това да си ос-
танем чувствителни, женстве-
ни и загадъчни за мъжете. 

„Нямам шесто

чувство“

Много по-лесно е да се оплак-
ваш от лошата си интуиция,
отколкото да се научиш да є се
доверяваш. Затова са малцина
тези, които имат тънък нюх за
хората. Тези щастливци винаги
знаят как да постъпят и винаги
избират „верния тон“. Знаят
кога и на кого да направят комп-
лимент, без той да звучи като
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Женската
интуиция
Женската
интуиция
Сигурно не е зле да си има човек шесто
чувство, което да му подсказва 
вярното решение в сложна ситуация.
Но, от друга страна, звучи несериозно
и опасно да живееш, опирайки се не 
на реални факти и логика, а на 
смътния си вътрешен глас.

За да намерите общ език 
със своето шесто чувство, 

трябва да сте в хармония със своите 
емоции и със заобикалящия ви свят.

е м а  з а  н а  к а ф ет



ласкателство. Никога не се сму-
щават. И дори когато мълчат,
всички наоколо се възхищават на
техния ум и такт. А работода-
телите обикновено ги взимат
без колебание на работа. Психо-
лозите наричат тази способ-
ност „успешна комуникативна и
емоционална компетентност“. 
В последно време темата за
комуникативната компете-
нтност стана толкова акту-
ална, че много тренинг цент-
рове вече разработват обуча-
ващи програми, като предла-
гат на клиентите си пълен ус-
пех в живота: от кариерата до
брачното ложе.

Но е подлъгващо да смяташ,
че ако заплатиш с пари, ще ста-
неш емоционално компетентен
човек, който не прави грешки и
функционира като свръхком-
пютър. Нужно е само да повяр-
ваш, че тези знания са ти даде-
ни вече по рождение. И гениал-
ният програмист Господ е запи-
сал на генетичния ти диск огро-
мен обем информация, а ти
просто си забравила паролата. 

Да дадем воля 

на чувствата

Всяка секунда чрез рецепто-

рите си човек улавя около 10
млн. байта информация (за
сравнение, стандартно DVD по-
ема само 2/3 от този обем), а
осъзнава само 20–30 байта от
тях. И това е една нищожно
малка част от получената ин-
формация, която ние използва-
ме разумно; всичката останала
се складира в подсъзнанието. 

Именно от тези колосални за-
паси се храни нашата интуи-
ция. Затова шестото чувство
не бива да се игнорира напълно.
А много хора често го правят. 
Припомнете си цунамито през
2005 г., когато загинаха сто-
тици хиляди души и... нито ед-
но животно. Всяка жива твар,
която е могла да отлети, да
избяга или да изпълзи, го е нап-
равила предварително. 

Само хората, когато морето
се е отдръпнало преди бедстви-
ето от брега, тръгнали да съби-
рат раковини. Нима сме по-глу-
пави от животните? Не. Жи-
вотните просто не могат да
мислят и да анализират инфор-
мация, затова без интуицията
си неминуемо ще загинат. А чо-
векът се е научил да приспосо-
бява околната среда към свои-
те нужди. Затова, когато иска-

ме да разберем какво ще бъде
времето, си пускаме телевизо-
ра, а не се вслушваме в своите
усещания. В по-голяма част от
случаите това е абсолютно
нормално, но понякога природа-
та ни отмъщава за нашия мър-
зел и високомерие. 

Как да разпознаваме езика на
нашето шесто чувство и да
заставим интуицията си да ра-
боти за нас? Тя би могла силно
да облекчи живота ни не само в
екстремни, но и в ежедневни би-
тови ситуации. 
Всички велики открития са
направени благодарение на ин-
туицията. Гениите винаги са
се доверявали на творческото
си озарение.

Най-известен пример за това
е прозрението на Нютон за за-
кона за всеобщото привличане.
Отново на интуиция разчитат
музиканти, художници, поети,
на които творческото озарение
буквално им идва свисше. 

Нерядко и успешни бизнесмени
също до голяма степен се дове-
ряват на интуицията си. Пове-
че, отколкото на разума и на
логиката. И още: интуицията
може да помогне, когато става
дума за оценка на хора или кога-
то даден проблем трябва да бъ-
де решен спешно. 

Психолозите ни уверяват, че
всеки човек може да събуди ин-
туицията си. За целта само е
необходимо да бъдем внимател-
ни, открити и уверени в себе
си. Както и да се уважаваме и
да имаме вътрешна свобода. 
Впрочем за интуицията са ед-
накво вредни както чувството

за непълноценност, така и за-
вишената самооценка и висо-
комерието.

За да чуеш гласа є, трябва да
си в хармония със света и със
себе си.  
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КАК ДА Я РАЗВИЕТЕ

Простете се с формализ-

ма и лицемерието в живо-

та си. Старайте се да нарича-

те нещата с истинските им

имена. Не замествайте живо-

то общуване с телефонни раз-

говори или чатене. 

Обръщайте внимание на

детайлите. Не действай-

те автоматично. Старайте

се да се съсредоточите върху

това, което се случва в мо-

мента. Общувайте с хората и

се опитвайте да запомните

колкото се може повече под-

робности от разговора. Поня-

кога най-незначителна на пръв

поглед информация може да ви

подскаже много. 

Научете се да чувства-

те значението на думи-

те, да улавяте смисъла им по

интонацията, външния вид,

жестовете и мимиките на

събеседника, без да обръщате

внимание на общоприетото

им съдържание. Това ще нап-

рави интуицията ви по-обек-

тивна. 

Ако нямате обяснение за

своите усещания, запом-

нете първото впечатление.

То в повечето случаи е вярно. 

Обръщайте внимание на

неочакваните си хрумва-

ния. Помъчете се с помощта

на логиката да ги приземите и

да ги направите реализуеми.

Това ще стимулира интуиция-

та ви и ще я накара да се

обажда по-често.



А
ко поведението на твоя
благоверен престане да
ти бъде понятно и предс-
казуемо, значи е настъпил

моментът за... разследване.
Ние проучихме кои са най-ефек-
тивните методи за изобличава-
не на кръшкача.

Житейски метод

Най-важното 

Закъсненията на мъжа ти ве-

чер след работа са зачестили, за
пети пореден уикенд той зами-
нава на някаква тайнствена ко-
мандировка. Освен това отго-
варя уклончиво на всички въпро-
си, които му задаваш по „тема-
та“, или пък мълчи като памет-
ник на незнайния воин и гледа
разсеяно. Eстествено, ти, ка-
то широко скроена жена, без
предразсъдъци, допускаш, че ви-
новник за странното поведение
на мъжа ти може да е някое бе-

зобидно хоби – клуб на шахма-
тистите любители например
или някое студио по бални тан-
ци. Но все пак от време на вре-
ме в главата ти се промъква хи-
потезата, която започва с ду-
мата „любовница“. Как да се до-
копаш до истината? Да вдигаш
скандали и да организираш раз-
пити, е абсолютно безполезно.

По-добре внимателно анализи-
рай поведението на своята по-
ловинка, преди да се обърнеш за

помощ към професионалисти.
Частните детективи са повече
от убедени, че една жена може
да се досети за измяната на
съпруга си само на базата на
житейската мъдрост. Напри-
мер ако мъжът е започнал да се
буди по-късно сутрин, постоян-
но гледа телевизор и избягва
личните контакти, това са яв-
ни симптоми, че е кривнал от
правия път. 

Трябва да се обръща внимание
и на неочакваните промени в
поведението му. Например на
появата на необичайно хоби, ук-
лончивост, неуравновесеност,
отчуждение или обратното –
на прекалена загриженост. Към
подозрителните признаци след-
ва да се прибавят и постоянна-
та заетост в работата, коман-
дировките (особено тези през
почивните дни) и ангажименти-
те му, които не са продиктува-
ни от крайна необходимост. Но
най-красноречивият симптом е
сексуалното му поведение: но-
вовъведения в леглото, желание
да „направим това по друг на-
чин“... Веднага ти става ясно
защо, нали?

Минусите 

Методът не е особено надеж-
ден заради прекалената субек-
тивност. Ти няма да можеш
безпристрастно да оцениш си-
туацията. Много безобидни не-
ща вероятно ще анализираш от
позицията на човек, който тър-
си доказателство за изневяра.

Професионален 
метод

Най-важното 

Само безспорният факт мо-
же да е основание за сериозно
подозрение. А със събирането
на тези същите безспорни фак-
ти се занимават детективи-
те. Спектърът на предлагани-
те услуги в областта на семей-
ните отношения не е много го-
лям – установяване и доказва-
не на съпружеска невярност
чрез фотографски, аудио- и ви-
деоматериали, разобличаване
на контактите на наблюдава-
ното лице, пътуване до места-
та, където заподозряното ли-
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ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ

беше
вчера
вечерта?

беше
вчера
вечерта?



це почива или ходи в команди-
ровки, тайно наблюдение на
обекта в течение на 24 часа,
съгласувано с поръчителя на
разследването... Тези услуги все
пак струват пари, и то немал-
ко. Затова пък на професиона-
листа му трябват седмица-
две, за да събере нужните дока-
зателствени материали.

Естествено, можеш да рис-
куваш и самолично да организи-
раш шпионирането на съпруга
си. Но, както показва практи-
ката, самодейността не е тол-
кова резултатна като профе-
сионалната работа. Първо, ще
ти трябва партньор, защото
24-часовото наблюдение е
невъзможно поединично. Вто-
ро, най-евентуално не разпола-
гаш със специална техника и
рефлекси за тайното следене.
И трето, ще се наложи да си
вземеш екстра порция отпус-
ка, защото шпионските ти
страсти могат да се прото-

чат непредвидено дълго във
времето. 

Минусите 

Можеш да попаднеш на шайка
мошеници, които на вид много
приличат на частни детекти-
ви, но са си обикновени обирд-
жии. Ще ги познаеш по това, че
искат да им платиш в аванс за
услугата и след това няма да се
обадят въобще. 

Психологически 
метод

Най-важното 

За да разбереш лъже ли те, или
не твоят съпруг, не е задължи-
телно да наемаш детектив или
да подлагаш мъжа си на детек-
тор на лъжата в присъствието
на следовател. Защото и де-
текторите, и следователите
работят по принципи, разрабо-
тени от психолозите. 

Запомни нещо много важно! В
никакъв случай не моли съпруга

си да водите откровен разговор
по модела: „Трябва сериозно да
си поговорим“. Или „Дай най-
накрая да изясним всичко между
нас“. По-доброто нападение е
внезапното. Остави го за изве-
стно време на спокойствие, не
му досаждай с въпроси и кръс-
тосани разпити. Въобще му
създай илюзията, че му имаш
пълно доверие. И вярваш на
всичко, което той ти разказва.
А след това, в най-неочакван за
него момент, му забий провока-
ционен въпрос и внимателно
проследи реакцията му. Хванат
по бели гащи, той няма как да
не се издаде.

На какво да обърнеш внима-
ние? На очите му. Смята се, че
повечето лъжци трудно могат
да гледат събеседника си в очи-
те, когато лъжат. Но има и та-
кива, за които е измислена пого-
ворката „Лъже, без да му мигне
окото“. Така че не разчитай
много-много на това, дали те

гледа в очите, или не, а по-добре
се вгледай в зениците му. Кога-
то човек лъже, те се разширя-
ват – не чак толкова много, но
достатъчно забележимо, за да
бъде уличен притежателят им
в измама. Това е свързано с пси-
хомоторната реакция на орга-
низма и с отделянето на опре-
делени хормони в кръвта (онези
същите, които правят работа-
та на детектора на лъжата
възможна). 

Вслушай се и в гласа на мъжа
си. Напрежението, което из-
питват всички лъжци, ще про-
личи в речта му, независимо от
това какви точно думи произ-
нася. Гласът на измамниците по
принцип губи от богатството
на интонациите, звучи глухо,
неизразително и някак моно-
тонно. Възможно е обаче и да
стане по-писклив от обичайно,
което се дължи на действието
на гореспоменатите хормони
върху гласните струни. 
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Под прикритие
Наред с агенциите, които се занимават с проследяване на не-
верни жени и мъже, по света има и агенции, специализирани в
напълно противоположната дейност – да обезпечават алиби за
кръшкачите. Срещу тлъста сума „едни специалисти“ могат да
измислят и разиграят за клиента си цял спектакъл. Например
да организират „научна конференция“ и всички „участници“ в
нея в един глас да твърдят, че Васил Иванов (ако така се казва
мъжът ти например) през петте дни на своето пребиваване в
Истанбул не е слизал от трибуната и въобще не е отсядал в
никакъв хотел с Даниела от рекламния отдел.

Или по молба на клиентката
в деня на нейната тайна

среща да отвлекат вни-
манието на мъжа є, като
му устроят преговори на
високо равнище, а след
това дълга и тежка ра-
ботна вечеря в класен
ресторант за „поливане“
на едно изгодно бизнес
предложение. То е ясно, че
и потенциалните
партньори, и изгодното
бизнес предложение са

вятър работа, но всичко е
така измислено, че мъжът да

не се досети за това.
От услугите на подобни агенции по

обезпечаване на алибито активно се възпо-
лзват донжуаните в Англия, Португалия и

други страни по света.
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Внимателно се вгледай и в
краката на лъжеца. В стресови
ситуации (а ти си го поставила
с неочаквания си въпрос в така-
ва) долната част на тялото се
поддава много по-трудно на
контрол, отколкото мимиките
и жестовете. Затова измам-
никът започва да кръстосва или
да движи крака, да се върти на
стола или при обща неподвиж-
ност да мърда пръстите на
краката си. Затова има смисъл
да му устроиш провокацията,
когато се е съблякъл по пижама,
готов да си легне, бос.

Минусите 

Всеки следова-
тел, който използва

подобен метод, ще ти
каже, че не е надеждно сто

процента да се доверяваш на
тези сигнали (това се отнася и
за данните от детектора на
лъжата). Тези сигнали само съ-
общават за дискомфорт и не-
ловкост, чието наличие може
да се обясни и с други, съвсем
невинни причини.

Метод чудо 
на техниката

Най-важното 

Най-надеждните доказател-
ства са тези, които можеш да
видиш със собствените си очи
или да чуеш със собствените
си уши. Затова едно тайванско
изобретение от 2002 г. било
радушно посрещнато от много
жени. Благодарение на дости-
женията на високите техноло-

гии тайванските жени могат
да шпионират собствените си
мъже с помощта на специален
мобилен телефон. Всичко, кое-
то се иска от тях, е да напра-

вят на благоверния си този
скъп подарък и да го убедят да
не се разделя с него никога. След
това е достатъчно да наберат
от своя мобилен телефон таен
код и мобилният телефон на
мъжа им незабелязано се включ-
ва и започва да работи като
подслушвателно устройство.
Цената на това шпионско прис-
пособление варира между 1000 и
1500 долара. 

В ерата на високите техно-
логии да търсиш любовни пис-
ма, скрити в джоба на сакото
на съпруга ти, е направо глупа-

во. По-лесно е да проследиш и
установиш в какви чатове
влиза той и кое име доминира
в електронната му кореспон-
денция. 

Минусите 

Подобни технически средства
се отнасят към групата на
предметите, които нарушават
правото на неприкосновен личен
живот. В съда, където текат
бракоразводни дела, уликите,
добити по такъв път, често се
оказват по-скоро свидетелство
за вина и могат да станат осно-
вание за обвинение на ищеца в
нарушаване правата на непри-
косновен личен живот.

Методът 
на провокацията

Най-важното 

Когато бабите ни се съмнява-
ли във верността на своите
съпрузи, тайно сипвали в гащи-
те им малко черен пипер, от
който мъжкото достойнство
се подува и зачервява. Ако
мъжът е „чист“, той веднага
идвал да се оплаче на жена си от
болки, сърбежи и парене. Ако е

изневерил – нищо не є казвал, ес-
тествено, а тайничко отивал
на преглед при доктора и се раз-
делял с любовницата си.
Сексът с жена си, както се до-
сещаш, избягвал много стара-
телно. 

Съвременните провокационни
методи не са толкова жестоки
и са къде-къде по-рафинирани.
Някъде по света жените пла-
щат пари и наемат сексуален
„контрольор“ – дама с приятна
външност и неустоим сексапил.
Знаейки местата, които посе-
щава неверният съпруг, „конт-
рольорът“ се запознава с него и
започва да го съблазнява. Кога-
то работата опре до секс,
„контрольорът“ под благовиден
предлог прекъсва контакта и за
всичко докладва на поръчителя
на експеримента – т. е. на съп-
ругата. Хитро. По непотвърде-
ни данни 80% от мъжете се
хващат на тази въдица.

Минусите 

Всяка провокация е като мо-
нета с две страни: бракът е
разрушен със собственото ти
участие. А в миналото – прос-
то с черен пипер. 

ТЕСТ
10 признака 

за изобличаване

Вероятността за измяна на-
раства, ако...
➽ТИ си по-образована от не-
го.
➽ОбсъждалА си възможно-
стта за развод.
➽Спокойно си му
разказвалА за прия-
телката си, която
изневерява с лека ръка на мъжа
си.
➽ТИ си по-сексуална от него.
➽ОставялА си го повече от
месец сам, като през това вре-
ме си се крила с детето при
майка си.
➽ТОЙ често пътува в коман-
дировки, работи сезонна рабо-
та.
➽ТОЙ те обича повече, от-
колкото ти него. 
➽НЕГОВИЯТ баща е бил
кръшкач (донжуанството се
предава генетично).
➽НЕГОВАТА разведена майка
е сменила няколко партньори.
➽Повечето от НЕГОВИТЕ
приятели са ергени.
➽ТОЙ работи преимущест-
вено в женско обкръжение.
➽ТОЙ страда от криза на
средната възраст.
➽В семейството ВИ обста-
новката е нервна и често се
карате.
➽Живееш с НЕГО повече от
5–7 години.

Когато човек лъже, 
зениците му се разширяват – не много, 

но достатъчно забележимо.

Д
Ф
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еднъж годишно авс-
тралийските сепии от
вида „апама“ се съби-
рат край бреговете на

Южна Австралия на грандиозни
размножителни оргии. По-едри-
те мъжкари имат предимство,
естествено. За да се вредят,
по-дребните конкуренти при-
бягват до вид травестия – про-
менят цвета си, преструвайки
се на женски, и така получават
достъп до „харема“. 

Защо ли поведението на сепи-
ите ни изглежда познато? Как-
ва ще е бъдещата метаморфоза
на любовно щастие? Нима мъ-
жете и жените ще трябва да
мимикрират, за да се чифтос-
ват?

След 60-те години на миналия
век, белязани от „сексуалната

революция“, и двата пола живе-
ят в нещо като 

ссееккссууааллннаа  ммииммииккррии¤¤  
Мачовците с татуирани мус-

кули днес носят обици и пиър-
синг, но през почивния си ден
пак играят футбол с приятели.
Те се епилират, посещават
beauty салона по-често и от ня-
кои дами и са луди по шопинга,
което съвсем не им пречи да из-
неверяват на жените си по
стар мъжки обичай. Хитри са

като дребни мъжки сепии.
Всъщност сепиите край

австралийския бряг са индире-
ктна алегория за размяната на
мъжките и женските роли – яв-
ление, известно при хората като
метросексуалност. Зад паравана
на метросексуалността дреме
обаче бунтът на половете. 

Според германския сексолог
Раймут Райхе днес не само же-
ната, а и двамата партньори
трябва да полагат грижи, за да
изглеждат секси. Тоест трябва
да имат по себе си атрубити
фетиши. По рано беше наложи-
телно мъжът да има спортен
вид. Днес и двамата партньори
трябва да са с добре поддържа-
но тяло, да са парфюмирани по
модата и да изглеждат стегна-
ти. За да се харесва мъжът
днес, трябва да се държи по на-
чин, по който през предишните
културни епохи самият той е
изисквал от жената. Жената
от миналото е била фетиш за
мъжа. 

УУЅЅъъддии  ккрраассиивваа  
ии  ммъъллччииУУ  

ввееччее  ннее  ввъъррввии
Както жените, така и мъже-

те стават все по-претенциоз-
ни, по-самоуверени и най-нахал-
но прибягват до всякакви хит-
рини, за да се харесат. Жените
все по-често очакват от мъже-
те поведение, което в близкото
минало се определяше като
„женско“ – проява на емоцио-
нални изблици, грижовност, де-
монстриране на привързаност.
Мъжете го знаят и се стараят
да отговарят на високите
женски изисквания. От своя
страна те търсят в жените не
само изваяно тяло, но също при-
ятелство, волеви качества и
икономическа независимост
(това не е на последно място!).
Парадокс, но тежко им на жени-
те, които печелят повече от
мъжете. Това днес не е рядкост
– доста същества от женски
пол са по-добре образовани и по-
успешно реализирани в прес-
тижни професии. На мъжете
това хем им харесва, хем – не.

Означава ли това, че в бъдеще,
в условията на глобализация,
мъжете и жените вече няма да
се харесват неудържимо? Ще се
превърнем ли във вечни самот-

на любовните
двойки

ЅъдещетоЅъдещето
на любовните

двойки
——ееккссууааллннооттоо  ппооввееддееннииее  

ннаа  ддввааттаа  ппооллаа  ддннеесс  ее  ппррооммееннеенноо..
ћћъъжжъътт  ммааччоо  ммоожжее  ддаа  ее  

ссааннттииммееннттааллеенн,,  аа  жжееннааттаа  ввааммпп  
вв  ссъъщщооттоо  ввррееммее  ддаа  ее  

ии  сспп¤¤щщаа  ккрраассааввииццаа..

Днес се срещат повече щастливи двойки, 
тъй като нещастните не се чувстват длъжни 

да останат заедно.
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ници с безброй мимолетни връз-
ки зад гърба си? 

ЌЌаайй--ссттааррааттаа  
ддррааммаа  вв  ссввееттаа  

От хилядолетия насам мъже-
те и жените са участници в
най-старата драма в света –
любовта. Тя е една многоплас-
това игра, изградена върху че-
тири основни компонента. Пър-
вият е свързан с идеализацията
и включва задължителните
страст и романтика. Вторият
е материалният – двойката ка-
то икономическа единица. Тре-
тият е културният и към него
спадат разделението на труда и
клишетата, свързани с пола. А
четвъртият е биологичният –
размножаването и отглеждане-
то на деца. 

В продължение на хилядоле-
тия тази „драма“ се е играела
успешно, и то най-вече от мъж-
ката половина на човечество-
то. И лесно, защото е имало яс-
на граница между тези четири
„съставки“ на любовта, което
е позволявало разумното им
комбиниране. Съвременното
общество обаче създава не разс-
тояния, а пропасти между тях.
В началото на ХІХ в. роман-
тичната любов заема своето
огромно идеализирано простра-
нство и се отдалечава на ог-
ромно разстояние от логиката
на брака и възпроизводството.
Засилва се копнежът по отда-
деност и сливане. „Романтика-
та“ се явява понятие, което за-
мества думата „религия“. На
нея се пада честта да осъщест-
ви възвисяващата интимност.
Затова социолозите наричат
това явление „светска любовна
религия“. На любовта започва
да се гледа като на избавление.
В търсенето на още по-роман-
тична и дълбока любовна връзка
хората започват все по-често
да сменят партьнорите.
Чувството на неудовлетворе-
ност намира израз в драматич-
ни разводи и раздели.

––ааззввооддииттее  ззааччеесстт¤¤вваатт  
а това налага жените да рабо-
тят повече, тъй като вече не
могат да разчитат на средства-

та и подкрепата на мъжете до
себе си. Раждаемостта намаля-
ва, защото работещите жени
нямат много време за отглежда-
нето и възпитанието на деца. За
да се спаси, любовта прибягва
отново до заздравяване на връз-
ката, но този път с икономичес-
ки механизми. Бракът между мъ-
жа и жената започва много да
прилича на икономически дого-
вор. Колкото по-лоши са социал-
но-икономическите условия,
толкова по-стабилна е тя. За-
щото двама оцеляват по-лесно
от един. Привидно излиза, че бла-
госъстоянието автоматично
води до щастие в любовта. Но е
сигурно и друго – любовното

щастие става все по-изискващо
и многолико. Затова налага нови
правила в любовните взаимоот-
ношения. 

  оойй  ккоойй  ее  
вв  ллююббооввннааттаа  ииггрраа??

��
Вероятно в бъдеще го-
ляма част от нашия

интимен живот ще минава в
търсене на най-подходящия
партньор. В глобалния свят
броят на възможните партнь-
ори нараства до безкрайност.
Агенциите за запознанства,
предимно в интернет, изживя-
ват своя „златен век“. Днес те
са новите сватовници – карто-
текират и обобщават данни,

на базата на които събират
най-подходящите партньори.
Този свръхмодерен метод на
„предложение за женитба“ оба-
че лишава партньорите от
опиянението на физическото
влюбване, контролирано от
хормоните и феромоните. 

��
Хората от близкото
бъдеще ще имат сери-

озна връзка с 12,7 партньори
през живота си. Тази цифра зву-
чи математически студено и е
резултат от изследвания в об-
ластта на науката за човешко-
то познание. Дали обаче се нуж-
даем от експериментални
партньорства, за да се подгот-
вим за партньорството за цял
живот? Ако минем през опреде-
лен брой връзки и разочарова-
ния, можем ли да сме сигурни,
че ще разпознаем по-лесно „ис-
тинския“ човек? На тези въп-
роси науката за човешкото поз-
нание не дава отговор.  

��
Днес се срещат повече
щастливи двойки, тъй

като нещастните не се
чувстват длъжни да останат
заедно. Макар че тенденцията
е броят на разводите да нама-
лява, тъй като бракът е само
една от опциите и формите на
съжителството на двама
партньори. Тоест по-малко
бракове – по-малко разводи. Та-
ка любовният театър ще се
пренесе на една нова сцена – с
много повече възможности за
отиграване и с много повече
„аварийни изходи“ отпреди. То-
ва неминуемо ще доведе до уве-
личаване на броя на неконвенци-
оналните любовни връзки. Хо-
мосексуалното съжителство
ще се смята за абсолютно нор-
мално. Както впрочем и връз-
ките между партньори с разли-
ка във възрастта от 10–15 го-
дини. Близостта ще върви ръка
за ръка с дистанцията. За най-
щастливи може би ще се смя-
тат връзките, при които
партньорите живеят в отдел-
ни жилища и дори в различни на-
селени места. И се виждат ряд-
ко, но пък страстта никога не
ги напуска.

Дарин НИКОЛОВ

В бъдеще любовният театър ще се пренесе 
на една нова сцена – с много повече 

възможности за отиграване и с много повече
„аварийни изходи“ отпреди.



Èíîâàöèîííàòà ñèñòåìà Òherma shape ðàáîòè
íà ïðèíöèïà íà ðàäèî÷åñòîòà, óëòðàçâóê è

ñâåòëèíà. Òÿ å ñ äîêàçàí åôåêò ïðè ðåìîäåëèðàíå
íà òÿëîòî – çà åëèìèíèðàíåòî íà ëîêàëèçèðàíè
ìàçíèíè, ôèáðîçåí è ëåê öåëóëèò, çà äðåíàæ è äå-
òîêñèêàöèÿ è ïðè çàëè÷àâàíå íà ñòðèè. Ñ ïîìîùòà
íà òîçè ìåòîä ñå ñòèìóëèðà åñòåñòâåíîòî ïðîèçâîä-
ñòâî íà êîëàãåí, îò êîåòî çíà÷èòåëíî ñå ïîäîáðÿâà
åëàñòè÷íîñòòà íà êîæàòà.
Ðåâîëþöèîííèÿò ìåòîä ðàáîòè íà ïðèíöèïà íà ðà-
äèî÷åñòîòà, êîÿòî ñòîïëÿ òúêàíèòå è ðàçáèâà ìàñò-
íèòå íàòðóïâàíèÿ â äúëáî÷èíà äî 15 ìì. Ïðåäïàç-
íè ìåðêè íå ñà íåîáõîäèìè, òúé êàòî ñå èçïîëçâà
áèïîëÿðíà ðàäèî÷åñòîòà, êîÿòî å ïî-ùàäÿùà (â
ñðàâíåíèå ñ äðóãèòå ïîäîáíè). Ïðè ïðèëàãàíåòî º
íÿìà îïàñíîñò îò èçãàðÿíå. 
Íà ïðèöåë ñà ïðîáëåìíèòå çîíè – õàíø, áåäðà, ãîð-
íà ÷àñò íà ðúöåòå è êîðåì. Çà âñåêè ïàöèåíò ñå èç-
ãîòâÿ èíäèâèäóàëíà òåðàïåâòè÷íà ïðîãðàìà. Èí-
òåíçèâíà ïðîãðàìà ñå ïðåïîðú÷âà ïðè òðåòèðàíåòî
íà âñè÷êè âèäîâå àòîíèÿ íà òúêàíòà (îòïóñíàòà, äå-
âèòàëèçèðàíà è íååëàñòè÷íà êîæà). Çà äà ñå
âúçâúðíàò òîíóñúò, ñòåãíàòèÿò è åëàñòè÷åí âèä íà
êîæàòà, â òîçè ñëó÷àé å äîáðå äà ñå íàïðàâÿò 12 ïðî-
öåäóðè (ïî 2 ñåäìè÷íî). Îñîáåíî àêòèâíî ñå ðàáîòè
âúðõó âúòðåøíàòà ÷àñò íà áåäðàòà,
çàùîòî òàì áåëåçèòå íà àòîíèÿ
ñà íàé-îò÷åòëèâè.
Âàæíà ÷àñò îò òåðàïèÿòà
å è äðåíàæúò, îñîáåíî ïðå-
ïîðú÷èòåëåí çà ïàöèåíòè,
êîèòî çàäúðæàò òå÷íîñòè
èëè ïúê èìàò íèñêà ëîêàë-
íà öèðêóëàöèÿ. Ïðîãðàìàòà
ñå ñïðàâÿ èäåàëíî ñ îòîöè è
ïîäïóõíàëè ó÷àñòúöè ïî êîæà-
òà. Òÿ èçêëþ÷èòåëíî ïîäîá-
ðÿâà êëåòú÷íèÿ ìåòàáî-
ëèçúì. Ïðè ëå÷åíèåòî íà
ñòðèè ðàäèî÷åñòîòàòà äåéñòâà
èçêëþ÷èòåëíî åôåêòèâíî è ìî-
æå äà ñå ðàáîòè âúðõó âñè÷êè
çàñåãíàòè çîíè. Òÿ ñå èç-
ïîëçâà ñúùî è êàòî ïðå-
âàíòèâíà ìÿðêà ñðåùó îá-
ðàçóâàíåòî íà ñòðèè. 

Çàêëþ÷èòåëíà ñòúïêà ïðè âñè÷êè òåðàïèè å èçïî-
ëçâàíåòî íà ñïåöèàëåí êðåì ñ îòñëàáâàù è äðåíè-
ðàù åôåêò. Òîé ñå íàíàñÿ ñ ïî-ëåêè ìàñàæíè äâè-
æåíèÿ (÷ðåç âòðèâàíå), êàòî ñå íàáëÿãà íà ïðîá-
ëåìíèòå çîíè.

Òherma shape – 
ìîäåðíàòà àíòèöåëóëèòíà òåðàïèÿ
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Èñêàòå ëè çàâèíàãè äà ñå îòúðâåòå îò öåëóëèòà, îòïóñíàòàòà êîæà, 
îò èçëèøíèòå ìàçíèíè, íàòðóïàíè â îïðåäåëåíè çîíè ïî òÿëîòî, 
è îò äîñàäíèòå ñàíòèìåòðè òóê è òàì?

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



С
пецифичната „профилира-
ност“ на Дидие Лорю ме
провокира да му предложа
в една лятната софийска

вечер диалог за любовта.
– Любов или любови? Една

любов или множество форми

на любовта – майчина, на лю-
бовниците, към родината?

– Съществуват всякакви ви-
дове любов наистина. Обаче
Фройд е един от първите, кой-
то подчертава, че всичките до-
пускания на думата „любов“

препращат към едно и също не-
що, към един тип любов – обич-
та към родителите и преди
всичко към майката, независи-
мо дали става дума за момче
или за момиче. И през целия си
живот по един или друг начин
ще повтаряме, ще преживяваме
отново факта, че сме били оби-
чани от майката и че сме оби-
чали майка си по определен на-
чин. Именно връзката с нея –
тази, която ни дава грижите,
гърдата, ласките, която се за-
нимава с нас – е един вид мат-
рица, по която ние се градим ка-
то личности. И ще обичаме
другите, и ще бъдем обичани от
тях в зависимост от тази пър-
ва любовна връзка майка–дете.

– Популярна е фразата на
Фройд, че и след 30-годишно
проучване на женската душа
не може да се отговори на

въпроса, какво иска жената.
Съмнявам се обаче, че някой е
дал задоволителен отговор
досега и на въпроса, какво ис-
ка един мъж.

– Първо, мъжът и жената не
обичат по един и същ начин. То-
ва, което жената обича, е да бъ-
да обичана от един мъж. И някои
хистерични жени стигат почти
до болестно състояние, защото
за тях от значение е само да бъ-
дат обожавани от мъжете, да
прелъстяват мъжете, отвъд
което те пет пари не дават за
представителите на противо-
положния пол. Има немалко та-
кива образи, пресъздадени в ки-
ното например – на т. нар. кра-
сиви индиферентки. Това са оне-
зи жени, които видимо обичат
само себе си. Те не могат да оби-
чат един мъж, защото един-
ственото, което ги интересува,
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„Няма щастлива любов!“
Дидие Лорю:

„Няма щастлива любов!“

В РЕЗЮМЕ

Всяка любов ни препраща към изначалната връзка меж-
ду майка и дете.

Жената обича да бъда обичана от един мъж. Мъжът
обича да обича една жена.

В любовта другият запълва нашите липси.
Любовта от пръв поглед е едновременно изпадане на

двама души в детството.
Най-добрият завършек на любовната връзка е една

спокойна, благоразумна, умерена любов, по-малко буйна и
крайна, но която ви позволява да продължите да върви-
те рамо до рамо.

В любовния избор жените се спират на партньор, кой-
то е във връзка с бащината фигура – в позитив или в
негатив.

И в любовта,  и в смъртта оставаме самотни.
За да разцъфне, женствеността се нуждае от обича-

щия поглед на бащата.

ВИЗИТКА

Дидие Лорю е френски психиатър и психоанали-
тик. Директор е на медико-психопедагогическия
център „Етиен Марсел“, основан от Франсоаз
Долто (емблематично име във френската пси-
хоанализа), където се приемат на терапия деца
от 0- до 20-годишна възраст. Освен това в
частната си практика д-р Лорю работи предим-
но с възрастни пациенти. Автор е на няколко
книги по темите за юношеството и любовта.
Последната му – „Баща–дъщеря. История на
погледа“ – разглежда отношенията между ба-
щите и дъщерите и трудностите, които мо-
гат да произтекат от тях в последващите лю-
бовни и емоционални връзки на жените. 
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Приносителят на този талон 

получава 5% отстъпка

при закупуване на продукт 

в магазините 

�

е мъжете да ги гледат и да им
казват, че са красиви, интелиге-
нтни и прелестни. И този тип
жени са крайното доказател-
ство, че жените обичат именно
да бъдат обичани. Докато това,
което мъжът обича, е да обича
една жена. Само дето често я
идеализира, което ще рече, че не
я взима за тази, която е тя в
действителност, а винаги за ня-
коя друга. И в този смисъл се лъ-
же и попада в плен на илюзията.
Но ние всички сме в плен на илю-
зии в любовта. Защото, когато
сме влюбени, това, което обича-
ме, не е другият, а другият
такъв, какъвто бихме искали
той да бъде. Хората придават
безброй качества на любимия –
обикновено такива, които им
липсват на тях самите. Усе-
щам, че ми липсват това или
онова, искам да приличам на то-
зи или на онзи и когато се влюбя,
откривам тези качества у лю-
бимото същество. А често той
или тя ги нямат и в това е проб-
лемът. Хората са във въобража-
емото, в илюзията, което в на-
чалото е прекрасно – да мислиш,
че любимият има нещо, което
на теб ти липсва. Обаче след из-
вестно време забелязваш, че
съвсем не е така, че другият е
такъв, какъвто е, а не такъв,
какъвто си искал да си го въоб-
разиш. И оттук произтича загу-
бата на илюзията, болката,
трудността да останете два-
мата и да продължиш да обичаш.
Защото е трудно да обичаш ня-
кого, който те е разочаровал.

– Вашата теза за любовта е
твърде песимистична. Вина-
ги ли любовта завършва с ра-
зочарование?

– Не е песимистична, а реалис-
тична. Любовта е красива.
Всички искат да я познаят, да

преживеят голямата любов. Тя
създава у нас впечатлението, че
сме напълно щастливи и удов-
летворени, именно защото дру-
гият идва да запълни в този мо-
мент нашите липси. Ще се вър-
на на предишния ви въпрос, как-
во искат мъжете. Много е прос-
то – искат да обичат една жена
и да стигнат до обекта на свое-
то желание, т.е. да имат лю-
бовна и сексуална връзка с жена-
та, която желаят. Да бъдат с
нея, да є се наслаждават, да се
наслаждават заедно с нея на жи-
вота. Докато при жената е по-
сложно и по-трудно. Защото, за
да изпита тя истинска женска
наслада, първо трябва да се по-
чувства наистина обичана. Да
си припомним анатомията.
Женските полови органи са по-
скоро вътрешно, отколкото
външно разположени. За разлика
от този на мъжете. И това не е
случайно. Това е символ, който
подсказва, че жената се нуждае
от климат на емоционална си-
гурност. Тя изпитва необходи-
мост да знае повече за чувства-
та на мъжа. Мъжът би казал, че
обича, за да получи сексуалност,
а жената ще даде сексуалност-
та си, за да накара някого да я
обича, да получи в замяна любов
от някого. Виждаме, че тези по-
зиции се срещат, съединяват се,
но не са напълно симетрични и
мъжът и жената не очакват ед-
ни и същи неща един от друг. За-
това на повечето жени им е
трудно да правят любов с мъж,
когото не обичат. Докато
мъжът е по-склонен да се „раз-
цепи“, да се раздели на две, да
има секс с жена, която не обича,
но която желае.

– Като удар от мълния ли
настъпва влюбването? В един
стих поетът Жак Превер

казва: „Като мен любовта
тръгва на път и един ден ще
я срещна. Едва зърнал лицето
є – в миг ще я позная.“

– Има нещо много специално
във внезапната, мълниеносната
любов. На много езици (на анг-
лийски, немски, испански, а сега
разбирам, че и на български) съ-
ществува израз „любов от пръв
поглед“. На френски ние нарича-
ме това състояние „удар от
мълния“. То е много специално
събитие, което не всички успя-
ват да преживеят в живота си.
Не е ясно защо, но аз имам едно
предположение. Любовта от
пръв поглед изисква реципроч-
ност – двама души се срещат,
поглеждат се и са запленени
един от друг в един и същ мо-
мент. Мисля, че това е начин
те едновременно да попаднат в
детството. Това състояние ко-
респондира с начина, по който
бебето и майката се гледат –
много отблизо, прехласнати
един от друг, като омагьосани.
В този момент те се забавля-
ват в захлас. Същия захлас отк-
риваме и при любовта от пръв
поглед. Захласнати сме от обра-
за, а не от реалността, защото
все още не познаваме другия. То-
ва е много, много специален на-
чин да се влюбиш. Има една по-
пулярна песен на Франк Синатра
Strangers in The Night, в която се
разказва как двама непознати се
срещат в нощта и се влюбват
завинаги. В края на песента Си-
натра изпява нещо, което всич-
ки хора разпознават на всички
езици, а именно „дубидубиду, да-
дадада“. Питал съм се какво е
това и защо го е използвал. Не е
на английски. Просто нищо нез-
начещи думи. Но напомнят на
онова, което бебетата произна-
сят: „да-да-да“, „ба-ба-ба“, „ду-

ду-ду“. За мен то е илюстрация
на онова, което ви казах по-горе
за едновременното попадане в
детството. Оставаш възрас-
тен, несъмнено, но (независимо
дали си мъж или жена) една част
от теб попада тотално в
детството и се превръщаш в
бебе. И се влюбваш, и се захлас-
ваш по другия. По майката
всъщност.

– Тогава страст ли е любов-
та?

– Любовта не е само страст.
Латинският произход на дума-
та „страст“ се свързва със
страдание. Всички, които оби-
чат много силно, знаят за какво
става дума, защото всички те
страдат, обичайки. Искат неп-
рекъснато повече любов и нико-
га не я получават. Не са довол-
ни, защото им се струва, че ни-
кога не са обичани достатъчно
– толкова, колкото биха искали.
Това е тя, любовта – прекрасно
чувство, но като цяло нетрай-
но. После идва моментът, кога-
то се влюбваш „нормално“, кой-
то също е много приятен. Лю-
бовната връзка впрочем търпи
развитие – в началото си много
влюбен, понякога даже страст-
но (но не е задължително!), а
после, след известно време (ме-
сеци, години), чувството се
уталожва. Или направо изчезва,
защото е настъпил краят на
връзката. По-често обаче това
чувство се трансформира от
по-интензивно в по-спокойно. В
много по-спокойно. В такова,
което те кара по-малко да
страдаш. И това също е любов.

– В статиите си често се
позовавате на любовта на ри-
царите трубадури от средно-
вековието. За жалост бълга-
рските мъже не са познали
такъв исторически опит…
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Супермодел стана 
рекламно лице 
на Ariston S

Новото рекламно  лице на модна
къща Ariston S за есенно-зимния се-
зон е Александра Николова – супер-

модел на България за 2003 г. 
Важен ангажимент на Александра
в момента, след фотосесията с
Ariston S, са снимките на новото
реалити шоу „Искам да стана су-
пермодел”, което ще се излъчва
всяка седмица по Tв 7. Общо 32 съ-
перници ще се състезават в усло-
вия на безмилостна конкуренция,
която пресъздава сцени от света
на модата. Алексндра ще направи
своя дебют като телевизионна во-
деща в предаването,  за което са-
мата тя сподели, че ще е една
жестока надпревара, показваща
най-драматичните моменти по

пътя към славата.

WELLAFLEX – HATS
OFF за... зимен обем
Този сезон с Wellaflex можете да се
насладите на модните аксесоари и
на вашата пълна с обем прическа,
която напълно ви приляга. Модни-
те тенденции есен-зима 2007/2008
са по-прагматични – шапките и
баретите са двата задължителни
аксесоара през сезона. Ако се при-
теснявате за обема на косата си,
спреят и пяната за коса Wellaflex
Extra Strong Hold ще ви спасят със
силна фиксация, която трае цял

ден. Революцион-
ната Flex Active
формула, базира-
на на висок клас
полимери, осигу-
рява 24 часа гъв-
кава фиксация. А
спреят за коса
Wellaflex 2nd Day
е специално раз-
работен, за да
защитава коса-
та, когато я
третирате със сешоар. Той осигу-
рява повече от 2 дни жизнен обем
дори и за най-тънките коси.
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– Прекрасно е за една жена да
бъде обичана по подобен курто-
азен начин. Откривал съм го при
юношите. Поради следната при-
чина – те имат нужда да минат
през етапи, да имат време, пре-
ди да срещнат наистина една
жена, да се приближат до нея, да
я докоснат физически, да я целу-
нат, да правят любов с нея.
Трябва им време. Защо? Защото
се страхуват. Същото впрочем
важи и за младите момичета.
Но младежите се нуждаят от
помощта на поезията повече.
Защото любовта според рица-
рския кодекс се е изразявала чрез
поезия и музика и е била строго
кодифицирана в етапи, които са
можели да траят доста дълго
време. Не знам какви са мъжете
у вас, но според мен мъжете
навсякъде са едни и същи. У зре-
лите индивиди от мъжки пол
дремят две страсти – любовна-
та и сексуалната. Затова поня-
кога те действат по спешност
– когато трябва неотложно да
се уталожи сексуалното напре-
жение. Когато един мъж желае
една жена, той прави всичко въз-
можно, за да я притежава. Дока-
то жените могат да отложат.
Мъжете на Запад: да, те проя-
вяват внимание, поднасят цве-
тя, но да пишат поезия – това
вече е рядкост, само поетите
го правят. Поетите и юноши-
те. Макар че съм срещал немал-
ко зрели мъже, които, като се
влюбят, се превръщат в юноши
– пишат поеми, въобразяват си
куп неща за любимата и мина-
ват за кратко през рицарската
любов. Но генерално тя вече е

отживелица. Родила се е през
XII–XIII в. във Франция, но е би-
ла за малко на мода и в Испания. 

– Може би оттам се е зароди-
ла идеята, че жената обича с
ушите, а мъжът – с очите си.

– Не съвсем, защото жените
обичат също и да бъдат гледа-
ни. Да, обичат някой да им го-
вори („Кажи, че ме обичаш.“).
Жената цялата е това „Кажи,
че ме обичаш“, но тя харесва
все пак да усеща и мъжките
погледи върху себе си. Те също є
говорят: „Ти си хубава и съблаз-
нителна.“ Както казах, любов-
та е една имагинерна история.
Сиреч обичаме образа на дру-
гия, а не това, което другият е.
Луи Арагон е написал: „Няма
щастлива любов.“ И мисля, че
това е вярно, защото любовни-
те истории свършват винаги
зле. Или поне не така, както
сме искали.

– Мдааа, с раздяла или с
брак.

– Да, или с онова спокойно
чувство, за което говорих –
просто любов. Не страст, не
влюбеност, а умиротворена и
удовлетворяваща любов. За мен
това е най-правилният завършек
на една любовна връзка – една
спокойна, благоразумна, умерена
любов, по-малко буйна и крайна,
но която позволява на двама ду-
ши да продължат да вървят ра-
мо до рамо, да живеят заедно и
евентуално да имат деца.

– „Л’амур“ и „ла мор“ (любов
и смърт) са две доста близки
по звучене думи на френски...

– Да, любовта препраща към
смъртта. Във френския език

има израз за онова състояние
след физическия контакт, след
преживения оргазъм, когато си
в като в безсъзнание, между не-
бето и земята – „малка смърт“.
Любовта също така е и прибли-
жаване към смъртта, защото,
даже когато си правим илюзии,
че сме с някого, в крайна сметка
сме крайно сами. Когато човек
умира, също е напълно сам. Дори
и в най-добрия случай, когато е
обграден от близките си, си ос-
тава сам – единственият, кой-
то умира в момента. Което по-
казва лимита на човешкото ни
съществуване, границата, до
която можем да се надяваме.

– А какво значение придава-
те на бащината любов?

– Една жена не се изгражда ка-
то личност за един ден.
Женствеността си тя първо
копира от майката. На нея мо-
мичето се опитва да прилича.
Но за да разцъфти, да узрее, то
има нужда от баща си. Има нуж-
да да бъде обичано от бащиния
поглед. Юношеството е специа-
лен момент за младото момиче
– то има потребност да бъде
припознато от баща си като
станала вече жена. Тук за баща-
та са възможни две-три роли.
Първата – да не забелязва, че дъ-
щеря му се е превърнала в жена,
което обикновено завършва с
драматични последици за моми-
чето. Втората – да я припознае
прекалено като жена и да я по-
желае, което се нарича инцеста
(кръвосмешение). Тази негова
роля също е опасна за дъщерята.
Има и една трета – идеалната:
„Виждам, че си се превърнала в

млада жена, и съм сигурен, че ще
бъдеш харесвана от мъжете. И
един ден ще намериш момче, ко-
ето да обичаш. Но при всички
случаи това няма да бъда аз, ще
бъде някой друг, който ще е най-
добрият за теб.“ Бащата един
вид дава паспорт за женствено-
стта на дъщеря си. Тя получава
доверие в себе си и вътрешното
спокойствие, за да тръгне към
другите мъже. Вярно е също, че
повечето жени правят любов-
ния си избор във връзка с образа
на бащата – в позитив или в не-
гатив. Търсят си мъж, който
или да прилича на таткото (но
не непременно физически, може
и само интелектуално), или ня-
кой напълно различен от баща-
та. Може да се случи жената да
потърси мъж от друга култура
и даже с друг цвят на кожата
само и само за да бъде сигурна,
че няма да връхлети на баща си.
Това вече е крайност, но се сре-
ща в живота. А има и други же-
ни, които се опитват във всеки
мъж, когото срещат, да откри-
ват бащата. Такова търсене е
обречено на провал и на разоча-
рования. Така че психическата
работа, която има да свърши по
време на юношеството си всяка
жена, е да постави родителите
си на реалните им места. Баща-
та да стане мъж като всички
останали, а не превъзходният и
всемогъщ баща, който знае и
може всичко. Само така жена-
та ще съумее да обича нормално
другите мъже в живота си.

Интервю на
Розалина ДОЧЕВА

Снимка Автора
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Когато детето е
от 0 до 1 година

Преди появата на ревящото
пеленаче вие сами с любимия
сте решавали къде, кога и колко
време ще се отдавате на лю-
бовната си страст. Но сега ви
се налага да дебнете детето да
заспи, за да правите любов
набързо и тихичко. Плюсът на
ситуацията е, че се чувствате
отново като първокурсници,
които се ослушват да не би ро-
дителите им да ги заварят в не-
удобна поза. И още нещо – кол-
кото повече препятствия деб-
нат наоколо, толкова по-вълну-
ващ е сексът. 

Стига едно от препятствия-
та да не е твоето собствено
тяло. Отпуснати мускули,
стрии, излишни килограми – не-
избежни характеристики на фи-
гурата на родилата жена, кои-
то є пречат да се чувства сек-

си. Заеми се веднага с физкулту-
ра, за да си върнеш предишните
любими форми. А дотогава се
утешавай с това, че в този мо-
мент на размера на сутиена ти
би завидяла дори и Памела Ан-
дерсън. „Позапуснатата“ си
временно фигура можеш да
прикриеш със секси нощница или
прелъстителен сатенен комби-
незон. И за комфорт прави секс
на приглушена светлина. Или
пък завързвай очите на парть-
нора си. И помни, че съпружес-
ките ласки ще ти помогнат да
се възстановиш по-бързо след
раждането дори от гимнасти-
ката. Затова не спирай секса 

Друго препятствие за секса
сред раждане може да бъде
страхът ти, че половият акт
ще бъде болезнен. Пресните спо-
мени от болезненото раждане
го подхранват още повече
Мисълта, че някой отново ще
те безпокои „там“, е непоноси-

ма. Но не е толкова страшно.
Често първият следродилен
секс дарява и двамата партньо-
ри със съвършено нови, неверо-
ятни по своя интензитет пре-
живявания. А голям процент от
жените започват да изпитват
оргазъм едва сред раждането. 

Невъзможно е през първите
месеци след раждането да се из-
живяваш като порнозвезда. За-
щото през този период ти ще
имаш нужда повече от сън, от-
колкото от секс. Нормално - за
всичко си има време.  Но ако вре-
мето на твоята сексуална ак-
тивност все още не е настъпи-
ло, не се насилвай. Честно приз-
най на съпруга си, че недоспива-
нето и умората са главните вра-
гове на либидото ти. И ако той
иска да не си прекарва нощите
скучно, нека от време на време
да поема грижите около дете-
то. През този период ти имаш
пълно право да го „експлоати-
раш“ – във всякакъв смисъл. 

Когато детето е
от 1 до 3 години 

Изглежда, че най-трудното

вече е минало. Позабравила си за
раждането, организмът ти се е
възстановил, а формите ти са
се възвърнали. И интимният
ти живот от нищо не е застра-
шен. Но, от друга страна, проб-
лемите при някои двойки започ-
ват точно в този момент. Да
видим как могат да се решат.

Подрастващото дете вече спи
по-малко, което обърква сексу-
алния ви график. Освен това ве-
че не спи и толкова дълбоко и се
буди от най-малкия шум. Значи
време е да преустановите секса
в присъствието му. И да наме-
рите тайно   местенце вкъщи за
правенето на секс. Дори и най-
малките апартаменти разпола-
гат с баня/вана, кухненски бокс,
тераса, коридорче или дрешник.
Или пък помислете за това, как
да отделяне на детето от роди-
телската спалня. Това така или
иначе трябва да се случи рано
или късно.  

Ако обаче детето започне да
те манипулира, като отказва да
спи само, иска да го държиш за
ръчичка или започне да идва и да
се мушка под юргана ви нощем,
значи е време да станеш по-
строга. Обясни му, че майката
и бащата имат свой личен жи-
вот и своя спалня, вратата на
която може да бъде заключена
понякога. Както и че ако врата-
та е затворена, то първо тряб-
ва да почука, преди да влезе. Ако
квартирният проблем ви при-
нуждава да делите спалнята с
детето си, обособете едно лю-
бовно кътче с помощта на па-
раван или стелаж. 

Когато детето е
от 3 до 6 години

На тази възраст трябва да си
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ИНТИМНОИНТИМНО

ƒеца има, секс - неƒеца има, секс - не

В началото бе сексът. После идват отрочетата. 
А след това? Какво е сексуалното настроение 
вкъщи след появата на наследниците? 
Как да се скриеш от любопитните, а понякога 
и досадни малчугани? И как да отговаряш правилно
на детските въпроси „за онова нещо“?
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готова да отговаряш на въпро-
си като „От къде съм се поя-
вил/а?“ и т. н. Ако не знаеш как
да разговаряш с малкия/малката
по тези теми, потърси специа-
лизирана литература. Или се
посъветвай с детски психолог.

Въпреки това пак не е изклю-
чено да не успееш да изнесеш
въпросната „възпитателна бе-
седа“. Възможно е хлапето пак
да те „засече“. Как да се дър-
жиш в подобна ситуация? Не
показвай раздразнение и не го
пъди в другата стая. Не се смей
нервно и не мълчи като статуя.
Опитай се да прекъснеш умело
диалога, като, без да прекъсваш
разговора, отклониш темата в
друга посока. Дръж се така, ся-
каш нищо не се е случило.  

Имай предвид, че ако детето
е успяло да надникне в спалнята
ви по време на секс, то онова,
което е зърнало, със сигурност
не му е харесало. За него подоб-
на сцена много повече прилича
на борба, а не на любов. 

Не го обременявай с излишна

информация. Постарай се да го
убедиш, че вие не правите нищо
лошо и нищо срамно, че за възра-
стните, които се обичат, е нор-
мално и приятно да се прегръ-
щат и да се галят един друг.

Когато детето е
от 6 до 10 години

В тази възраст повечето деца
започват активно да се интере-
суват от въпросите за секса.
Любопитно им е с какво точно
момчетата се отличават от
момичетата. И търсят тези
различия на практика. Понякога
те даже имитират полов акт,
мастурбират, играят на „док-
тор“ или „сватба“ (със съблича-
не и опипване). И още нещо, ко-
ето е много неприятно –  в със-
тояние са да шпионират роди-
телите си под душа или в спал-
нята, докато те правят секс.
Психолозите смятат това
детско поведение за нормално.
Според специалистите фазата
на половите игри, свързани с
разглеждането и даже усещане-

то на собственото тяло, е пе-
риод на развитие, през който
детето задължително трябва
да мине. И че деца, лишени или
пропуснали фазата на половите
игри, е възможно да имат сексу-
ални проблеми по-късно. 

Какво да правиш? Погрижи се
детето ти да получи отговор
на всички въпроси, които го ин-
тересуват – лично от теб или
от избрана от теб книга, а не
от други, вероятно по-малогра-
мотни източници. Имай пред-
вид, че ако то не задава въпроси,
това съвсем не значи, че не се
интересува от интимните те-
ми. Може би ти просто не му
„вдъхваш доверие“ или то вече
смята тези разговори за табу,
за забранени или даже за мръсни.
Следва да се замислиш защо. 

Обясни му, че всеки от нас е
стопанин на собственото си
тяло (а не обратното). Ние не
показваме интимните си час-
ти и не даваме никой да ги пи-
па/докосва (освен на доктора),
така както не даваме на нико-

го да мие зъбите си със
собствената ни четка. Можеш
да му разкажеш за строежа на
мъжките и женските полови
органи и даже да му покажеш
схематични рисунки. Но в ни-
какъв случай не демонстрирай
своите интимни части, за да
онагледиш „лекцията“ си.
Обясни му, че то може да до-
косва себе си, ако това му дос-
тавя удоволствие, но само на-
саме и в никакъв случай в
присъствието на други хора. И,
разбира се, не толкова често,
защото това докосване лесно
би могло да се превърне в лош
навик – също както гризането
на нокти или бъркането в носа. 

И още нещо в полза на довери-
ето – ако детето те попита
директно „Вие с татко също ли
правите секс?“ и ти отговориш
утвърдително, смятай, че по
тези теми вече сте намерили
общ език и детето ти ще ти
има доверие. Въпреки това не
забравяй да заключваш вратата
на спалнята. 
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1.
Âåäíàãà 

ñëåä ñâàòáàòà...

À. Буквално и за секунда не можехте да се
отделите един от друг.
Á. Бяхте ненаситни в ласките си, макар че
оттогава много неща са се променили.
Â. Всичко беше идеално.
Ã. Даже и тогава вие бяхте преди всичко
приятели и след това любовници.

2.
Êàê ïîÿâàòà íà äåöàòà ïîâëèÿ 
íà ñåêñóàëíèÿ âè æèâîò?

À. Сексът ви значително се подобри.
Á. Доста по-малко време отделяте един

на друг, но това съвсем не означава, че же-
ланието ви за секс се е изпарило.
Â. Б брака ви има сексуални спадове и по-
деми, но това, разбира се, не означава, че в
емоционален план нещо се е променило.
Ã. За вас по-важно е, че вече сте по-близки
емоционално, отколкото преди. 

3.
×åñòî ëè 
ñå öåëóâàòå?

À. Разбира се – страстно, нежно, игриво,
закачливо... С помощта на целувката вие
без думи и много искрено споделяте
чувствата си.
Á. Зависи от настроението на двама ви.

Â. Целувката при среща и целувката за до-
виждане са много по-различни от целуване-
то по време на секс. Но все пак се целува-
те любовно.
Ã. Разменяте целувка по бузата 
само при среща и за довиждане.

4.
Êàêâî ñå ñëó÷âà ñëåä ñåìååí
ñêàíäàë â ñïàëíÿòà âè? 

À. Нищо особено – страстите са накърне-
ни и сексът е по-скоро вял. Но всичко ми-
нава на сутринта.
Á. Не се случва нищо. След кавга сте спо-
собни да не се доближите един до друг в
продължение на седмици.
Â. Можете ден-два да не си говорите, но
моментално се сдобрявате, когато неща-
та опрат до секс.
Ã. Кавгите (или тяхното отсъствие) по
никакъв начин не се отразяват на сексуал-
ния ви живот (или на неговото отсъ-
ствие).

5.
Óñàìîòÿâàòå ñå ïðåç óèêåíäà, 
çà äà îòïðàçíóâàòå ãîäèøíèíà 

îò ñâàòáàòà. Êàêâî áèõòå ïðàâèëè?

À. Бихте прекарали цялото време в легло-
то. 
Á. Ще отделите достатъчно време за въл-
нуващ секс, но след това ще се върнете
към нормалните си семейни ритуали, в ко-
ито няма нищо вълнуващо.  
Â. Ще посветите времето си на различни
забавления и ако ви остане малко, ще се
отдадете и на сексуални занимания. 
Ã. Най-после ще имате време да си почине-
те – ще се насладите на спокойна вечеря,
след това хубаво ще се наспите.

6.
Òâîÿò íàé-ÿðúê ñåêñóàëåí 
ñïîìåí çà öÿëîòî âðåìå 
íà áðàêà å:

À. Денят, в който за първи път спахте с
мъжа ти в хотел през първата година от
брака – новото място извика нови усеща-
ния.
Á. Лятото, когато децата ви, вече поот-
раснали, отидоха на село при баба си и ти

Ñòàíàëà ëè å ñòðàñòòà ñåìåéíàÑòàíàëà ëè å ñòðàñòòà ñåìåéíà
Äîâîëíà ëè ñè îò ñåêñóàëíèÿ ñè æèâîò, èëè ñå ïðèòåñíÿâàø äà ïðèçíàåø, ÷å íåùî ïîä ñåìåéíîòî îäåÿëî 

íå å êàêòî òðÿáâà? Âñå îùå ëè ñå ÷óâñòâàø ëþáèìà è æåëàíà, èëè áåçðàçëè÷èåòî íà ñúïðóãà òè òå ïîòèñêà? 

Ïðèòåñíÿâàø ëè ñå äà ãîâîðèø îòêðîâåíî çà ñåêñóàëíèòå ñè ïðåäïî÷èòàíèÿ?

След като отговориш честно на нашите въпроси, може би ще разбереш нещо ново за себе си и за своя брак.

е с тт
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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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остана насаме със съпруга си.
Â. Винаги когато правиш секс с него, ти е
хубаво.
Ã. Можеш да си спомниш най-хубавите пъ-
тувания и уикенди с него, но нищо сексуал-
но не ти идва на ум. 

7.
Êîãàòî ãëåäàø ëèöåòî 
íà ñïÿùèÿ äî òåá ñúïðóã, 
ñè ìèñëèø:

À. „Няма значение дали е имал тежък ден,

сега ще го събудя...“

Á. „Интересно,  дали е имал любовници?“

Â. „Ако го събудя сега и това му хареса,

после ще се наложи да го правим по два пъ-

ти в седмицата.“ 

Ã. „Удивително е колко много децата ни

приличат на баща си.“

Íàé-ìíîãî îòãîâîðè „À“

Ñòðàñòåí ñúþç

Твоят брак е пример за връзка, в която чувствата не угасват, а се разпалват с време-
то. Вие или наскоро сте се оженили, или имате удивителна фантазия и можете да се
похвалите с невероятна сексуална съвместимост. 
Съветът на психолога Ако искаш да освежиш чувствеността си, започвай секса по
познатия начин, но всеки път се опитвай да внасяш нови „елементи“. Малките проме-
ни – ново място, време или поза –  ще променят много усещанията и на двама ви. И ако
се чувстваш комфортно да експериментираш, продължавай да го правиш.

Íàé-ìíîãî îòãîâîðè „Á“

Òîïëî–ñòóäåíî

Брачните отношения на приливи и отливи са най-разпространените. Количеството и
качеството на секса в една такава връзка се променят в зависимост от това, какво
се случва в живота на двойката. Старанията за забременяване активизират сексуал-
ния ви живот, а през първите месеци след раждането на детето се наблюдава логичен
спад например.  
Съветът на психолога Ако напоследък се чувствате уморени един от друг, не се на-
силвайте да правите секс. Охлаждането на сексуалните отношения съвсем на означа-
ва развод, а само временно затишие преди новия изблик на страст.

Íàé-ìíîãî îòãîâîðè „Â“

Óäîáíî è óþòíî

Винаги правите секс в най-любимата поза и в най-удобното и за двама ви време. И та-
ка година след година, без никакви съществени промени. 
Този стил на отношения е може би идеален, но само в случай че устройва и двама ви.
Но ако единият от вас е недоволен, ситуацията може да стане взривоопасна. 
Съветът на психолога Налага се да помислите заедно какво ви заставя от година на
година да следвате неотклонно навиците си. Това може да е израз на неудовлетворение
от собственото ти тяло например. Или пък от мъжа до теб? А може да се тълкува и
като страх от изневяра.

Íàé-ìíîãî îòãîâîðè „Ã“

Äîáðè ïðèÿòåëè

Във вашия брак сексът не е от решаващо значение. На първо място вие поставяте
емоционалната близост, доверието, приятелството и възпитанието на децата. Това
се получава между съпрузи, които отдавна са заедно и дори без секс се чувстват като
едно цяло.  
Съветът на психолога Но все пак никой не може да каже дали нещо е хубаво или не, пре-
ди да го е опитал. Въпреки че се чувствате прекрасно и без да намесвате секса (много-
то секс) в отношенията си, не е зле да експериментирате и варианта с намесването
му. Възможно е най-неочаквано това положение да ви хареса повече от предишното.

ÐÅÇÓËÒÀÒÈ:



И
маш всички основания да се гордееш с
външността си. И прекрасно знаеш
как действа чарът ти на мъжете. Но
любимият ти очевадно нервничи, ако

преди да излезете на вечеря, се накиприш в
смела минирокля. Или още по-лошо – в къси
панталонки. И въобще не схващаш защо
той като облъчен изрича мантрата: „Пове-
че не се появявай по този начин, моля те.“
Та, нали, когато сте само двамата, си при-
пада точно по тази къса рокля и по крака-
та, които се подават под нея?! И неведнъж
те е уверявал, че му взимаш ума, когато се
облечеш „по така“. Защо се държи така то-
гава? И как да останеш самата себе си, без
да накърняваш нито чувствата му, нито
качеството на сексуалния ви живот?

Частна собственост
Често мъжете се стараят да „крият“

своята разкошна приятелка или съпруга от
най-глупаво чувство за собственост. Защо-
то е в природата им да са лидери. Милиони
години назад пещерните хора много бързо са
отвеждали избраната от тях жена в своя-
та „бърлога“, далеч от хорските, но най-ве-
че от другите мъжки очи. 

В съвременния свят нещата са малко про-
менени. Желанието да бъдеш и да останеш
единствен в живота на партньора си, ес-
тествено, си е същото. Но начините за
проявяване на собственическия инстинкт
са станали други.

Валерия например често я канят да
участва в ревюта на изискано бельо. Защо-
то има перфектно тяло. Но след срещата
є с Петър вече не я канят. Всъщност ка-
нят я, но тя отказва. Такова било условие-
то, поставено от нейния възлюбен: полуго-
ла и гола тя можела да се появява само в не-

гово присъствие и само вкъщи. Вярно е, ка-
то компенсация за това свое изискване
Петър є предложил сърцето си и є подарил
годежен пръстен. Но... 

Ако си готова да изневериш на своя вкус,
поне не го предавай докрай. Постарай се да
намериш компромисно решение. Поговори с
твоя човек, прегледайте заедно твоя гарде-
роб и решете коя дреха е прекалено секси и

коя – не. И в какви случаи е допустимо ти
да я носиш или не.

Гледай в дълбочина
Възможно е възгледите на твоя любим

мъж да са му останали в наследство от
консервативните му родители. Представи
си, че на света има хора, които не обичат
да демонстрират чувствата си и които се
изчервяват и при най-безобидната сексуал-
на сцена, показана в някой филм. Желание-
то, влечението, близостта – тези теми
може би никога не са били обсъждани сво-
бодно в бившия дом на твоя сегашен мъж. 

Но жена като теб, която прекрасно осъз-
нава силата на своята привлекателност,
няма нищо общо с неговата майка. Защото
цял живот е въртяла дупето си в тясна къ-
са секси рокля. Без да є пука. 

Ако случаят е такъв, „отвори“ очите на
любимия, че да бъдеш разкрепостена и уве-
рена в себе си, съвсем не означава да си не-
морална. Убеди го, че не се стремиш да про-
вокираш всички мъже, които срещаш на
улицата (макар че то си е точно така!).
Просто ти е хубаво да се появяваш в свои-
те любими секси дрехи (което също е вяр-
но!) и да привличаш вниманието даже и на
жените. И последният безотказен аргу-
мент, който ти предлагаме да използваш, е:
„Та нали ти точно заради този начин на об-
личане ми обърна внимание?!“

С чувство за мярка
Отстоявайки правото да бъдеш себе си,

не игнорирай думите на любимия. Съгласи
се, че едва ли би му било приятно, когато
неговите приятели те зяпат и обсъждат
на висок глас достойнствата и извивките
на тялото ти. 

Запомни: във всичко е нужна мярка. Иначе
рискуваш само да задълбочиш разногласия-
та помежду ви. Но най-важното е, когато
се правят компромиси, те да се правят и
от двете страни на „барикадата“. 

CMYK-78

78
Бела, брой 11 (117), 2007

е к с и  и м и д жс

В рамките на
позволеното
В рамките на
позволеното
Той иска, когато сте интимни, 
ти да се държиш като разюздана
съблазнителка, а пред хората да се
представяш като сива мишка.

Колко умни биха станали 
жените, ако притежаваха 
целия този разум, който 

мъжете губят по тях!
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Т
я е на тридесет и една и
има син на четири години.
Завършила е керамика в
академията в София.

Влязла е от втория път. Първа-
та година е кандидатствала
сценография. Твърди, че ако не
са я приели, щяла да кандидат-
ства трети път, само че ме-
тал. Майка є също е керамик.
Баща є и брат є са резбари спо-
ред академията. По професия,
занаят и творческо призвание
обаче всички (без майката на
Мария) са бижетури. „Пипнала“
е среброто още докато е била
ученичка и винаги е работила
само с този материал. От баща
си се е научила да не пада под ни-
вото на материала. „Започнала
си със сребро и дръж на него, ако
успееш да стигнеш по-нагоре –
добре, но не падай на друг мате-
риал“ – посъветвал я той. Ма-
рия помни първите обици, кои-
то е продала още докато е била
ученичка в 11-и клас: „Висящи,
кръгли и с камъче по средата.
Бях много щастлива, когато ги
купиха.“ 

– Керамика продавала ли си?
– Не. Нещата с керамиката са

по-различни, по-дълъг е работ-

ният процес. Това, което пазя,
са мои учебни работи. Не че не
бих могла да ги продам, но знам,
че няма да мога да ги повторя и
ги пазя. Харесва ми да работя
със сребро. 

– Как си измисляш модели-
те?

– Никога не съм правила скици
и проекти. Не знам дали това е
хубаво или лошо, но аз сядам и
нещото или става, или не ста-
ва. Дори сега, докато те чаках,
ми хрумна идея и ако не я забра-
вя, ще я „направя“. 

– Все пак нещо те подсеща...
– Подсещането може да се

случи във всеки момент, напри-
мер докато се разхождам и ви-
дя, да речем, някаква решетка
или нещо друго... Понякога прос-
то събирам от бюрото си разни
готови отделни елементи,
сглобявам ги и става бижу.
Много често самият камък или
парче седеф ме води към това,
което ще правя. 

– Повече женска или повече
мъжка професия е бижутер-
ството?

– Не е запазена нито за мъже-
те, нито за жените. Жените
обаче могат да бъдат разпозна-

ти по стила, който е по-накъд-
рен и накичен. Характерен за
работата на мъжете е по-схе-
матичният и изчистен стил. 

– Занаят ли е повече, или
творчество това, твоето?

– И двете. Занаятът е да ус-
воиш нещо технологично, а то-
ва всеки може да го направи. За
различно време, от месеци до
година. Творчеството е нещо
друго. 

– За какво си мислиш, дока-
то работиш? Слушаш ли му-
зика например?

– Не, музика не. Ако правя не-
що по-сложно, си мисля за конк-
ретното нещо, което правя,
чисто технологично. Ако нещо-
то е за определен човек, когото
познавам, си мисля за човека. 

– Има ли нещо вредно в уп-
ражняването на тази профе-
сия?
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ПРОФЕСИИПРОФЕСИИ

Мария Донева, 
бижутер

„АКО НЕ СЕДНА ДА РАБОТЯ СУТРИН,
ПО-ДОБРЕ ДА НЕ СЯДАМ!“

Мария Донева, 
бижутер
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– Ако работиш в помещение, в
което няма добра аспирация, е
вреден финият прах, който се
отделя при полирането. Друго-
то е киселината, която използ-
ваме – въпреки че е разредена,
не е полезна за дишане, защото е
сярна. 

– Защо много хора казват, че
имат алергия към сребро?

– Зависи какви добавки има в
материала. Хората нямат
алергия към среброто, а към ни-
кела. Някои от сребрарите до-
бавят към среброто никел. Това
се прави, за да стане матери-
алът по-твърд, а оттам и по-
лесен за обработка. Така се по-
лучава пробата. Аз прибавям
мед. Когато подготвеното за

работа сребро е от сребро и
мед, не може да има алергична
реакция. 

– На практика всички изде-
лия от сребро не са от чисто
сребро...

– Изделията са със съответ-
ната проба сребро. Тъй нарече-
ната масова бижутерия е с про-
ба 925. Аз работя с проба 950,
защото предпочитам матери-
алът ми да е по-мек. Никой не
работи с чисто сребро и чисто
злато, тъй като в чистия си
вид те са твърде меки за обра-
ботка. 

– Как да почистим сребър-
ните бижута в домашни усло-
вия?

– Аз полирам с машинка и то-

пя в киселина.Чувала съм, че
много хора чистят със сода или
паста за зъби, но не го препоръч-
вам. В специализираните бижу-
терски магазини се продават
специални кърпички и препара-
ти за целта. 

– Мислила ли си по друг на-
чин да си изкарваш хляба?

– Вече имам създадена база за
бижутер, а това създаване е
трудно. Голяма част от
инструментите, с които рабо-
тя, баща ми е правил сам или
оттук-оттам е събирал с
триста зора. И до днес мъчно се
намират инструменти или ако
ги намериш, са страшно скъпи.
Мога един ден пак да опитам с
керамиката, но предполагам, че

бих работила по-скоро за себе
си. Друго мое любимо нещо е
фотографията, която практи-
кувам сега като хоби.

– А да работиш или прода-
ваш в чужбина не си ли мисли-
ла?

– Никога не съм искала да жи-
вея навън. Знам, че няма да мога
да свикна на друго място, въп-
реки че все по-малко мои прия-
тели останаха тук. Това е –
обичам си България. Онзи ден се
прибирах пеша през Борисовата
градина... Ами само с нея тол-
кова съм свикнала, та какво ос-
тава за България. 

Интервю на
Мирослава ИВАНОВА

Снимки Личен архив

Как се става бижутер
СПОРЕД НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ 
Пътят до бижутата минава през специалността метал. Ето
какво предлага висшето училище. „Специалността метал е ор-
ганизирана така, че да подготвя както дизайнери за различни-
те области на художествения метал, така и художници, съз-
датели на уникални произведения. Учебните дисциплини са ме-
тал, композиция, рисуване, скулптура, история на специално-
стта, история на изкуството, история на художествения ме-
тал, пластична анатомия, философия, компютърно проекти-
ране и др.“ 
СПОРЕД МАРИЯ ДОНЕВА

И днес се става би-
жутер, както е било
едно време. Сядаш
до някого, гледаш го
и слушаш какво ти
обяснява. Първо си
чирак, после си калфа
и накрая – майстор.
Много малък е про-
центът на хората,
които завършват не-

що в академията и после продължават да го практикуват съ-
щото. Но смисълът на академията е да усвояваш всяко нещо в
допир с другите изкуства.“ 

Записано при галериста
Ето какво сподели управителката на един от малките галерий-
ни магазини в София, където се продават бижутата на Мария
Донева. 
„Забелязала съм, че когато си подаря неин пръстен или висулка
и започна да ги нося, много скоро ми се случва нещо хубаво. Каз-
вам го и на моите клиенти. Карам ги да си намислят нещо, кое-
то да им се случи, докато носят неин пръстен например. Скоро
тук връхлетя младо момиче с думите „Случи се, случи се!“. В
първия момент не можах да разбера какво е станало, но се ока-
за, че є се е сбъднало някакво желание. „Заради пръстена е“, си-
гурна беше тя. За някои това може да е суеверие или глупост,
но така мога да накарам клиентите си да мислят за нещо хуба-
во. А хубавото е още по-хубаво, когато мислиш за него. Друга
жена пък ми разказа, че племенницата є толкова харесала новия
є пръстен, че казала: „Лельо, лельо, прекрасен е този пръстен!
Искам да го целуна.“ Не пропускам да разказвам на Мария тези
случки, защото знам, че това е истинското удовлетворение от
добре свършената работа.
Забелязала съм и друго. Мария често идва тук с малкото си
момченце. Като всички деца Боби се втурва и започва да пипа
всичко, което му попадне. Но за разлика от другите хлапета
той никога не казва „Мамо, ще ми купиш ли това?“, а пита:
„Мамо, ще ми направиш ли такова?“ Той знае, че майка му може
да прави разни неща, расте в различна съзидателна среда и, ес-
тествено, има необичаен подход към предметите.“



А
ко искате да разберете как живее
българинът, не влизайте в ресто-
рантите, не излизайте в чужбина,
не стойте пред изборните урни и не

гледайте телевизия. Просто се разходете
из търговските улици в централните час-
ти на града. Там преимуществено са разпо-
ложени златарските ателиета и магазини-
те за златна бижутерия. На много от вит-
рините бели листи с черен надпис развалят
красотата на златните изделия и съвсем
обикновено уведомяват: „Изкупуваме зла-
то. 14 карата – 17 лв. за грам“ Малко са
стряскащи, вадят те от разкоша и показ-
ват, че нещо не е, както трябва, или не е,
както трябва за всички. 

Златарският занаят 
винаги е бил доходен 

Както в стари времена, така и днес юве-
лирните предмети от злато са примамливи
и желани. Коя жена няма в своя арсенал на
красота поне едно украшение от злато и не
иска да има поне още едно? Впрочем любов-
та към златото е свойствена не само за
представителите на женския пол. Със
златни изделия се сдобиват всички младо-
женци, а предложението за женитба също
се придружава от (в най-честия случай) зла-
тен пръстен, който женихът подарява на
бъдещата си съпруга. 

Златарите обаче не печелят само от ку-
пувачите. Те печелят и от продавачите в
нужда. Онези, които трябва да платят
квартирата си и този месец. Синът им е на
зъболекар. Дъщеря им тръгва на училище.
Парното им не е платено или ботушите
от по-по-миналата зима съвсем са се скапа-
ли. Всяко от тези неща се е превърнало за
съответния човек или семейство в нещо,
без което повече не може да издържи и не
може да продължи. 

Тези хора са изпаднали в ситуация, в коя-
то не могат да бъдат особено изобрета-
телни и не са намерили друг начин, по който
да покрият огромния дисбаланс между при-
ходите и разходите.

Нуждата не избира сезона, но като че ли
избира пола. 

Жените продават повече 
„Вероятно защото те наследяват семей-

ните скъпоценности или подаръци във вид
на златни бижута“ – сподели един от

собствениците на златарски магазин на
централна софийска улица.

Негов колега потвърждава, че продажба-
та на злато е женско занимание с думите:
„Винаги жените спасяват положението.“

Трети твърди, че най-нуждаещите се ве-
че са продали златото си още през първите
години на промените и сега могат да прода-
ват само компоти, орехи, цветя и каквото
бог дал.

Златната стока няма търговски вид. Тя е
без стикери, без етикети, без указания на
три езика, без свидетелство за произход.
Защото, ако имаше свидетелство, то ще-
ше да е тъжно и страшно. То е обикновен
спомен от абитуриентския бал, паметта
на едно семейство, на цяла фамилия, на ро-
да. Притежателите му продават златото

въпреки желанието си. 

С буца в гърлото 
и камък на сърцето 

Не казват на близките си, за да не ги тре-
вожат. Мерили са и са пресмятали грамове-
те. Продават без много приказки и в пос-
ледния момент, сякаш се надяват по пътя
до ателието да се случи чудо. Някой да им
върне заем или банката да им даде отново
заем. Да ги вземе на работа или да им пови-
ши заплатата. Или тото фишът им най-
после да донесе някаква печалба. Озоват ли
се очи в очи със златаря, значи чудото не е
станало и не е дошла златната вода. 

Въпреки че потокът от такива „продава-
чи“ не стихва, беше ми много трудно да
хвана някого в крачка. 
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ДЕЛНИКДЕЛНИК

Продай злато,
плати парно

Продай злато,
плати парно



Те влизат тихо 
Можеш да ги познаеш по това, че чакат да

останат сами със златаря. Надничането
ми зад няколко „златни“ софийски витрини
ме срещна само с две жени, които прода-
ват. Едната – на средна възраст. Беше при-
готвила златни обици, много красиви, 16
грама.  

„Не ви ли е мъчно да се разделите с тях?“,
попитах я. „И още как! Останаха от майка
ми, тя почина преди две години“ – отвърна.

„Как се решихте да ги продадете? Може
би сте намерили някакъв начин, по който да
се успокоите?“ – „С мисълта, че от вкъщи
някой може да ми ги открадне и съвсем да
отидат на вятъра. Сега поне ми спасиха по-
ложението“ – заключи тя.

Продажбата трае малко
повече от минута 

Толкова време стига, за да бъдат превър-
нати скъпите във всякакъв смисъл семейни
реликви в „трохи“ за парно, за нови ботуши,
за курс по английски...  

Вторият „продавач“ беше младо момиче.
То продаде масивен златен синджир, 26 гра-
ма. Каза, че му е подарък за абитуриен-
тския бал. „О, пресен спомен“ – възкликнах
аз. „Въпреки това ми е много мъчно. Но се-
га се успокоих. Елате да ви покажа нещо.“
Момичето ме издърпа на улицата и посочи
към една табела. Точно до златарското
ателие имаше спортен магазин с малка та-
бела, на която беше изписано фирмено лого
Just do it. Означава „Просто го направи“.
„Реших, че е послание към мен“ – заоправда-
ва се момичето. 

Според мнозина тези жени продават не-
що, което им принадлежи по право, но въп-
реки това те нямат права върху тези не-
ща. Могат само да ги пазят и от своя
страна да ги завещават. С какво тези жени
изземат правото да продават? Не захвър-
лят ли така паметта на рода? 

Захвърлянето на рода 
е само привидно. Това е всъщност неговото
спасяване. Защото спомените могат да
продължат да съществуват само ако жи-
вотът продължи. 

Но какво ще остави на децата си това
момиче, вероятно ще попитате вие. Ето
какво си представям аз. Това девойче след
около трийсет години ще разказва на деца-
та си тази история. Как е искало да
продължи да учи английски, но нямало ни-
какви пари и продало единственото злато,

което имало. После му потръгнало. Наме-
рило си нова работа. Срещнало баща им и
т.н. Ще им разкаже и колко му е било мъчно
да се раздели с единствения златен подарък,
който имало, но се успокоило, когато на
път към златаря прочело една фирмена та-
бела с рекламните думи Just do it...

Английските изрази са 

новите български 
поговорки 

Смисъла на този текст открих именно в
този израз на английски език. Защото в де-
сетилетното тъпо държавно управление,
довело смазващата бедност, няма смисъл.
Не знам на какъв език момичето ще разказ-
ва своята история за това, откъде е взело
пари, за да научи английски. Защото не знам
дали децата му ще бъдат българчета. Но
ако тези деца успеят да разберат майка си,
ще знаят, че тя им завещава поука, която
тежи много повече от 26 грама злато. Те-
жи толкова, колкото трудно е било време-
то. Тежи и с желанието на гладния да живее
по-добре. Както и с това, че просто пра-
виш нещо.

Мирен СЛАВОВА
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ЗЗЛАЛАТНОТНО ИНФОИНФО

ЗАЗА КУПУВАКУПУВАччИИ

Всички сме гледали сцени от стари филми,
в които печен мъжага стиска със зъби
златна монета – ако е мека, значи е злат-
на, много златна. Златото е мек метал,
отнася се към благородните и е с жълт
цвят. То било открито много по-рано в
сравнение с други метали. В миналото би-
ло използвано в качеството му на парична
единица, защото има висока стойност
при неголяма маса. Днес обращението на
златни монети е премахнато, но същест-
вуват златни запаси или т. нар. златен ре-
зерв, с който се разпореждат финансови-
те органи на една държава. 

�
Стойността на изделията от злато
се образува от няколко компонента.

От най-голямо значение е степента на чис-
тотата на златото, от което е направе-
но украшението. Златото е много мек ме-
тал и затова всички изделия, които ние на-
ричаме „златни“, са всъщност сплав от
злато и други метали, които са прибавени
за твърдост. Наличието на злато в тази
сплав се определя с понятието проба. 

�
Пробата е количеството в грамове
злато на 1000 грама сплав. Съществу-

ват няколко проби. Всяка проба съответ-
ства на друго понятие, познато в ювелир-
ния свят като карат. Проба 916 съотве-
тства на 22 карата, проба 750 – на 18 ка-
рата, проба 585 – на 14 карата, а 375 – на
9 карата. Едни от най-разпространените
проби са тези, които съответстват на
18 и 14 карата. Проба 916, разибра се, е
много висока, но изделията от такова
злато не са особено практични. Те не са
достатъчно твърди и се поддават на де-
формации. 

�
Върху образуването на цената на зла-
тото влияе и начинът на обработка

на изделието. Изделията от бяло злато
са по-скъпи. Това се обяснява с по-големи-
те разходи в процеса на изработката на
сплавта, а също и с по-трудоемката рабо-
та. Върху стойността оказва влияние
мястото и това, кой е изготвил дадено-
то изделие. Това могат да бъдат съвсем
малки ювелирни ателиета, в които рабо-
тят 3–4 души, а могат да бъдат и големи
предприятия. Понякога притежателят на
ателието, в което се продават изделия-
та, сам е и техният автор. 

�
Двайсет и четири каратовото злато
е чисто злато, от което не се пра-

вят бижута, защото е прекалено меко. У
нас преди години двайсет и четири кара-
товото злато беше работен материал,
от който зъботехниците правеха корон-
ки и мостове. Тези скъпи изделия отдавна
не са в устите на нашите родители, пре-
топени са и са продадени. 



CMYK-84

84
Бела, брой 11 (117), 2007

Женското приятелство се крепи 
на емоционалните, напоителни
разговори, които много вървят 
с чаша отлежало вино (в краен случай
– с коняк) и с тънки дълги цигари.
Провеждат се обикновено на едно и
също любимо място. Когато времето
за разговори започне да не достига,
идва ред на писмата. А писмата
между жени са посветени на мъже,
мечти и други сърдечни работи.
Не съм нито психолог, нито социолог,
нито астролог, нито дори футуролог.
Но ако искаш, пиши ми.
Ще ти отговоря, наистина ще ти
отговоря.

Твоя Мира

ТВОЯ МИРАТВОЯ МИРА

Да се обадя ли на бившия?

„Здравей, Мира!
Аз съм Венета от София. На

30 години съм и скоро се разде-
лих с приятеля си. Опитвам се
да го забравя, като ходя неп-
рекъснато по разни партита и
купони, но ми е криво, защото
всички са по двойки. Понякога
направо ме е срам, че съм сама.
Преди няколко дни срещнах бив-
шия в един клуб. Беше сам, в
смисъл – без жена. Не искам да
обяснявам подробно, но се дър-
жах ужасно и мисля, че го оби-
дих. На следващия ден му напи-
сах няколко извинителни есеме-
са, на които той не реагира
изобщо. Защо не ми отговаря и
трябва ли да му се обадя пак
според теб?

Венета Р., от София“

Здравей, Венета!
Както пише върху кутиите с

течен сапун в тоалетните на
някои заведения: „Моля, натис-
нете веднъж. Това е достатъч-
но.“ Натиснала си веднъж, изви-
нила си се, измила си си ръцете,
както се казва. Сега можеш са-
мо да бъдеш спокойна. Това, че
този мъж не реагира, е чист и
прост негов проблем. Освен ако
не искаш да подновиш връзката

си. Склонна съм да те заподозра
в нещо такова. Разбирам, че не
ти се иска да бъдеш сама. Осо-
бено през ноември, когато вре-
мето става едно такова, по-
студено. Хубавото на ноември
е, че идва освен с първите смет-
ки за парното и с рождените
дни на Скорпионите. Понеже те
са най-сексуалният знак в зодиа-
ка, месецът идва с неописуемо
желание за любов и секс. Това е
доказано от астролозите! 

Има много жени като теб.
Знам, че изглеждат нещастни в
очите на околните. Жените без
сериозна интимна връзка прили-
чат на онези големи празни бил-
бордове и прочие пространства,
на които пише „Тук е мястото
за вашата реклама“. Тези жени,
както и белите рекламни прост-
ранства са навсякъде – по стени-
те на новите автобусни спирки,
в тоалетните, в интернет, вър-
ху салфетки, върху кибрити. Под
земята – в подлезите, в метро-
то. По пътищата – по посока на
движението и по посока, обрат-
на на движението. В малките
градове и в големите градове. Са-
мо че надписът им е друг: „Тук е
мястото за вашата връзка.“ 

От рекламни мениджъри съм

чувала, че най-трудното нещо е
да продадеш празна страница,
празно каре, празен билборд. Но
пък е възможно съответните
специалисти просто да си при-
дават важност. Толкова хора
искат да рекламират, че е въп-
рос на професионализъм, възпи-
тание и упоритост да им про-
дадеш каквото си искаш. 

Любовната реклама е нещо

друго. Понякога изобщо не
трябва да бъдеш активна. Спри
да бягаш от самотата си и се
успокой. Забравила си, че кога-
то бягаш от нещо, то те гони. 

Не се наемам да ти кажа, че до
Коледа ще се омъжиш. Но усе-
щам, че ще си имаш ново гадже
дотогава. Повярвай ми, зимата
е най-любовният сезон. 

Твоя Мира

tvoia_mira@mail.bgtvoia_mira@mail.bg
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„Здрасти, Мира! 
На 29 години съм и през март

се омъжвам. Има страшно
много време дотогава, но вече
много често си мисля за предс-
тоящото тържество. Предпо-
лагам, че всичко ще бъде на ни-
во, защото имаме достатъчно
време за планиране и подго-
товка. Няма да пропуснем ни-
що, в това съм сигурна. С мъ-
жа ми вече живеем заедно, но
това все още е наужким, защо-
то сме на квартира. След Но-
ва година обаче влизаме в нов
собствен апартамент и вяр-
вам, че едва тогава ще се по-
чувстваме като истинско се-
мейство. 

Проблемът е, че не мога да
готвя. Досега съм учила и рабо-
тила много, просто не ми е ос-
тавало време за това. Засега
спасявам положението със са-
лати и две-три лесни за готве-
не работи, но какво ще правя
после? В новото жилище ще ни
бъде уютно и ще бързаме да се
приберем, вместо да висим по
кръчмите, както правим сега.
Какво да предприема? Пък и бъ-
дещата ми свекърва е сериозна
конкуренция. Всички сме чували
за любовта на мъжа, която ми-

нава през стомаха...
Ивелина Д, от Смолян“ 

Здрасти, Неможеща да гот-
виш!

Не си уверена откъде минава
любовта на мъжа ти? Погледни
корема му. Ако е голям, значи
те обича и любовта му минава
оттам. Но от друга страна
пък, това е невъзможно, защо-
то ти не можеш да готвиш.
Значи обича майка си. Виж, не
искам да те притеснявам, но
светът се е изкулинарчил. Вре-
мето на нашите баби, които
готвеха много вкусно, но само
общо шест манджи, отмина.
Кулинарните умения днес са на
друга почит и колкото по-
завъртени манджи поднасяш,
толкова по-добре. 

Можеш да започнеш с нещо
много просто и много ефектно.
Научи се да правиш „Бял мъж“.
Това е превъзходен солено-
сладък и много прост специали-
тет. Бяло сирене, запечено във
фолио с мед и орехи. Лошото е,
че с „Белия мъж“ трудно ще
нахраниш твоя мъж, но пък мо-
жеш да му покажеш, че на мяс-
тото на яхниите на майка му
ще се настани нещо по-завър-

тяно. Победи конкуренцията на
свекървата с екзотика! Така и
така четеш „Бела“, започни да
следиш по-внимателно кулинар-
ната рубрика, която представя
различни национални специали-
тети. Между другото досега в
тази рубрика са готвили само
мъже. Сигурна съм, че свекърва
ти не може да прави суши, кюф-
тенца по марокански, хляб със
зеленчуци по индийски или дроб-
чета с ориз по египетски. 

Други „прости“, но важни не-

ща, които трябва да може да
прави всяка жена, са баница,
питка и кекс. Особено за питка-
та трябва да тренираш много,
но започнеш ли, не се отказвай.
Да имаш добри кулинарни уме-
ния, вече е въпрос на имидж, съ-
що толкова важен за жената,
колкото и да е образована и да
изглежда добре. А и винаги е по-
добре да можеш да правиш не-
що, отколкото да не можеш да
го правиш. 

Твоя Мира

Омъжвам се, а не мога да готвя

Вкусната награда 
за рождения ден 
на „Твоя Мира“ спечели
анонимен читател 
на рубриката с имейл 
karini@mail.bg. 
Специалният „тортен“ 
талон може да получи 
лично от мен 
в редакцията 
на БЕЛА. 

Ваша Мира

�



„Т
ова е катастрофа! Ако
не можете да помогне-
те, ще изолирам сина си
принудително.“ Такива

могат да бъдат думите на всяка
майка на тийнейджър, която със
сълзи на очи е отишла да потър-
си помощта на психотерапевт,
защото синът є има близък при-
ятел, с когото прекарва цялото
си свободно време. „Ами, ако
това е, както говорят, онова
чувство... Ами, ако синът ми е
хомосексуалист... Не, не! Само
не и моят син!“ 

Допреди 15–20 години хомосек-
суализмът в България беше тема
табу. Днес за еднополовата лю-
бов масово се говори и пише, но
въпреки това за доста хора, а най-
вече за родителите тя си остава
„нещо много страшно“. Смята се
за по-опасна от наркоманията.
Родителите се боят от хомосек-
суалността на децата си повече,
отколкото се опасяват за всичко
останало, свързано с тяхното бъ-
деще. А този страх руши отно-
шенията и поставя под подозре-
ние дори „здравата“ дружба меж-
ду тийнейджъри, която е необхо-
дима за развитието и укрепване-
то на личността. 

Тревожните 
въпроси

ЕДНАКВО ЛИ ТРЯБВА 

ДА БЪДЕ ВЪЗПИТАНИЕТО
НА МОМЧЕТАТА 

И НА МОМИЧЕТАТА?
Децата са длъжни да усвоят

общите за всички норми на пове-
дение, които са основа на живо-
та във всяко общество: уваже-
нието към себе си и към другите,
умението за правене на избор и
отговорността към този избор,
толерантността, милосърдие-
то... Всички тези житейски цен-
ности нямат полови белези. Но
как да помогнем на децата си да
станат мъже и жени и да се
чувстват на мястото си? 

Момченцата и момиченцата
не са просто кукли и колички,
капризи, бели и караници, шести-
ци и изповеди в дневника. За да ги
разбираме по-добре, трябва да
помним, че пред нас не стоят
просто деца, а момчета и моми-
чета. Те по различен начин гле-
дат и виждат, слушат и чуват,
говорят и мълчат, чувстват и
преживяват. Ние се държим раз-
лично с тях, защото интуитив-
но усещаме, че психиката на два-
та пола е различна. Родителите
често се карат на подвижните и
активни момчета и са по-ласка-
ви с момиченцата, дори децата
да са само на по 2 години. Това
родителско поведение е повлия-
но не само от представите за
мъжките и женските роли в об-

ществото, а и от биологичните
разлики между двата пола. 

Разделителната еволюция на
мъжкия и женския пол е функция
на различната организация на
мозъка, а следователно и на пси-
хиката. При момичетата напри-
мер центровете в лявото по-
лукълбо, отговорни за речта и ло-
гическото мислене, се формират
на 6-годишна възраст – много по-
рано, отколкото при момчета-
та. Точно затова на тази въз-
раст момичетата са по-приказ-
ливи от момчетата, усвояват с
по-голяма лекота алгоритми и
правила и обичат да повтарят
различни действия. Тоест по би-
ологична възраст момчетата са
по-малки от момичетата. При
тях по-късно се развива челният
дял на мозъка, която управлява
планираните дейности и конт-
рола над поведението. По тази
причина момчетата по-трудно
изпълняват сложните (многое-
тапни) задачи, които възрастни-
те им поставят. Те не обичат
еднообразието, не могат да сто-
ят дълго време на едно място, но
пък с лекота решават задачите
за съобразителност. Новата ин-
формация момчетата анализи-
рат с помощта на дясното
мозъчно полукълбо (простран-
ствено, интуитивно, емоционал-
но-образно), а момичетата – с

помощта на лявото. Така че обу-
чението на момчетата и моми-
четата трябва да става по раз-
личен начин, защото една и съща
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ДЕЦАДЕЦА

Унисекс ли е 
възпитанието

Унисекс ли е 
възпитанието

ПОМОГНЕТЕ НА ДЕТЕТО
ДА РАЗБЕРЕ ПОЛА СИ

МОМЧЕТО
Готово е да отговори на всеки
въпрос и никога не казва: „Аз не
знам.“

За него е важно да разбере
принципа, смисъла на задачата и
трудно възприема обясненията
от по-простото към по-слож-
ното.

По-добре възприема всичко при
ярка светлина.

Обикновено не следи за мимики-
те на възрастните, по които
да провери дали отговаря пра-
вилно. Чувствително е обаче
към емоционални състояния –
ако възрастните са спокойни и
доброжелателни, на момчето
му е по-леко.

Може да възприеме „езика“ на
различни учебници.

Помага си с далечното зрение и
затова обича гоненето, хвърля-
нето на предмети в далечна цел,
с охота разширява простран-
ството си по вертикала, т.е.
катери се по дърветата и пр.

За да окуражите момчето, му
кажете: „Задачата е много
сложна, но ти ще се справиш.“



дейност при тях се организира с
участието на различни дялове
от мозъка. 

АКО МОМЧЕТАТА ИГРАЯТ

НА ВОЙНА, НЯМА ЛИ 

ДА ПОРАСНАТ АГРЕСИВНИ?
Момчетата и момичетата

започват да проявяват своята
агресивност по едно и също вре-
ме. Някои психолози смятат, че
фалическото начало прави пове-
дението на момчетата актив-
но и призивно. Момичетата,
чиито полови органи се нами-
рат „вътре“, са склонни към са-
монаблюдение и пасивност. Те-
зи психологически различия,
обусловени от половата при-
надлежност, работят в полза
на състезателния дух при мом-
четата. Биологията от своя
страна подчертава важността
на мъжкия хормон тестосте-
рон, който стимулира мъжката
агресивност. Да не участва в
битки или в спорове в името на
ненасилието, за момчето озна-
чава да потисне своите есте-

ствени потребности. Най-доб-
рото, което родителите мо-
гат да направят в случая, е да
признаят реалните преживява-
ние на своето дете и да му по-
могнат да ги назове: „Ти се сър-
диш, иска ти се да го удариш
този Васко, нали?“ Не следва да
се плашите от агресията на си-
на си. В играта на война момче-
то се разтоварва от натрупа-
ната енергия, развива се физи-
чески и се учи да регулира сила-
та си. Тези игри могат да бъдат
вредни, ако копират боя без
правила от филмите. В такъв
момент те се учат да решват
своите проблеми не с думи, а с
непозволени прийоми и удари. 

БАРБИТА, ПОМАДИ, 
РОЗОВИ РОКЛИ – 

ЗАЩО МОМИЧЕТАТА 
ОБИЧАТ ТЕЗИ НЕЩА?

В периода от 2- до 6-годишна
възраст момичето започва да
усеща своята принадлежност
към женския пол, своята
женственост. И дори да не ни
харесва маниерниченето му на
женичка, е важно да поддържаме
усещането му за собствена
женственост. Да му позволим да
изучи различните аспекти на
привлекателността си, да се на-
учи да избира дрехите и аксесоа-
рите си. Същото се отнася и за
куклите. Обществото и кул-
турната среда демонстрират
персонажите, носители на поло-
ви признаци, които могат да по-
могнат на детето да определи
своята полова идентичност. Да
отказваме на детето това поз-

нание, е неразумно. 
КАКВО ТРЯБВА ДА 

ЗАИМСТВАМЕ ОТ ВЪЗПИТА-
ТЕЛНИЯ СТИЛ „УНИСЕКС“?
Момчетата и момичетата

може и трябва да се чувстват
равни пред домакинските задъл-
жения. Това ще помогне на деца-
та навреме да станат пълноцен-
ни възрастни. Колкото по-рано
родителите формират у наслед-
ниците си битови навици, тол-
кова по-леко ще бъде на децата
им да живеят „правилно“ по-на-
татък. Родителите са длъжни
да покажат на момчето, че него-
вата мъжественост няма да
пострада от това, че ще измие
чиниите. А на момичето – че ня-
ма да накърни женствеността
си, ако се научи да забива гвоздеи
в стената. Мъжете могат да
живеят в съгласие със своята
„женска съставка“ и тя не ги
отдалечава от мъжественост-
та. А жените могат да бъдат
100% женствени дори и със свои-
те „мъжки черти“. 
МОГАТ ЛИ РАЗЛИЧНИТЕ

ЗАНИМАНИЯ, КАТО 
НАПРИМЕР ТАНЦИТЕ, 

ДА ПОВЛИЯЯТ НА СЕКСУ-
АЛНАТА ОРИЕНТАЦИЯ 

НА ДЕТЕТО?
Родителите решават да изп-

ратят сина си да танцува, а дъ-
щеря си – да тренира бокс, за-
щото това е начин единият да
развие грациозни движения, а
другият – физическа сръчност и
сила. Защо пък не? 

Някои момчета имат хомо-
сексуални наклонности не пора-

ди това, че в детството си са
играли с кукли или пък са танцу-
вали. Хомосексуалността не-
рядко е свързана със символно-
то място, което бащата (или
майката) заема в семейството.
Възможно е например синът да
копира поведението на майка си
само за да привлече вниманието
на баща си. Защото го е виждал
как той обръща внимание на
майката, когато тя се държи
по определен начин. 

Хомосексуалността произти-
ча и от други причини, които
понякога са свързани с начина на
възпитание, а понякога не са.
Ако възникне такава ситуация,
родителите трябва внимател-
но да определят приоритетите
си. Да помислят кое е по-важно
за тях – да запазят контакта
си с детето или да загубят
връзка с него само защото са
решили, че то трябва да живее
така, както те смятат, че е
правилно. Каквото и да се случ-
ва в живота на детето и неза-
висимо на каква възраст е само-
то дете, то се нуждае от роди-
телска подкрепа и разбиране.
Трудно е да се признае, че него-
вите чувства имат право на съ-
ществуване. Но детето
чувства онова, което чувства.
И точка. На него не му е по-ле-
ко, отколкото на родителите. 

Ако действително е развило
хомосексуални наклонности, не
трябва да забравяме, че това не
е порок, както се смяташе в
миналото, а е просто вариант
на човешката природа. 
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МОМИЧЕТО
Когато не зае отговора, напра-
во казва, че не го знае.

Лесно усвоява алгоритми и пра-
вила. По-добре разбира обясне-
нията, представени от по-
простото към по-сложното.

По-добре вижда при лошо ос-
ветление.

Общуването с възрастните за
момичето е важно знание. По
време на занятие то следи въз-
растния, улавя нюансите на по-
ведението и мимиките му и се
приспособява към тях.

Бързо усвоява нов учебен мате-
риал, рано започва да чете и с
лекота учи граматика.

При момичето е по-развито
„близкото“ зрение и затова то
обича сравнително малките иг-
рачки. За момичето е комфорт-
но да играе и да се занимава в
тясно пространство. 

Момичето ще поощрите с ду-
мите: „Задачата не е много
трудна, ти вече си решавала по-
добни.“



П
очти като излезли от
американски екшън, по
улиците на Истанбул бро-
дят черни сенки. От тях

се виждат само очи, всичко ос-
танало е умело прикрито. Още
малко и... ще ви приложат бойна
хватка. Е, тези нинджи са
напълно безопасни. Освен ако не
тръгнете да ги снимате. Изва-
дите ли фотоапарат, докато
минавате край тях, те стават
неспокойни. Изискват се неве-
роятни усилия да ги увековечи-
те на лента. Ако все пак се
престрашите, някои от прид-
ружителите на „нинджите“
стават доста раздразнителни
и тогава по-добре да си плюете
на петите.

Докато бягам от един такъв
гневен чичко, си мисля 

каква странна 
държава е Турция 

Може да си приличаме доста с
нашите южни съседи, но и раз-
ликите с тях не са малко. Така и
не успях да свикна с отсъствие-
то на жени по улиците. Не че не
видях никакви ханъми или „нинд-
жи“ (те се обиждат, като чуят
това живописно сравнение, и за-
това го избягвайте, освен ако не
сте добри в спринта). Просто
не видях лицата им. Все си мис-
лех, че забрадките, фереджета-
та и черните раса (или както
там се наричат) отдавна не са
част от гардероба на съвремен-
ната туркиня, но се оказа тък-
мо обратното. Незабрадените
и разголени жени по улиците са
предимно чужденки. 

Новоизбраният 
президент 
Абдула Гюл 

едва ли ще промени нещата в
това отношение. Така че в ско-
ро време страната му няма
шансове да влезе в ЕС, макар че
ни е изпреварила по много пока-
затели. Убеждавам се в това за
няколкото дни, прекарани в Ис-
танбул. Тук съм по повод фес-

тивала Rock’N Coke, чието пе-
то издание е събрало известни
групи и фенове на рока от цял
свят. Но преди двете фести-
вални вечери се възползвам от
свободното време, за да разгле-
дам единствения в света град,
разположен на два континента. 

Истанбул е огромен. 

Не, необятен! 
Населението му е почти два

пъти колкото това на България.
И то като не броим тълпите
туристи, които постоянно ата-
куват града от различни страни.
По улиците можеш да чуеш вся-
каква реч. Такова е положението
и в музеите: лесно различаваш
американски, испански, немски,
руски, японски (или китайски,
така и не се научих да ги различа-
вам) групи – всяка със собствен
екскурзовод. Нашият не спира да
повтаря колко уникален е Ис-
танбул с „единствения и непов-
торим“ Босфор, колко много се
строи в новата част на града и
колко скъпи са станали жилища-
та там. Сякаш е агент по недви-

жими имоти. Дава ни точна
справка с колко се е качила цена-
та на квадратния метър. Е, не я
запомних, но със сигурност ще
ви трябват доста лири, ако ис-
кате да си купите апартамент
тук. Екскурзоводът ни може и
да знае такива подробности, но
българският му леко куца. Пос-
тоянно ни разсмива с произнася-
нето на думата „лаале“. Не съм
знаел, че Турция е родината на
лалетата. Но преди доста годи-
ни един от султаните подарил
тези цветя на холандския посла-
ник и той толкова ги харесал, че
ги занесъл в страната си и те се
превърнали в нейна емблема. За-
това лалетата са изографисани
навсякъде по турските джамии.
Няма как да посетите Истанбул
и да не се отбиете в 

джамията 
„Султан Ахмед“ 

Ако не друго, поне входът за
нея е безплатен. Тя носи името
на султана, поръчал нейното
построяване, но за всички ту-
ристи е известна като Синята

джамия, защото синият цвят
преобладава в интериора є. Ос-
вен че е най-популярна в Истан-
бул, тя се откроява над всички
останали със своите шест ми-
нарета. Според легендата сул-
танът наредил на архитекта
да я издигне със златни минаре-
та. Той обаче решил да прояви
пестеливост и построил шест
минарета, обяснявайки на своя
поръчител, че грешно е разбрал
волята му (алтън на турски
значи злато, а алтъ – шест).   

Задължителни за посещение са
и двата двореца. По-старият,
„Топкапъ“, е построен в края на
XV в. и по площ е два пъти по-го-
лям от Ватикана и два пъти по-
малък от Монако. Прилича на
град в града и е трудно да бъде
обходен за един ден. Пази блясъка
на средновековна Турция с нейни-
те златни карети, сервизи и
тронове (сещам се откъде е дош-
ла голяма част от това злато,
ама, да не потъваме в блатото
на национализма). Тук са запазени
няколко свещени реликви от про-
рока Мохамед – негов зъб, косъм
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ПО СВЕТАПО СВЕТА

Нинджите на »станбулНинджите на »станбул

Невероятно, но факт – все
пак е възможно нинджите
да бъдат снимани 



Êîåíçèì Q10 å âå-
ùåñòâî, áåç êîåòî
íèòî åäíà îò êëåòêèòå (100 òðèëèîíà)
â íàøèÿ îðãàíèçúì íå ìîæå äà ñè
îñèãóðè åíåðãèÿ. Ïðåïîðú÷âà  ñå ïðè
ïðîôèëàêòèêà è ëå÷åíèå íà ñèíäðî-
ìà íà õðîíè÷íà óìîðà, çàáàâÿ ïðîöå-
ñà íà ñòàðååíå â îðãàíèçìà, ñòèìóëè-
ðà èìóíèòåòà è àäàïòàöèîííèòå ðå-
àêöèè íà îðãàíèçìà. Îòíîâî, êîìáè-
íèðàíè çàåäíî, ïðîáèîòèêúò è Q10
äîïúëâàò ñâîèòå äåéñòâèÿ.

Æåí øåíúò ñå ïðèëà-
ãà  êàòî îáùîóêðåï-
âàùî ñðåäñòâî, çà áîð-
áà ñúñ ñòàðîñòòà, ïðåóìîðàòà, ïîëîâà-
òà ñëàáîñò. Ïðåïîðú÷âà ñå ïðè àíå-
ìèÿ è îòïàäíàëîñò. Èìåííî êîìáè-
íèðàíè ïðîáèîòèêúò è æåí øåíúò
äîïúëâàò ñâîåòî äåéñòâèå.
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ÏÐÎÁÈÎÒÈ×ÍÎÒÎ
îáåùàíèå
ÏÐÎÁÈÎÒÈ×ÍÎÒÎ
îáåùàíèå

Ïîãðåøíî å ïðîáèîòèöèòå äà
ñå ñâúðçâàò ñàìî ñ äîáðîòî
õðàíîñìèëàíå. Íàóêàòà äî-

êàçâà, ÷å òå ïðàâÿò ìíîãî ïîâå÷å.
“Ïðîáèîòèöèòå ìîãàò äà ñòàíàò
õàï÷åòî ÷óäî íà XXI âåê” – òâúðäè
Àí Òóèç Ãèòåëìàí, äîêòîð, ÑÍÑ,
àâòîð íà “Ïîñëåäíàòà åäíîäíåâíà
äèåòà çà äåòîêñèêàöèÿ”.

Òå âúçñòàíîâÿâàò ïîëåçíàòà
ôëîðà ñëåä ïðèåìàíåòî íà àíòè-
áèîòèöè, óëåñíÿâàò õðàíîñìèëà-
íåòî, áîðÿò ñå ñ îïàñíèòå áàêòå-
ðèè, íàìàëÿâàò íèâàòà íà ëîøèÿ
õîëåñòåðîë, óêðåïâàò èìóííàòà
ñèñòåìà è áëàãîïðèÿòñòâàò îïòè-
ìàëíîòî àáñîðáèðàíå íà õðàíè-
òåëíèòå âåùåñòâà. Åæåäíåâíèÿò
ïðèåì íà ïðîáèîòèöè îáëåê÷àâà
âúçïàëåíèåòî íà âåíöèòå è ïðåäî-
òâðàòÿâà îáðàçóâàíåòî íà ïëàêà â
óñòíàòà êóõèíà, êàòî ñå áîðè ñðå-
ùó âðåäíèòå áàêòåðèè â óñòàòà. Â
åäíà ñòàòèÿ â “Ñóèäèø äåíòúë
äæúðíúë” ñå òâúðäè äàæå, ÷å òå
ïðåäîòâðàòÿâàò ëîøèÿ äúõ â óñòà-
òà. À ñïîðåä íîâèòå èçñëåäâàíèÿ
íà Âàøèíãòîíñêèÿ óíèâåðñèòåò
ïðîáèîòèöèòå ñà è ïðåâåíöèÿ íà
çàòëúñòÿâàíåòî. Ó÷åíèòå ïîäîçè-
ðàò, ÷å îïðåäåëåíè áàêòåðèè â
÷åðâàòà ìîæå áè ñà îòãîâîðíè çà
íà÷èíà, ïî êîéòî íÿêîè õîðà íàò-
ðóïâàò òëúñòèíè. Ïðîáèîòèöèòå
ïðåäïàçâàò è îò ðàçâèòèå íà äåòñ-
êàòà åêçåìà. Åæåäíåâíèÿò ïðèåì
íà ïðîáèîòè÷íè äîáàâêè ìîæå äà
íàìàëè åêçåìàòà ïðè äåöàòà è
òèéíåéäæúðèòå, ñå òâúðäè â äîê-

ëàä â ñïèñàíèåòî çà àëåðãèè è
êëèíè÷íà èìóíîëîãèÿ (ÑÀÙ). 

Åäèí îò ïðîáèîòèöèòå ñ äîêàçàíî
êà÷åñòâî íà áúëãàðñêèÿ ïàçàð å
ïðîáèîòèêúò Lactoflor. Íåãîâîòî
ïðîèçâîäñòâî ñå îñúùåñòâÿâà â
íàé-íîâèÿ çàâîä íà “Êåíäè” â ñúîò-
âåòñòâèå ñ íåîáõîäèìèòå ìåæäóíà-
ðîäíè ñòàíäàðòè (ISO 9001:2000 è
GMP). Ðåôåðåíöèÿ çà êà÷åñòâîòî
íà ïðîäóêòèòå ñ ìàðêà Supravit &
Lactoflor å ìíåíèåòî íà ïðîô. Ïî-
ïîâ, ðúêîâîäèòåë íà êàòåäðà “Õè-
ãèåíà, ìåäèöèíñêà åêîëîãèÿ è õðà-
íåíå” êúì ìåäèöèíñêèÿ óíèâåðñè-
òåò – Ñîôèÿ è ïðåäñåäàòåë íà äðó-
æåñòâîòî ïî õðàíåíå è äèåòåòèêà:
“Â îáëàñòòà íà õðàíèòåëíèòå äî-
áàâêè ïðîèçâîäñòâåíàòà áàçà íà
Êendy Pharma îïðåäåëåíî å íàé-
äîáðàòà â Áúëãàðèÿ è å áàçà çà îáó-
÷åíèå íà ñòóäåíòè ïî ìåäèöèíà è
ôàðìàöèÿ. Êà÷åñòâîòî íà ïðîäóê-
òèòå, êîèòî è äðóæåñòâîòî ïî õðàíå-
íå è äèåòåòèêà ïðåïîðú÷âà íà êîí-
ñóìàòîðèòå, å íåîñïîðèìî.”

Ïðîáèîòúêúò “Ëàêòîôëîð” ðåãó-
ëèðà ôóíêöèèòå íà ñòîìàøíàòà è
÷ðåâíà ôëîðà, óêðåïâà èìóííàòà
ñèñòåìà. Íàëè÷èåòî íà ôèáðè â
ñúñòàâà ìó ïðå÷èñòâà îðãàíèçìà è
ïîäîáðÿâà õðàíîñìèëàòåëíèòå
ôóíêöèè. Ïðåäè çèìíèòå ìåñåöè å
ïðåïîðú÷èòåëíî äà ñå ïîãðèæèì çà
çàñèëâàíå íà íàøàòà èìóííà ñèñ-
òåìà. Ñïåöèàëíî èçáðàíèòå êîìáè-
íàöèè ïðîáèîòèê Lactoflor + êîåí-
çèì Q10 è ïðîáèîòèê Lactoflor +
æåí øåí äàâàò òàçè âúçìîæíîñò.

ÖÅÍÅÍ ÑÚÂÅÒ! Ïðèåìàéêè àíòèáèîòèöè, íå ñòå ñèãóðíè äàëè
äà âçåìàòå ïðîáèîòèöè ñ àíòèáèîòèöèòå? Èçñëåäâàíèÿòà ïîäê-
ðåïÿò óïîòðåáàòà íà ïðîáèîòè÷íè äîáàâêè ïî âðåìå íà è ñëåä
êóðñà íà ëå÷åíèå ñ àíòèáèîòèöè.

Ïðè ïîêóïêà íà êàïñóëè
Lactoflor âèå ïîëó÷àâàòå êàòî
ïîäàðúê êàïñóëè Q10.

Ïðè ïîêóïêà íà òàáëåòêè
Lactoflor âèå ïîëó÷àâàòå êàòî
ïîäàðúê êàïñóëè æåí øåí.
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от брадата му и едно писмо. 
В „Долмабахче“ се усещат по-

европейски влияния от Лувъра и
Версай. Той е далеч по-помпозен
и повече прилича на истински
дворец. В него са живели послед-
ните шестима султани и сами-
ят Ататюрк, след чиято
смърт дворецът е превърнат в
музей. Впечатлява ме строго
спазената симетрия в обзавеж-
дането: каквото е подредено в
единия край на залата, задължи-
телно е същото и в другия є
край. Една японска туристка
пък бе привлечена от огромни-
те вази. При обиколката ни тя
си позволи да излезе от червения
килим и да стъпи на паркета, за
да ги разгледа отблизо. „Мадам
– изригна екскурзоводът, – този
паркет е на стотици години!“ 

Всеки дворец 
си има и харем

Но за да го посетиш, трябва

да си платиш допълнително.
Турците обичат да слагат цена
за всяко нещо. Можете да пра-
вите снимки навсякъде, стига
да се бръкнете в джоба. Само
няколко туристически обекта
са строго забранени за снимане.
Но пък опашките от туристи
пред тях са постоянни. Най-го-
ляма е тази пред храма „Св. Со-
фия“, който хилядолетия наред
е обслужвал различни религии.
Той е и една от задължителни-
те спирки в Истанбул. Заради
древния си произход

„Света София“ 
е в непрекъснат процес на рес-
таврация, но все пак може да се
насладите на мозайките със
светци и религиозни сцени и
ръчно изографисаните куполи и
колони. Задължително се каче-
те на втория етаж – панорам-
ната гледка и галериите си зас-
лужават усилието. А самото
изкачване е невероятно прежи-
вяване, защото минавате по ка-

мениста пътека с множество
завои. Императрицата е била
качвана дотам от слугите си и
за да се избегнат излишните
разклащания до втория етаж
няма стълби. Всеки турист
задължително поставя палеца
си и чертае кръг в отвор в т.
нар. плачеща колона. Според ед-
но поверие този отвор е чудот-
ворен и сбъдва всякакви жела-
ния. Само че той съвсем не е
уникален – колона със същия от-
вор има и във водохранилището
„Йеребатан“. По ирония на съд-
бата входът за него се намира
точно срещу „Св. София“. Са-
мото водохранилище е една
малка Венеция и дори преди го-
дини се е обикаляло с лодки.
Днес то е едно от най-мистич-
ните и красиви места в Истан-
бул, в което са запазени две гла-
ви на Медуза, служещи за фунда-
мент на колоните.

От самото начало ми стана
ясно, че няма да успея да разгле-
дам всичко. Но поне бях улеснен

в придвижването – 

градският 
транспорт 

тук е железен!
Вярно че колите минават на

червено и на пръв поглед всичко е
хаос. Но организацията на дви-
жението е на светлинни години
напред в сравнение с българска-
та. В автобусите и трамваите
няма нито блъсканици, нито гра-
тисчии. Шофьорите задължи-
телно спират, ако им махнете.
Горещо препоръчвам да се качи-
те и на носталгичния трамвай,
който се движи по булевард „Ис-
тиклял“. Този булевард е един от
най-оживените в Истанбул, не-
що като софийския „Витоша“,
но много по-голям. Тук се намира
и най-големият сладкарски мага-
зин от веригата Koska – 

царството 
на локумите 

халвите, ядките и бонбоните.
Разбира се, най-посещавани са
ресторантите и кафенетата,
някои от които са разположени
по покривите на сградите. Сед-
нали върху възглавница на пода,
в тях можете да отпиете от
прочутото турско кафе. Ми-
ризмата от наргилетата е опи-
яняваща. Обикновено вечерите
в Истанбул завършват в някое
от заведенията по странични-
те улички. Разминаването по
сокаците е трудно, защото са

Каменистата пътека в „Св.
София“ поражда асоциации с
колелото във филма
„Среднощен експрес“

Изглед към „Св. София“ – едно от най-посещаваните места в
Истанбул с близо 15-вековна история

Една от главите на Медуза в
едно от най-красивите места
в Истанбул – водохранилище-
то „Йеребатан“

Местните деца се надпревар-
ват да се повозят на носталгич-
ния трамвай – една от атракци-
ите на булевард „Истиклял“

Една от вазите в двореца
„Долмабахче“, за която някои
японски туристки са готови
на всичко 

Българската църка „Свети
Стефан“ – малка, но от класа
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претъпкани с маси и столове.
Пред всяко заведение любезен
турчин ви кани да се отбиете
именно тук. Обикновено използ-
ва за целта my friend, но ако раз-
бере, че сте българи, със сигур-
ност ще мине на „комшу“. Ня-
кои собственици са направо до-
садни и се предават трудно, ако
решите да ги подминете. След
консумацията бъдете готови
да ви се сервира листче, на кое-
то е написана само една сума.
Да, това е сметката ви и е из-
лишно да проверявате дали е
точна. С турците не е добре да
спорите за това. 

Пазарлъците 
са допустими 

единствено на „Капалъ чарши“,
където се смятат за нещо като
ритуал. На пазара наистина има
и от пиле мляко, но трябва да се
пазарите. Един съвет: започвай-
те поне от половината на сума-
та, която ви искат.   

От Истанбул успях да видя по-
вече, отколкото предполагах.

Повозих се на ферибота до един
от Принцовите острови, разгле-
дах малко от азиатската част
на града, хиподрума, египетския
пазар (тук се предлагат всевъз-
можни подправки, билки и отва-
ри) и нашата църква „Свети
Стефан“. Тя е невероятно малка
на фона на всички останали, но
от желязо! Все пак да не пропус-
на повода, за който бях тук. 

Фестивалът 
Rock’N Coke

се провежда на 50 км от нашия
хостел – още едно доказател-
ство колко голям е Истанбул.
Организацията му е желязна и
може да послужи за пример на
много наши фирми за организира-
не на концерти. Представям си,
че съм на един своеобразен „Удс-
ток 2007“ – има палатков лагер,
павилиони за бързо хранене, хи-
мически тоалетни, а по земята,
на постелки и спални чували, са
налягали влюбени двойки от цял
свят. Изпълнителите се посре-

щат с бурни крясъци и ръкопляс-
кания. Пропускам местните
групи, които не ми говорят ни-
що, с изключение на Rashit, пре-
дизвикали масово меле в публи-
ката с кавър на... „Леле, како“.
Голямото разочарование на фес-
та бяха The Smashing Pumkins.
Но затова пък Within Temtation и
Manic Street Preachers забиваха
яко. Финалът бе нечовешки бла-

годарение на шоуто на Franz
Ferdinand. 

Препотен, замаян, останал без
глас и без крака от подскачане,
вече знам какво може да ме нап-
рави още по-щастлив – да дойда
тук и догодина. И вече ще съм
подготвен и няма да се стряскам
от „нинджите“ на Истанбул.

Текст Ивайло ТОДОРОВ
Снимки Ангел ХАДЖИЙСКИ
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Пет пъти на ден турците се молят, като
преди това задължително измиват първо
краката, после ръцете и накрая лицето си

Огромна сцена и
невероятно шоу
– част от ат-
мосферата на
Rock’N Coke

Разнообразието от подправки на
Египетския пазар е наистина голямо



За гледане

21-ВО ИЗДАНИЕ НА „КИНОМАНИЯ“
Точно преди 20 години

бе даден стартът на

мащабното събитие,

което събира всички

почитатели на седмо-

то изкуство през но-

ември – софийската

Киномания. Тази година

тя ще се проведе от

2 до 29 ноември в зала

1 на НДК, „Люмиер“ и

Дома на киното. Фил-

мите са подредени в

няколко тематични

рубрики. Най-много са

заглавията във „Фестивал на фестивалите“. Тук са режисьорският

дебют на Бен Афлек „Жертва на спасение“, отличеният на фестивала

във Венеция „Зоната“ и носителят на 3 „Оскара“ „Лабиринтът на

фавна“. Италианското кино ще бъде представено с новия филм на

братя Тавиани „Чифликът на чучулигите“, комедията „Наполеон“ с Да-

ниел Отьой и Моника Белучи, „В моя памет“ с българина Христо

Живков и две заглавия с Микеле Плачидо („Непознатата“ и „Пустинни

рози“). 
Почитателите на
френската кинема-
тография ще могат
да избират между би-
ографичния „Молиер“,
„Червеното балонче“
с Жулиет Бинош и
„Красива завинаги“ с
Мишел Пиколи. Спе-
циална панорама пък
ще бъде посветена
на творчеството на
Жак Деми с класики
като „Шербурските чадъри“ и „Госпожиците от Рошфор“, които
превърнаха в звезда младата Катрин Деньов. Ще има и филми, с
които ще бъде почетена паметта на Ингмар Бергман и Микела-
нджело Антониони. Иначе сред останалите задължителни загла-
вия са новата Шекспирова екранизация на Кенет Брана „Както
ви харесва“, „Фадо“ на Карлос Саура, „нАни“ със Скарлет Йохан-
сон, документалните ленти за Дейвид Линч и Кърт Кобейн и
„Всекиму своето кино“ – уникален филм, поръчан на някои от
най-великите живи кинорежисьори по случай 60-годишния юби-
лей на фестивала в Кан. 

„ТАЙНИТЕ НА МАНХАТЪН“ 
Една разтърсваща драма с участие-

то на великолепните Глен Клоуз и

Изабела Роселини. Под светлини-

те на лъскави купони в Манхатън

няколко човешки съдби се препли-

тат и разкриват неподозирани об-

рати в рамките на 24 часа. Изабел

е млада красива жена, разколебана

за бъдещата си сватба с Джона-

тан, който има своите тайни в

миналото си. Майка є Даяна пък

научава за изневерята на своя съп-

руг и решава да преосмисли живо-

та си с... актьора Алек. Изабел не

може да се пребори с чувствата

си към писателя Питър, който

прави разследване за списание „Ве-

нити феър“. Неочаквани събития

застрашават съдбите на всички, а

всеки трябва да реши бъдещето си до края на нощта.

„ПРОКЛЯТИЕТО НА ТАМПЛИЕРИТЕ“
През 1313 г. френският крал Филип

IV е изправен пред сериозен проблем

– хазната е празна. Той решава да

заграби златото на рицарите тамп-

лиери, приписвайки им измислени об-

винения. Така великият майстор на

тамплиерите Жак де Молей е осъ-

ден и изгорен на кладата. Докато

пламъците се разгарят, той отпра-

вя легендарното си проклятие към

своите екзекутори: да получат

справедливо възмездие не само те,

но и поколенията им. Всички назо-

вани, в това число кралят, негови-

ят съветник и папата, загиват от

насилствена смърт. Това е един от

най-драматичните периоди във

френската история, изобилстващ с

политически интриги, убийства и

предателства и чиято кулминация е 100-годишната война.

„УМИРАЙ ТРУДНО 4.0“
Някои актьори успяват да запазят
своя чар дори и с напредването на
възрастта. Такъв е случаят с Брус
Уилис и неговия емблематичен герой
Джон Маклейн. Той показва, че не е
загубил форма 19 години след като за
първи път изигра страшилището за
всички терористи. В четвъртия
филм от поредицата Маклейн се изп-
равя срещу банда компютърни теро-
ристи, които заплашват сигурност-
та на САЩ и на целия свят. Те, раз-
бира се, са много печени, но пък и
той няма намерение да сваля гарда. А
когато отвличат и порасналата му
дъщеря, разгневеното ченге е гото-
во да ги помете. Ветеранът действа
в познатия си „старомоден“ стил,
юмруците му не са загубили силата

си, а взривовете и потрошените коли са в изобилие.

„БИБРУТАЛНО“ – 1 И 2
Куентин Тарантино и Робърт Родригес
са режисьори, които могат да си поз-
волят всичко. Включително да напра-
вят филми, преливащи от насилие,
секс и кръв. Родригес залага на зомби-
тата в своя „Планета Страх“. Гадните
създания се опитват да превземат
малък град в Тексас. Срещу тях е раз-
нородна група оцелели начело със
стриптийзьорката Чери, която е заме-
нила оглозгания си от зомбита крак с...
автоматично оръжие, използвано и ка-
то гранатомет. Опасни жени не липс-
ват и във филма на Тарантино „Разход-
ка Смърт“. Тук главен герой е каскадь-
орът Майк (Кърт Ръсел), напълно пси-
хясал маниак, превърнал се в масов уби-
ец. Негови жертви стават няколко ле-

комислени момичета с предизвикателно поведение. Но Майк ще по-
падне на жени, които ще го поставят на място.
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СПЕКТЪРСПЕКТЪР

Кадър от „Както ви харесва“ на Кенет Брана

Христо Живков в италианския филм 
„В моя памет“



За четене

„НАРОДНА ТОПКА“
Михал Вивег е
най-четеният и
превеждан чешки
писател от поко-
лението след
Кундера. Заради
огромната му по-
пулярност го на-
ричат „единстве-
ния автор в Че-
хия, който може
да си изкарва хля-
ба само с писане“.
Освен с ярък и за-
помнящ се стил
Вивег се отлича-
ва и със забеле-

жителната способност да поставя значими
за своето поколение житейски проблеми.
Той разказва комични и парадоксални случки,
взети непосредствено от живота на праж-
ките квартали и най-вече от живота на
чешкото училище. С тази автобиографична
книга Вивег ни въвежда в светогледа на свое-
то поколение, което сякаш търси оправда-
ние за своите лични грешки и подтиква чи-
тателя към смелостта да надникне в
собствената си съдба, която сам е изградил
или просто е оставил недовършена.

„КОРАБЪТ НА ГЛУПЦИТЕ“
Това е името на
картина на Йеро-
нимус Бош, а съ-
що и на блестя-
ща комедия на ре-
жисьора Стенли
Креймър. Така е
озаглавил своя
първи роман и
Грегъри Нор-
минтън, опреде-
лян от специа-
листите като
„младия гений на
съвременната
британска лите-
ратура“. Точно

като в картината на Бош, и в романа на Нор-
минтън на някакъв странен кораб с разклоне-
но дърво вместо мачта плават неизвестно
накъде монах, монахиня с лютня, един спящ
пияница, един каещ се пияница, една жена пия-
ница, клоун, чревоугодник, плувец и трима хо-
ристи. И докато плават, си разказват исто-
рии. С тези истории авторът отправя нас-
мешлив поглед към Рабле, Чосър, Умберто
Еко, препраща към древността, митология-
та, средновековието, днешния ден и го прави
по невероятно забавен и интригуващ начин.

„ТВОРЦИТЕ“ 
Една задължи-
телна книга за
почитателите
на изкуството
в различните
му форми.
Просто защо-
то в това еру-
дитско съчине-
ние Даниел
Бурстин обхва-
ща три хилядо-
летия на есте-
тически и ин-
телектуални
търсения. След
впечатляващи-
те първи два

тома „Откривателите“ и „Търсачите“ сега
той разказва поотделно с какво ще бъдат за-
помнени от поколенията творци от ранга на
Омир, Джойс, Джото, Пикасо, Хендел, Вагнер
и Вирджиния Улф. Паралелно с това Бурстин
представя не само създаването на голямо из-
куство (включително архитектура и фило-
софия), но и неговия произход, как е насочва-
ло и отразявало развоя на различни общества
– от ведическа Индия до Съединените щати
през XX век.

„НЕФЕРТИТИ“
Тя е определяна като най-прочутата и кра-
сива жена в древния свят. Управлява заедно
със съпруга си Ехнатон най-прочутата им-
перия, простираща се от Африка до Близ-
кия изток. Двамата слагат началото на но-
ва религия, но така деликатното равнове-
сие на властта над Египет е нарушено.
Жреците губят своята власт и богатства,
войската е неспокойна, а народът негодува,
че е загубил боговете си. И тогава, само
дни преди съдбовния фестивал в чест на
новата столица, Нефертити ненадейно из-
чезва. Ехнатон тайно възлага на най-младия
следовател от стражниците на Тива да я
открие. Той разполага с десет дни да разгадае драматични загадки
между дворцовите стени, тайните коридори, гробници и килии за мъ-
чения на фона на Египет във война със самия себе си.

СЛЪНЦЕТО НА БРЕДА

За този роман Артуро Перес-Реверте се
вдъхновява от картината на Веласкес
„Предаването на Бреда“ и стиховете на
Педро Калдерон де ла Барка в „Обсадата на
Бреда“.  През 1625 г. пред стените на Бреда
капитан Алатристе се сражава за честта
на Испания. До него е верният му помощ-
ник Иниго Балбоа. Младият Иниго за първи
път се сблъсква с ужаса и безмилостните
закони на войната, осъзнава нейното безу-
мие и величието на обикновения войник. С
гордост и мъка той описва последните ве-
лики битки на испанските легиони. Капи-
тан Алатристе е един от безименните ге-
рои, човек на честта и виртуоз с шпагата, благодарение на които
обсаденият град най-сетне е върнат на испанската корона – истори-
чески миг, запечатан в едно от най-прочутите платна на Веласкес. 

„ПРИКАЗКИ

ЗА ЖИВОТНИ“
Вашето дете се надява да го стиму-
лирате с подарък в началото на учеб-
ната година? Е, това луксозно издание
ще свърши чудесна работа. Книгата
включва шест класически приказки,
чиито главни герои са животни. Сред
тях са „Грозното патенце“, „Бременс-
ките музиканти“, „Котаракът в чиз-
ми“ и „Трите прасенца“. Атрактивна-
та корица, едрият и четивен шрифт,
адаптираните текстове и великолеп-
ните илюстрации със сигурност ще
зарадват всеки малчуган. Като бонус
към всяка приказка има и пъзели, кои-
то може да нареждате заедно с ва-
шия наследник.

„КОНЦЕРТ ЗА ЛЕШОЯДИ“
„Ние сме в необявена гражданска война. Все-
ки срещу всеки – тайно или явно“ – тази
констатация на Александър Томов може да
ви подготви какво да очаквате от новия му
трилър, продължение на „Мечът на групиров-
ката“. Кървавата битка за пари, власт и за
това, кой да заграби България, продължава.
Зад граница Емил Дъбов започва войната
между българските олигарси. С помощта на
холандска фирма за наемни убийци той
прехвърля килър в страната, който премахва
двама от неговите съперници. Обаче жив ос-
тава Турчина – най-могъщият враг на Дъбов,
който успява да се скрие и на свой ред поръчва убийството му. За ка-
пак мощно чуждо разузнаване предупреждава холандците да не пося-
гат на Турчина, за да се запази етническият мир в страната. Дъбов
трябва да действа сам...

CMYK-93

Бела, брой 11 (117), 2007
93

Страниците подготви Ивайло ТОДОРОВ



CMYK-94

–
‡‰ÓÒÚ, Ú˙„‡, ÛÒÏË‚ÍË... ¬ÓÎÌËÚÂ Ë ÌÂ‚ÓÎÌË ‰‚ËÊÂÌËˇ Ì‡ ÏËÏË˜ÂÒÍËÚÂ ÏÛÒÍÛÎË
Ó·‡ÁÛ‚‡Ú ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌË ÎËÌËË Ë ·˙˜ÍË, ÍÓËÚÓ ÒÚ‡‚‡Ú ‚ÒÂ ÔÓ-‚Ë‰ËÏË, Á‡‰˙Î-
·Ó˜‡‚‡Ú ÒÂ, ‡ ˜ÂÚËÚÂ Ì‡ ÎËˆÂÚÓ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ „Û·ˇÚ Ò‚Óˇ ˜‡. ¬ˇÌÓ Â, ˜Â

‚ÂÏÂÚÓ Â Ì‡È-„ÓÎÂÏËˇÚ ‚‡„ Ì‡ ÍÓÊ‡Ú‡. “Ó ÏËÌ‡‚‡ ÌÂÛÒÂÚÌÓ ÔÓÍ‡È Ì‡Ò Ë ÓÒÚ‡-
‚ˇ Ò‚ÓËÚÂ ÒÎÂ‰Ë ‚˙ıÛ ÎËˆ‡Ú‡ ÌË ≠ ‚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ ÌÂÊÌË Ë ÌÂÁ‡·ÂÎÂÊËÏË, ‡ ÔÓ Í˙ÒÌÓ
≠ ÒÚÓ„Ë Ë ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ë.  ÓÊ‡Ú‡ ÌË „Û·Ë ÍÓÎ‡„ÂÌ Ë ÂÎ‡ÒÚËÌ, ËÁÚ˙Ìˇ‚‡ Ë ÒÂ ÓÚÔÛÒ-
Í‡, ÍÓÂÚÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ÒÂ ÔÓ‚Â˜Â Ë ÔÓ-‰˙Î·ÓÍË ·˙˜ÍË. 

«‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚Ë Ì‡ ÚÂÁË ÔÓÏÂÌË, ı‡‡ÍÚÂÌË Á‡ ÁˇÎ‡Ú‡ ÍÓÊ‡ (ÒÎÂ‰
40+ „Ó‰ËÌË), ËÁÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÒÍËÚÂ Î‡·Ó‡ÚÓËË Ì‡ ÔÓÔÛÎˇÌ‡Ú‡ ËÚ‡ÎË‡ÌÒÍ‡ ÍÓÁ-
ÏÂÚË˜Ì‡ Ï‡Í‡ VENUS ‡Á‡·ÓÚËı‡ ÛÌËÍ‡ÎÌÓ Â¯ÂÌËÂ ≠ ÒÂËˇ ÔÓ‰ÛÍÚË Ò ÙËÎ˙
ÂÙÂÍÚ (Filler Effect), ‚‰˙ıÌÓ‚ÂÌË ÓÚ ÚÂıÌËÍËÚÂ Ì‡ ÂÒÚÂÚË˜Ì‡Ú‡ ıËÛ„Ëˇ.

 ‡Í‚Ó Â Filler Effect? ¬ ÔÂ‚Ó‰ ÚÓ‚‡ ÓÁÌ‡˜‡‚‡ ìÂÙÂÍÚ Ì‡ Á‡Ô˙Î‚‡ÌÂî. — ÔÓÏÓ˘Ú‡
Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌË ÍÓÁÏÂÚË˜ÌË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ·˙˜ÍËÚÂ ÒÂ Á‡Ô˙Î‚‡Ú ÓÚ‚˙ÚÂ, ÍÓÂÚÓ
ËÁ„Î‡Ê‰‡ ÔÓÙËÎ‡ Ì‡ ÎËˆÂÚÓ ÓÚ‚˙Ì. ¬ËÒÓÍ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ Á‡
Á‡Ô˙Î‚‡ÌÂ ÒÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÓÚ Ï‡ÒÚÌËÚÂ ÍËÒÂÎËÌË OÏÂ„‡ 3, ËÁ‚ÎÂ˜ÂÌË ÓÚ ÏÓÒÍË
ÔÎ‡ÌÍÚÓÌ (ÏÓ˘ÂÌ ‡„ÂÌÚ ÔÓÚË‚ ÒÚ‡ÂÂÌÂ) Ë ·Ó„‡ÚËÚÂ Ì‡ÚÛ‡ÎÌË Ò˙ÒÚ‡‚ÍË ‚
Ò˙ÒÚ‡‚‡ ÏÛ.

ƒÓÔËÚ‚‡ÌÂ ‰Ó ÔÓÚÂ·ËÚÂÎË, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÎË ÎËÌËˇÚ‡ ÔÓ‰ÛÍÚË Filler Effect Ì‡ VENUS,
ÒÓ˜Ë, ˜Â ÔÂˆËÁÌ‡Ú‡ Ë ˆÂÎÂÌ‡ÒÓ˜ÂÌ‡ ÛÔÓÚÂ·‡ Ì‡ Ú‡ÁË ÍÓÁÏÂÚËÍ‡ ‰‡‚‡ ÌÂÒ‡‚-
ÌËÏË ÂÁÛÎÚ‡ÚË Á‡ ËÁ„Î‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌÚÛ‡ Ì‡ ÎËˆÂÚÓ Ë ÛÒÚÌËÚÂ. —‡ÏËÚÂ
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎË ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚËÚÂ Ú‡Í‡: �—ÎÂ‰ Ô˙‚‡Ú‡

ÒÂ‰ÏËˆ‡ ÍÓÌÚÛËÚÂ Ì‡ ÎËˆÂÚÓ Ò‡ ÔÓ-ˇÒÌË, ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÂÔË‰ÂÏËÒ‡ Â ÔÓ-
„Î‡‰Í‡ Ë ÒÚÂ„Ì‡Ú‡, ‡ ÚÂÌ˙Ú ÔÓ-‡‚ÌÓÏÂÂÌ. �—ÎÂ‰ ÚË ÒÂ‰ÏËˆË ·˙˜ÍËÚÂ Ë ÏË-
ÏË˜ÂÒÍËÚÂ ÎËÌËË ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Ò‡ ÒÂ ËÁ„Î‡‰ËÎË, ‡ ÍÓÊ‡Ú‡ Â ÔÓ-ÍÓÏÔ‡ÍÚÌ‡. �—ÎÂ‰

ÔÂÚ ÒÂ‰ÏËˆË ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÂÔË‰ÂÏËÒ‡ Â ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌ‡, ‰˙Î·ÓÍËÚÂ ·˙˜ÍË Ò‡
ÒÂ Á‡Ô˙ÎÌËÎË ÓÚ‚˙ÚÂ, Ó‚‡Î˙Ú Ë ÍÓÌÚÛËÚÂ Ì‡ ÎËˆÂÚÓ Ò‡ ÔÓ-ÒÚÂ„Ì‡ÚË Ë ˇÒÌË.

–‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌËÚÂ ÔÓ‰ÛÍÚË, Ò˙Á‰‡‰ÂÌË ÓÚ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ Ì‡ Ï‡Í‡Ú‡, Ò‡ Ì‡ÒÓ-
˜ÂÌË Í˙Ï ÒÔÂˆËÙË˜ÌËÚÂ ÌÛÊ‰Ë Ì‡ ÍÓÊ‡Ú‡ Ë ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÁÓÌË Ì‡ ÎËˆÂÚÓ, ÍÓËÚÓ
Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÚÂÚË‡Ú. ÀËÌËˇÚ‡ Ò˙‰˙Ê‡: 
� ÓÌˆÂÌÚË‡Ì ÍÂÏ ÔÓÚË‚ ·˙˜ÍË Ò Filler Effect (50 ml) ≠ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ ÍÎÂÚ˙˜ÌËÚÂ

ÏÂÏ·‡ÌË Ë ÛÒÍÓˇ‚‡ ÒËÌÚÂÁ‡ Ì‡ ÍÓÎ‡„ÂÌ 
� ÂÏ ‰‚ÓÂÌ Filler ≈ffect (30 ml) ≠ Á‡ ‰‚ÓÈÌ‡ ÒËÎ‡ ÒÂ˘Û ‰˙Î·ÓÍËÚÂ ·˙˜ÍË
� ÂÏ Á‡ Ó˜ÂÌ ÍÓÌÚÛ Filler Effect (15 ml) ≠ Á‡ ‰ÂÎËÍ‡ÚÌ‡Ú‡ Ë ÛˇÁ‚ËÏ‡ ÁÓ-

Ì‡ ÓÍÓÎÓ Ó˜ËÚÂ 
� ÓÌÚÛ Á‡ ÛÒÚÌË Filler Effect (10 ml) ≠ Á‡ ÔÓ-ÓÙÓÏÂÌË Ë ÔÓ-Ó·ÂÏÌË ÛÒÚ-

ÌË.  ÂÏ˙Ú Â ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ Ì‡È-‚Â˜Â Á‡ ÊÂÌË ÔÛ¯‡˜ÍË ËÎË Á‡ ÊÂÌË, ËÁÎÓÊÂÌË
Ì‡ ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ ÒÚÂÒ

—˙Ò Ò‚Óˇ Ì‡‰ 100 „Ó‰Ë¯ÂÌ Ù‡Ï‡ˆÂ‚ÚË˜ÂÌ Ë ÍÓÁÏÂÚË˜ÂÌ ÓÔËÚ V≈NUS
ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÒÂ „ËÊË Á‡ ÍÓÊ‡Ú‡ Ì‡ ÏËÎËÓÌË ‰‡ÏË ÔÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë ‚ÔÂ˜‡ÚÎˇ‚‡
Ò ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ë ÂÁÛÎÚ‡ÚË.

ƒÌÂÒ Í‡ÒÓÚ‡Ú‡ ‚Â˜Â ÌÂ Â ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÂıÓ‰Ì‡, Í‡Í‚‡ÚÓ Â ·ËÎ‡ Á‡ ÔÓ-

ÍÓÎÂÌËˇÚ‡ ÔÂ‰Ë Ì‡Ò. œÓÒÚÓ ÒÂ ‰Ó‚Âˇ‚‡ÏÂ Ì‡ VENUS. 

 ‡ÒÓÚ‡Ú‡ 
ÌˇÏ‡ ‚˙Á‡ÒÚ

 ‡ÒÓÚ‡Ú‡ 
ÌˇÏ‡ ‚˙Á‡ÒÚ

«‚Û˜Ë ÌÂÔ‡‚‰ÓÔÓ‰Ó·ÌÓ. ÕÓ Â Ì‡Ô˙ÎÌÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ, 
‡ÍÓ ÁÌ‡Â¯ Í‡Í Ë Á‡˘Ó ÒÚ‡ÂÂ ÍÓÊ‡Ú‡ 
Ë ÒÂ ÔÓ„ËÊË¯ Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓ Á‡ ÌÂˇ.
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бела къща
��За всички, които се суетят около уреждането и обживява-

нето на новия си дом
��За онези, които искат да променят нещо, макар и малко, в

старото си жилище 
��За любителите на цветята и градинската работа
��За жената, която освен дама, има претенции да е и добра

домакиня
��За ценителите на кулинарните изненади
��За креативните и сръчните, които могат да превърнат

нищото в нещо.
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В този брой:В този брой:

АНТРЕТО
Архитектурни и арт решения 
за малкото и голямото

ПОЧИСТВАНЕ, НО ПО-БЪРЗО
За жените, които вечно нямат
време за чистка на дома

КАРНЪ ЯРЪК
Патладжан, пълнен с кайма 
по арменски „на живо“

СУШЕНЕ ПО НОТИ
Какво не знаете за сушилните?

РАЗШИРЯВАМЕ ПРОСТРАНСТВОТО
Модерните предложения за плавно
преминаване на кухнята в столова, 
на спалнята – в кабинет 
и на антрето – в гостна.



П
реустройството е неиз-
бежно, ако домът не отго-
варя на индивидуалност-
та на собствениците и

ако не съответства на техни-
те естетически представи и
утилитарни потребности. Как-
ви изненади могат да възникнат
по този път?

Проектодизайн
Не прибързвайте. Имайте

предвид, че този процес е тру-
ден и дълъг – не в смисъл че
строителните работи са теж-
ки, а в смисъл че администра-
тивните не са леки. Жилището
е сложно архитектурно съоръ-
жение. В исканията си да подоб-
рите пространството му мо-
жете да нарушите цялостната
му конструкция, ако съборите
носещи стени. Така че се наст-
ройте за преживяването на не-
малко бюрократични спънки. 

По-удобният вариант е да ре-
организирате пространството
още на стадия на строителство
на дома. Днес всички строител-
ни фирми са „отворени“ за тази
възможност. Само трябва да се
обърнете към строителите с
молба да нанесат съответните
корекции в плана на вашето бъ-
деще жилище. Но истината е, че
и в този случай няма да ви разре-
шат да бутнете носещи стени.
За останалото можете да се
споразумеете. 

Преди да започнете работа, си
представете какво точно иска-
те да се получи като резултат.

Най-лесно ще онагледите резул-
тата, като използвате специал-
на компютърна програма. Ако
не разполагате с такава 

вземете молив и на милимет-
рова хартия нахвърлете плана
на своя дом, включвайки в него
прозорци, врати, розетки и 
ниши. След това на отделен
лист нарисувайте и изрежете
мебелите. 
Подреждайки изрезките върху

скицата на стаята, ще можете
зрително да се убедите кое
разпределение ще е най-целесъ-
образно. Пълния проектодизайн
едва ли ще успеете да направи-
те сами, защото в него трябва

да се прибавят отделни схеми
за електричеството, водоснаб-
дяването и вентилацията. Все
работи за професионалисти.

Две в едно 
Има няколко начина за промя-

на на пространството. Ако
обичате простора, си направе-
те жилище студио, като се из-
бавите от стените и прегради-
те. Този вариант е по-подходящ
за тези, които живеят сами.
Но и тук няма да минете без ле-
ко зониране (с помощта на
светлината или на различните
оттенъци на пода и стените). 

Много модерна днес е „прелива-
щата“ се планировка – когато

кухнята плавно преминава в
столова, спалнята – в каби-
нет, а антрето – в гостна.
Пространството може да бъ-

де групирано и по-компактно.
Например гостна–спалня–зимна
градина или кабинет–спал-
ня–помещение за фитнес. Други
популярни решения са вариаци-
ите във височината на тавана
или подиумите. 

Устройството на нишите, 
арките и скритите гардероби е
също част от препланирането.
А да разширите простран-

ството за сметка на лоджия-
та, може и да не стане, ако със-
тоянието на дограмата не го
позволява. 

Паравани 
и витражи

За да промените облика на жи-
лището си, е възможно, вместо
да събаряте стени, да ви се на-
ложи да изграждате допълни-
телни. Тази работа можете да
си я спестите, като използвате
за разделители бар-плотове,
етажерка за книги, аквариум
или саксийник с цветя. 

Пробвайте вместо стена 
да направите витраж. Особено
оригинално ще стои той между
кухнята и банята (там, където
е ваната обаче, а не тоалетна-
та). Или между гостната 
и коридора.
Още едно интересно решение

са стените, които не опират в
тавана. Те хем разделят прост-
ранството, хем оставят усе-
щане за простор. А ако не може-
те да решите на какво държите
повече – на уединението или на
простора, – използвайте мобил-
ни прегради с раздвижени врати.
Или пък параван! Като ви писне
от него, просто го свивате и го
оставяте в мазето. 
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Разширяваме
пространството

Разширяваме
пространството

За да препланирате жилището по нов начин, 
е достатъчно да съборите няколко стени. Но преди 

да поканите майсторите вкъщи, трябва да получите
разрешително за преустройство.

ПРЕУСТРОЙСТВОТО –
НЕВЪЗМОЖНО!
Причините за забраняване на
реконструкциите на старите
жилища са много. Преустрой-
ството е основно невъзмож-
но, ако би довело до разруша-
ване на носещите конструкции
на зданието, до влошаване на
външния вид на фасадата и до
затрудняване достъпа до кому-
никациите.
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ФЕНЕРИ

През есента градината посивява и става
някак скучна. Не є достигат ярки цветове
и светлини. На твоята душа – също. За да
осветиш настроението, сложи по ъглите
на градината (или на остъклената тераса)
стъклени фенери. Можеш даже да ги изра-
ботиш сама от бутилки с широки гърла
или от буркани с по-причудлива форма. За-
пали свещите и веднага ще ти стане по-
топло и уютно.

СТОЙКА ЗА ДОКУМЕНТИ

Отличен начин да съхраняваш важните до-
кументи, писма, квитанции, платени сметки
за парно и ток и други дребни, но важни за
теб хартийки е да „инсталираш“ върху скри-
на или на шкафа за обувки в коридора една...
поставка за препечени на тостер филийки
(продават се в магазините за домашни пот-
реби). С нейна помощ ще можеш да сорти-
раш документите по важност и по вид. И
навреме да си платиш тока и парното.

БОНБОНИЕРА

Това е от лесно по-лесно. Сложи най-отдо-
лу една голяма чиния, а върху нея закрепи с
дъното нагоре чаша за чай (по възможност
от същия сервиз). Върху дъното на чашата
подреди по-малка чиния в същия десен. Пак
чашка с дъното нагоре. И най-отгоре – най-
малката чиния. Сега остава да приготвиш
2–3 вида сладки и да ги наредиш в импрови-
зираната бонбониера.

ДЪРВЕН ПОЛИЛЕЙ

С този оригинален полилей можеш да укра-
сиш интериора в гостната или в спалнята
на вилата. Намери сух, но здрав и неповре-
ден от влагата клон в неправилна форма.
Закрепи го към стената, така че да останат
две-три стърчащи разклонения. Увеси на не-
го с главата надолу няколко декоративни
свещника. Стаята ще се преобрази от бле-
щукащите светлинки на свещите. Но кога-
то четеш книга, включи нормалното ос-
ветление все пак.

ПОСТАВКА ЗА СЕШОАРА

Не се мъчи да закрепваш сешоара на края на
мивката, когато ти трябват и двете ръце,
за да оформиш прическата си. Монтирай на
удобно място в банята пръстен държател
или пък използвай пръстена поставка, в
който пъхаш чашата за четките за зъби.
Но преди това изпробвай дали диаметърът
на сешоара съответства на този на пръс-
тена. Постарай се да монтираш пръстена
по-далеч от ваната. Защото електричест-
вото не „обича“ водата. 

МЯСТО ЗА ДОМАКИНСКАТА

ХАРТИЯ

Ако постоянно се чудиш къде да „подре-
диш“ ролката с домакинска хартия, така че
да ти е постоянно подръка, една метална
закачалка за дрехи би ти свършила чудесна
работа. Само трябва да я срежеш от една-
та страна, за да можеш да увесиш на дълга-
та є страна ролона с хартията. А самата
закачалка можеш да окачиш навсякъде, къде-
то ти е удобно в кухнята. Хитро, а?
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1.Добре е да се монтират ог-
ледала отляво и отдясно по

дължината на антрето, за да
стане помещението оптически
по-просторно.

2.Височината на помещение-
то е подходящо да се изпо-

лзва за разполагане на портман-
тото: в горната му част се
обособяват шкафове с плъзгащи
се врати, а на мястото до вход-
ната врата се разполага ком-
пактен шкаф за обувките. По
този начин ходовата част на
помещението остава свободна
за движение.

3.Мястото за връхните дре-
хи е оставено „отворено“,

като се използва принципът на
изтеглящия лост.

4.Осветлението е добре да
се пусне от поне три стра-

ни: горно централно и по-диск-
ретно странично, което да е в
близост до огледалата, за да се
отразява в тях.

5.По възможност е най-доб-
ре вратата на дневната

да е остъклена в по-голямата
си част, за да се осигури
достъп на естествена светли-
на в антрето.

6.Подборът на цветовете е
изцяло субективен, но ос-

новните принципи е добре да се
спазят. Стените и таванът е
препоръчително да са боядисани
в светли тонове. Портманто-
то и допълнителните аксесоари
– в малко по-тъмни нюанси, но

от същата цветова гама като
тази на стените. Подовата нас-
тилка (теракота, гранитогрес,
ламинат) би било добре да е в
тъмен цвят предвид ролята на
антрето – а именно да е свързва-
що пространство между
външния свят и вашия дом. 
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АРХИТЕКТ

ТЕОДОРА ТОНЕВА

e завършила архитектурния
факултет на УАСГ през 1999
г. През 2006 г. в „Буларх“, ка-
то проект мениджър и архи-
тект заедно с арх. Б. Захари-
ев проектира една от сгради-
те на Първа инвестиционна
банка на бул. „България“, ва-
канционно селище край Созо-
пол. Има зад гърба си интери-
орни проекти на казина и дру-
ги големи сгради. Сега арх. То-
нева работи в собственото
си архитектурно ателие „Ат-
рия архитекти“.

ААННТТРРЕЕТТОО
МАЛКОТО

Функцията на входното антре е да „посреща“ и предразпо-
лага както гостите, така и самите домакини. Неговото
обзавеждане ни загатва за интериорното решение на це-

лия дом. Прагматичните му функции се изчерпват със съхранява-
нето на обувки, връхни дрехи, шапки и чадъри.

Според индивидуалния вкус на домакина интериорното простра-
нството трябва да се реши освен естетически и чисто техничес-
ки. Трябва да се съобразят техническите параметри и възможнос-
тите на конкретната пространствена конфигурация – ширина и
височина на помещението и брой и разположение на вратите. 

ПРИМЕРЕН ВАРИАНТ

„Нашето“ антре е дълго 2,3 м,
широко – 1,6 м, и високо – 2,7 м
(стандартните размери на пове-
чето антрета). Конфигурацията
в случая е с 3 врати: входна, вра-
та на дневната (срещу входната)
и врата на банята. Перспектив-
ните скици (изпълнени са в раз-
лични цветове) ви предлагат ва-
риант за оптическо разширяване
на пространството.



1.Стената, която дели ант-
рето и дневната, може да

се разнообрази, като в нея се
вградят стъклени тухли в ня-
каква разчупена форма. Освен
че са естетични, те позволя-
ват в помещението да проник-
не повече дневна светлина.
Вратата на дневната също е
добре да е остъклена по съща-
та причина. След като вече са
направени „отворите“ за есте-
ствена светлина, по ваше ус-
мотрение можете да разполо-
жете и изкуственото освет-
ление. То, естествено, участва
в интериорното решение как-

то чисто практично, така и
естетически.

На тази стена има възмож-
ност да се монтират огледало и
помощна масичка. Помощната
масичка се състои от две час-
ти: правоъгълна поставка за
чадъри (затворена от три
страни) и самата масичка, коя-
то може да се проектира спо-
ред индивидуалните предпочи-
тания на домакините. Добре
подбраните декоративни аксе-
соари „приобщават“ входното
антре към цялостното обза-
веждане на апартамента. Цел-
та е това пространство да не

се възприема само като преход-
но.

2.На срещуположните стени
може да се конфигурира за-

качлива нестандартна група
мебели (отново на модулен
принцип), които да изпълняват
функцията на портманто. По-
мощната масичка може да бъде
доразработена като шкаф за
обувки. Също както и помощ-
ната седалка. Ъгловото прост-
ранство спокойно може да се за-
еме от нестандартно оформе-
на закачалка за връхни дрехи, а
нейният „таван“ да се превърне
в място за шапки.

3.Подът на антрето може
да се изпълни артистично с

теракотени плочки с различна
големина и цвят, подредени на
мозаечен принцип. 

4.Голямото антре позволява
по-голяма смелост в избо-

ра на цветове. Предлагаме ви да
го „осветите“ с чисти и наси-
тени цветове като оранжево,
жълто, тъмносиньо, светло-
синьо и светла охра.

CMYK-99

Бела, брой 11 (117), 2007
99

ИВА

ВЕЛЕВА-СТАНЕВА

се занимава с аранжиране и
проектиране на интериорни и
екстериорни пространства
от няколко години. Мотото
в работата є е, че всичко е
възможно, стига човек да има
желание да го постигне. Ива
прие с голямо удоволствие да
рисува перспективни скици в
рубриката „Идеи за копиране“,
с които да ви представя въз-
можни за изпълнение проекти,
за които от ваша страна се
иска само желание да ги осъ-
ществите.

ГОЛЯМОТО

То предоставя възможност за по-голям размах по отношение
на обзавеждането. И позволява прилагане на интериорна
концепция, според която не е задължително мебелите да са

конструирани блоково. 
Предлагаме ви артистично интериорно решение на голямо антре

посредством използване на мебелни модули, ситуирани в две групи.

ПРИМЕРЕН

ВАРИАНТ

„Нашето“ голямо
антре е дълго 2,8
м, широко – 2,9 м,
и високо – 2,7 м.
Конфигурацията е
с пет врати:
входна, врата на
дневната (срещу
входната), врата
на кухнята (вляво
от входната) и
врати на спалнята
и на банята (сре-
щу кухненската).
Ако вашето ант-
ре е с подобни
размери и разполо-
жение, можете да
се възползвате
от идеята, която
с нашите перспек-
тивни скици (в
различни цветове)
ви предлагаме за
обзавеждането му.
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Т
ова е важно за тяхната
аклиматизация – те
трябва да свикнат с
домашните условия,

преди навън да е станало прека-
лено студено и преди да сме
включили парното.

Растенията трябва да се сло-
жат на 

закрито, 
защитено място 

преди да се внесе в стаята – на
остъклена тераса или в антре-
то. Огледайте добре всяко и го
почистете от изсъхнали листа
или прецъфтели цветове. Сак-
сиите и сандъчетата измийте
старателно с четка и вода. Рас-
тенията трява да бъдат здрави
– прегледайте ги за вредители,
гъбички или други болести. Ако

намерите такива, задъжително
използвайте инсектицид или
фунгицид за отстраняването
им.

Светлината 
е най-важният фактор за доб-
рото развитие на стайните
растения през есента и зимата.
Без достатъчно светлина те
ще растат слаби и вяли и ще бъ-
дат уязвими от много пробле-
ми. Докато тези, които рас-
тат енергично, са винаги по-
здрави и атрактивни на вид. 

Количеството светлина, от
което растенията се нуждаят
в домашни условия, зависи от
съответния вид, но като цяло
идеалното място е южен или
източен прозорец (или в бли-
зост до такъв). Избягвайте

обаче листата на растенията
да се опират в рамката на про-
зореца, която е студена. През
по-слънчевите есенни и зимни
дни растенията могат да поне-
сат час или два директна слън-
чева светлина, без това да им се
отрази лошо.

Всички стайни растения се
нуждаят от 

редовно поливане 
Количеството и честотата

на поливане зависят от много
фактори – вида и големината на
растението, контейнера, в кой-
то е засадено то, и т.н. Свет-
лината, температурата и
влажността на въздуха в поме-
щението също оказват влияние
на поливането. Растенията, ко-
ито виреят при по-силна свет-

лина, имат нужда от повече во-
да, и обратното. По-високата
температура и по-ниската
влажност на въздуха също
изискват по-обилно поливане.
При поливанете трябва да се
спазва основното правило рас-
тението да се полива дотогава,
докато водата започне да изти-
ча през дупките на подложката.
Излишъкът от вода трябва да
се изхвърли. Количеството
нужна на растението вода по-
опитните градинари съобразя-
ват и с повърхността на почва-
та в саксията или сандъчето.
Например африканската теме-
нужка и папратите трябва да
бъдат полети веднага след като
пръстта на повърхността на
саксията изсъхне. Повечето су-
кулентни и кактусите се поли-
ват едва след като цялата
пръст в контейнера стане суха.
Като цяло трябва да се има
предвид, че през зимата повече-
то растения забавят растежа
си и затова не се нуждаят от
много вода.

Оптималната 
дневна 

температура 
за стайните растения варира
между 18 и 23 °С, а нощната
трябва да е около 10 °С по-нис-
ка. Ако растението се гледа на
по-хладно, то ще се нуждае от
по-малко количество вода и
светлина. Стайните растения
трябва да бъдат далече от въз-
душно течение, особено през
есенно-зимния период. Трябва
да се избягват и горещи и сухи
места като това до радиато-
ра. Добрата циркулация на въз-
духа в помещението е също от
изключително значение за здра-
вословното виреене на расте-
нието.

Много стайни растения про-
изхождат от влажните тропи-
чески гори. За доброто им раз-
витие в домашни условия е мно-
го важно поддържането на 

оптимална 
влажност 
на въздуха 

Заради изкуственото отоп-

ППррииббииррааннее
ннаа  ссттааййннииттее
ППррииббииррааннее

ннаа  ссттааййннииттее  
ВВ  ннааччааллооттоо  ннаа  ннооееммввррии  ссттааййннииттее  ццввееттяя,,  

ккооииттоо  ппрреезз  лляяттооттоо  ссаа  ссее  ррааддввааллии  ннаа  ххууббааввооттоо  ввррееммее  
ннаа  ббааллккооннаа  ииллии  вв  ггррааддииннааттаа,,  ттрряяббвваа  ззааддъъллжжииттееллнноо  

ддаа  ббъъддаатт  ппррииббррааннии  ввъъттррее..

в е т яц
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ление през есента и зимата тя
рязко спада. Ниската влаж-
ност на въздуха води до по-го-
ляма загуба на вода през листа-
та на растенията, което
изисква по-обилно поливане.
Сигурен белег за недостатъч-
ната влажност на въздуха е по-
кафеняването на листата. Тя
може да доведе и до друг проб-
лем – много вредители виреят
точно в топли и сухи условия и
са истинска напаст за стайни-
те растения. Избягвайте
пръскането на листата с вода
– по този начин повишавате
влажността само моментно,
но пък създавате предпоставка
за развитието на гъбички или
бактериална инфекция по са-
мите листа. Вместо да ги
пръскате, можете да повиши-
те влажността на въздуха чрез
електрически овлажнител за
самото помещение, да поста-
вите до саксиите няколко под-
ложки с вода или да струпате
няколко растения едно до друго
и да използвате влагата, която

се отделя от листата им.
Стайните растения сами си

произвеждат хранителни веще-
ства чрез фотосинтезата и
имат нужда от 

наторяване 
само като добавка. Много важ-
но правило за доброто им разви-
тие е да не се прекалява с тях-
ното торене. В противен слу-
чай растенията ще станат ед-
ри и сочни, но пък ще привличат
повече насекоми, а и ще се нала-
га по-често да ги пресаждате.
През есента и зимата поради за-

бавения растеж наторяването
трябва да се сведе до минимум.

Други грижи
Ако сте осигурили необходими-

те количества светлина, вода и
влажност на вашите растения,
не би следвало да имате пробле-
ми с вредители и болести и през
този сезон. Все пак е задължи-
телно и през есента стайните
растения да се прегледат стара-
телно и ако е необходимо, да се
лекуват с подходящ препарат.

Не забравяйте и през този се-
зон да почиствате листата на

растенията от прах и нечисто-
тия, която разваля добрия им
външен вид, затруднява процеса
на фотосинтезата поради по-
малкото количество слънчева
светлина и става идеална среда
за развитието на насекоми. По-
чистването става с гъба, напо-
ена в хладка вода и няколко кап-
ки мек сапун за измиване на съ-
дове. Растенията с по-фини
листа могат да бъдат измити
директно под слабо течаща во-
да, като саксията бъде наклоне-
на и притиснато с длан, расте-
нието да остане отдолу. 



Г
олямото пране отдав-
на не е онзи малък би-
тов кошмар. И перал-
ната машина отдавна

не е разкош, а необходимост.
Но разхвърляното по сушилни-
ци бельо из къщата и банята и
огромните купчини, очакващи
да бъдат изгладени, не са огром-
на радост за домакинята. 

В режим non stop
Ако разполагате със средства,

горещо ви препоръчваме да си
купите сушилня. Тези агрегати
обещават да влязат в масова
употреба точно както влязоха
и пералните – изведнъж! Един-
ственият им недостатък е
размерът. Той е такъв като на
пералнята. И ако инсталирате
у дома си две такива „чудови-
ща“, те ще заемат немалко
пространство. Но изход има –
можете да инсталирате единия
агрегат до другия. 

На пазара се предлагат 
и модели „2 в 1“ (пералня +

сушилна в компактен вариант),
но повечето от производители-
те препоръчват купуването 
на две отделни съоръжения.
Причината е, че между пране-

то и сушенето има разлика в
„обемите“. Ако компактната
машина е в състояние да изпере
5 кг дрехи, то тя може да изсу-
ши наведнъж само 2,5 кг от
тях. Затова или трябва да пе-
рете дрехите на малки „пор-
ции“, или пък след изпирането
да спирате машината и да ги
разделяте на две купчини за су-
шене. 

Добрата сушилня в много от
случаите позволява да се избег-
не гладенето.
В стандартния си вариант (не

в компактния) тя е разчетена
за 5–6 кг дрехи. Но трябва да се
ориентирате и по типа на тъ-
каните. Може да суши 5–6 ки-
лограма памучни дрехи, но син-
тетични – само 2 кг. За копри-
нените килограмът е само

един! Да избегнете гънките и
степването, ще ви помогне
функцията „обратно завърта-
не“ – когато барабанът се вър-
ти на интервали ту в едната,
ту в другата посока. Но пък
такъв режим представлява
допълнително натоварване за
мотора, който по принцип се
износва бързо. Изберете модел
с режим на работа non stop, кой-
то разполага вътре в барабана
със специални лопатки за пре-
обръщане на дрехите. 

Енергоразходът на сушилния
агрегат зависи много от въз-
можностите за центрофугира-
не на пералната машина. С кол-
кото повече оборота върти
центрофугата, толкова по-мал-
ко време и енергия ще отидат
за сушенето на дрехите в су-
шилнята.

Къш на влагата!
Попитайте продавача дали су-

шилнята разполага със система
за почистване на машината от
влагата. Влажният въздух от
барабана може по принцип да се
елиминира на принципа на при-
нудителната вентилация, като
се отведе от помещението с
помощта на допълнителен шла-
ух, включен към общата венти-
лационна система. Но има още
и циркулиращи системи (от
кондензационен тип), които съ-
бират влагата в отделен водос-
борник или я отвеждат в кана-
лизацията (в този случай се на-
лага съединяване).

Без прах и косми
Още един важен момент при

сушилните е прахоулавящият
филтър, в който в хода на суше-
нето се събират всички малки
боклучета и власинки. Колкото
по-голям е той, толкова по-доб-
ре се справя със задачата си. А
колкото по-лесно се почиства,
толкова по-удобен е за под-
дръжка.

Не си струва да икономисвате и
от програмите за сушене.
Обикновено те се разделят:

� по типа на тъканите. Коп-
рината и вълната се сушат раз-
лично, което предполага и две
различни програми.
� по остатъчната влажност.
Най-разпространени са режими-
те „под ютия“ и „в шкафа“.
При първия нещата съхнат до
степен на влажност, която е
най-удобна за гладене. При вто-
рия дрехите могат направо да
се приберат в гардероба.
� по типа на дрехите – за ри-
зи, бельо, панталони и т.н. Тези
програми са удобни за голямо
семейство, където се събират
накуп много еднотипни дрехи.
� Не пренебрегвайте програ-
мата „проветряване“. Ако се
налага без пране да се избавите
от праха или космите на до-
машните животни, полепнали
по дрехите и бельото, тази
функция на сушилния апарат е
незаменима. 

Всички други допълнителни
програми – забавен старт, ос-
ветен барабан, блокировка на
програмите – значително уве-
личават цената на машината,
така че изхождайте от своите
потребности и финансови въз-
можности. 
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ССуушшееннее  
ппоо  ннооттии
ССуушшееннее  
ппоо  ннооттии

НА ВЪЗДУХ

Най-често в България прането
се суши на простор, монтиран
на открита тераса. Имайте
предвид, че на слънце дрехите
изгарят, а от студа избеляват.



Н
о чистотата създава чувство за хар-
мония и спокойствие. Освен това не е
маловажна за малкото дете. Въп-
росът, как да се спести време от чис-

тене, е животрептящ и за бизнес дамите,
които до късно стоят в офисите си. 

Емоционална настройка 
Само бодрото настроение може да ви

стимулира да почистите бързо и ефектив-
но. Повдигнете го с ритмична музика. И си
повтаряйте наум: „Бързо ще се справя с
всичко. Домът ми ще блесне от чистота
само след два часа.“ И дори не си помисляй-
те: „Уф, пак чистене! Тази домакинска ра-
бота край няма.“ 

Срокът, който си поставяте, също е ва-
жен. Когато рамкирате работата си
„от–до“ (например в рамките на един час),
ще успеете по-лесно да се концентрирате
върху нея и да свършите всичко, което сте
си набелязали. 

Готови! Старт!
С какво да започнете почистването? Раз-

личните жени имат различни приоритети,

но най-добре е да стартирате с кухнята,
ваната и тоалетната – местата, които се
смятат за „визитки“ на всяка домакиня. 

КУХНЯТА � За да спестите време, за-
почнете едновременно две-три неща. За-
пушете канала на мивката и я напълнете с
гореща вода и препарат за миене на съдове.
Накиснете мръсните чинии в този разт-
вор и ги оставете „да се мият сами“. Маз-
нината ще „падне“ от тях за минути.
� През това време избършете кухненски-
те плотове, повърхността на столовете,
вратите (особено около дръжките), види-
мата част на шкафовете и хладилника.
� Приберете по шкафовете всички тенд-
жери и тигани, които сте натрупали вър-
ху сушилника. Те създават усещане, че кух-
нята ви е разхвърляна. Освен това не всич-
ки са за показ. Признайте си, че някои са с
доста загоряло дъно, за което все не ви ос-
тава време да изтъркате. � Накрая бър-
зо да изплакнете съдовете. Кухнята е поч-
ти идеална. 

БАНЯТА � Пуснете гореща вода от душа,
затворете вратата и оставете банята да се
напълни с пара. Под въздействието на парата

мръсотията се отстранява по-лесно и бързо.
� Мивката, ваната и тоалетната чиния об-
работете със специализирани за целта почи-
стващи средства. На пазара има много ефек-
тивни. След няколко минути изплакнете и
забършете със суха кърпа всички повърхнос-
ти. � Приберете в шкафа всички шишенца и
тубички, пръснати по етажерките. Със сор-
тирането им можете да се заемете, когато
имате повече време. � Ако очаквате гости,
изберете три-четири флакона козметика в
еднакъв цвят и ги подредете така, че да изг-
леждат красиво. � Сложете на мивката нов
сапун, който винаги изглежда по-представи-
телно от употребявания. 

Колко често 
Ако си създадете режим за ежедневно

поддържане на чистотата, ще избегнете
натрупването на тези задължения. Опреде-
лете си един ден за пода, друг – за прането,
трети за – кухнята, четвърти - за банята.

Другият вариант е да „запуснете“ дома и
да правите големи почиствания, но по-ряд-
ко. Вие изберете как да постъпите – според
темперамента и начина си на живот.

Още шарени съвети
� Поне два пъти в годината чистете ки-
лима. Използвайте мека четка, напоена с
вода и спирт (2 с. л. спирт на 1 л вода). Под-
сушавайте килима с кърпа. � Огледалото
ще измиете най-ефикасно с памучна кърпа,
навлажнена с чист спирт, а после с мека
хартия (но не с вестник). � След взимане-
то на душ веднага подсушавайте стъклата
на душ-кабината, за да не се образуват неп-
риятни петна по повърхността є. Създай-
те си навик да го правите, за да си спести-
те време за търкане на петната. � Оста-
вайте кухнята чиста, преди да си легнете,
защото няма нищо по-хубаво от това да за-
почнете деня „на чисто“.  
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Въпросът „Как да почистим бързо?“ тормози най-вече младите майки,
чийто живот изцяло се върти на пета около децата. С две думи, 
те страдат от абсолютна липса на време – за себе си, за съпруга си, 
за приятелите и за роднините. А какво остава за чистенето? 

по-бързо
Почистване, но 
по-бързо

ГЛАВНИ ПОМОЩНИЦИ

За максимално ефективното чис-
тене помагат някои съвсем обикно-
вени предмети от домакинството.
� На първо място е кофата със
специално приспособление за изс-
тискване на уреда за миене или ме-
ханична миячка за пода, която мо-
же да се изцеди само с едно движе-
ние на ръката. Така можете да чис-
тите пода, без да се навеждате и
напрягате излишно. � Не пропус-
кайте да си купите специална кър-
па от микрофибър за почистване
на праха. С нейна помощ полирани-
те повърхности ще светнат.
� „Въоръжете“ се и със специални
салфетки за влажно почистване,
които не оставят следи.
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ПЪРЖЕНА САЛАТА С ПИЛЕ И ЦАРЕВИЦА
�

ЗА 4 ПОРЦИИ:
�2 броя пилешки гърди (по 250 г всяко
парче) �300 г царевица (от консерва)
�1 глава червен кромид лук �1 авокадо
�1 глава бял кромид лук �10 броя чери
доматчета �1 с. л. ароматна смес от
босилек, мащерка и магданоз �няколко
пера зелен лук �5 с. л. светла бира �1
лимон �6 с. л. зехтин �сол и черен пи-
пер �4 листа от зелена салата
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Червеният лук се нарязва на тънки по-
лумесеци, доматчетата се разполовяват, а
царевицата се отцежда. Авокадото се на-
рязва на кубчета и се полива с лимонов
сок, за да не потъмнее. Всичко се разбъ-
рква в дълбока купа.
2. Добавят се ароматните подправки и на-
рязаните на ситно пера зелен лук. Така

подготвени, зеленчуците се прибират в
хладилника и стоят там до момента на
сервиране.
3. Белият лук се нарязва на ситно и се
пържи в 2 с. л. зехтин, смесени с бирата,
докато течността се изпари. Прибавят се
предварително посолените и овкусени с
черен пипер пилешки гърди, които се запъ-
ржват по 5 минути от всяка страна. След
като изстинат, филетата се нарязват на
парченца по диагонал и се слагат при зе-
ленчуците.
4. Останалият зехтин се разбърква в ку-
пичка с 1 с. л. лимонов сок, сол и черен пи-
пер на вкус. Салатата се подправя с така
получения дресинг и се сервира върху лис-
та от зелена салата. 
Време за приготвяне: 30 мин
В една порция: 300 кал

Пилешко 
меню

Пилешко 
меню

Всяка домакиня умее да приготвя
поне 3 манджи с пиле. 
„Бела“ ви предлага още 
5 по-екзотични. За да има
разнообразие на трапезата ви.

ПЕчЕНО ПИЛЕ ВЪРХУ РЬОЩИ (КАРТОФЕНИ ПАЛАчИНКИ)

ЗА 4 ПОРЦИИ:
�1 пиле (около 1,2 кг) �3 тънки
резена бекон �1 лайм (зелен ли-
мон) �4 дафинови листа �1
стрък розмарин �3 средно голе-
ми глави червен лук �1/2 чашка
водка �2 стръка мащерка �1
скилидка чесън �сол и пипер на
вкус
За рьощите: �700 г картофи
�краве масло �сол, червен и че-
рен пипер
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Пилето се подправя със сол, чер-
вен и черен пипер отвън и отвът-
ре. Напълва се с целия лимон, парче-
тата бекон, розмарина и дафинови-
те листа. Слага се в тава, залива
се с водката и малко вода и се
поръсва с червения лук, нарязан на
полумесеци, и скилидката чесън, на-
рязана на ситно. Пъха се в студена
фурна и се пече 50 минути на 180
°С, като от време на време се по-

лива със соса от печеното.
2. Картофите се обелват, настъ-
ргват се на едро ренде (или се на-
рязват на много тънки клечици),
посоляват се и се подправят с
черен пипер на вкус. Сместа се
разделя на четири части и всяка
се пържи в тиган с незалепващо
покритие, предварително намаз-
нен с краве масло. Картофената
смес се разпределя равномерно по
дъното, притиска се с шпатула и
се пържи до златисто. След това
рьощата се обръща с помощта на
чиния и се изпържва и от другата
страна. Така се приготвят и ос-
таналите.
3. Изпеченото пиле се разделя на
порции и всяка се сервира върху ка-
напе от картофени рьощи, украся-
ва се с печения лук и се наръсва с
листата от мащерка. 
Време за приготвяне: 80 мин
В една порция: 560 кал

ЦЕНЕН СЪВЕТ

Пилето може да се ма-
ринова предварително
със сока от 1 лайм, да-
финов лист и малко
водка (или ракия). Пок-
рива се с фолио и се ос-
тавя на хладно да прес-
тои поне 1 час.

�

к у х н я т ав
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МАРИНОВАНО ПИЛЕШКО СЪС ЗЕЛЕН ФАСУЛ

�
ЗА 4 ПОРЦИИ:
�400 г пилешко филе �4 малки глави
кромид лук �200 г зелен фасул �1 връзка
магданоз �няколко стръка зелен лук �2
с. л. зехтин �сол За маринатата: �4 с.
л. соев сос �2 с. л. балсамов оцет �1
скилидка чесън �парченце пресен джинд-
жифил �щипка лют червен пипер
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Чесънът се пресова, джинджифилът се
настъргва, добавят се соевият сос,
оцетът, лютият пипер и всичко се разбъ-
рква много добре, за да се получи марината.
Пилешките филета се нарязват на ивици
(по 5 см всяка) и се държат 30 минути в
хладилник, накиснати в маринатата, като се
разбъркват от време на време.
2. Лукчетата се почистват и нарязват на

по-едри парчета. Зеленият фасул се измива
и нарязва. Зехтинът (за готвене) се загрява
в по-дълбок тефлонов тиган и в него на си-
лен огън за няколко минути се запържват
лукчетата и зеленият фасул. Зеленчуците
трябва да останат леко хрупкави. Изваж-
дат се и се оставят да изстинат.
3. В същия тиган се запържва за 3 минути и
пилешкото месо. Лукът и фасулът се връ-
щат отново в съда. Всичко се залива с мари-
натата и се поръсва с нарязаните на ситно
магданоз и зелен лук. Ястието се посолява и
се оставя на котлона още 5 минути, като
се бърка от време на време. При сервиране
може да се поръси с нарязани на ситно пера
зелен лук.
Време за приготвяне: 35 мин
В една порция: 210 кал

ГЮВЕчЕТА С ПИЛЕ И ЗЕЛЕНчУЦИ ПОД КОРА

�
ЗА 4 ПОРЦИИ:
�6 пилешки бутчета �1 глава кромид
лук �1 морков �400 г готово тесто за
пица �1 жълтък �парче целина �100 г
замразен грах �12 малки печурки (без
пънчетата) �2 средно големи картофа
�1 ч. л. брашно �1 скилидка чесън �1 с.
л. нарязан на ситно магданоз �индийско
орехче �сол �черен пипер
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Лукът, морковът и парчето целина се по-
чистват и се оставят цели. Картофите се
обелват и разполовяват. Тези зеленчуци за-
едно с бутчетата се слагат в тенджера и
се подправят с 1 ч. л. сол. Всичко се залива
със студена вода, изчаква се да заври и се ос-
тавя да ври на умерен огън 15 минути. 
2. Пилето и зеленчуците се прецеждат и се
отделя 1 ч. ч. бульон. Чак сега зеленчуците
се нарязват на парчета. Бутчетата се обез-
костяват и също се нарязват. Гъбите се из-

миват и запържват до златисто в малко
олио заедно с нарязания на ситно чесън. Към
тях се прибавят грахът, нарязаните сварени
зеленчуци и пилето. 
3. Брашното се разбърква в чашата с отде-
ления бульон и сместа се подправя с магда-
ноза, индийското орехче, сол и черен пипер
на вкус. Оставя се да поври няколко минути
при непрекъснато бъркане и се излива върху
зеленчуците и пилето. 
4. Ястието се разпределя в 4 гювечета. Тес-
тото се разделя на 4 топки, от които се
разточват кръгли кори с диаметър малко по-
голям от този на гювечетата. Ръбовете на
гювечетата се намазват с жълтък и се пох-
лупват с разточените кори, намазани отгоре
с останалия жълтък. Пекат се 20 минути в
предварително загрята до 180 °С фурна. Гю-
вечетата се сервират топли, но не горещи.
Време за приготвяне: 65 мин
В една порция: 265 кал

ПИЛЕШКО ФИЛЕ В КОРИчКА

�
ЗА 4 ПОРЦИИ: 
�500 г пилешки гърди 
�2 яйца 
�1 с. л. ароматна смес от магданоз и
мащерка 
�царевично брашно 
�бяло брашно 
�1 скилидка чесън 
�олио за пържене 
�сол и черен пипер на вкус
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Месото се нарязва на флейки и се подпра-
вя със сол и черен пипер на вкус. Яйцата се
разбиват в дълбока купа, добавят се аро-
матните подправки. Филенцата се овалват

в бяло брашно, след това – в яйчената смес,
и накрая – в царевично брашно.
2. В дълбок тиган се загрява олио (в количе-
ство като за маслена баня) заедно със ски-
лидката чесън, която се отстранява преди
пържене на филетата. Филетата се изпъ-
ржват до златисто – от всяка страна по 5
минути. 
3. Месото се изважда върху салфетки, за да
се отцеди от излишната мазнина, и като
поизстине малко, се нарязва по диагонал на
парченца около 1 см. Сервират се топли и
хрупкави.
Време за приготвяне: 25 мин
В една порция: 655 кал

ЦЕНЕН СЪВЕТ

Филетата може да се поднесат върху канапе от черве-
ни печени чушки, подправени със зехтин, сол и пипер.
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Класически английски
ванилов крем
Класически английски
ванилов крем

ЗА 4 ЧАШИ:
�400 мл прясно мляко �4 жълтъка �80 г захар �1 ч. л. царевично нишесте �1 ванилия

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1.Ванилията се разбърква в млякото и то се оставя да заври на слаб огън. След кипване вед-
нага се дръпва от котлона и съдът се похлупва. Захарта, нишестето и жълтъците са раз-

биват с вилица.

2.Разбиването продължава с миксер, като скоростта се увеличава постепенно, докато смес-
та стане гладка и започне да се точи.

3.Млякото се прибавя постепенно на много тънка струйка при непрекъснато бъркане.
Кремът се вари на много слаб огън, докато започне да полепва по бъркалката. Веднага се

дръпва от огъня и тенджерката се потапя в съд със студена вода, за да се спре варенето.
Време за приготвяне: 20 мин

ТЪНКОСТИТЕ
�За да не се пресекат жълтъците, млякото се прибавя много бавно.
�Когато кремът стане готов, се пресипва веднага в студен съд, за да спре процесът на ва-
рене. Превареният английски крем лесно се пресича.
�Царевичното нишесте се прибавя, за да не се пресече кремът.
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РАЗНОВИДНОСТИ

ØС шоколад Кремът се приготвя по класическата рецепта, но
със 100 г захар. На водна баня се разтопяват 100 г шоколад, който
се добавя към крема 1 минута преди дръпването му от котлона.
Сместа се разбърква енергично.
ÙС шам-фъстък 80 г почистени шам-фъстъци се нарязват на ед-
ро. Кремът се приготвя по основната рецепта и преди да се сложи
да се вари, се добавят нарязаните шам-фъстъци. Преди сервиране
кремът може да се украси отгоре с едро счукани шам-фъстъци.
ÚС карамел Карамелът се приготвя от 100 г захар и 3 с. л. вода.
Съдът се потапя в друг съд със студена вода. Когато карамелът
се охлади, в него се разбъркват още 2–3 с. л. вода. Кремът се при-
готвя по класическата рецепта, но в него се разбърква енергично
и карамелът.
ïС горски плодове 100 г горски плодове (ягоди, френско грозде,
касис и др.) се поръсват с 1 с. л. ликьор „Коантро“ и 1 с. л. захар.
Приготвя се основният крем, оставя се да изстине и в него се
разбъркват плодовете, отцедени от получилия се сироп.

Ø

Ù

Ú

ï
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арнъ ярък, ануш абур, ла-
ваш, мантъ... Не посягай
към речника за чужди ду-
ми. Това са названията на

част от ястията, които редов-
но присъстват в менюто на се-
мейство Папазян. И на арменс-
ките семейства въобще. Отк-
рили хармония в това да са един
до друг дори и в кухнята, вече
три десетилетия двамата поч-
ти винаги са заедно над семей-
ната тенджера. Кухнята е мяс-
тото, където те никога не си
пречат. Той е по-артистичен
там, а тя – по-пунктуална.
Допълват се отлично, защото
Зорица е по-организирана в гот-
венето и тук тя е диригентът
– обича реда, прилежно добавя
продуктите по описания ред,
придържа се стриктно към ре-
цептите, които е научила от
свекърва си. Докато Бедро вна-
ся новаторските подсказки и
творчески променя „посоката“
на апетитната пара над ястие-
то. Въпреки че обикновено гот-
вят по едни и същи рецепти, Зо-
рица признава, че някои манджи
винаги стават различни на вкус.
Но винаги са вкусни благодаре-
ние на Бедро.

Кой е открил 
мусаката

Историческата справка ще ни
помогне да си обясним арменс-

кия вкус. Последното Арменско
царство обхваща земи, които
днес се намират в Югоизточна
Турция. Персите, византийци-
те, арабите, монголите и тур-
ците господстват на нейна те-
ритория до XIX в. 

В тази връзка арменската
кухня, традиции и бит са свър-
зан с Мала Азия и Ориента. Ка-
то, разбира се, има някои особе-
ности в рецептите и при гот-
венето, които са изцяло арме-
нски патент. 

Както навсякъде, така и в
кухнята дребните неща са най-
важни. Именно подправките са
тези, които придават неповто-
рим нюанс и типичен арменски
вкус на иначе познати и по дру-
ги географски ширини манджи.
Много народи претендират за
авторски права над популярна-
та из ориента мусака например.
Арменците също имат мусака,
но с неочаквано различен вкус.
Защото по тяхната рецепта
каймата се овкусява с канела. 

Карамфил и канела арменците
използват и при готвенето на
други ястия. Като, разбира се,
имат и манджи, които нямат
аналог в Ориента и са типично
арменски – ашурето, или ануш
абур, което в превод означава
„сладка супа“. Но е десерт. При-
готвя се и се консумира по ко-
ледните празници. 

АНУШ АБУР

(СЛАДКА СУПА) 
1 кг жито се накисва предва-
рително във вода (за 1 нощ).
На сутринта се сварява, като
водата, в която ври, трябва
да го покрива приблизително
7 пръста отгоре. Като се
свари хубаво и зрънцата му се
разпукнат, 1/3 от него се пре-
карва през гевгир. Люспите се
изхвърлят, а полученото ни-
шесте се връща обратно в
останалото жито. Към жи-
тената смес се добавя 1 кг
захар и варенето продължава
още известно време, докато
захарта се разтопи докрай.
Прибавят се ядките – лешни-
ци, фъстъци, печени орехи,
предварително обелени – и
стафиди. Колкото повече яд-
ки, толкова по-добре. Задъл-
жителна „мерудия“ за ашуре-
то е розовата вода – слага се
накрая. 

ВИЗИТКА

Д-р Зорица Папазян е специалист по вътрешни болести и рабо-

ти като общопрактикуващ лекар в БНР от 1984 г. насам. Бед-

рос Папазян е виолист в Софийската филхармония. Ръководи-

тел е на AGBU – благотворителна общоарменска организация

със стогодишна практика. Дирижира арменски камерен ор-

кестър, който концертира с изтъкнати български музиканти

като Теодоси Спасов, Симеон Щерев и др. 

Двамата се запознават в София, където Зорица има състуде-

нтки арменки. Срещата им се оказва съдбовна. Имат две голе-

ми дъщери. Едната живее в Хамбург и е цигуларка в оркестър

„Хамбургски симфоници“. А другата е омъжена и живее в Со-

фия. Имат внук Давид.
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Ако не е
вкусно,
оплачи се 
на арменския
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Суетнята 
край тавата 

Уговорихме се за среща със Зо-
рица и Бедро в неделя късен сле-
добед. През деня двамата бяха
варили лютеница „по рецепта-
та със 100-те чушлета“, но се
учудиха на кулинарното ми не-
вежество, защото аз не я знаех.
Вечерта Бедро Папазян тряб-
ваше да бърза за концерт в зала
„България“. Затова за кратко-
то време, с което разполагахме,
от дългия списък с типично ар-
менски гозби избрахме една, ко-
ято съчетава предимствата да
не е времеемка, да е лесна за
изпълнение и в същото време да
е вкусна.  

Опитвах се да не преча и да
науча колкото се може повече
за арменската манджа, докато
домакините ми готвеха. Бедро
се оказа много разговорлив.

През цялото време се оправда-
ваше с прословутата арменска
приказливост. От него научих и
вица за арменското знаме. По-
неже си признах, че не си спом-
ням как изглежда техният
флаг, той с усмивка ми обясни,
че арменското знаме е метър
на метър плат с 2 метра уста
и 24 метра прът, за да не се
влачи езикът. И понеже много
говорихме, едва не загорихме
манджата.

Покрай готвенето научих още,
че всяка неделя арменската
общност се събира в арменска-
та църква. Което ме наведе на
други мисли. Че ние, българите,
се събираме най-често в кръчма-
та... Сигурно защото сме малко
нещо неверници. Попитах ги за
арменските ресторанти и се
оказа, че кръчмите в Ереван би-
ли много по-шумни от тукашни-
те. Отново заради прословута-

та арменска бъбривост. 
Предпочитаното питие от

арменците по време на хране-
не е конякът. Пият го и като
аперитив, и като „компания“
на храната, но също и след хра-
нене. 

Не разбрах с каква музика
точно се консумира арменска-
та храна, защото Бедро, когато
не е на работа, предпочита ти-
шината. Със сигурност музика-
та, която съпътства хранене-
то, не трябва да бъде изисква-
ща – обясни Бедро, нито нат-
рапчива. „Такава, че да ти поз-
волява да се храниш. Не класи-
ческа. Макар че ми се е случвало
да свиря Чайковски по време на
правителствени вечери.“ Разка-
за ми и за срещата си с
Клинтън, пред когото също е
свирил. Но главното, за което
се бяхме събрали, бе все пак   

карнъ ярък 
В превод – патладжан, пълнен

с кайма. Патладжанът е на по-
чит в арменската кухня. Рецеп-
тата е изпитана, лесна и вкус-
на, почти няма какво да сбър-
каш, когато я приготвяш. Но
ако нещо не ти се получи, иди се
оплачи на арменския поп! 

Нали си спомняш откъде идва
вицът? Навремето всички ходи-
ли при арменския свещеник да се
оплакват, а той все ги изслушвал
търпеливо и им казвал: „Чакайте,
Господ ще ви помогне...“ И нищо
не се случвало... Но хората не се
отказвали да чакат и продължа-
вали да си ходят при него. Нищо
че не можел да им помогне. Изпо-
лзвали го един вид само за разту-
ха, да си поприказват с него. Опа,
и аз май се разприказвах... 

А сега, запретвай ръкави, пре-
пасвай престилка и... на работа.

ЗА 6 ПОРЦИИ: 

�1/2 кг кайма
�3 големи патладжана
�2 глави кромид лук

�5 домата
�канела
�сол
�червен пипер
�магданоз

КАРНЪ ЯРЪК – ПАТЛАДЖАН ЗА НАЧИНАЕЩИ

стъпка x стъпкастъпка x стъпка

Патладжаните
се измиват и
разполовяват.
След това се
натриват със
сол от всички
страни и се ос-
тавят да прес-
тоят 15–20 ми-
нути, докато се
отцеди горчил-
ката им.

През това време лукът се
обелва, нарязва се на ситно
и се задушава заедно с кай-
мата. Но без мазнина! Кай-
мата ще пусне достатъчно.
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Подреждат се в тавичка, покриват се с наряза-
ни на кръгчета домати и ястието се поръсва с
нарязан на ситно магданоз. Дъното на тавата
не е необходимо да се намазва с олио. Патладжа-
ните при пържене попиват мазнината като
сюнгери. Ястието се пече в умерена фурна, до-
като изври водата и остане на мазнина.

Когато ястието ос-
тане на мазнина, в
каймата се разбъ-
ркват канелата и
червеният пипер.

Към задушената кай-
ма се прибавя прясно
нарязаният магданоз и
се разбърква добре.

Запържените патлад-
жани си издълбават,
след което се напъл-
ват със задушената
кайма.

Патладжанените
„лодки“ се
опържват от всич-
ки страни в олиото. 

Текст Теодора СТАНКОВА
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ІІ. ЗА „ВРЪЗКАТА“ ТИ С БЕЛА
1. Откога четеш списанието?
� От самото начало (19.02.1998 г.).
� От 5–6 години.
� От 1–2 години.
2. Откъде научи за него?
� От прочетено в печата.
� От реклама по радиото/в метрото/по
телевизията/в интернет.
� От приятел/ка.
� От сергията.
� Не си спомням.
3. Колко често го купуваш?
� Всеки месец.
� През месец.
� По-рядко.
4. Случва ли се да не можеш да намериш
списанието в разпространителската
мрежа?
� Не.
� Да, в град
.....................................................
5. Колко души освен теб у дома (или в
офиса) четат купеното от теб списа-
ние?
� Един.                  � Двама.    
� Трима.                � Повече.
6. Колко време пазиш всеки закупен брой?
� Докато го прочета.
� Няколко месеца.
� Около година.
� Пазя си всички купени броеве.
8. Кое те накара да купиш последния
брой:
� Корицата.
� Анонсите върху нея.
� Любопитството да прочетеш следва-
щите материали.
� Друго: ..........................................................
...........................................................................
11. Купуваш ли други списания освен „Бе-
ла“?
� Не.
� Да. (Кои са те?): ........................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................
12. Прилагаш ли съветите на „Бела“ на
практика?
� Да.
� Не.
� Понякога.
13. Ако не, какво ти пречи?
� Липса на време.
� Липса на средства.
� Намирам ги за неприложими.
14. Как най-общо би определил/а списание-
то?
� Интересно.
� Полезно.
� Еднообразно.
� „Близко“.
� Друго: ..........................................................
...........................................................................
15. Цената съответства ли на качество-
то и съдържанието на „Бела“?
� Цената съответства.
� Цената е ниска.
� Цената е висока.
16. Какво искаш да се промени в списание-
то?
� Текстовете.
� Дизайнът.
� Илюстрациите.
� Нищо.
� Друго: ..........................................................
...........................................................................
17. Отбележи не повече от три от неща-
та, заради които си го купуваш:
� Темите.
� Стилът.
� Идеите.
� Практичните съвети.
� Корицата.
� Оформлението.
� Друго: ..........................................................
...........................................................................
............................................................................

ІІІ. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО
1. Кои рубрики в „Бела“ четеш с най-го-
лям интерес?
� Мода.
� Красота и здраве.
� Да поговорим.
� „Бела“ в кухнята.
� Интервю.
� Звезди.
� Хая.
� Еко.
� Тя и той.
� Те за нас.
� Интимно.
� Деца.
� По света.
� Спектър.
� Астронавигатор.
� Други: ..........................................................
...........................................................................
2. Какво друго би искал/а да прочетеш?
Посочи теми или рубрики:
............................................................................
............................................................................
............................................................................
...........................................................................
3. Какво според теб не му достига на спи-
санието?
............................................................................
............................................................................
............................................................................
...........................................................................
4. Кое е излишно в него?
............................................................................
............................................................................
............................................................................
...........................................................................
5. Как предпочиташ да бъде поднесена ин-
формацията?
� Както досега.
� По-кратко.
� По-подробно.
� С повече практични съвети.
� С повече закачка.

А Н К Е Т А
НА СПИСАНИЕ „БЕЛА“
по повод предстоящия 10-годишен юбилей

І. ЛИЧНИ ДАННИ
Име и фамилия ............................................................................................................................................................................. Възраст .................... 
Образование ................................................................................................................. УЗ, Професия ............................................................................
Семейно положение .................................................... Деца ............................
Град/село, адрес, телефон: ...............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
Месечните доходи на член от семейството ти са около ................ лева.
В собствено жилище ли живееш? ............................ За какви лични удоволстия харчиш най-често: ...................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
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ІV. ЗА ОФОРМЛЕНИЕТО
1. Какво харесваш и какво не в графичния
дизайн на „Бела“?
............................................................................
............................................................................
............................................................................
...........................................................................
2. Каква трябва да бъде корицата на спи-
сание като „Бела“?
............................................................................
............................................................................
............................................................................
...........................................................................
3. Коя е любимата ти корица за 2007 г.?
............................................................................
............................................................................
4. Какво по-точно е мнението ти за нея?
� Хваща око.
� Стилна е.
� Предизвиква ме да погледна вътре.
� Безлична е.
� Не купувам „Бела“ заради корицата.
� Друго: ..........................................................
............................................................................
5. Какво е мнението ти за кориците през
2007 г. като цяло:
� Значително по-добри са от предишни-
те години.

� Това списание заслужава по-добри кори-
ци.
� Друго: ..........................................................
............................................................................
6. Би ли си купил/а списание единствено
заради корицата:
� Да.
� Не.

V. ЗА РЕКЛАМАТА
1. Купуваш ли от продуктите, рекламира-
ни в списанието?
� Да. Те са: .....................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
� Не.
2. Как възприемаш и оценяваш присъ-
ствието на рекламите в списанието ка-
то цяло?
� Актуално.
� Информативно.
� Безлично.
� Ефектно.
� Досадно.
� Полезно.
� Прекалено много на брой.
� Друго: ..........................................................
............................................................................

VI. ВЪПРОСИ КЪМ 
НАЙ-ВЕРНИТЕ НИ 
ДЪЛГОГОДИШНИ ЧИТАТЕЛИ 
1. Кой е на корицата на стотния брой на
списание БЕЛА?
............................................................................
............................................................................
............................................................................
2. Кои двама мъже са излизали на корица-
та на любимото ти списание?
............................................................................
............................................................................
............................................................................
3. Кой редакционен материал най-силно
те е впечатлил? 
............................................................................
............................................................................
4. Кои продукти и услуги, рекламирани в
БЕЛА, ползваш?
............................................................................
............................................................................
5. Какво лично би искал/а да кажеш, да по-
желаеш или до препоръчаш на БЕЛА по по-
вод предстоящият є 10-годишен юбилей?
............................................................................
............................................................................
...........................................................................
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Периодът се характеризира с приливи и отливи на
енергия. Дефицита є ще усещате до 4-ти. Не експери-
ментирайте с границите на издръжливостта си. �Аван-
тюристичното ви поведение ще влоши физическото ви
състояние. Пазете се от скарвания, битови разправии и не
се дръжте предизвикателно с непознати. �Неблагоприя-
тен ден за оперативни намеси е 5 ноември. На тази да-
та бъдете внимателни при шофиране и работа с електри-
чески уреди. �Енергиен спад около средата на месеца
ще ви направи уязвими към инфекциозни заболявания.
Обърнете се към личния си лекар и при най-незначителни на
пръв поглед симптоми. �Хранете се умерено в строго оп-
ределени часове и не прекалявайте с пикантните подправ-
ки. �Големият обем от работа по всяка вероятност
ще отслаби здравето ви в края на месеца.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Повишената ви сексуалност може да ви направи напълно безразборни

във връзките. �Не започвайте връзка през периода 1–10 ноември.

Новият ви партньор ще ви донесе нещастия. �Не встъпвайте в

брак до десето число на месеца! �Смяна на обстановката на 3-ти

ще ви изпълни с приятни емоции. �През уикенда избягвайте спорове-

те с близки на сърцето ви хора и не позволявайте ревността да

се промъкне между вас. �В прекрасно настроение ще бъдете на 10-и.

Очакват ви стабилност и сигурност в емоционалната и интимната

сфера. �В средата на месеца сексуалната ви атрактивност е в

своя апогей. Има голяма опасност да се отдадете на авантюри. Трудно

е, но ще трябва да устоите на изкушенията на любовта и хазарта.

�Не отнасяйте проблемите от службата вкъщи на 17-и и на 18-

и. По-добре се съсредоточете върху покупката на отдавна плани-

ран уред за дома. �Не бъдете дребнави с колеги и приятели на 23-ти.
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И
зпълнени сте с нови идеи, които искате
да реализирате на всяка цена. Това
обаче ще стане възможно едва през

следващите месеци. �Сега звездите
изискват от вас да контролирате емо-
циите си, защото необмислени думи и
действия могат да ви засипят със сери-
озни финансови проблеми. �Авантюрите
и екстремните приключения ще ви привличат
почти през целия месец. Желанията и чувства-
та ви ще доминират над разума ви. Действията ви
ще бъдат съпътствани от драматични обрати. Енер-
гията ви е в повече, но ще я проявявате в нетърпимост,
раздразнителност, дори агресия спрямо околните. �Въз-
можни са опасни запознанства, провокиращи ви към

постъпки, за които впоследствие ще съ-
жалявате. �Някои от вас може да влязат
в конфликт с представители на властта и
правоохранителните органи. �Между 11-
и и 21-ви се актуализира тема, свърза-
на с наследство. �Натрупани с времето
битови проблеми ще отхвърлите на 13-и. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�Само непрестанният самоконтрол ще ви предпази от
постъпки, които могат да ви създадат проблеми за дълго вре-
ме напред. �Ако се мобилизирате, звездите ще ви предло-
жат възможността да се посветите спокойно на рутин-
ните си задължения и да стабилизирате постигнатото.

ОВЕН
(21.03 – 20.04)

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Периодът е благоприятен за всички, които се
занимават с управление на чужди пари и имуще-
ство. �В спор с колеги на 9-и заложете на
конкретни факти вместо на емоциите си.
Не давайте пари на заем на тази дата. �Си-
туациите ще изискват от вас нестанда-
ртни решения около средата на месеца. Са-
мо ако реагирате различно, ще имате ус-
пех. �Занимаващите се с публична дейност ще
се проявят като блестящи оратори. �Непри-
ятна ситуация може да ви накара да избух-
нете в службата на 17-и. Бъдете последова-
телни при решаването на служебни казуси, за
да не изпаднете в зависимост от капризите на
началниците си. �Стремежът да забогате-
ете на всяка цена може да ви накара да
вземете участие в рискована финансова
операция след 21-ви. Не се задоволявате с
един източник на доходи, но знайте, че колкото
и да печелите, все ще ви се струва малко.

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�НЕ ЗАПОЧВАЙТЕ ВРЪЗКА И
НЕ ВСТЪПВАЙТЕ В БРАК: в пе-
риода 1–10 ноември. 
�ИМАТЕ НЕВЕРОЯТЕН КЪСМЕТ,
ЗАТОВА НЕ СЕ ОСТАВЯЙТЕ НА
ИНЕРЦИЯТА, А ДОВЪРШЕТЕ ЗА-
ПОЧНАТОТО: на 11-и.
�ПОДХОДЯЩИ ДНИ ЗА ВЗЕ-
МАНЕ НА КРЕДИТ: 9-и и 21-ви.
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Желание 
за изолация?!

Отношенията ви с околните през ноември ще са трудни.
Ще усетите по-силното си желание да сте извън обсега на
хората. Отговорете с „да” на интуитивното си решение
да се оттеглите за малко от активния социален живот.
Бъдете по-лаконични в разговорите, когато все пак се на-
ложи да общувате. Основната ви задача е да оставате по-
често насаме с мислите и чувствата си, които бушуват
във вас. Не ги правете достояние на другите. В резултат
на уединението интуицията ви ще се засили и лесно ще
предугаждате мислите и желанията на околните.

Посветете се 
на децата и близките

Насочете вниманието и енергията си към децата. Отно-
шенията ви няма да са леки, но си наложете да бъдете по-
търпеливи и спокойни с тях. Задържайте първоначалния си
импулс да им се скарате за постъпките или бездействието
им. Дайте възможност мъдростта да върви преди емоци-
ите ви. Ако демонстрирате пред тях спокойно поведение и

не се впускате в излишни назидания, те със сигурност ще
ви разбират по-добре и ще ви слушат повече. Родителско-
то ви търпение ще бъде подложено на сериозно изпи-
тание на 9-и и на 23-ти.
Разправиите с останалите членове на семейството не
трябва да ви притесняват, защото ще се успокоите, след
като кажете на всички в очите какво точно мислите. Не
спестявайте истината, защото премълчаното ще ви те-
жи и ще охлади отношенията ви. Подходящи за разговори
с роднините са дните между 8-и и 12-и.

Раздяла 
с важен човек

Има опасност да предизвикате раздяла с човек от обкръже-
нието ви, на когото сте държали и дължите много. Исти-
ната е, че напоследък отношенията ви са особени, защото
желанието му да ви обсеби и да диктува вашите действия
ви тежи много. Критика от негова страна към начина ви на
живот може да се окаже ключов момент за вашето реше-
ние да прекъснете тази връзка. Връщане назад няма да има,
така че помислете добре, преди да предприемете подобна
крайна стъпка.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ НОЕМВРИ

ОВЕН И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Няма да сте добра
компания на
другите Овни. За
делови срещи пък
съвсем няма да си
„подхождате”
през ноември. Не
водете
продължителни
разговори с тях.
Вероятността да
кръстосате рога е
огромна.

С Телеца всичко е
спокойно, но
заслугата изобщо не
е ваша. Телците сега
са склонни да
приемат
безкритично
поведението ви. Не
злоупотребявайте
с търпението им
обаче на 8-и и на
17-и.

На Близнаци им е
много трудно да се
приспособят към вас
този месец. Могат
да ви обидят с
нетактични и
необмислени реплики.
Помнете, че те не
искат да ви уязвят, а
просто не знаят
точно как да се
държат с вас.

Колкото и
невероятно да
звучи, ще се
чувствате
особено добре с
Раците. Тяхната
интуиция е много
силна и това ще
им помогне да ви
разбират всеки
път, когато сте
раздразнителни и
агресивни.

С Лъв може да бъдете
в хармонични
отношения, стига да
не се съревновавате
кой е по-по-лидер.
Подобна грешка може
да ви коства
позицията, която в
момента заемате,
независимо дали става
дума за делови, или
лични отношения с
него.

Препоръчително е да
се дистанцирате от
Девите. Нито ще ви
разбират, нито ще се
подчиняват на
вашите условия и
решения. Всякакви
претенции от вас
към тях през
периода след 18-и
ще доведат до
конфликт помежду
ви.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Везни са на ваша
страна, независимо
че са доста
мълчаливи във ваше
присъствие.
Приемете тяхното
мълчание като
стремеж  да запазят
спокойствието и
баланса на
общуването, а не
като
незаинтересованост.

Със Скорпиона ви
очакват
интензивни, макар и
невинаги приятни
отношения. Колкото
и да не ви се иска,
съдбата ще прави
срещи помежду ви в
трудни за вас
моменти. Помнете,
че Скорпионите са
носители на важни
за вас послания.

Със Стрелеца ще се
чувствате хармонично
в началото на месеца.
И ще работите
ползотворно.
Използвайте времето
до 15-и за делови
срещи и разговори.
През втората половина
на месеца ще се
активизират
интимните ви
отношения.

Ще се разбирате
прекрасно с
Козирога, макар и
не без огромни
взаимни усилия от
двете страни.
Важно е да знаете,
че неговата
толерантност ще
бъде в сила само
докато вие
проявявате
такава.

Отношенията ви с
Водолей са в
критична фаза.
Възможни са
конфликти, но тe са
по-благоприятната
възможност.
Защото
вероятността да
се разделите
завинаги без никакви
обяснения е по-
голяма.

С Риби няма да
бъдете в добри
отношения.
Взаимно ще се
дразните – дори
само от
присъствието си.
По възможност
избягвайте срещи
с представи-
телите на този
знак през ноември.

ОВ
ЕН
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Здравето ви е добро, но нервното пренапрежение
може да се отрази лошо на самочувствието ви. Ра-
ботата ще ви преумори и е добре да отделите време
за релакс и възстановяване. �Периодът е благоприятен
за закаляващи процедури. �Страдащите от заболявания
на дихателните органи могат да се надяват на подобре-
ние. Дихателната гимнастика и продължителните раз-
ходки в планината са препоръчителни за всички Телци,
особено в началото на месеца. �Главоболие и зъбобол
могат да ви споходят около 2-ри. �Ноември е небла-
гоприятен и за хирургични интервенции. �Пазете се от
венерически болести. �Дефицит от енергия ще усе-
тите около 15-и, а лесната ви уморяемост може да
„извика” депресивни състояния. �Влошаване на здра-
вето се очертава за страдащите от хронични заболя-
вания на кожата или на опорно-двигателния апарат.
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З
апретнете ръкави, защото ноември
ще бъде много интензивен за вас
във всяко отношение. Ще се наложи

да сложите ред в семейството, в служба-
та и в душата си. Направете равнос-
метка и пренаредете приоритетите
си. Изхвърлете от дома и офиса си всички
ненужни вещи, без значение с какви спомени
са натоварени те. Така ще освободите поле
за нови полезни действия, както и за обещаващи
връзки и партньорства. �Само ако въведете по-
рядък, ще можете да реализирате новите възможнос-
ти и перспективи, които се разкриват пред вас. �Не-
обходимостта да намерите време и за почивка ще се
превърне в своеобразно изпитание на възможностите ви да

организирате всичко. �Периодът е особено
благоприятен за Телците, които се занима-
ват професионално с юридическа дейност.
Останалите с лекота ще се справят с юри-
дическите казуси, които им се изпречат на
пътя. Съдебните дела, започнати този
месец, ще бъдат с добър изход. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Въздържайте се от подписване на важни доку-
менти през периода 1–10 ноември. Непълна информация
или подвеждащи клаузи ще ви попречат да вземете правил-
но решение и ще ви ощетят. Обръщайте внимание и на
най-дребните детайли.

ТЕЛЕЦ
(21.04 – 21.05)

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Ноември ще бъде разделен на два периода по отношение на емоциите и

чувствата ви. �През първата половина на месеца всяко ваше

действие ще е провокирано от силни страсти, независимо дали ги

проявявате пред другите, или не. Възможно е страстно да се влюбите

и това да изненада и самите вас. �Конрол върху чувствата си ще на-

ложите през втората половина на ноември. През този период ще се

отдадете на планове за бъдещето. �Настроението ви е променливо

около 13-и. Чувствате се ту уверени, ту колебливи. Отложете взимане-

то на важни решения за момента, в който стабилизирате емоциите си.

�След 21-ви някои Телци ще предприемат романтични пътешест-

вия с цел търсене на интимен партньор. Настроението ви е припов-

дигнато, страстите са горещи, но ще се наложи да прикривате всичко

това пред приятелите си. Възможно е да ви връхлети неприятна тъга,

ако усетите, че в любовните ви отношения отсъства перспектива.

116
Бела, брой 11 (117), 2007

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

� ЗАПОЧНЕТЕ СЕМЕЙНИ
РЕФОРМИ: след 18-и.
�ИЗНЕНАДВАЩО
ПОСЕЩЕНИЕ НА СТАР
ПРИЯТЕЛ ЩЕ ВИ РАЗТОВАРИ:
на 19-и.
�НЯКОИ ТЕЛЦИ ЩЕ СЕ
ОТПРАВЯТ НА РОМАНТИЧНИ
ПЪТЕШЕСТВИЯ: след 21-ви. 
�ИНТЕНЗИВНИ И УСПЕШНИ
ДЕЛОВИ КОНТАКТИ: на 7-и и
8-и.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Активен период за всички, които се занимават
с търговско посредничество, пътувания и психо-
логия. �Първата половина на месеца ще ви
донесе известни затруднения при изпълнени-
ето на текущите ангажименти. Ще се
чувствате постоянно заети и делови, но в съ-
щото време недоволни от своята ефектив-
ност. За щастие преценката ви не е правилна!
�Доходите ви остават стабилни, а автори-
тетът сред колегите ви расте благодарение
именно на умелите ви действия. �Интензив-
ни делови контакти очаквайте на 7-и и 8-и. Въз-
можно е обаче на тези дати да прехвърчат иск-
ри, когато преговаряте с бизнес партньорите.
Учете се от предишните си грешки и извличай-
те полезна информация от миналия си опит
�През втората половина на месеца много
Телци ще решат, че е време да изискат по-
вишаване на заплата си като справедлива
награда за вложените от тях усилия.
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Настроени сте 
партньорски

Различни хора ще идват при вас за съвет. Това е сериозна
отговорност и е добре да я приемете като такава. Някои
от вас ще бъдат въвлечени в битки въпреки волята си.
След 21-ви ще оценявате по-вярно отношенията си с
околните и ще действате единствено според собстве-
ната си изгода.

Приятелите ви 
зареждат

Напоследък сте разредили срещите си с тях, а именно те
винаги ви зареждат с положителна енегрия. Бохемската ви
природа има нужда от разтоварване в приятелско обкръже-
ние, в което се чувствате сигурни и можете да се отпус-
нете и да се повеселите. Не споделяйте обаче интимните
си преживявания с приятелите. Дори и с най-близките.

Семейни реформи
Отношенията с интимния партньор са сложни. Заетост-

та ви в службата се увеличава и това влияе на семейните
ви отношения. На близките ви им е трудно да разберат,
че всички усилия, които полагате, са в полза и на тяхното
добруване. Настъпва удобен момент да се разкрият дълбо-
ките причини за домашните проблеми, да се изяснят въп-
росите, засягащи „властта и подчинението” в дома. През
тези дни обсъдете всичко, което подлежи на „поправка” в
семейството. Дните след 18-и са подходящо време за
начало на промените. Не ги отлагайте, защото, ако
критичната ситуация продължи, тя непременно ще се
задълбочи. 

Заемете се 
със семейното имущество

Общуването с родители и други близки роднини ще бъ-
де полезно за вас след 11-и. На някои Телци може да се на-
ложи да се занимават с наследствени казуси. Подходете по-
сериозно към въпросите, свързани със семейното имущест-
во. Вероятността да сключите извънсъдебни споразумения
с останалите наследници е голяма. Шансовете са добри и са
във ваша полза. 

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ НОЕМВРИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Овенът ви тонизира
и активизира за
действия. Затова
сте готови да
преглътнете някои
негови изблици на
критичност и ярост.
Запазете
спокойствие в
присъствието му на
8-и и 17-и.

С останалите Телци
можете спокойно да си
партнирате след 18-и.
Дотогава има опасност да
обмените неприятни
реплики по повод на
общата ви работа. Ако са
сред роднините ви –
очаквайте положителни
развръзки, свързани с
наследство.

Близнаци не са
подходяща компания
за вас сега.
Словоохотливостта
им ви дразни, но не
им го показвайте,
защото
информацията,
която идва от тях,
съдържа ценни за
вас подробности.

Присъствието на
Рака ще е балсам за
душата ви. В негово
лице ще срещнете
разбиране и
подкрепа, стига да
сте готови да го
въведете в това,
което чувствате, и
в проблемите,
които имате.

С Лъв ви очаква
конфликтен месец.
Запазете
спокойствие и
използвайте
разумни аргументи
при разговорите си
с него. Не хвърляйте
празни и
неоснователни
обвинения в лицето
му.

Взаимоотно-
шенията ви с
Дева са
хубави само в
началото на
месеца. Ако
ви предстои
важен
разговор,
планувайте
го преди 16-и.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Контактите ви с
Везни са
интензивни и
разнообразни и
изпълват целия
спектър – от силно
харесване и
разбиране до
непоносимост и
конфликти. След
19-и
негативните
емоции ще
вземат връх.

Вашата енергия,
обединена с тази на
Скорпиона, ще роди
нещо много мощно.
Ако канализирате
правилно тази мощ,
ще направите чудеса
заедно. Добре е да се
настройвате
взаимно на една
тоналност и да
заработите в екип.
Силен тандем сте
сега!

Със Стрелец
отношенията ви са
хармонични.
Тенденцията ще
усетите особено
силно на 19-и,
когато имате шанс
да започнете
някаква съвместна
дейност.
Партньорство,
започнато сега, има
шансове за трайни
резултати.

Отношенията ви с
Козирог са почти
идеални. Дори да
не сте го
чувствали
толкова близък
преди, сега имате
разбирането и
подкрепата му.
Отпуснете се и
бъдете
естествени в
компанията му.

С Водолеите ви
очакват
напрегнати дни.
Тяхното
променливо
настроение може
да ви предизвика.
Ако шефът ви е
Водолей, бъдете
много предпазливи.
5-и, 13-и и 20-и са
особено
критични дати
за разговор с него.

С Риби отношенията
ви ще са хубави. Те са
в постоянна
готовност да ви
помагат. Не бъдете
мнителни към
тяхната
отзивчивост,
повярвайте в тяхната
добронамереност и ще
ги спечелите на своя
страна за по-дълъг
период от време.

ТЕ
ЛЕ

Ц
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ЗДРЗДР АВЕ И ХРАВЕ И ХР АНЕНЕАНЕНЕ
��Периодът е сложен за здравето ви. Ще започнете да
му обръщате повече внимание и това е добре. Но ако
правите медицински изследвания, имайте едно наум – не
е изключено резултатите от тях да са подвеждащи.
��Поради голямата ви ангажираност организмът
ви може в един момент да се окаже силно изто-
щен. ��Спортувайте редовно, всеки ден. ��Ако страда-
те от хронични заболявания, е добре да посетите лич-
ния си лекар и да предприемете нов начин за лечението
им. ��При някои не са изключени произшествия на
работното място при работа с остри инструменти,
предмети, отровни и летливи вещества, както и ако
се грижите за дребни домашни любимци. ��На 8-и мно-
гобройните ви срещи ще изсмучат енергията ви и ще
ви „зарадват” със силно главоболие. ��На 11-и ще се пов-
тори същото в по-лош вариант. Ако можете, направо
си изключете мобилния телефон. ��На 5-и и на 6-и съ-
ветвам шофьорите да се въздържат от шофиране.
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ЩЩ
е изживеете трудни мигове, но и мо-
менти на възход, които ще ви проп-
равят пътя за напредване в рабо-

тата през следващите месеци. През пър-
вата половина на ноември работите
по-упорито. Ще се налага непрекъсна-
то да се доказвате. Ако се мобилизира-
те, ще блеснете в професията и ще
претърпите промени, за някои от които оба-
че изобщо не сте подготвени. Приемете пре-
дизвикателствата, за да стабилизирате позици-
ите си. ��Много от идеите ви ще намерят реализация.
Хората около вас ще ви помагат. Но делникът ви ще е пъ-
лен с дразнещи дреболии, свързани с постъпваща информа-
ция. След 15-и вече ще сте по-спокойни и сигурни.

�� Трудно могат да ви принудят да предприе-
мете необмислени действия. Но бъдете
нащрек, защото ще сте уязвими и нервни
и можете да се подлъжете по нечии лас-
кателства. Всъщност съдбата проверява
вашата зрялост и умението ви да преце-
нявате реално ситуациите.  

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

В никакъв случай не действайте импулсивно. В кри-
тични ситуации прибързаността може да ви изиграе
лоша шега. ��Съветвам ви да бъдете прозорливи и даже
пресметливи. Вслушвайте се в съветите на интимния си
партньор.

БЛИЗНАЦИ
(22.05 – 21.06)

ПРИЯТНОСТИ ИПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАНЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИТИ

�� НЕ СЕ ДОВЕРЯВАЙТЕ НА НИКОГО:
на 22-ри. Има опасност един ваш
приятел да ви вкара в разходи и да
ви подтикне да вземете грешно
решение. 
�� КРИТИЧЕН ДЕН ЗА СТРАДАЩИТЕ
ОТ ВИСОКО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ: 5-и.
�� ПОДХОДЯЩ ДЕН ЗА ОПЕРАТИВНИ
ИНТЕРВЕНЦИИ: 20-и.
�� ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА БРАК: след 17-
и.
�� НАПРЕЖЕНИЕ В СЕМЕЙСТВОТО: до
14-и. То ще се дължи на вашата
нервност.

БИЗНЕС ПРОГНОЗБИЗНЕС ПРОГНОЗ АА
��Ще прекарвате повече време на ра-
ботното си място. Обръщайте внимание
на детайлите. С наблюдателността си и с
това, че изпълнявате стриктно задължения-
та си, ще спечелите симпатиите не само на
началниците, но и на колегите си. ��Плани-
рани на 13-и бизнес срещи могат и да не
се реализират. Не се изнервяйте излишно и
не се поддавайте на желанието за реванш.
�� Ентусиазмът ви е толкова заразителен, че
трудно ще направи когото и да било враж-
дебен за дълго време към вас. Вие горите в
работата си. ��Преди взимането на стра-
тегически решения за инвестиции на 16-и
преценете по-реалистично финансовото си
положение и нужди. ��След 21-ви прослову-
та ви общителност ще обезоръжава
всеки ваш събеседник. По-високи доходи мо-
гат да очакват онези, които се занимават с
търговия, пътувания, преподаване и писмена
дейност. ��Пътуванията и командировките
ще ви обогатят духовно и интелектуално.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�� Той ще бъде пълноценен през ноември. Служебните отношения мо-

гат да бъдат тясно преплетени с романтични и сексуални, което пък

ще ви кара да прекарвате още повече време на работното си място.

��Ще бъдете желани навсякъде и от всички. Колкото по-зрели и

умерени са реакциите ви, толкова повече привърженици ще имате. Не

спирайте обаче емоционалните си изблици. Така ще изглеждате по-ес-

тествени в очите на другите. Дайте воля на чувствата си, за да се

почувствате добре и вие самите. ��След 17-и и до края на месеца в

любовния ви живот настъпват сериозни промени. Възможно е ня-

кой да ви предложи брак. Приемете, периодът е благоприятен за по-

добна стъпка. Възможно е даже човекът, който ще пожелае да сте за-

едно, да е от друга социална прослойка. Покрай него и вашето социал-

но положение ще получи сериозен тласък.
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Старайте се Старайте се 
да не избухватеда не избухвате

Въпреки че обичате да контактувате, ще бъдете много
нервни и напрегнати. Ще минавате през състояния на пре-
калена чувствителност, импулсивност и склонност към
безпричинна агресия. Но, слава богу, само от време на вре-
ме. Старайте се да не избухвате пред другите. 

Колегите са Колегите са 
плътно зад васплътно зад вас

В известен смисъл вие сте техният „информационен спра-
вочник”, което точно сега ще ви натежи ужасно. Не си поз-
волявайте точно сега да отказвате помощ на колегите.
Моментът не е подходящ, защото работата ви е много. И
ако сте неотзивчиви към другите, те също няма да ви по-
могнат в трудни за вас моменти. Бъдете дипломатични с
околните, за да не ги накарате да се отдръпнат от вас.
Пък и не е във ваша полза да разваляте имиджа си. Критич-

ни дни в това отношение ще са 6-и, 12-и и 20-и. Ста-
райте се да бъдете толерантни с всички на тези дати.

Ползотворни срещи Ползотворни срещи 
с шефоветес шефовете

Ще ви бъдат поверени отговорни задачи, така че се стя-
гайте. Гответе се за всяка среща с шефа, за да не изпадне-
те в многословие и да останете неразбрани. Още през пър-
вите дни на ноември ще ви зарадват с хубави новини на
работното място.
Ако вие сте работодател, отношенията ви с подчинените
ще бъдат много колоритни и разнообразни. Ще има и сблъсъ-
ци, и неразбории, но в крайна сметка през последната сед-
мица на месеца всичко това ще се уталожи и дружно ще се
захванете с нов проект, който се очертава като успешен.
Но бъдете взискателни за изпълнението на задачите. Око-
ло 15-и очаквайте проблеми, провокирани от ревност-
та на колегите. Не се впускайте в излишни обяснения, за
да не стане от мухата слон.

ФОКУФОКУ СИ ВЪВ ВЗСИ ВЪВ ВЗ АИМООТНОШЕНИЯТАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ А ВИ ПРЕЗ НОЕМВРИНОЕМВРИ

ОВЕНОВЕН ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ БЛИЗНАЦИ РР АКАК ЛЪВЛЪВ ДЕВА ДЕВА 
С Овена ще се карате
за незначителни неща.
Но тези конфликти са
само върхът на
айсберга. В основата
им може би е
натрупано
недоволство от
негова страна към вас.
Този месец той не е
от най-търпеливите
ви слушатели.

Телецът също е
много напрегнат.
Говорете по-
лаконично с него.
Ако се налага да
сте по-дълго време
заедно, ви съветвам
повече да слушате,
отколкото да
говорите. Нищо че
сте
суперобщителни.

С другите Близнаци
ще общувате
нормално.
Внимавайте обаче
как се изразявате
пред тях след 18-
и. Възможно е
тогава да се
скарате заради
неразбираемите
послания, които си
разменяте.

Отношенията
ви с Рак няма да
са застрашени
от нищо през
ноември. Но и
контактите ви
ще са малко.

С Лъв ще преживеете
събития, които
трансформират
отношенията в друг
вид. Ако сте били само
познати, може да се
сближите, ако са били
само служебни, могат
да се превърнат в
интимни. При всички
положения ви очакват
приятни срещи.

С Дева общуването ви
също ще е спокойно,
но и твърде
безинтересно. Ако
започнете да се
отегчавате, по-добре
разредете или
отложете срещите
си с нея. При вас
отегчението е
предвестник на
изнервянето.

ВЕЗНИ ВЕЗНИ СКОРПИОНСКОРПИОН СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ КОЗИРОГКОЗИРОГ ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ РИБИРИБИ
С Везни ви очаква
месец, пълен с
приятни срещи и
преживявания.
Хубаво е обаче
всичко те да се
осъществят в
сферата на личните
отношения. При
деловите контакти
запазете повече
дистанция. Хубави
дни за общуване с
Везни са 7-и, 17-и и
29-и.

Отношенията ви
със Скорпион ще
са много активни,
и то във всякакъв
план. Ако са
делови, срещите
и контактите ви
ще са чести и
ползотворни. Ако
са интимни,
страстта ще е
постоянен техен
спътник.

Със Стрелец след
средата на ноември
ще преживеете
един много
хармоничен период.
Възможно е да
стартирате
съвместни нови
планове и проекти и
да встъпите в по-
близки партньорски
отношения, които
ще са приятни и
плодотворни и за
двете страни.

От Козирог може
да очаквате
критика и
неразбиране през
този месец. Не се
опитвайте да
доказвате
правотата си пред
него. Ще е
безполезно. По-
добре се
постарайте да не
му се пречкате
много-много на 9-
и, 16-и и 26-и.

С Водолей ви
предстоят много
продуктивни и
творчески срещи.
Използвайте
периода, за да
направите нещо
хубаво заедно. Ако
се занимавате с
писане, е време да
му предложите
свои материали
за публикация или
издаване.

Риби са сред знаците, с
които няма да имате
никакви проблеми в
общуването през целия
ноември. Всички контакти
с тях ще са в рамките на
разбирателството и
взаимното уважение. В
делови план даже се
очакват интересни
срещи и ако изберете за
тях датите 10-и и 11-и,
ще успеете да заразите
Рибите със своите нови
идеи.
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Енергичността ви е завидна. �Леки стомашни разстрой-
ства са възможни заради повишената ви чувствителност
към храната. Консумирайте само пресни и качествени продук-
ти. �Избягвайте съприкосновение с домашни животни на
8-и. Ако имате домашен любимец, намалете максимално кон-
тактите си с него през първата седмица на ноември. Опасни са
за здравето ви. �Ноември е подходящ месец за профилак-
тика на кожата. Дълбокото почистване на лицето с парна
баня или пилинг ще даде задоволителни резултати. �Между
9-и и 11-и често ще ви тормози усещането за безизход-
ност. Лесно ще се разплаквате. �На 10-и, 18-и и 26-и внима-
вайте при работата с домакински уреди, огън и електрически
ток. �Откажете се от острите подправки през този ме-
сец. �На 25-и отново ще се почувствате емоционално неус-
тойчиви. Възможни са неочаквани прояви на нарушено кръво-
обращение и на нарушена дейност на периферната нервна
система. А също така и хормонални разстройства.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Месецът е прекрасен за любов. Стига да не „спирате” емоци-

ите си и да не пропускате възможности за пълноценно преживя-

ване на онова, което съдбата ще ви поднася на тепсия. �Заре-

дени сте с чувственост и излъчвате невероятен сексапил. Отпусне-

те се и дайте воля на чувствата си. Не съсипвайте миговете на

щастие с мнителност и подозрителност. Любовните приключе-

ния не само ще ви разтоварят от натрупалото се у вас напрежение,

но и ще ви заредят и с нова, добра енергия. �Съблечете деловите

дрехи – сега те няма да ви отиват. Облечете такива, които

подчертават сексапила ви. �Романтичната ви натура е готова

на всякакви еротични експерименти. Позволете и да се развихри. Пър-

вите дни от месеца са най-подходящи за сексуални приключения.

�След 18-и е възможно запознанство с човек, който ще се окаже голя-

мата ви любов. 
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Щ
е ви се струва, че целият свят ви мра-
зи и всички са настроени срещу вас.
Ще преодолеете това състояние са-

мо с усилия на волята. �Загубите, макар
и резултат от ваши необмислени
действия, ще бъдат причина да сте аг-
ресивни и отмъстителни. �Не се подда-
вайте на емоциите си, защото така не само
няма да постигнете отново желаната стабил-
ност и хармония в отношенията с околните, а и
ще се обречете за месеци напред на изолация. �Чес-
то ще посещавате изложби, концерти и постановки. Тези
ваши любими занимания ще повишат творческия ви потен-

циал. �Периодът от 11 до 20 ноември ще
е успешен за работата ви. Ще влияете по-
активно на околните. �Постоянно ще не-
доволствате от състоянието на дома и
района, в който живеете. По тази причина
някои Раци даже могат да решат да проме-
нят местоживеенето си. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�Не се дръжте студено с другите. Опитайте се
отново да ги предразположите – това го умеете. Просто
преживявате лош период, но той ще мине скоро.

РАК
(22.06 – 23.07)

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Началото на ноември ще ви осигури благоп-
риятна работна атмосфера и спокойствие да
направите дългосрочно планиране на бизне-
са си. Появяват се нови преспективи, успешно
се развиват различни делови контакти и от-
ношения. �На 1-ви разчитайте на подпис-
ването на изгодни за вас дългосрочни дого-
вори. Денят е добър за решаването на различ-
ни юридически, финансови и делови въпроси.
�Успешно ще се развиват и отношенията с
партньорите от чужбина. �В бизнеса може-
те да рискувате без притеснение след 11-
и. Контрагентите ще одобрят смелостта ви.
�Онези от вас, които се занимават със соци-
ални проекти и благотворителност, ще се
радват също на силен период в работата си.
�Сега е моментът да поискате увеличение на
заплатата си от вашия шеф. Той е забелязал
талантите ви и няма да ви е трудно да го
убедите да увеличи възнаграждението ви.

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ
�ЩЕ РЕШАВАТЕ КАЗУС, СВЪР-
ЗАН С НАСЛЕДСТВО: около 26-и. 
� ЛЮБОВЕН ПЕРИОД: от 10 до
15 ноември. В сексуален апогей
сте.
�ШАНС ДА СРЕЩНЕТЕ ЛЮБОВ-
ТА НА ЖИВОТА СИ: след 18-и.
Периодът е подходящ и за
сключване на брак.
�ПОДХОДЯЩА ДАТА ЗА ПОД-
ПИСВАНЕ НА ИЗГОДЕН ДЪЛГОС-
РОЧЕН ДОГОВОР: 1-ви.
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Ще зависите 
от настроението си

Всичките ви контакти ще бъдат оцветени от настроени-
ето ви. От вас зависи дали ще се радвате на присъствие-
то на другите, или то ще ви натоварва и изнервя. С малко
повече усилия на волята ще успеете да върнете ведрото
си излъчване за постоянно. Тогава всички отново ще ви
търсят, ще ви предпочитат за компания и ще са готови
да ви помагат безрезервно в работата. В най-черното си
настроение ще изпаднете на 3-ти. Трудно ще понесете
товара на професионалните си задължения, което може да
влоши отношенията ви с колегите. 

Служебните отношения – 
голям проблем

Бъдете сдържани, не взимайте страна в служебни конфлик-
ти и не участвайте в открити спорове. Вместо да печели-
те врагове, работете концентрирано и не разказвайте на
никого плановете си. Не проявявайте гнева и раздразни-
телността си. Разочарованието, което ви се струва, че из-

питвате от колегите си, е неоснователно. Нестабилното
ви емоционално състояние и лошото ви настроение ще
пречат много на работата ви. 

Роднините 
ще ви принудят да направите по-големи финансови разходи,
отколкото сте предвидили. След като им помогнете с па-
ри, те ще ви загърбят и ще ви оставят сами да се опра-
вяте с празното си портмоне. След 21-ви ще им „върне-
те” с проява на хладност, сарказъм и подчертана язви-
телност. Съвсем основателно. 

Брачни недоразумения
Ако сте семейни, се опитайте да туширате рязкото си
поведение към интимния партньор. Опитите ви да домини-
рате ще водят след себе си само конфликти. Защото ще
се държите като домашни тирани. И ще бъдете убедени,
че сте прави. Ако пренесете жизнерадостното си поведе-
ние към децата и в отношенията към съпруга/съпругата
си, ще успеете да преодолеете опасността от сериозни
брачни раздори. 

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ НОЕМВРИ

РАК И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Благоразположе-
ни сте към
Овена.
Енергията, която
излъчва той, ви
харесва. Ще се
чувствате
добре в
неговата
компания. Дребни
спречквания са
възможно, но не и
генерално лоши
отношения.

Към Телеца се
отнасяте
добронамерено и
грижовно.
Толеран-
тността, която
проявявате към
него, ще
активизира
желанието му
да ви
сътрудничи.
Особено на 2-
ри, 6-и и 13-и.

С Близнаци няма да
имате много
контакти през този
месец – нито в
личен, нито в
делови план. Ако все
пак пътищата ви се
пресекат, то от
това няма да
произтече нищо
особено. Не се
мъчете да
промените това
положение.

С другите Раци сте
на една и съща
емоционална
честота, което ще
ви сближи и
солидаризира. В
каквито и
отношения да сте,
те ще се
задълбочат към
добро. Сложете
начало на нещо
ново с друг Рак на
2-ри, 9-и или 19-и.

С Лъвовете не ви
съветвам да
общувате през този
месец. Усещането ви,
че са дистанцирани, е
съвсем основателно.
Уважете желанието
им да стоят далеч от
вас. Нищо лично.
Просто си имат
проблеми. Най-
критични за
общуване с Лъвове
дни са 5-и и 12-и.

С Дева ви очаква
противоречив период.
През първата половина
на месеца ще се
сближите много. Опасно е
обаче точно сега да
реализирате съвместно
планове и проекти.
Защото се задава
обрат на
отношенията ви след
18-и. Тогава всичко
помежду ви ще се
разпада. 

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Месецът е
благоприятен за
реализиране на общи
планове с Везни, но
вие не сте много
ентусиазирани. Те ще
ви търсят за
сътрудничество, а
вие ще се дърпате.
Съветвам ви да
поемете
протегнатата им
ръка. Няма да
съжалявате.

Със Скорпиона ще
сте в прекрасни
отношения.
Слушайте
интуицията си,
когато общувате
с него, и тя няма
да ви подведе. И
не проявявайте
мнителност и
предразсъдъци в
негово
присъствие.

Със Стрелеца ви
очакват отлични
делови срещи и успешни
сделки. Ако не сте
прекалено дребнави,
можете да получите
повече материални и
финансови ресурси,
отколкото сте
предполагали. Дните за
преговори с него са 4-
ти, 13-и и 23-ти. Но
на 13-и не действайте
хазартно.

Избягвайте да се
противопоставяте
на Козирога в
началото на месеца.
Особено ако той ви
е началник. След 6-и
напрежението в
отношенията ви
постепенно
намалява. Но все
пак внимавайте да
не избухвате пред
него.

Мълчаливостта и
апатичността на
Водолеите ще
провокират вашата
мнителност. А тя
винаги ви води към
конфликти.
Напрежение
помежду ви ще има
през целия ноември,
но скандал помежду
ви може да избухне
на 12-и или 13-и.

Рибите сега са
особено
чувствителни и
даже по-
мнителни от
вас. Затова не
вербализирайте
пред тях
съмненията си и
не
провокирайте
тяхната
ревност и
недоверие.

РА
К
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К
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БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Успешен период за тези от вас, кои-
то се занимават с недвижими имоти
и строителство. Благодарение на ваша-
та почти магическа власт върху опреде-
лени хора ще успеете да събудите тех-
ния ентусиазъм и усърдие. Колкото повече
усилия влагате в колективни дела, толко-
ва по-големи ще са доходите ви. �На 13-
и бъдете предпазливи при оформяне-
то на документи, свързани с данъци и
недвижими имоти. Малка грешка може
да доведе до печални последици. �Някои
Лъвове ще се почувстват като новоб-
ранци в бизнеса през периода 11–20 но-
ември. Затова пък желанието ви да се
учите и да трупате информация и знания
ще е почти безгранично. Уплътнете биз-
нес активността си точно през тези
дни, защото в края на месеца ще искате
по-скоро да се усамотите.

CMYK-122

Л
ъвовете ще са много уморени през
ноември. Да не се захващат с никакви
нови начинания и проекти. �Използ-

вайте първата половина на месеца за
почивка и възстановяване. Забраната да
мислите за работа и нови планове трябва
да си наложите сами. Ако проявите упор-
ство и предприемете нови инициативи, не
само няма да имате успех, но и ще понесете
сериозни финансови щети. �Несигурността и
неувереността ви в момента ще допринесат за
провала ви. �Вече сте доказали качествата си и всички
ще искат да ви бъдат партньори, а това може да ви полас-
кае и подведе да действате. �Пазете се и от рисковани
начинания. Хората, които се навъртат около вас, са със

съмнителна репутация. �Много е възможно
да ви използват и да ви въвлекат в сдел-
ка, която е организирана по схемата
вие да инвестирате парите, а другите
да прибират печалбата. �Домашната
обстановка ще ви предразполага към твор-
чество през периода 1–10 ноември. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Придържайте се стриктно към предварително опре-
делените от вас планове. �Пазете се от провали, защо-
то те ще навредят на доброто ви име, на репутация-
та ви, градена с толкова усилия и труд. �Не позволя-
вайте на напрежението да ви направи песимисти.

ЛЪВ
(24.07 – 23.08)
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�ОПЕРАТИВНИТЕ ИНТЕРВЕН-
ЦИИ СА ПРОТИВОПОКАЗНИ: на
2-ри.
�ОПИТАЙТЕ ДА ИЗБЕГНЕТЕ
РАЗПРАВИИТЕ ВКЪЩИ: на 5-и.
�ПОДГОТВЕТЕ СЕ ЗА ЛИПСА НА
СИНХРОН МЕЖДУ ЖЕЛАНИЯТА
И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ: през пери-
ода 18–20 ноември.
�ЩЕ ИЗПИТАТЕ НЕИСТОВА
НУЖДА ОТ УСАМОТЕНИЕ: след
21-ви.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Разместването на мебелите у дома може да ви зареди с
енергия в началото на месеца. Не прекалявайте обаче с
физическото натоварване, за да не доведете организма
си до крайно изтощение. �Спете повече и бъдете внима-
телни при работа с електрически битови уреди. �Сър-
дечносъдовата ви система е доста уязвима. Намале-
те консумацията на течности и избягвайте пребивава-
нето в прекалено отоплени помещения. �9-и е силен ден
за вас. Енергията ви ще прелива, но звездите ви съ-
ветват да се насочите към духовни, а не към физи-
чески дейности на тази дата. Бъдете внимателни при
шофиране. �Не приемайте стимулиращи лекарства
на 13-и. �Предразположени сте към простуди и грипни
инфекции почти през целия месец. Наблегнете на лютата
храна и пикантните подправки, които ще ви заредят с
„огън” срещу болестите.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�През ноември освобождавате натрупаното напрежение и ще

бъдете в непривична за вас емоционална хармония. Каквото и да

правите, то ще е под знака на творчеството и съзиданието, а не

на разрушителните страсти и емоции. �Събитията след 11-и

обаче ще ви донесат известно безпокойство. Важно значение за

вас ще има обогатяването на способността ви за себеизразяване.

�След 21-ви може да ви обхване желание да се оттеглите за

няколко дни на тихо място и да сведете до минимум контак-

тите си с другите хора. Използвайте момента, за да осъзнаете

непроявените си таланти. Умението да се уповавате на собствена-

та си сила ще се превърне във важно ваше оръжие. �С брачния

партньор трябва да се опитате да постигнете договореност.

Общата ви любов към материалните придобивки ще ви помогне да

намерите общ език.
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Търсете баланса 
в службата

В служебните ви контакти ще има много противоречиви
по своя характер моменти. Едновременно ще бъдете на
върха на славата си и в същото време ще ви упрекват във
всички грехове. Най-добре е да не приемате драматично
нито едното, нито другото. Опитайте се да запазите
равновесие между тези две крайности и не влизайте в
конфликти или „добронамерени” заговори. Има опасност да
бъдете въвлечени в такива от своите колеги и това ще се
окаже по-опасно, отколкото дори от най-лошата оценка на
вашите шефове. Много внимавайте какво говорите и
дори на какъв разговор присъствате на 16-и и на 26-и.

Бъдете искрени 
с интимния партньор

Въпреки активната ви обществена дейност основното, ко-
ето ви вълнува, са отношенията с най-близките ви хора.
Всички останали контакти ще бъдат рутинна част от
ежедневието ви. Интимните ви взаимоотношения ще са

динамични, независимо дали имате брак, или просто съжи-
телствате с някого. Ще се наложи да бъдете искрени с него
повече от всеки друг път, защото поведението ви напос-
ледък е създало доста поводи за недоверие. 
Хубаво е също по-често да се поставяте на мястото на
другия. Само така ще разберете, че ако има неразбирател-
ства помежду ви, причина за тях сте вие. Обърнете внима-
ние на всяка ситуация, която може да доведе до срив в от-
ношенията ви с партньора. Бъдете силни и признайте
грешките си пред него. Подходящи за дълги искрени раз-
говори са 3-ти и 4-ти. Като конфликтни се очертават
датите 10-и, 12-и и 16-и. Тогава не сте в състояние да
чувате аргументите на другия. 

Приятел 
ще ви предаде

След 14-и е възможно голямо разочарование от човек, кого-
то сте смяитали за ваш приятел. Завистта е причина за
всичките му думи и постъпки и това ще ви нарани. Връзка-
та между вас е изчерпана така или иначе и няма смисъл да
поддържате илюзията за приятелство.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ НОЕМВРИ

ЛЪВ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Не проявявайте
излишна мнителност
спрямо Овена.
Възможно е да
изгубите искрен
поддръжник. За вас е
важно да съхраните
отношенията си с
него и да се опитате
да ги продължите на
основата на
взаимното
сътрудничество.

С Телец може да ви се
наложи да водите
сериозни разговори
относно характера на
взаимоотношенията ви
в бъдеще. Те определено
няма да са леки, но сега
е моментът да се
отървете от
натрупалите се
недоразумения помежду
ви.

Очакват ви
интензивни и
приятни
контакти с
Близнаци.
Възможно е да се
сближите с тях
по-сериозно и да
преобразувате
отношенията си
в друг вид. 

Отстъпете на
Раците повече
свобода.
Стойте далеч
от тях на 5-и и
на 12-и. На тези
дати и вашата,
и тяхната
емоционалност
са в конфликтна
точка на кипене.

Трудно постигате
консенсус с другите
Лъвове. Важно е да сте
готови на компромиси. В
противен случай
опитите за
сътрудничество помежду
ви ще се окажат
безуспешни. Ако трябва
да водите важни делови
разговори с тях, най-
добре ги отложете за
следващия месец.

Присъствието
на Девите ще
внася
разнообразие и
настроение в
ежедневието ви.
Не отказвайте
среща, разговор
или развлечение
с тях, защото
те ще ви
заредят
позитивно.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Контактите ви с
Везни са
ползотворни през
целия ноември.
Можете да
решите стари
спорове, особено
ако са свързани със
семейни имоти и
наследства.
Подходящи дни за
провеждането
им са 1-ви, 9-и и
17-и.

Със Скорпиона ще се
разбирате чудесно
по финансови
въпроси. Ако сте
във финансови
отношения, сега е
моментът да
подпишете договор
за сделка или за
дълготрайно
сътрудничество.
Подходящите
дати са 1-ви, 4-ти
и 25-и.

Стрелецът има
добро отношение
към вас.
Вероятността да
бъде реализиран ваш
проект с неговата
благословия е голяма.
Сега периодът е
много подходящ да
поставите вашите
условия за бъдещата
ви съвместна
работа.

За радост няма
да имате чести
срещи с Козирога
през ноември.
Ако се наложи
все пак да
общувате с
него, поне се
постарайте
срещите ви да
са кратки и
максимално
делови. 

Водолеят може да
ви подразни с
желанието си да
контролира
положението и с
опитите си да ви
обсеби. Дайте му да
разбере, че не сте
съгласни да ви
командва.
Постарайте се
обаче да
разговаряте с него
спокойно и мъдро.

Риби са много
доброжелателни към вас,
особено ако са сред
вашите роднини. Може да
реализирате добра
продажба на общ имот,
земя или наследствена
къща. Всякакви други
финансови
взаимоотношения с
представители на този
знак също ще бъдат
успешни.

ЛЪ
В

ЛЪ
В
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Вече е наложително да се погрижите за себе си. �Възмож-
но е да предприемете цялостна промяна на начина си на
живот в името на това да запазите здравето и жизне-
ността си. �Не започвайте обаче лечение до 7-и, освен
ако не е наложително. Въздържайте се от умствено пре-
товарване, от дълъг престой пред компютъра и от нощно
четене. �В ежедневното си меню включете салати и богати
на белтъчни продукти. Намалете солта и пикантните подп-
равки. �Периодът 13–20 ноември е подходящ за старти-
ране на щадящ стомаха и червата хранителен режим.
Очистителните диети сега ще дадат отличен резултат.
�На 5-и е добре е да планирате почивка в планината.
Свежият въздух може да се окаже мощно лекарство не само за
тялото, но и за духа ви. �В началото на периода е възможно
да се появят леки настинки. Успешно можете да започнете
лечение на болести, свързани с обмяната на веществата, но
резултатите няма да бъдат видни веднага.
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П
редстои ви активен месец. Очакват
ви много пътувания на кратки разсто-
яния, които ще ви донесат нови за-

познанства, полезна информация и приятни
преживявания. Периодът е подходящ за
стартиране на повишаващо квалификация-
та обучение, заради което обаче не бива
да зарязвате започнатите дела. �Още в
първите дни на месеца си направете план
за всичко, което имате да вършите, и го
спазвайте стриктно. Само така ще намерите
време за всичко. �Обръщайте по-голямо внимание на ин-
формацията, която стига до вас. Съблюдавайте правилото,
че този, който предимно говори, не научава нищо. Наблюда-
вайте и анализирайте. Възможно е да развиете засилен ин-

терес към психологията и криминалистиката.
�Друга активна тема за вас е решава-
нето на наследствени проблеми. Възмож-
но е да получите в наследство недвижим
имот, разположен далеч от родното ви
място. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Действайте по-организирано и ще постига-
те успехи. �Не участвайте в сплетни и интриги; те

ще ви донесат само неприятности. �Внимавайте с не-
тактичните забележки, които отправяте към други-
те, особено в присъствие на много хора.

ДEВА
(24.08 – 22.09)

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Силен месец за всички Деви, които се за-
нимават с разследваща журналистика, кри-
миналистика и психология. �През периода
11–20 ноември са възможни служебни
пътувания зад граница. За някои те мо-
гат да означават и емиграция. �През це-
лия месец, и особено в края му, работос-
пособността ви е висока. �Финансовите
ви дела ще са успешни само ако работите
по проектите съвместно с партньори. Не
се опитвайте да доминирате обаче. �Ин-
тересът ви към политически и общест-
вени дела ще се повишава, което пък
ще се отрази положително на доходите
ви. Влиянието на вашите роднини ще ук-
репи положението ви допълнително. �В
службата най-сетне ви забелязват. За
постигане на целите си обаче няма да се
поколебаете да използвате компрометира-
ща конфиденциална информация.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Уединението и спокойната атмосфера са важни фактори за ваше-

то емоционално равновесие. За жалост месецът ви предлага всичко

друго, но не и това. �Емоциите ви са разстроени и ще се прели-

ват постоянно от силна еуфория в депресивни състояния и об-

ратно. �Атмосферата около вас е враждебна и дребните спорове

допълнително ще задълбочат мрачните ви настроения. Опитвайте

се да стигате до компромисни варианти и гонете от себе си мрач-

ните мисли. Потиснете и превъзбудата, която може да ви донесе

само погрешни ходове и неприятности. �Около 12-и е възможна

носталгия по отминалите години или родното място. За да се

справите с емоционалната обърканост, е нужно да осъзнаете причи-

ната за нея. Вашата прекалена дисциплинираност и анализаторски

наклонности например са причини за психическо пренапрежение и

раздразнителността ви. Всичко това се отразява зле и на любовни-

те ви и сексуални отношения.
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�ПЛАНИРАЙТЕ ПОЧИВКА В
ПЛАНИНАТА: на 5-и.
�ДЕНЯТ Е КРИТИЧЕН. ВНИМА-
ВАЙТЕ ЗА СРОКА НА ГОДНОСТ
НА ХРАНИТЕ И НАПИТКИТЕ,
КОИТО ПРИЕМАТЕ: на 13-и.
� ВЪЗМОЖНО Е СЛУЖЕБНО
ПЪТУВАНЕ, КОЕТО ДА ПРЕРАС-
НЕ В ЕМИГРАЦИЯ: през перио-
да 11–20 ноември.
�ИЗПАДАТЕ В НОСТАЛГИЧНО
НАСТРОЕНИЕ: около 12-и.
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Семейни свади
В брачните отношения ще се появи напрежение и са веро-
ятни сблъсъци, придружени от размяна на тежки думи. По-
вече от всякога ви е потребно да останете сами, далеч от
партньора си и да се порадвате на тишина, спокойствие и
уединение. Това обаче едва ли ще ви се удаде, тъй като об-
щите ви грижи ще провокират непрестанното му присъ-
ствие. Вероятността всичко това да ви изнерви и да пре-
дизвика ненужен скандал е голяма. Постарайте се да бъде-
те по-внимателни, когато разговаряте с интимния
партньор. Сериозните пререкания могат да доведат до
раздяла или в по-добрия случай до срив на отношенията
за дълъг период. Неустойчивите отношения с брачния ви
партньор ще привлекат вниманието на околните и семей-
ният ви живот ще бъде изложен на показ. Това ще ви съсипе
повече, отколкото натоварената обстановка у дома. Осо-
бено след 20-и избирателно споделяйте тревогите си,
за да не давате повод на недоброжелателите ви да го-
ворят по ваш адрес.

Трудно ще угодите на шефовете
В служебните ви отношения цари безпорядък, притеснени
сте и времето не ви стига. На 1-ви ще хвърчат искри. За
вас неблагоприятната обкръжаващата среда е по-тежка и
от най-трудната работа. Всъщност се справяте добре в
службата и с право искате спокойни отношения. Обстоя-
телствата ще ви принудят да се заемате с работа, която
ще е от полза за другиго. Подчинете се, за да си спестите
упреците от страна на началниците. На тях този месец
трудно ще им угодите, но пък не е и необходимо това да
се случва на всяка цена. 

Бизнесът с роднини процъфтява
Имате добър шанс, ако захванете общ бизнес с роднини.
Можете да се заемете и с решаването на стари имущест-
вени въпроси. Месецът е подходящ да ги изгладите оконча-
телно и да запазите хубави отношения. Продажбата на
общ наследствен имот може да се окаже поводът за съвме-
стно бизнес начинание. Печелившите области са търговия
и реклама.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ НОЕМВРИ

ДЕВА И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Отново не постигате
хармония с Овена.
Вашето желание да му
покажете грешките
може да завърши с
конфликт. Трудно е да се
каже кой е крив и кой –
прав във вашите
спорове.
Препоръчително е да
останете
дистанцирани, особено
след 18-и.

С Телец взаимно се
харесвате и общувате
спокойно.
Благоприятна за
подписване на
договори и
споразумения е
първата половина на
ноември. Възможно е и
възобновяване на
предишни
взаимоотношения, но
в нов контекст.

С Близнаци
отношенията ви
са спокойни, дори
безлични. Не се
налага на всяка
цена да
съживявате
контактите си.
Приемете
спокойно
отдалечаването
помежду ви. 

Ноември не е добър
период за нови
начинания с Рак.
Независимо от
доброто
сътрудничество и
разбиране в
началото в края на
месеца има
опасност от
сериозни
разминавания
помежду ви.

С Лъв се чувствате
отлично – той ви
влива енергия и ви
кара да сте в бойна
готовност за
всякакви битки. За
радост чувствата
ви са взаимни и
времето, прекарано
заедно, ще бъде от
полза и за двама ви.

С другите Деви
ще ви е трудно
да си
партнирате
делово, особено
между 1-ви и 7-
и. За сметка на
това пък дългите
разходки сред
природата ще ви
се отразят
прекрасно.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Не се дразнете от
амбициите на Везни
и не се
противопоставяйте
на плановете и
проектите им.
Анализирайте ги
внимателно и ще
видите, че те съвсем
не са толкова
фантасмагорични и
неизпълними, колкото
ви се струва.

Непрекъснати срещи,
приятни и неприятни
преживявания ви
очакват със
Скорпиона. Няма да ви
е скучно един с друг,
защото непрекъснато
ще минавате от едно
емоционално
състояние в друго.
Сериозни спречквания
не се очакват
помежду ви.

Родените в края на
периода ще имат
тежък месец със
Стрелеца.
Препоръчително е да
ограничат срещите
си с
представителите на
този знак до минимум.
Ако това се окаже
невъзможно, бъдете
готови за коренна
промяна на
отношенията.

Държанието на
Козирог няма да
е по вкуса ви и
е възможно да
се раздразните
не на шега.
Важно е обаче
да знаете, че
правото е на
негова страна и
нервността ви
е
неоснователна.

С Водолей месецът
може да започне
направо ужасно.
Запазете
самообладание.
След 11-и е
твърде
вероятно да се
поздравите за
предвидливост-
та си, защото
отношенията ви
ще станат
прекрасни.

С Риби няма да ви е
лесно, особено ако сте
в роднински или
партньорски бизнес
отношения. Те се
опитват да ви
наложат свое
виждане по възникнал
проблем и това ще
създаде още по-голям
проблем. Не се
предавайте и дръжте
на своите изисквания.

ДЕ
ВА

ДЕ
ВА
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ЗДРЗДР АВЕ И ХРАВЕ И ХР АНЕНЕАНЕНЕ
��Изпитанията ще идват от напрегнатата ви нерв-
на система. Отклонявайте служебни задължения, кои-
то изцяло зависят от добрата ви кондиция. ��Не
предизвиквайте концентрацията си със стимуланти.
��Организмът ви се нуждае от сън и пълноценна по-
чивка. ��Около 13-и са възможни простудни забо-
лявания. Те може да са съчетани с повръщане, което
да доведе до обезводняване на организма ви. ��Кожа-
та ви е предразположена към алергии от химични
препарати. ��Организирайте дневното си меню, та-
ка че да намалите до минимум натоварването на
стомаха и червата. Ограничете твърдата храна в
началото на месеца и увеличете консумацията на
течности. Добре би било сутрин изобщо да не закус-
вате, а да пиете само горещ чай или минерална вода.
��Спрете да пиете и алкохол. Злоупотребата с него
ще разбие съня ви и ще обърка емоциите ви.
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ММ
есецът започва с приятна и благо-
получна седмица. Възможно е на гла-
вата ви да се струпат въпроси, кои-

то надхвърлят вашата компетентност.
��Не бягайте от нови запознанства, защо-
то те ще са ви от полза в непознатите
ситуации, в които ще попаднете. ��В на-
чалото на месеца ще търсите активната
подкрепа на влиятелни хора. ��Добре е до
10-и да не си позволявате да правите скъпи
покупки и такива с дълъг период на изплащане.
��Ако се освободите от заблудите, които имате, ще мо-
жете да развихрите всичките си творчески заложби. ��Въз-
можно е някои от вас доброволно да се подчинят на влияни-
ето на околните, водени от желанието да се приспособят

към средата. Колкото повече търпите и се
смирявате, толкова повече ще попадате
в зависимост. ��Дарбите ви на дипломат
ще бъдат забелязани. Добрите резултати
ще дойдат само ако съумеете да постави-
те условията си ясно. 

Препоръки за овладяване Препоръки за овладяване 
на лошите аспектина лошите аспекти

��Не прекалявайте със съветите към хората око-
ло вас. ��Постарайте се спокойно да обмисляте пла-

новете си, преди да започнете да ги реализирате.
��Пъдете мрачните мисли, защото те моментално могат
да унищожат самочувствието ви.

ВEЗНИ
(23.09 – 23.10)

БИЗНЕС ПРОГНОЗБИЗНЕС ПРОГНОЗ АА
��Още в началото на месеца се концентрира-
те въху това, как да увеличите доходите си.
Започвате да държите сметка за всяка стотин-
ка. Според някои сте станали прекалено пестели-
ви, дори стиснати, но вие просто подхождате
разумно към парите. Идеите как да увеличите до-
ходите си буквално ще извират от вас. ��3-ти
ще бъде щедър ден за деловия ви живот. Си-
туацията ще изисква от вас нестандартни ре-
шения. Не се намесвайте в спорове между колеги.
��Може да почувствате известно напреже-
ние на работното си място на 10-и. Налага се
да предприемете драстични мерки срещу заплаха,
която, изглежда, само вие разпознавате. ��Актив-
ността ви се нуждае от конкретни, видими ре-
зултати. Не всички делови контакти, които
реализирате на 14-и, ще са полезни и ефек-
тивни. ��След 19-и нещата в деловия ви жи-
вот ще се подреждат отлично. И то благода-
рение на и експедитивността и точността ви.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

��Започвате месеца с неудовлетвореност, свързана с работата

ви. Още на следващия ден обаче ще кипите от енергия и ще излъчвате

очарование. ��Положителните емоции ще ви донесат непредвиде-

ни срещи и приятни изненади на 6-и. Интимният ви партньор ще бъ-

де доволен от чувствата и вниманието, което му засвидетелствате.

��На 9-и ще се чувствате буквално изцедени психически и емоцио-

нално. Основен фактор за това ваше състояние са прекомерните ви

амбиции. ��Тенденцията се засилва след 10-и. Нервното пренапреже-

ние толкова силно ще ви връхлети, че може да повлияе на сексуалните

ви функции. Това може да ви накара да се затворите още повече в свои-

те преживявания. ��След 15-и страховете по повод вашето здраве

могат да ви накарат да почувствате емоционален дискомфорт.
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ПРИЯТНОСТИ ИПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАНЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИТИ

�� ИЗБЯГВАЙТЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО
ШОФИРАНЕ И МОНОТОННИ ЗАНИ-
МАНИЯ: на 7-и.
�� ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ,
ОСОБЕНО В ОБЛАСТТА НА ШИЯТА И
РАМЕННИЯ ПОЯС, НЕ СА ПРЕПОРЪ-
ЧИТЕЛНИ: на 8-и и 9-и.
�� ЩЕ ПОЧУВСТВАТЕ НЕУДОВЛЕТВО-
РЕНОСТ ОТ РАБОТАТА СИ: на 1-ви.
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Работете в екип!Работете в екип!
Необходимо е да зачитате мнението на колегите. В про-
тивен случай излишно ще натоварите психиката си. Нап-
регнатите ви нерви могат да ви вкарат в стресова ситуа-
ция, която да ви извади от строя за няколко дни. Не може-
те да си позволите това точно сега. По-скоро се опитай-
те да обедините хората около себе си и да ги мотивирате
да работят за вашата кауза. Повикайте дипломацията
на помощ, особено на 2-ри и 3-ти. Тогава един творчески
и градивен разговор може изведнъж да се превърне в откри-
та вражда. Колега ще ви подкрепи в най-решителния мо-
мент и вие ще можете да изплувате на повърхността. 

Бъдете тактични Бъдете тактични 
с началникас началника

При контактите с началниците ви са възможни напре-
жения, особено през периода 11–20 ноември. Каквото и
добро дело да свършите, то няма да бъде забелязано, ако не
го изтъкнете по подходящия начин. Това не означава да
правите демонстрации на всяка цена, а да се опитате де-
ликатно и дипломатично да подчертаете постигнатото.

Ако бъдете прекалено отзивчиви и любезни, висшестоящи-
те могат да прочетат в поведението ви нездраво ласка-
телство.

Любовта изисква Любовта изисква 
търпениетърпение

Партньорът ви е доста напрегнат, а това изключва вся-
каква романтика. Връзката ви ще бъде подложена на изпи-
тание. По-несериозните и нестабилни партньорства ще се
разпаднат. Само истински стойностни взаимоотношения
ще се запазят. Проявеното разбиране ще бъде като тест
за вашата преданост и търпимост. Бъдете спокойни, за-
щото в края на месеца романтиката ще се възроди с нов
блясък и по-голямо очарование.

Близките ви подкрепятБлизките ви подкрепят
Вашите приятели и роднини ще са винаги до вас в този
напрегнат месец. Бъдете благодарни и отделяйте повече
време за тях. Сега може да изгладите натрупалите се не-
доразумения. В края на месеца организирайте семеен
празник. Колкото и да сте натоварени извън дома, весел-
бата ще ви донесе позитивни емоции.

ФОКУФОКУ СИ ВЪВ ВЗСИ ВЪВ ВЗ АИМООТНОШЕНИЯТАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ А ВИ ПРЕЗ НОЕМВРИНОЕМВРИ

ВЕЗНИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИВЕЗНИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕНОВЕН ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ БЛИЗНАЦИ РР АКАК ЛЪВЛЪВ ДЕВА ДЕВА 
Отношенията ви с
Овен са балансирани
поради вашата
тактичност,
толерантност и
способността ви да
запазвате добрия
тон. Важно е обаче да
знаете, че всяко ваше
„излизане” от това
статукво може да
доведе до проблеми.

С Телец ще
общувате активно,
а емоциите,
породени от тези
контакти, ще
попълват целия
диапазон – от
положителни до
отрицателни. Не
изяснявайте
отношенията си
точно сега.

Месецът е
благоприятен за
отношенията ви
с Близнаци. С тях
ще намирате общ
език по всички
теми.
Изключително
ползотворни и
приятни са
срещите ви на 7-
и, 17-и и 29-и.

Ракът трудно
ще възприема
идеите ви. Още
по-трудно ще
участва в
плановете ви.
Но ако по-
търпеливо му
ги обяснявате,
той ще стане
най-добрият ви
партньор. 

Вашите роднини
Лъвове са в центъра
на вниманието ви.
Сега е моментът да
загърбите стари
спорове и конфликти
с тях. Месецът е
подходящ да
изгладите имотни и
други финансови
фамилни дела.

Опитайте се да
общувате на рационално
ниво с Девите. Те искат
да чуят ясни и
конкретни цели и
аргументи. Единствено
въоръжени с факти
можете да ги убедите в
каквото и да било.
Датите за сериозни
разговори с тях са 6-и и
7-и.

ВЕЗНИ ВЕЗНИ СКОРПИОНСКОРПИОН СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ КОЗИРОГКОЗИРОГ ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ РИБИРИБИ
С другите Везни
постигате отлична
хармония. Очакват ви
приятни и
разтоварващи
срещи. Общи
компании и
развлечения могат
наистина да ви
направят по-близки
от всякога. Но делови
партньори – не.

Всички въпроси,
свързани с пари, ще
ви сблъскват със
Скорпиони през
този месец. И
срещите ще са от
полза за вас.
Можете да се
доверите на
Скорпионското
умение за поемане
на умерени рискове. 

Със Стрелеца имате
шанс да влезете в
прекрасни колегиални
отношения, които
могат да се разгърнат и
в идея за съвместен
бизнес. Не се колебайте,
а активизирайте
бързото є реализиране.
Периодът между 3-ти
и 17-и е много
подходящ за начало.

Спорове и
конфликти ви
очакват с
Козирог. По
никакъв въпрос
няма да можете
да се разберете.
Вероятността
да изпаднете в
траен взаимен
негативизъм е
голяма.

С Водолей
отношенията ви
са някак неясни.
Това не означава
лоши, но месецът
не е добър за
делово общуване
помежду ви. По-
подходящо е да се
отдадете на
философски теми
и медитация.

Бъдете внимателни с
Риби, особено ако са
сред вашите колеги.
Може да станете
неволна причина за
тяхно наказание или
конфликта им с трети
лица. Мерете добре
всяка приказка по
техен адрес, а най-
добре е да не говорите
нищо зад гърба им.
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Водите организма си към крайно изтощение. �Гла-
воболието на 6-и и 7-и може да ви послужи за ин-
дикация, че се претоварвате прекомерно. �Стра-
дащите от гастрити и проблеми в стомашната об-
ласт могат да използват периода, за да започнат ак-
тивна оздравителна програма. �На 6-и ограничете
алкохола. Не се подлагайте на операции около тази
дата. Възможни са необичайни реакции на организма
ви, предизвикани от въздействието на упойката.
�На 13-и са възможни сърдечни оплаквания от
неврогенен характер. Най-добрите лекарства са по-
чивката, чистият въздух и сексът. �След 19-и е въз-
можно да ви обхванат депресивни настроения.
Пазете се от простуди и грип. �Нуждаете се от
повече храна. Спазването на диета ще влоши още
повече лошото ви настроение.

CMYK-128

П
редприемчиви сте, макар това да е
понякога само на думи. Нужно е да
проявявате голяма гъвкавост, ако ис-

кате да се справите със задачите си. Хар-
моничните отношения с околните са
ключът към вашия успех. Може да се
проявите като майстор на интригите, но
е по-добре да преобразувате енергията си в
положителна. �Възползвайте се конструк-
тивно от конфиденциалната информация, коя-
то имате. Сега можете да оказвате психологичес-
ко влияние в подкрепа на свои или групови интереси. Време
е за задълбочен анализ на поетите ангажименти и обеща-
ния. �Прекалената амбиция може да се отрази нега-
тивно на отношенията ви с околните през периода

1–10 ноември. �През втората седмица на
месеца стремежът да се учите и да
възприемате много нова информация
ще е ваш приоритет. �Авантюризмът
ви може да излезе на преден план, което
ще ви извади на повърхността и може да
ви подведе. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Лошото настроение и сроковете, които ви
притискат, могат да ви подтикнат към деструктив-
ни действия. Около вас има желаещи да ви въвлекат в
авантюри. �Няма смисъл да нарушавате общоприети пра-
вила, за да угодите на други хора.

СКОРПИОН
(24.10 – 22.11)

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Чака ви много работа. Бъдете стриктни, как-
то само вие умеете, и не допускайте да прояви-
те немарливост от мързел. �Напрежението и
многото работа ще ви изнервят, а за жа-
лост трудно влизате в работен ритъм, осо-
бено до 10-и. �Периодът след 11-и е благоп-
риятен за съвместни проекти с енергични
хора. В работата ви очакват дълбоки транс-
формации. Много е вероятно да бъдете въвлече-
ни в спорни имуществени въпроси. �Разпреде-
лението на паричните средства в домашния
бюджет ще бъде основен приоритет за вас
след 21-ви. Отделете пари както за образова-
нието на децата си, така и за осъществяване-
то на дълго планирана покупка. �Периодът
след 21-ви е много благопирятен за журна-
листи, психолози и преподаватели. Вървите
по нетрадиционен път в стремежа си да заеме-
те ръководна длъжност и сте готови да използ-
вате дори непозволени средства.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Пониженият ви тонус напоследък за съжаление няма да се

промени рязко и през този месец. Но тенденцията за излизане от

това състояние вече започва. Потиснатостта ви вече е трудно

търпима за хората, които ви обичат. �Добрата новина е, че след

18-и ще усетите известен прилив на позитивно настроение.

Добре е да си наложите повече почивка и не отказвайте покана да

се забавлявате, независимо че се усещате неспособни за купон. �Це-

нен подарък от любимия човек ще бъде пълна изненада за вас.

Не подминавайте това събитие само с усмивка, а се опитайте да из-

разите радостта си. Отговорете на жеста по някакъв начин и бъде-

те сигурни, че всяко усилие от ваша страна да покажете любовта

си ще ви помогне да почувствате радостта от живота. �Не само

любовта, но и нейните плодове могат да се появят през този месец.

Романтично настроени сте и ще бъдете ухажвани. Необвързаните

ще имат шанса да срещнат истинската любов.

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

� ВЪЗМОЖНИ СА ПРОБЛЕМИ
СЪС СЪРЦЕТО: на 13-и. 
�ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ГНЕВНИ ИЗ-
БУХВАНИЯ: на 14-и.
� СТАРТИРАЙТЕ БИЗНЕС ПРО-
ЕКТ С ЕНЕРГИЧЕН ПАРТНЬОР:
след 11-и.
�ПРИЛИВ НА ПОЗИТИВНО
НАСТРОЕНИЕ: след 18-и.
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Егото ви расте
Нараства егоизмът ви. Желанието ви да слагате себе си в
центъра на всяко нещо може да ви сдобие както с прияте-
ли, така и с врагове за цял живот. Не се лишавайте от
мнението на околните и колегите, което доста често ще
се оказва най-правилното. Постарайте се да се сдържате,
ако много ви се прииска рязко да отговорите на нанесени-
те ви по време на спор с приятели оскърбления и обиди. Ако
не можете да се преборите с инстинктите и емоциите
си, то тогава е възможно излишната драматизация да до-
веде до непредвидени конфликти. Очертава се цялата
втора седмица на месеца да бъде напрегната. Поту-
шете гневните си изблици на 14-и.

Работите повече 
от другите

Всичко в офиса ври и кипи. Работите много и времето все
не ви стига. Това, което най-много ви ядосва, е, че работи-
те повече от другите. Заявете директно претенциите
си, вместо мълчаливо да се настройвате срещу колегите. В
противен случай напрежението ще продължи да ескалира, а

с това ще нарасне и нежеланието ви да общувате с хора-
та, с които работите. Напрежение се прокрадва и при об-
щуването с шефовете, но спрямо тях трябва да си нало-
жите повече търпение. Няма да постигнете нищо, ако из-
кажете своите несъгласия. Не престава да ви мъчи
чувството, че заплащането ви не отговаря на положения
труд, но сега периодът не е подходящ за поставяне на ус-
ловия и искания. Пренасочете част от енергията си извън
офиса и цялата обстановка ще се успокои.

Любовно щастие
В отношенията ви с интимния партньор може да очаквате
най-хубавото развитие. Има голяма вероятност да се разд-
вижат добрите страни на вашата връзка и е хубаво съзна-
телно да провокирате този процес. Обръщайте внимание и
на най-малкия жест от негова страна, като направите в
отговор по-голям. Този подход ще направи чудеса. Позаспа-
лите ви чувства ще се пробудят. Не позволявайте повече
на унинието да ви ръководи – вземете се в ръце. Наближава
моментът, който сте очаквали от дълго време – връзката
ви да се разгърне в желаната от вас посока.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ НОЕМВРИ

СКОРПИОН И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Овенът ще
приема всяко ваше
действие или
изказване като
лично насочени
към него. Не се
чудете, ако
прояви по някакъв
начин своята
агресия спрямо
вас. Това е
неговата
защитна реакция.

С Телеца можете да
си партнирате
добре. Вашите
противоположни
емоционални и
поведенчески
състояния много
добре се допълват.
Внимавайте само
да не го отегчите с
лошото си
настроение в
средата на месеца.

Очаква ви
интересен месец
с Близнаци.
Събитията ще
бъдат
разнообразни.
Нещо голямо
може да започне
със съвсем
незначителен
на пръв поглед
разговор на 1-ви.

По правило
чувствителните Раци
сега ще реагират с
най-фините си
настройки. Това
създава предпоставки
за силни и ценни за вас
контакти.
Отговорете на
тяхното желание за
общуване и няма да
съжалявате.

С Лъва се отварят
възможности за
добър бизнес и делово
сътрудничество. Ако
сега стартирате
проект, той бъде
успешен, независимо
от
противоречивостта
на вашите два знака.
Добри дати за
добро начало са 1-
ви, 4-ти и 25-и.

Най-динамични са
отношенията ви с
Дева. Непрекъснато
ще бъдете в процес
ту на сближаване,
ту на отдалечаване.
За радост
амплитудите няма
да са големи и
затова
общуването с тях
по-скоро ще ви
разтоварва.

СК
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ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
С Везни ви очаква
приятен месец. Те
са готови да
предприемат
действия, а вие
имате знанието
как точно да се
случат нещата.
Можете да
реализирате
успешно общ
бизнес план, но
стратегът трябва
да сте вие.

С останалите
Скорпиони е добре да
спазвате дистанция.
Решаването на
вътрешни
психологически
проблеми е важно и
самотно занимание.
Контактите могат
да бъдат
отключващ фактор
за проблеми помежду
ви още в началото
на месеца.

Началото на месеца
е многообещаващо
за емоционални
контакти със
Стрелеца. Не е
препоръчително
обаче да влизате в
бизнес
партньорство с
представители на
този знак.
Деловите срещи
насрочвайте за
след 23-ти.

Козирог ви разбира и
е готов да ви
помогне. Вие обаче
погрешно
тълкувате тази
готовност като
опит за
манипулация. С други
думи, отношенията
ви могат да бъдат
чудесни, стига да не
проявите своята
мнителност към
него.

Не влизайте в
спорове с Водолея.
Правото е на ваша
страна, но не се
опитвайте да го
съветвате.
Просто не е
склонен да ви чуе
точно сега.
Дългите
разговори с
Водолеите
отложете за
края на месеца.

Отношенията ви с
Риби изглеждат
безоблачни.
Започнали са обаче
някакви невидими
процеси на
охладняване и
недоверие помежду
ви. Няма да е зле, ако
съберете сили и
поговорите за това.
Подходящи дати за
такъв разговор са
1-ви, 9-и и 19-и.
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Здравето ви е отлично. Но ако сте хипертоник
или диабетик, спазвайте строг хранителен ре-
жим, за да избегнете активизиране на заболява-
нето. �При някои са възможни са алергични реакции.
�По възможност не ходете на зъболекар през този
месец. За сметка на това всякакви козметични про-
цедури ще имат неочаквано добър ефект. �Избяг-
вайте алкохола, както и мазната, тежка и пи-
кантна храна. Възможни са обостряния на хронични
стомашни проблеми. �Операциите на шията, ра-
менния пояс и половата система отложете за
следващ период, ако не са спешни. �На 13-и и 14-и
се очертава рязко подобрение на тежко болните и
прилив на енергия. �На 19-и е почти сигурно, че
нервната ви система ще е силно възбудима. Възможни
са и оплаквания, свързани с храносмилателната сите-
ма и вегетативната нервна система. �Опасност от
травми на краката има на 22-ри.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Все още ще сте във властта на проблемите, които
имате да решавате от миналия месец. Те изглеждат
огромни само във въображението ви и са плод на ваша-
та преумора. �Очертава се изпразване на джобове-
те ви заради неразумно харчене. �Идеи, които сте
обмисляли преди време, но не сте посмели да реализира-
те, сега ще изкристализират. �Очаквайте сблъсък с
шефовете заради разминаване в разбиранията и
ценностите. �Деловата ви активност ще се забави,
особено на 4-ти, 13-и и 14-и. Ще използвате времето и
средствата си непродуктивно. Датите са неподходя-
щи за стартиране на нови проекти, както и за разши-
ряване на сферата ви на дейност. �Съветвам ви да не
търсите помощ от страна на висшестоящи, влиятел-
ни лица и официални институции. През този период
само работата в екип може да ви позволи да се по-
кажете в най-добрата си светлина. �Уповавайте
се на знанието, че пътят ви води само напред и нагоре,
просто имайте търпение.  Колкото по-близо сте до
целта си, толкова по-вероятни са кризисни ситуации.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Поне емоционалният ви тонус е на ниво сега. Но както и в други-

те сфери, и в емоционалния ви живот ще се появят доста не-

доброжелатели и противници. Те ще имат особено силно влияние

върху тези от вас, които живеят с постоянен партньор или имат

сключен брак. Очаквайте сплетни, интриги по ваш адрес. �1-ви и

17-и са свързани със силни положителни емоции за вас. Възможно е на

хоризонта да се появи впечатляващ обект от другия пол. Изжи-

вейте пълноценно любовното си щастие. �След 15-и започва бла-

гоприятен период за любовния ви живот. Възможно е да преживеете

необикновени приключения. Някои Стрелци ще срещнат неочаквано чо-

века, в когото ще се влюбят от пръв поглед. �Периодът се харак-

теризира обаче със скандали и раздели за семейните представи-

тели на знака. Те ще започнат борба със самотата.
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М
ного интересен период, през който
въпреки привидната ви пасивност
ще се случват важни промени. Ще

преминете върхове и спадове, ще се люш-
кате от една крайност в друга, на момен-
ти ще се чувствате в безизходица, но в
крайна сметка ще намерите изход. �Разчи-
тайте на шанса, който ще ви позволи ясно
да осъзнаете своите натрупали се с годините
проблеми и комплекси и да се справите с тях. Но
това няма да стане лесно, а ще се наложи да прежи-
веете планини от противоречия. �Ще разберете кои са
вашите тайни врагове, както и какво в собствения ви
характер ви пречи. �Времето е благоприятно за участие
в психологически и други тренинги за самоусъвършенстване.
Ще ви бъде трудно да анализирате постъпките си.

Възможно е и да се ядосвате на действията
си, но заради пословичната си гордост, щед-
рост и доброта ще продължавате да пра-
вите добрини, които ще изпразват джобо-
вете ви. �Ще изпитвате нужда от пове-
че уважение и поддръжка от страна на
другите. �След 11-и много трудно ще

понасяте самотата. Затова с охота ще
приемате предложения за пътувания и срещи. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�Не позволявайте интересът ви към необичайното и неиз-

вестното да се превърне в суеверие. �Пазете се от из-

мами и опити за кражба на 5-и, 12-и и 13-и.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 – 22.12)

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�ПРИЛИВ НА ЕНЕРГИЯ: на 13-и
и 14-и. Ще се радвате на ду-
шевно равновесие.
�ПОНИЖЕНА ДЕЛОВА АКТИВ-
НОСТ: на 4-ти, 13-и и 14-и.
�ДНИ, ПЪЛНИ С ПОЛОЖИТЕЛНИ
ЕМОЦИИ: 1-ви и 17-и.
� ТРУДНО ЩЕ ПОНАСЯТЕ САМО-
ТАТА: след 11-и.
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Разногласия 
с началниците

Ще се окажете в по-тесен контакт със своите работода-
тели и преки началници. Не са изключени разногласия. Меж-
ду 3-ти и 8-и ще се зароди конфликт между професио-
налните и семейните ви дела. Оставете обаче везните
да натежат към служебните ви проблеми. Не се опитвай-
те в никакъв случай да балансирате. Ако пренебрегнете
своите задължения, ще отворите вратата за недовол-
ството на колегите си.

Сериозни проблеми 
с колегите

От тях най-много ще пострада вашата репутация. От ед-
на страна, с вас ще бъде много трудно да се общува, тъй
като вие често ще се придържате към две противополож-
ни мнения едновременно. От друга, можете да си навлече-
те врагове поради непремислени думи, казани по адрес на
някой ваш сътрудник. Откровеността е най-добрата поли-

тика, но само понякога. Много рядко. 

Бъркотия в контактите 
с роднините 

Вероятността да се разочаровате от брат, сестра или
братовчед е много голяма. Не вземайте прибързани реше-
ния, а проверете внимателно източника на информация,
както и самата информация. Има опасност всичко да се
окаже опит за елементарна интрига или манипулация.

Семейни проблеми 
Опитайте се да реагирате с прословутото си чувство за
хумор на всяка ситуация, която съдържа риск от конфликт
с брачния ви партньор. Но все пак не преминавайте грани-
цата на шегата и не я превръщайте в ирония или сърказъм.
През този месец ви съветвам да не споделяте семейните
си проблеми с други хора. Дори и най-добрите ви приятели
е възможно да тласнат в погрешна посока брачните ви от-
ношения.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ НОЕМВРИ

СТРЕЛЕЦ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
С Овен
отношенията ви ще
са диферинцирани по
време. Началото на
ноември е
подходящо за
делови и
професионални
контакти. След 15-
и ще се
активизират
повече интимните
контакти.

Всякакъв вид
партньорство,
започнато този месец
с Телеца, е под добра
звезда. Умението ви
да се приспособявате
един към друг е много
голямо сега. Не
загърбвайте
предложение за
сътрудничество от
негова страна на 19-
и.

С Близнаци сте в
хармонични
отношения сега.
Това ще усетите
най-вече след 14-
и, когато е
напълно
възможно да
встъпите в по-
дълготраен,
юридически
регламентиран
съюз.

С Рак през целия
месец ще се
разбирате
перфектно. Това, в
което той иска да
ви убеди, е полезно
за вас. Така че ви
съветвам да го
слушате по-
внимателно. Не
издребнявайте в
негово
присъствие.

Лъвът често ще ви
се пречка пред
погледа през ноември
и това може да ви се
стори като
нагласено. Истината
е обаче, че съдбата
ви среща, за да
предприемете общи
действия.
Кооперативността
е ключовата дума за
успех и за двама ви.

С Дева периодът е
подходящ за купони и
развлечения. Всяка
среща ще бъде
удоволствие и за
двете страни,
независимо че вашите
знаци по принцип са
трудно съвместими.
Служебни и делови
контакти обаче ще
са по-тежки между
1-ви и 7-и.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
С Везни периодът
между 3-ти и 17-и е
благоприятен за
поставяне на ново
начало, и то
предимно в делови
план. Възможно е
прекрасните колегиални
отношения да ви
наведат на мисълта за
самостоятелен бизнес с
тях. Няма да е лошо да
предприемете тази
стъпка.

Със Скорпиона ще
имате условия за по-
лични контакти.
Може би тъкмо сред
представителите на
този знак ще
срещнете човека, в
когото ще се
влюбите. Дайте
обаче време на
чувствата ви да се
разгърнат, преди да
решите да се
обвържете сериозно.

С другите Стрелци
отношенията ви са
добри, с положителна
градация. Те ще
стигнат кулминацията
си на 19-и, когато ще
усетите много ясно, че
сте от една порода.
Направо можете да си
направите един празник
на Стрелеца, за да се
заредите с добра
енергия.

С Козирог ще
бъдете сдържани
и даже хладни.
Липсва ви
желание за
общуване и е
добре да не се
насилвате. Ако
все пак се налага
да се срещате
по-често,
говорете по-
малко в негово
присъствие.

Ако сведете
общуването си с
Водолеите до делово,
ще се радвате на
подкрепа и разбиране
от тяхна страна. Не
позволявайте на
чувствата и
емоциите да
провокират
излизане от
рамките на добрия
тон на 8-и и след
21-ви.

С Риби
бъдете по-
сговорчиви и
не влизайте
в ненужни
пререкания и
спорове,
особено на 5-
и. След време
ще
разберете, че
не си е
струвало
нервите.
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БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�В работата си ще действате непредсказуемо.
Бихте могли да проявите организационния си
талант. �Неформални приятелски отноше-
ния с влиятелни хора, най-вероятно чужден-
ци, могат да прераснат в стабилни бизнес
партньорства. �Психологията, политиката,
криминалистиката и изобщо задълбочените про-
учвания и анализ ще влязат в кръга на вашите
интереси. �Започвате нов период за вашия
бизнес и за деловата ви активност след 9-и.
Сега е времето да се посветите на въплъщава-
нето на своите мечти в реалност. В своите фи-
нансови и професионални дела ще действате об-
мислено, активно и конструктивно. �В края на
месеца занимаващите се с недвижими имо-
ти, счетоводство, финанси и банково дело
ще имат много успешен период. Времето е
подходящо за смяна на работа, така че
действайте смело и решително. Насочете се
към реклама, журналистика или преподаване.

CMYK-132

Щ
е се справите блестящо с всичко, с
което се захванете през ноември.
Това ще ви зареди със самоувере-

ност. �Сега звездите ще ви дадат шанс
да реализирате дългогодишна своя меч-
та. Сами ще се учудите с каква лекота. За-
щото винаги сте си мислили, че това е изк-
лючително трудно. Не се двоумете, а
действайте, както ви диктува вътрешният
глас. �За вас месецът ще е под знака на съзи-
данието и творчеството. Периодът до 10-и е бла-
гоприятен за всички, които се занимават с изобретения, ра-
ционализации и политика. �Самочувствието и упоритостта
ви носят успех. През периода 11–20 ноември някои от вас
ще пожелаят по кардинален начин да променят жизне-

ния си път. Ще получите информация, която
ще промени жизнените ви позиции тотално.
Онези, които се занимават с писане или изс-
ледователска дейност, ще успеят най-пъл-
ноценно да реализират идеите и проекти-
те си. �След 21-ви около вас ще се нагне-
ти напрежение. Бъдете предпазливи, защо-

то и враговете ви ще се активизират. Ус-
пешни ще бъдат контактите ви с чужденци.  

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�Пазете се от имуществени кражби на 11-и. �Вслушай-
те се в съветите на по-възрастен човек на 21-ви. �Придър-
жайте се към истината и тя ще ви направи свободни.

КОЗИРОГ
(23.12 – 20.01)

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�ПЕРИОД НА ЛЮБОВНИ ПРИК-
ЛЮЧЕНИЯ: след 13-и.
� УСПЕШЕН ПЕРИОД ЗА ФИНАН-
СИСТИ, БРОКЕРИ И СЧЕТОВОДИ-
ТЕЛИ: последната седмица на
ноември.
�НЕ СЕ ПОДЛАГАЙТЕ НА ХИРУР-
ГИЧЕСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ: на 11-и
и 12-и.
� КАЧЕСТВЕНО НОВ ПЕРИОД ЗА
ВАШИЯ БИЗНЕС: след 9-и.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�На 1-ви и 2-ри е препоръчително да се заемете със спорт
или да отидете на екскурзия в планината. �През ноември
лесно ще лекувате простудни заболявания, болести на
гърлото и гласните струни. �Ще натоварите сърцето
си повече от нормалното на 4-ти, защото ще сте затру-
пани с работа. На този ден не посещавайте фитнес сало-
на. �Оперативните интервенции са противопоказни
на 11-и и на 12-и, освен ако не са спешни. �Резките про-
мени в емоционалния психоклимат на 6-и ще станат причи-
на за обостряне на гастрита при някои Козирози. �На 6-и
и на 7-и са възможни храносмилателни нарушения. На
тези дати не консумирайте храни със съмнителен произ-
ход. �Склонни сте към злоупотреба с лакомства и
твърде калорична храна. В дневното си меню включете
цитрусови плодове и ядки. �До 20-и изключете яйцата и
тлъстите храни от дневното си меню. Пийте много
течности и по възможност слабо минерализирана вода.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Пропъдете досадното чувство, че никой не ви обича. Социал-

ният ви живот през първата седмица на ноември би трябвало да ви

прави по-доволни и щастливи. �Ако всекидневието ви е станало

скучно и сиво, вие, без дори да осъзнавате това, ще започнете да

търсите по-екстремни преживявания. �Старайте се да не избух-

вате на 9-и, защото гневът ще ви затрупа с още неприятнос-

ти. �Започвате да се лутате между нереални фантазии и измис-

лени проблеми. За това обикновено е виновна скуката в ежедневие-

то. Добрата новина е, че след 13-и нещата ще се успокоят и

любовните приключения стават източник на удоволствие и

удовлетворение. �На 23-ти можете да получите известие, кое-

то ще ви зарадва много в личен план. Не давайте категорични от-

говори на отправените ви предложения от личен характер. Измък-

вайте се с шега засега. Ако имате склонност, ви препоръчвам и да

пофилософствате неопределено.
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Повишена 
общителност

До 9-и сте спокойни, уравновесени, бодри и общувате
без проблеми. Повишената ви общителност ще ви под-
тиква да се срещате с много хора. И това ще е една от
причината да поканите гости вечерта на 10-и. Групо-
вите срещи и дискусии на 17-ти ще протекат повече
от добре. Получаването на нужна информация и контак-
тите ще са най-важните последици от тях. Общуването с
непознати за вас ще е най-голямото богатство сега. Ще
разширите кръга на приятелите си.

Семейни 
разногласия

Особено през първите три дни на месеца. Не е изклю-
чено да се стигне и до раздяла. Но на повечето семейни

Козирози ще им се размине само с кавги. Всички обаче
трябва спешно да анализират поведението си и да
потърсят проблема първо в себе си. Духът на самокри-
тичност ще ви помогне да намерите добрия подход и да
хармонизирате отношенията си с брачния партньор.
След 17-и ще имате и голяма подкрепа от планетите
за това. На 20-и не водете сериозни разговори с поло-
винката си за пари.

Проявете разбиране 
към децата

Позволете им да изразяват мнението си. Един жест от ва-
ша страна, и те ще ви се отплатят посвоему. Ще ви нака-
рат да се почувствате щастливи, демонстрирайки любов-
та си към вас в неочакван момент. Този миг вие никога няма
да забравите, защото ще бъдете трогнати до дъното на
душата си. Направете им подходящ подарък.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ НОЕМВРИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
С Овен месецът ще е
хубав, но само ако
проявите повече
разбиране и не сте
прекалено педантични
и крайни в изискваният
си към него.
Умереният тон е
важно условие да
постигнете хармония
с него, особено от 24-
ти до 29-и.

С Телеца процесът е
от добри към
отлични отношения
и нищо няма да
попречи на тази
тенденция. Радвайте
се на срещите с него
и си помислете дали
не е сега моментът
да сложите заедно
основите на едно
ново начало.

Близнаци ще ви
дразнят дори с
присъствието си. Но
вие ще провокирате
тяхното поведение
със съмненията си и
ще ги карате да се
чувстват несигурни.
Успокойте
топката на 9-и и
на 26-и.

Отношенията
ви с Рак ще са
напрегнати през
целия ноември.
Конфликтите с
него ще витаят
като че ли във
въздуха и затова
избягвайте
срещи с него. 

С Лъва ще
имате
краткотрайни
делови срещи.
Нямате
допирни
точки. Затова
нямате и
желание да
общувате с
него.

С Дева е вероятно да
изпаднете в неловко
положение още през
първите дни на ноември
поради нейно избухване,
което според вас е
неоснователно.
Конфликтът може да се
предотврати в зародиш,
ако успеете да
реагирате адекватно и
аргументирано.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
С Везни ще имате
най-трудните
отношения през
този месец. За
жалост трудно
ще успеете да
преодолеете тази
ситуация. И ако
искате да не си
късате взаимно
нервите, е по-
добре да
избягвате срещи.

Бъдете по-
деликатни със
Скорпиона. Той е
изправени пред
много трудности и
това го прави
неоснователно
мнителен и избухлив
сега. Може да
овладее гнева си
само ако му
демонстрирате
коректност и
откровеност.

Със Стрелеца няма да
бъдете особено близки
през този месец. Най-
добре е да запазите
дистанцията и да не
го предизвиквате,
защото е склонен към
гневни избухвания.
Които пък със
сигурност ще
разгневят вас и така
ще влезете в
омагьосан кръг на лоши
отношения.

С другите
Козирози не
очаквайте да се
случи нищо по-
специално от
вече установения
тип отношения.
Няма основания за
никакви изненади,
затова с тях ще
ви е спокойно ще
се чувствате „в
свои води”.

С Водолея може би
ще настъпи
чувствително
подобряване на
общуването ви в
сравнение с
миналия месец. Но
това не означава,
че всичко ще е
наред помежду ви.
Избягвайте да го
дразните на 13-и
и 20-и.

С Риби можете да
контактувате напълно
свободно и
непредубедено. Всяко
нещо, което ви сближава
или ви прави
съмишленици, сега ще ви
сплотява още повече към
партньорство. Заредете
отношенията си с
позитивизъм. Рибите ще
са ви необходими много
през следващия месец. 
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ЗДРЗДР АВЕ И ХРАВЕ И ХР АНЕНЕАНЕНЕ
��Имате енергия в изобилие. Бъдете внимателни обаче
с този енергиен потенциал. ��Възможни са травми и
наранявания в резултат на преумора или слаба кон-
центрация на вниманието. Срадащите от нервен
стомах трябва да избягват студените и горещите хра-
ни. ��Хипертониците е желателно да спазват дие-
та през почивните дни на първата седмица. Тежки-
те храни са противопоказни за всички Водолеи. ��След
14-и периодът е добър за стартиране на диета.
Подбирайте внимателно продуктите и следете за сро-
ка им на годност, защото сте предразположени към хра-
нителни отравяния. Времето е успешно за подготовка и
изследвания за пластични операции, както и за други
профилактични прегледи. ��Пазете краката си от
влага през последната седмица на месеца. Мокрите
крака могат да станат причина за простудни заболява-
ния и цялостна отпадналост на организма.

БИЗНЕС ПРОГНОЗБИЗНЕС ПРОГНОЗ АА
��Професионалният успех и напредък ще
бъдат всичко за вас. Очаква ви скокооб-
разно развитие в кариерата. ��Пери-
одът ще е ползотворен и ще ви зарад-
ва със стабилизиране на материално-
то състояние. Не се поддавайте на же-
ланието си да творите непоискани доб-
рини, защото ще се окажат пречка, кога-
то в живота ви ще се появят влиятелни
покровители и ще ви направят нови
предложения. ��Нови обстоятелства
ще провокират вашата проницател-
ност и активност на 6-и. Бъдете нащ-
рек. ��Претрупани сте със задачи, кои-
то не търпят никакво отлагане в
средата на месеца. Популярността и
успехите ви ще са резултат и на случай-
ности. ��Обмисляйте личните си инициа-
тиви и не експериментирайте с общи
парични ресурси.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

��Вашата сексуалност, очарование и загадъчност ще привличат

вниманието на противоположния пол, а от това самочувствие-

то ви ще порасне до небето. ��Любовен роман в службата може да

подпомогне израстването в кариерата при някои от вас. ��През ноемв-

ри е възможно настроението ви да се сменя рязко без никаква сериозна

причина. Внимателно следете нивата на емоциите си. Ако те се пови-

шат стремително, тогава са вероятни изблици на ревност, завист,

обида и злоба. Това може както да срине вашето положение, така и да

се трансформира в здравословни проблеми. ��Интимният ви живот е

в затишие, защото на преден план са работата и кариерата ви.

Можете обаче да бъдете доволни, защото до вас има човек, който ви

разбира и много добре знае, че в момента е по-подходящо да ви бъде

приятел и помощник. ��Потребността от обновяване на любовните

отношения може да доведе до появата на нов сексуален партньор. 
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ОО
т самото начало на месеца конце-
нтрирайте силите си върху това
да добиете по-висок социален и

жизнен статус. Честолюбието и стре-
межът да запазите авторитета си ще
бъдат основни ваши двигатели. ��Въвлече-
ни сте в реформи и вашите иновативни
действия ще ви помогнат да се отличите
сред тълпата. Подложете на преоценка жи-
вота си и се вгледайте в себе си. Време е да ви-
дите не само положителните, но и отрицателни-
те страни на личността си. ��Не е желателно да участ-
вате в борсови и хазартни игри на 1-ви. Шансът да загу-
бите в подобно начинание е доста голям. ��След 11-и ви
очакват разногласия с колеги, висшестоящи или предс-
тавители на властта. ��Не вземайте сериозни реше-

ния по каквито и да е въпроси преди 28-и,
когато ще се появи важна за вас допълни-
телна информация. Едва тогава планове-
те ви бързо ще се реализират. ��Опитвай-
те се да виждате доброто около себе си.
Внимателно преценявайте пред кого и как-
во говорите. 

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

��Опитите ви да доведете докрай едни преговори
ще се окажат напразни. Конструктивното решаване на
спорове също ще бъде крайно сложно за вас сега. ��Не е
моментът да оказвате открита съпротива на власт-
та, нито да демонстрирате надменност или агресив-
ност.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)

134
Бела, брой 11 (117), 2007

ПРИЯТНОСТИ ИПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАНЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИТИ

�� ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ПАРИЧНИ ИЗМА-
МИ: на 15-и. 
�� НАЙ-ЩАСТЛИВИЯТ ВИ ДЕН В
ПРОФЕСИОНАЛЕН И ЛИЧЕН ПЛАН
Е: 27-и. 
�� ВИСОКИЯТ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ
ЩЕ ПОВИШИ ДОХОДИТЕ ВИ: през
периода 21-ви–30-и. 
�� ПРОНИЦАТЕЛНИ И ИНТУИТИВНИ
СТЕ: на 6-и.
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Наложете си Наложете си 
контролконтрол

Ще съсипете постигнатото до момента, ако позволите
емоцията отново да е ваш господар в отношенията ви с
хората. Не се дразнете от критиките, които чувате, за-
щото те са конструктивни. Настроението ви се променя
рязко, но причина за това не са околните. Самолюбието ви
ще се превърне в инат и ще си създадете трудно преодо-
лими проблеми с обкръжението. Наложете си самоконтрол
и се опитайте да бъдете по-добри. 

Конфликти Конфликти 
с близки и роднинис близки и роднини

Желанието ви да бъдете главнокомандващ на дома ще пре-
дизвика незабавна ответна реакция. Споровете и разногла-
сията можете да избегнете, ако предупредите роднините
си за своите намерения или съгласувате с тях проектите
си. Сами сте виновни за неуспехите да сплотите родата,
защото тази ваша инициатива е продиктувана само ат
амбицията ви. Имате възможност да видите грешките си
и да ги отстраните. През периода 11-и–20-и е възможно

семейните ви тайни да станат достояние на други хо-
ра, в резултат на което семейният конфликт може да
се пренесе в съда. 

Децата ви създават Децата ви създават 
проблеми проблеми 

Те като че ли ви извеждат от равновесие с всяко свое
действие и това ги кара да стоят по-далеч от вас. Поло-
жете усилия да бъдете максимално сдържани в тяхно
присъствие. В противен случай има опасност задълго да ги
отдалечите от себе си, да ги травмирате, а това да се
отрази на поведението им извън вкъщи. Най-напрегната е
атмосферата до 19-и. След тази дата нещата ще започ-
нат да се успокояват.

По-тактично По-тактично 
с колегите с колегите 

Избягвайте излишни коментари по техен адрес, а в личен
разговор не бъдете иронични и назидателни. Общувайте с
тях само служебно. Поставете ясни правила на взаимоот-
ношения – кой за какво отговаря, какви задачи има, срокове
и т.н. 

ФОКУФОКУ СИ ВЪВ ВЗСИ ВЪВ ВЗ АИМООТНОШЕНИЯТАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ А ВИ ПРЕЗ НОЕМВРИНОЕМВРИ

ВОДОЛЕЙ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИВОДОЛЕЙ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕНОВЕН ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ БЛИЗНАЦИ РР АКАК ЛЪВЛЪВ ДЕВА ДЕВА 
С Овен ви чакат
трудни дни.
Важно е да
говорите с него,
макар и
разговорите да се
очертават като
тежки. Това е
единствената
възможност да се
намери решение
на възникналите
противоречия. 

Няма да се чувствате
спокойни с Телеца.
Деловите ви
контакти са сериозно
застрашени.
Желанието ви за
известно време да
прекратите
общуването си с него
е съвсем основателно,
но за жалост едва ли
ще имате такава
възможност.

Възхищавате се на
креативността
на Близнаците.
Разговаряйки с
тях, изведнъж
може да
откриете у себе
си неподозирани
таланти. Близна-
ците ще ви под-
крепят и успехът
е с вас, така че
действайте.

Ракът, както знаете, е
много чувствителен.
Той не може да търпи
вашето упорито
мълчание.
Своевременно
нанесете корекции в
поведението си, ако не
искате да се
изпокарате за глупости
с него. Бъдете
внимателни с Раците
на 12-и и на 13-и.

Авторитарно се
държите с Лъва и
това може да го
разгневи. Не се
опитвайте да му
се налагате, както
и да го
провокирате към
спорове. Ще
нараните лъвското
му его и от това
ще пострадат
отношенията ви.

Не дразнете
Девите. Желанието
ви да ги поставите
на място може да
бъде доста грубо и
ненужно
предизвикателство.
Опитайте се да
бъдете по-
деликатни и ще се
радвате на хубави
преживявания.

ВЕЗНИ ВЕЗНИ СКОРПИОНСКОРПИОН СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ КОЗИРОГКОЗИРОГ ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ РИБИРИБИ
С Везни ви очаква
приятен месец, но
отношенията ви са
някак неясни. Не
сте фокусирани
върху
рационалните
неща, затова ако
планувате среща за
делови разговор с
представител на
този знак, по-добре
е да я отложите.

Опитайте се да
извлечете полза и
знание от думите
на Скорпиона.
Всичко, което иска
да ви каже, е
провокирано от
най-добрите му
чувства.
Загърбете
гордостта си и му
се доверете.

Общувайте само
делово със
Стрелеца и не
допускайте
личните
взаимоотношения
да вземат връх.
Интимните
срещи няма да са
успешни, особено
на 8-и и в края на
месеца.

Отношенията ви с
Козирога ще се
подобрят през
ноември. Не всичко
помежду ви обаче
ще тече гладко,
така че бъдете
внимателни и
тактични, за да не
възстановите
напрежението от
предишните месеци.

Между вас и другите
Водолеи ще има
разминавания и
неразбирателства.
Потърсете начин да не
влизате във важни и
значими разговори с тях.
Ако това е невъзможно,
то поне не си
позволявайте
емоционални изблици и
груби изрази в тяхно
присъствие.

Не правете
демонстрации на
качествата си пред
Риби. Това може да
ги ядоса и да го
възприемат като
незачитане на
техните лични
качества. Бъдете
по-предпазливи с
тях, ако са ви
шефове.
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Н
оември е много активен месец за вас.
�Признанието от околните ще ви
донесе удовлетворение. Чудесно,

защото рядко ви се случва да се
чувствате доволни от себе си. �Напос-
ледък не обръщате внимание на собстве-
ните си желания и потребности. Съветвам
ви през ноември да се погрижите за духовно-
то и интелектуалното си израстване. Обзема
ви желание да избягате от света и да се вгледа-
те в себе си. �Можете да убедите и очаровате
другите, както и да заявите своите претенции между
1-ви и 10-и. Тогава хората ще започнат да се съобразяват
повече с вашето мнение, ще изслушват идеите ви и ще
споделят своите с вас. �Не бъдете максималисти на 3-

ти. �След 11-и ще бъдете въвлечени в
различни обществени дела. Амбициите ви
ще се умножат, което ще ви направи по-
жизнени и самоуверени. �Чак към края на
месеца можете да се надявате на възмож-
ност за почивка. Дотогава трябва да се
подготвите за изненади и обрати. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�Отстоявайте позициите си в противоречивите
ситуации, в които ще попаднете. В същото време се на-
учете да признавате грешките си. �Ако правите разумни
компромиси, ще спечелите важна подкрепа от човек, с
чиято помощ ще реализирате повече от очакваното.

РИБИ
(20.02 – 20.03)

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Полагате много труд, но и получавате удо-
волствие от добре свършената работа.
�Връщат ви взети на заем пари, на които вече
не сте се надявали. �Моментът не е подходящ
за инвестиции в непознати сфери на дейност.
�Нововъведенията ще ви създават грижи. �Ня-
кои Риби ще имат проблеми с данъчните и
финансовите власти след 10-и. �Активно ще
бъдете въвлечени в колективни проекти. Упори-
тата ви работа ще бъде възнаградена подо-
баващо след 11-и. Периодът е изключително
благоприятен за занимаващите се с политика и
обществена дейност. Оформете окончателно
договорите и споразумения в този отрязък от
време. �След 21-ви кариерата ви ще е зави-
сима изключително от приятелите. Бизнес
делата ви ще имат променлив успех. Не са изк-
лючени проблеми, предизвикани от чужденци или
от промяна на конюнктурата в държава, с която
имате бизнес дела.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Привличате вниманието на другия пол със загадъчността си.

�Предвид сериозната възможност да пътувате зад граница е въз-

можна интимна афера в чужбина. �Вместо да се впускате в ле-

комислени авантюри, по-добре излизайте с приятели. �Семейните

Риби ще се чувстват отлично до любимия си човек. Той ще ви подк-

репя безрезервно. А вие ще проявите щедростта си спрямо него.

�На 18-и най-много положителни емоции ще ви донесат деца-

та. Посветете вечерта на семейството си. �Среща с интересна

личност ще остави дълбока следа в душата на необвързаните.

Любовните страсти са наситени, а забраненият им вкус ги прави

още по-предизвикателни. �След 29-и някои Риби могат да се ра-

зочароват в любовта. Следвайте вродената си интуиция, за да се

предпазите от неприятностите.
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�ПРОЯВЯВАТЕ СИМПТОМИ, КОИ-
ТО ТРУДНО СЕ ПОДДАВАТ НА ДИ-
АГНОСТИЦИРАНЕ: около 12-и.
� ВЪЛНУВАЩА СРЕЩА С ИНТЕ-
РЕСНА ЛИЧНОСТ ЩЕ ЗАПАЛИ
ПЛАМЪКА НА ЛЮБОВТА У ВАС: на
18-и.
�ОГРАНИЧЕТЕ АЛКОХОЛА. ВЪЗ-
МОЖНИ СА ОТРАВЯНИЯ: около
20-и. 
� ЛЮБОВНИ РАЗОЧАРОВАНИЯ:
след 29-и. Това важи предимно за
необвързаните Риби.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Подобрява се състоянието на страдащите от за-
болявания на дихателната система – астма, брон-
хит или хроничен ринит. �Около 12-и е възможна
поява на симптоми, които трудно се поддават  на
диагностициране. На този и на следващия ден са уязви-
ми краката от коленете надолу. Не ги претоварвайте,
носете меки, удобни и топли обувки. Възможни са травми
на работното място. Бурното изразяване на емоциите
би могло да доведе до физическо изтощение. �На 25-и е
възможна неочаквана проява на много заболявания,
които са били в латентно състояние, особено на та-
кива, свързани с нарушения на кръвообращението и
периферната нервна система. Има опасност и от
хормонални проблеми. �През ноември спокойно може-
те да се отдадете на кулинарни изкушения, без да се
притеснявате за нивата на холестерола и кръвното си
налягане. Пийте повече течности.
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Доверявайте се 
на хората

Почти всяко събитие през ноември ще е в пряка зависи-
мост от взаимоотношенията ви с другите. Напрежение-
то и нежеланието ви да приемете предложенията за про-
мени ви настройва негативно към околните. Според вас
те се опитват да ви тласнат в непредвидена посока и
ще се борите с всички сили срещу техните предложения.
Но помислете добре, преди да се противопоставите, за-
щото след време може горчиво да съжалявате! Прекъсна-
тите сега  контакти много трудно ще замените с нови.

Успехи 
в службата

Най-проблемна, но и най-ползотворна ще е сферата на
служебните ви контакти. Активността ви тук ще до-
веде до добри резултати. Не се страхувайте да се дър-
жите напористо, категорично и непреклонно, когато
трябва да наложите своята гледна точка. Това ще е по-

лезно за всички и колегите ви ще го оценят рано или къс-
но. В резултат на лоша комуникация е възможно да въз-
никне недоразумение в офиса.

Семейно 
щастие

Отношенията ви с брачната половинка са много хармо-
нични сега. Партньорът ви разбира и ви подкрепя за всич-
ко, макар че никак не му е лесно. За радост в негово лице
ще откриете „амортисьор” за вашия гняв и честите ви
избухвания. Нервните ви изблици са многобройни и са на-
сочени както към децата, така и към ваши общи прияте-
ли. Добре е обаче да не приемате любимия/любимата ка-
то кошче за душевни отпадъци и да не прекалявате със
скандалите, защото те могат да му/є омръзнат и в нео-
чакван момент да се откаже от мисията си на умирот-
ворител. Подходящо време за отмора и стопляне на
отношенията с брачния партньор са дните 4-ти, 10-
и и 19-и.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ НОЕМВРИ

РИБИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Месецът поставя на
изпитание
отношенията ви с
Овен. У него ще ви
дразнят
незначителни
дреболии. Но точно
те ще създадат
условия за избухване
на конфликти. Най-
добре е да
избягвате срещите
с Овни през този
месец.

Симпатиите ви с
Телеца са взаимни,
независимо че може би
той не е в състояние
да ги изрази по най-
добрия начин. Не се
поддавайте на мрачни
настроения и не
изпадайте в излишна
мнителност пред
него, за да не
загубите
добронамерен към вас
човек.

Близнаци най-
силно изразяват
нуждата си от
споделяне и от
сърдечни
разговори с вас.
Не ограничавайте
общуването си с
тях.
Приятелствата,
създадени сега,
ще бъдат трайни
и полезни за вас.

Влизате в
емоционални
сблъсъци с Рак и
причина за това е
вашата
мнителност.
Променете
поведението си,
защото Раците са
ви предани. Вашето
мълчание и
недомлъвки ги
изваждат от
равновесие.

Сътрудничеството
ви с Лъва ще има
чудесен финансов
резултат. Успешно
инвестирате в
недвижими имоти и
подписвате изгодни
договори. Ако сте в
роднински
отношения, имате
още по-добри
шансове за
реализацията на
сделките.

Вслушвайте се в
мнението на
Девата. Правотата
е на нейна страна и
е безмислено да є се
противопоставяте,
понеже от това ще
загубите вие. Чрез
нейното мнение
може да
проверявате
правилността на
всяко свое
намерение.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Везните не са
виновни за общите
ви неприятни
преживявания.
Зложелателни колеги
искат да ви скарат.
Слухове и интриги
могат трайно да се
настанят във
взаимоотношенията
ви, ако своевременно
не изясните
случилото се.

Традиционното ви
привличане със
Скорпиона ще се
наруши. Ноември
може да охлади
отношенията ви с
него. Станете
инициатори на
разговор, който
няма да ви е по
вкуса, но пък ще ви
помогне отново да
се сближите.

Дребнави спорове и
конфликти ще
застанат между
вас и Стрелеца.
Нещо ви
предизвиква да му
опонирате
непрестанно.
Сдържайте това
си желание на 5-и,
когато спорът ви
може да прерасне
в сериозен
конфликт.

С Козирога се
разбирате чудесно и
срещите ще са
ползотворни и за
двете страни.
Използвайте
пълноценно времето
през този месец, за да
изградите стабилна
основа за бъдещо
резултатно
сътрудничество с
представители на
този знак.

Всяко усилие на
Водолея да влезе
в контакт с вас
е възможно да
приемете като
желание за
самоизтъкване
от негова
страна и
стремеж да ви
подцени.
Загърбете
подобна
мнителност.

С останалите
представители на
вашия знак не сте в
хармония. Може би
причината е в
нарасналото
съперничество помежду
ви, а може би просто
имате нужда от
почивка. За да
избегнете кризи,
бъдете по-пестеливи
във взаимните си
вербални оценки.

РИ
БИ

РИ
БИ

Професионалните месечни астропрогнози подготви СЪНИ Бела, брой 11 (117), 2007
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ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...
КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО

1–10 и 25– 30 
ноември 
НАМАЛЯВАЩА
ЛУНА

10 ноември, 
1.04 ч., Луната
е в Скорпион
НОВОЛУНИЕ

11–24 ноември
НАРАСТВАЩА
ЛУНА

wСега се пълнее по-бързо. Всичко, с което прекалите, веднага ще ви се „залепи“ на талията. wАпе-

титът се изостря. Ще имате чувството, че постоянно сте гладни. Но не се ограничавайте от ядене.

Само се старайте да не преяждате. Знаете, че диетите през този период са безрезултатни. wХрани-

те, които консумирате сега, задължително трябва да са пресни. Учените са правили опити, осветявай-

ки престояла храна с ултравиолетова светлина. Тя свети с мътна и сива светлина – доказателство за

ниската є енергийна стойност. wИзбягвайте и студените храни и напитки. След като ги извадите от

хладилника, ги оставете да добият стайна температура поне 10 минути, за да се „съживят“. wНа 13,

14, 15, 22, 23 и 24 ноември консумирайте мляко и млечни произведения. А на 18, 19 и 20 ноември хапвай-

те повече растителна храна.

24 ноември, 
13.30 ч., Луната 
е в Близнаци 
ПЪЛНОЛУНИЕ

ХРАНИ СПОРЕД ЛУНАТА

ВИДОВЕ При нарастваща Луна При намаляваща Луна
(11–24 ноември) (1–10 и 25– 30 ноември)
ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА... ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА...

Белтъчни храни 11, 12, 13 (до 15.00 ч.), 20 (след 13.20 ч.), 1, 2, 3 (до14.40 ч.), 28 (до 15.20 ч.), 29, 30

и плодове 21, 22 (до 14.20 ч.)

Сол и кореноплодни 13 (след 15.00 ч.), 14, 15, 22 (след 14.20 ч.), 3 (след 14.40 ч.), 4, 5

23, 24 (до 13.30 ч.)

Мазни храни 16, 17 6, 7, 8 (до 14.20 ч.), 24 (след 13.30ч.), 25, 26 

(до 13.00 ч.)

Въглехидрати и 18, 19, 20 (до 13.20 ч.) 8 (след 14.20 ч.), 9, 10, 26 (след 13.00 ч.), 

листни зеленчуци 27, 28 (до 15.20 ч.)

wКъсната есен ни предразполага към активно спортуване. Сега е периодът на диетите! Но намалява-

щата Луна не стимулира само бързото и трайно отслабване, а и процеса на елиминиране на токсините.

wВ излишната мастна тъкан се задържа и ненужна шлака, която затормозява работата на организма.

Ако положите усилия да свалите излишните килограми, ще заредите тялото и с екстра порция енер-

гия, която ще му е особено необходима на прага на зимата. Подходящи за спорт, фитнес и сауна са да-

тите 1, 2, 3 (до 14.00 ч.), 28 (след 15.30 ч.), 29 и 30 ноември. През тези дни е добре да консумирате пове-

че плодове и нетлъсти меса, приготвени на пара или на скара.

wНоволунието е специален магичен момент. Кодирайте в мислите си всичко онова, от което искате

да се отървете. Пожелайте си бързо и резултатно да се отървете от вълчия апетит, от лакомията

за неправилно съчетани, некачествени и нездравословни храни и, естествено, от излишното тегло.

Енергията на знака Скоприон ще ви помогне бързо и качествено да се разделите със старите модели на

поведение. Отлични резултати ще постигнете, ако гладувате на 10-и, както и на 11-и до обяд. wПог-

рижете се да прочистите дебелото черво и да не допускате констипация (запек), особено когато гла-

дувате. Защото неотделените отрови се връщат обратно в кръвта. wНа новолуние задължително

хапнете чесън (храна, която е под знака на Скорпиона). Той ще подпомогне процеса на очистване на ор-

ганизма. Ако не го обичате, пригответе го като настойка: счукайте 10 скилидки чесън, накиснете ги в

300 мл прясно мляко и ги оставете да престоят на хладно 2 дни. Прецедете течността и пийте от

нея по 1 ч. ч. преди хранене.

На датите, посочени в таблицата, ще извличате най-полезните вещества от съответния вид храна. Тогава организмът е най-
чувствителен към нея (особено при нарастваща Луна) и ще ви се прияждат точно такива продукти, и то в големи количества. Но
бъдете внимателни, ако имате здравословни проблеми, които се провокират от определени хранителни вещества. Ако сте
хипертоник например, ще се наложи да ограничите солта в „дните на солта“. Ако искате да отслабнете, наложете си на
съответните дати през ноември да не посягате към упоменатите срещу тях храни.

wВъзможно е да се почувствате нервни на този ден. Или да ви заболи глава. Луната в Близнаци е харак-

терна със своята припряност, жажда за информация. wНе стойте в затворени, непроветрени и задиме-

ни помещения. Не прекалявайте с цигарите! Белият ви дроб е изключително уязвим. wНервното напре-

жение може да провокира лъжливо чувство на глад, което ще искате да уталожите с нещо по-сочно и

мазно. Но после ще съжалявате. По-добре наблегнете на леката растителна храна по пълнолуние.

wМного типично за пълнолунието в Близнаци е и безсънието. Чайовете от лайка или от дилянка (вале-

риана) са превъзходни „приспиващи“ средства.

ЛУНАТА СЪВЕТВАЛУНАТА СЪВЕТВА



CMYK-139

Бела, брой 11 (117), 2007
139

КОСА

КОЖА

ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ ПРЕЗ НОЕМВРИ

Подстригване

Къдрене

Боядисване

ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ НЕПОДХОДЯЩИ ЗАБЕЛЕЖКА
ДАТИ ДАТИ

НОКТИ

МАСАЖИ

САУНА

– 18, 19, 20 (до13.20 ч.), 26 Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно 
(след 13.00 ч.), 27, 28 (до 15.20 ч.) и ще се омазнява по-бързо.

11–24 – Ако искате косата ви да расте бързо.

1–10, както и 25–30 – Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

22 (след 14.20 ч.), 23, – Ако имате проблем с кожата на главата. Направете си маска в 
24 (до 13.30 ч.) корените. Ефектът ще е поразителен.

1, 2, 3, 6, 7, 8, 13, 16, 21, 22, – Според тибетските вярвания, ако се подстрижете на тези дати, ще 
29, 30 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)

1–10, както и 25–30 – –

Парна баня – 11–24 Има опасност да ви останат белези.

1–10, както и 25–30 – –

Пилинг маски с плодови 
киселини

1, 2, 3, 11, 12, 13, 20, 21, 28, 29, 30 – –

13, 14, 15,  22, 23, 24 – –

11–24 – Най-ефективни ще са процедурите на 11, 
12, 13, 20, 21 и 22 ноември, когато 
кожата ще има нужда от много влага.

11–24 – –

11–24 – –

1, 2, 3, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 28, 29, 30 – –

– 10–24 –

1–10, както и 25–30 – –

– 1–10, както и 25–30 –

11–24 – –

1–10, както и 25–30 – Максимален ефект на 1, 2, 3, 28, 29 и 30-и.

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

– 8, 9, 10, 18, 19, 20, 26, 27, 28 –

3 (от 14.40 ч.)– 8 (до 14.20 ч.), – Къдренето ще е най-безвредно и трайно. Прическата ще ви стои добре.
както и 16, 17, 22, 23, 24

1, 2, 3, 28 (след 15.20 ч.), 29, 30 – Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни – като гривата на лъвица.

– 18, 19, 20, 26, 27, 28 –

3 (от 14.40 ч.)– 8 (до 14.20 ч.) – За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.

1, 2, 8 (след 14.20 ч.), 9, 10, – За интензивно и трайно боядисване на нормални коси.
16, 17, 22, 23, 24, 29, 30

– 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28 Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е 
много болезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

– 18, 19, 20, 26, 27, 28 Датите са неподходящи за епилация.

1–10, както и 29, 30 – Тези дати са подходящи за оформяне на вежди.

1–10, както и 29, 30 – Датите са подходящи за механична епилация. Отскубнатите косми ще 
растат по-бавно.

9–17 – Датите са подходящи за епилация с химически средства и за фотоепилация.



CMYK-140

140
Бела, брой 11 (117), 2007

* 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

21, 22 Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, устна
кухина, зъби

6, 7, 8

23, 24 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки 9, 10

25, 26 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце 11, 12, 13

27, 28 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен
мехур

14, 15

1, 2, 3, 29, 30 Сърце, слезка (далак) 16, 17

4, 5 Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза,
черен дроб, жлъчен мехур; вегетативната нервна система

18, 19, 20

6, 7, 8 Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и на целия
гръбначен стълб

21, 22

9, 10 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали 23, 24

11, 12, 13 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта 25, 26

14, 15 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби 27, 28

16, 17 Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система,
органи, свързани с нарушения на кръвното налягане

1, 2, 3, 29, 30

18, 19, 20 Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система 4, 5

* Луната е в знак, който управлява частите на тялото, посочени в средната колонка.
** На същите дати можете да лекувате съответния орган с хомеопатия, цветолечение и прочее неагресивни методи.
*** Луната се намира в противоположния зодиакален знак на този, посочен в първата колонка. Тъкмо това е подходящото време за профилактика на
органите, посочени в средната колонка.

ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ 
Древните лекари са се ръководели от лунните принципи, когато са
лекували своите пациенти. За да не се обременявате с тях, оста-
вете изчисленията на мен. Ето как стоят нещата с критичните
дни за планови операции през ноември 2007 г. и с благоприятните

дати за лечение при намаляваща Луна.
ВАЖНО! По възможност избягвайте всякакви планови
оперативни интервенции на 24 ноември (пълнолуние) и на
10 ноември (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 10, както и от 25 до 30 ноември.

Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не про-

пускайте датите 8 (след 14.20 ч.), 9, 10, 26 (след 13.00 ч.),

27, 28 (до 15.20 ч.), 18, 19 и 20 (до 13.20 ч.) ноември.  Това са

т. нар. дни на водата. Всички замърсявания и петна ще се

отстраняват с лекота. 

Неподходящи дати за миене на прозорци: 6, 7, 8 (до

14.20 ч.), 16, 17, 24 (след 13.30ч.), 25 и 26 (до 13.00 ч.) ноемв-

ри. Тогава по стъклата след избърсване ще остават упори-

ти 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 ноември.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ 
ЗА КУПУВАНЕ НА:
Модни дрехи, произведения на изку-

ството, парфюмерия и козметика,

музикални инструменти и аудиоза-

писи:

6, 7, 8, 18, 19, 20, 23, 24 ноември.

Недвижими имоти, мебели:

14, 15, 23, 24, 27, 28 ноември. 

Автомобил, мотор или колело:

9, 10, 25, 26 ноември. 

Текстилни и метални изделия,

предмети за бита: 

21 и 22 ноември.

Канцеларски материали и книги:

4, 5, 25, 26 ноември. 

Спортни стоки:

11, 12, 13, 21, 22 ноември.

Бяла и черна техника, електрони-

ка, компютри и мобилни апарати:

16 и 17 ноември. 

Обувки и дрехи:

14, 15, 18, 19, 20 ноември. 

Бижута, злато, луксозни вещи: 1, 2,

3, 28, 29, 30 ноември.

КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ НОЕМВРИ

СПОЛУЧЛИВО ПАЗАРУВАНЕ
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1-ви лунен ден (ЛД) – 10.11 (от 1.04
ч.) Чист и светъл ден. Припомнете си

детството. Ще ви осенят творчески

идеи. Не започвайте нищо ново. Посвете-

те този ден на всичко, което възвисява

духа.

2-ри ЛД – 10.11 (от 7.49 ч.) Не се подда-

вайте на гнева, избягвайте конфликтите и

изблиците на емоции. Подходящ е за нови

начинания. 

3-ти ЛД – 11.11 (от 10.53 ч.) Енергети-

ката на този ден изисква да сте активни.

Пасивността е противопоказна и опасна.

4-ти ЛД – 12.11 (от 9.53 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 – 13.11 (от 10.47 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 – 14.11 (от 11.35 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 – 15.11 (от 12.14 ч.) Ден за мо-

литва. Сбъдват се желания.

8-и ЛД – 16.11 (от 12.46 ч.) Сега се ак-

тивират фините и неуловими енергии в

организма. Добре е да се гладува, за да се

прочисти тялото.

9-и ЛД – 17.11 (от 13.13 ч.) Не е успе-

шен. Склонни сте към заблуждения и само-

измами. Добре е да дадете прошка. Прак-

тикувайте йога.

10-и ЛД – 18.11 (от 13.37 ч.) Не плани-

райте нищо важно. Изкъпете се с гореща

вода. Медитирайте.

11-и ЛД – 19.11 (от 13.59 ч.) Много мо-

щен ден. Активира се вселенската жизнена

енергия кундалини. Добре е да прочистите

организма си. Внимавайте с режещи

инструменти.

12-и ЛД – 20.11 (от 14.21 ч.) Дава се ми-

лостиня. Молитвите се чуват. Подходящ

е за взимане на важни решения.

13-и ЛД – 21.11 (от 14.44 ч.) Ден за ак-

тивни контакти, работа с информация и

учене. Сами си пригответе и изпечете хля-

ба. Не преяждайте.

14-и ЛД – 22.11 (от 15.11 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 – 23.11 (от 15.44 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 – 24.11 (от 16.26 ч.) Ден за пос-

тигане на вътрешна хармония. Старайте

се да вършите само добри дела.

17-и ЛД – 25.11 (от 17.20 ч.) Подходящ е

за удоволствия, общуване и физически на-

товарвания. И за брак по любов.

18-и ЛД – 26.11 (от 18.26 ч.) Изгонете

лошите мисли. Прочистете стомашно-

чревния тракт – ден за гладуване.

19-и ЛД – 27.11 (от 19.40 ч.) Запалете

повече свещи у дома, направете анализ на

постъпките си. Ще успеете да се отърве-

те от чуждото влияние.

20-и ЛД – 28.11 (от 20.56 ч.) Получават

се духовни знания и прозрения. Не проявя-

вайте гордост!

21-ви ЛД – 29.11 (от 22.10 ч.) Много ак-

тивен, творчески ден. Отличен е за започ-

ване на нова работа, спортуване и пъте-

шествия.

22-ри ЛД – 30.11 (от 23.20 ч.), както и
1.11 и 2.11 Дни на мъдростта. Предайте

на другиго своите знания. Посетете аст-

ролог.

23-ти ЛД – 3.11 (от 0.24 ч.) Този ден е

символ на саможертвата – простете на

другите, разкайте се. Добре е да се пости.

Не правете секс. Почистете дома си.

24-ти ЛД – 4.11 (от 1.31 ч.) Активен,

творчески ден. Използвайте го за укрепва-

не на духа и тялото. Ден за нов строеж.

25-и ЛД – 5.11 (от 2.34 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 – 6.11 (от 3.37 ч.) Въздържайте

се от активна дейност и постете. Песте-

те си енергията и мълчете.

27-и ЛД – 7.11 (от 4.38 ч.) Ден за прекра-

тяване на контакти с лоши хора. Почивай-

те и медитирайте. Ще имате прозрения. 

28-и ЛД – 8.11 (от 5.41 ч.) Ден за покуп-

ка на жилище или началото на ремонт. Съ-

нищата са верни.

29-и ЛД – 9.11 (от 6.44 ч.) Опасен, сата-

нински ден. Препоръчват се пост и въздър-

жание. Не планирайте и не започвайте ни-

що ново. Запалете свещ вкъщи и окадете

навсякъде.

СПЕЦИАЛНИТЕ ДНИ ПРЕЗ ЛУННИЯ МЕСЕЦ
Лунните дни са с променлива дължина, която е различна
от възприетото денонощие (24 часа). Лунният ден за-
почва с изгрева на Луната. Само първият лунен ден за-
почва от новолуние и завършва с първия изгрев на Луна-

та. Лунният месец може да бъде от 29 или от 30 дни.
Понякога разликата в продължителността на първия и
последния лунен ден варира от по няколко минути до ця-
ло денонощие.

Стайните растения също са много чувствителни към лунните
ритми. Те успяват да усвоят водата най-добре само в определе-
ни дни от месеца, когато Луната минава през водните знаци.
Ако ги полеете в неподходящо време, само ще им навредите. А и
хранителните вещества няма да стигнат до растението.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ:
8 (след 14.20 ч.), 9, 10, 26 (след 13.00 ч.), 27, 28 (до 15.20 ч.),

18, 19 и 20 (до 13.20 ч.) ноември.

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ:
6, 7, 8 (до 14.20 ч.), 16, 17, 24 (след 13.30ч.), 25 и 26 (до 13.00

ч.) ноември. На тези дни с поливането има опасност да про-

вокирате появата на листни въшки или други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ:
9, 27 и 28 ноември.

АДЕКВАТНИ ГРИЖИ ЗА СТАЙНИТЕ РАСТЕНИЯ

КОГА ДА ПОСЕТИМ ЗЪБОЛЕКАРЯ

Рубриката „Луната съветва“ подготви МИШЕЛ

Ваденето на зъби, оперативните интервенции на зъбите и вен-
ците, както и поставянето на коронки и мостове могат да се
окажат много мъчителни, ако не сте улучили подходящия лунен
момент.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ: ако случаят ви не е спешен и е въз-

можно сами да си изберете датата, най-добре посетете зъбо-

лекаря в периодите от 1 до 10, както и от 25 до 30 ноември.

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: на 13

(след 15.00 ч.), 14, 15, както и от 20 (след 13.00 ч.) до 24 но-

ември включително. И в никакъв случай (освен в спешен!) не

ходете на зъболекар на 24 ноември (пълнолуние) и на 10 но-

ември (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  
ВВЪЪВВ  

ВВООДДООЛЛЕЕЙЙ
През ноември  2007 г. Луната се
намира във Водолей на датите:
16, 17 и 18 (до 9.16 ч.).
През дните на Водолея хората

проявяват голяма прозорли-
вост, успяват да доловят
чувствата и желанията на
околните. Възможно е да имате
интуитивни видения, които не
бива да пренебрегвате, защото
ще притъпите интуицията си и
тя няма да ви спохожда повече.

Сега Луната „развихря“ въоб-
ражението и подтиква ражда-
нето на странни идеи. Но хора-
та са склонни на крайности по
отношение на оптимизма и пе-

симизма. Внимавайте, защото
ще ви липсва реализъм. Затова
има опасност да допуснете
грешки, които да доведат до
лоши резултати най-вече в де-
ловата ви работа. Човек лесно
се самозалъгва, не обръща дос-
татъчно внимание на фактите,
живее във въображаем свят.
Ще изпитате необходимост да
споделите идеите си с прияте-
ли, за да чуете и тяхната глед-
на точка. Ще искате да видите
всичките си познати и ще изпи-
тате желание да работите в
екип. 

Периодът е 
благоприятен за:

�Новаторски начинания, кои-
то ще се развиват бързо, както
и за интелектуални и за духов-
ни занимания, посещение на клу-

бове и групи по интереси, на
курсове и на събрания. �Време-
то е чудесно за всякакви начи-
нания, свързано с техниката и
научно-техническия прогрес,
както и за купуване на елект-
ронна техника. �Рекламите и
обявите през този период ще
въздействат много силно.
�Дните са подходящи и за смя-
на на жилището. �Време е за
развлечения. �Водните проце-
дури действат благотворно
върху организма. 

Периодът е 
неблагоприятен за:
�Обмен на писма и документа-
ция с началници. �Изисква се
предпазливост при работа с
електрически уреди и инстала-
ции, газови бутилки и химикали.
�Твърде вероятно е да се разо-

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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чаровате от близките. �Хора-
та трудно пазят тайни, а ду-
мите ви могат да бъдат изпол-
звани некоректно. �Противо-
показни са операции на ставите
и процедури, свързани с краката
(лечение на артрит), нервната
система и сензорните органи. 

АКО 
РОЖДЕНАТА ВИ

ЛУНА Е 
ВЪВ ВОДОЛЕЙ

�Вие сте уверени в собствена-
та си сила да преодолявате преч-
ките в живота. Невероятно жи-
лави сте, може да се измъкнете
от трудностите с щастливо
сърце и дух. �Съвсем точно пре-
ценявате своите дарби и пот-
ребности. Разчитате на
собствения си ум, когато гради-
те съдбата си. �Винаги влагате
част от вашата уникалност и
индивидуалност в това, което
правите. �Процъфтявате, кога-
то сте на вълната на промяна-
та. Обичате промените, но по-
някога те допринасят за вашата
самотност. �Никога не се при-
мирявате с човешкото невеже-
ство. �Притежавате дос-
татъчно творчески сили и мощ,
чрез които да сбъдвате фанта-
зиите си. Изключително изявени
хуманисти сте. �Мразите да
губите, когато поемате рискове,
включително и на хазарт или на
безобидна игра на карти. �Прие-
мате всичко много сериозно до-
ри когато знаете, че съдбата ви
не зависи от това нещо. �Често
променяте целите си. �Прите-
жавате организационен талант.
�Обградени сте с много прияте-
ли и познати, с които лесно се
разбирате. Луната във Водолей
„акцентира“ изключително вър-
ху приятелството, човечност-
та и отзивчивостта. �Вашата
необходимост от емоционална

независимост може да доведе до
самота и проблеми в емоционал-
ните ви взаимоотношения.
�Чувствителната ви природа
може да изглежда студена от
време на време, защото  вашата
Луна се управлява от „студени-
те“ планети Уран и Сатурн. Но
по принцип сте дружелюбни. 
�Притежавате невероятни
способности да убеждавате.
�Вашето въображение е продук-
тивно, а творческата ви енергия
– неизчерпаема. Но бъдете вни-
мателни, защото изобилието
от емоционална енергия може да
увреди нервната ви система.
�Възприятията ви са бързи.
Умът и емоциите ви реагират
едновременно, което ви осигуря-
ва духовна яснота. �Интуиция-
та ви е изключително изостре-
на. �Хората с Луна във Водолей
са свободолюбиви и самостоя-
телни. Позволявайте и на окол-
ните обаче същата независи-
мост, която искате за себе си.
�Обичате да вършите всичко по
свой начин и затова изглеждате
малко себични. Налага се съзна-
телно да контролирате ексцен-
тричното си поведение, надмен-
ността и непредсказуемостта
си. �В отношенията с хората
цените безусловната толерант-
ност. Вие сте верни приятели,
но се нуждаете от свобода. Са-
мо онези, които се чувстват
добре редом до независимия ви
начин на действие, ще успеят да
се сближат с вас. �Притежава-
те невероятен капацитет да да-
вате любов. Но не обсебвайте
обекта на своята страст с
чувствата си, ако искате да сте
щастливи в любовта. 

Ако общувате 
с човек с Луна 

във Водолей
�С тези хора се общува отно-
сително лесно. Ще забележите,

че те са двупластови. На пръв
поглед са широко скроени и дру-
желюбни – винаги вземат пред-
вид и вашата гледна точка, без
дребнаво да ви критикуват и
обвиняват, че не мислите по
техния начин. Но зад тяхната
дружелюбност прозира ненат-
рапчива хладна дистанцира-
ност, която изчезва едва кога-
то се сближите повече. �Ако
видите, че някой общува еднак-
во дружелюбно и добронамерено
и с царя, и с пъдаря, то той е
или с Луна във Водолей, или зо-
дията му е Водолей, или изпит-
ва силното влияние на Уран в
хороскопа си. Такива хора нами-
рат общ език и с най-големите
чудаци на планета.

Ако сте мъж 
с Луна във Водолей
Вие си търсите либерална же-

на (особено в секса!). Ако не на-
мерите подходяща партньорка,
с която да споделяте идеите си
и с която на първо място да
сте приятели, ставате много
сприхави и раздразнителни.
Всъщност, с вас се живее лесно.
Стига партньорката ви да не
очаква да проявявате санти-
менталност. Вие сте опти-
мист, толерантен, винаги в
крак с техническите новости и
вперил поглед в бъдещето.

Ако сте жена 
с Луна във Водолей
Вие сте много ексцентрична,

нестандартна. Обичате да екс-
периментирате. Определено не
сте от тези, които се въртят
в кухнята, но за сметка на това
блестите с брилятния си ум и с
оригиналните си идеи. Обичате
да готвите и домакинствате
само когато сте вдъхновена и
искате да направите  нещо но-
во. С децата си сте много де-
мократична, разбирате ги и ги

оставяте спокойно да изразят
своята душевност, без да ги
опекунствате и задушавате.

Здраве и начин 
на хранене

Ако спортувате, сте заст-
рашени от проблеми в стави-
те, а в напреднала възраст сте
склонни към разширени вени.
Много е важно да се пазите от
нервно напрежение. Не допус-
кайте да изпадате в истериш,
защото те ще доведе до раз-
лични физиологични смущения.
Заболявания на кръвта, спук-
ване на кръвоносни съдове,
болки в долната част на кра-
ката, запушени артерии и ва-
рикозни вени могат да ви се
„струпат“ на главата в непри-
ятна последователност. Лу-
ната във Водолей е необикно-
вена и непредвидима, затова
контролира катастрофални-
те епидемии, редките и неиз-
лечими болести – фрактури,
токови удари, злополуки с ма-
шини и неочаквани зарази. Това
съвсем не означава, че на вас
ще ви се случат всички тези
неприятности! Казвам ви го
само за обща култура. 

За вас са характерни резките
колебания в теглото – пълне-
ете и отслабвате неконтро-
лирано. Често променяте и
вкуса си. Обичате нестанда-
ртни храни, които в повечето
случаи са и вредни! За вас са
много полезни супите, зеленчу-
ците на пара или задушени с
малко олио, маслините и екзо-
тичните плодове като ананас
и киви. Яжте повече речни ри-
би и пийте слабо алкохолни
шейкове, колкото и странно
да звучи! За вас те са много
полезни. Гладувайте поне 1
път седмично. 

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: „Силата на камбаните“. Ревизия. Нрави. От. Сифон. Снага. Адапа. Лейка. Тромб. Агин (Алексей). Хор. Аргат. Оре. Ано (Жан Жак).
Ялта. Абритус. Марш. Ангит. Умор. Роа. Ро. Капак. Силит. Сокол. „Ниаз“. Зар. „Ти“. Ло. Аси. Мон (Георг). Ипон. Капо. Кинор. Несин (Азис). Отвод.
Махало. Ас. Ордер. Инота. Обиск. Олтар. Очила. Атол. Есе. Нерви. „Ила“. „Ако“. Издание. Сфера. АН.
ОТВЕСНО: Кирилова (Росица). Асара. Роси (Франко). Лефер. Рупор. Подлез. Навой. Яшмак. Мотет. Тинкал. „Окото“. Врана. Таз. Артур. Линко.
„Рен“. Нис. „Га“. Иди. Ри. Паянта. Нове. Арта. Омочи. Манго. Рати. Мрамор. Халиф. Аба. Бриар. Глина. „Але“. „Ава“. Етнос. Опело. Ар. Гнида.
Угаин. Особа. Агаси (Андре). Лиани. Ита. Стопин. Триас. Насока. Етанол. Отзив. Склон.
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