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MIRACLE TOUCH ÔÎÍ ÄÜÎ ÒÅÍ Ñ ÔËÓÈÄÍÀ ÈËÞÇÈß.

НЕПОВТОРИМИЯТ ЗАВЪРШЕК. ЗА ТЕБ, НЕПОВТОРИМА. НАШИЯТ НОВАТОРСКИ ФОН ДЬО ТЕН, КОЙТО ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА, 
ЛЕСНО ПРОМЕНЯ ПЛЪТНАТА СИ ТЕКСТУРА В ЛЕКА И ЕФИРНА ТЕчНОСТ. РЕЗУЛТАТЪТ Е НАИСТИНА ВПЕчАТЛЯВАЩ – ПОРЦЕЛАНОВА КОЖА

С НЕЖНА ТЕКСТУРА И ГЛАДКО ПОКРИТИЕ САМО С ЕДНО ДОКОСВАНЕ. ПРЕОБРАЗИ СЕ. БЪДИ СЕБЕ СИ. БЪДИ КРАСИВА.

THE MAKE-UP OF MAKE-UP ARTISTS
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Талон № 12

�

ГОЛЯМАТА НАГРАДА ОТ ТАЛОН №11 - карта от салони за красота „ЛОРЕН“ печели
Светлана Даскалова от София. Награди печелят още: Златина Стоянова от Бургас,
Валентина Маешка от Мездра, Таня Михайлова от Варна, Румяна Цветева от Лом,
Кръстинка Колева от Добрич, Ирина Стаева от Пазарджик, Мария Георгиева от София,
Румяна Диянова от Бургас, Илияна Илева от Стара Загора, Венелина Ганева от Русе и
Елена Германова от Дупница.

ÇÀ ÆÅÍÈÒÅ, ÊÎÈÒÎ ÇÍÀßÒ

È ÍÅ ÇÍÀßÒ ÊÀÊÂÎ ÈÑÊÀÒ

цитат на броя

Действията невинаги 
носят щастие, но няма
щастие без действия. 

БЕНДЖАМИН ДИЗРАЕЛИ,
английски политик, 

държавник и писател

„

“

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 ад-
реса на редакцията. Те ще ви дадат шанс
да сте сред късметлиите, които всеки ме-
сец ще радваме с десетки награди. 
След публикуването на 12-ия талон 
рез 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 къс-
метлийката! 
Изпращайте изрязаните талони най-късно 
до 15-о число на всеки месец.

ГОЛЯМАТА НАГРАДА

ЗА ТАЛОН № 12
КАРТА ЗА ДЕРМАТОЛОГИчНИ

ПРОЦЕДУРИ ОТ

БЕЛА ПРИЗ ЗА 2007 г.БЕЛА ПРИЗ ЗА 2007 г.

Супер тиха – Super Silent
с програма „Woolmark Platinum Care“ 

за изпиране на дрехи с етикет 
„ръчно пране“

И ПОДАРЪЦИ ОТ:

Сарантис

ОСИГУРИ ВТОРАТА ОТ 10-ТЕ ГОЛЕМИ

НАГРАДИ „10 ГОДИНИ БЕЛА“

ÍÀ ÊÎÐÈÖÀÒÀ
Æàñìèíà 

ÑÒÀÉËÈÍÃ
Åâäîêèÿ ÍÈÊÎËÎÂÀ

ÃÐÈÌ
Íàäÿ ÑÈÐÀÊÎÂÀ

ÊÎÑÀ
Àíåëèÿ ÊÎØÀÐÑÊÀ

ÁÈÆÓÒÀ
ìàãàçèí ESPER

ÈÍÒÅÐÈÎÐ
çàâåäåíèå SOUTH PARK,
ãð. Ñîôèÿ 
(úãúëà íà óë. „Áîãàòèöà“ 
è áóë. „Äæåéìñ Áàó÷åð“)

ÔÎÒÎÃÐÀÔ

ÊÎÐÈÖÀÒÀ
книги от „Бард“ книги от „Колибри“ книги от „Хермес“книги от

„Еднорог“

DVD-та от „Тандем“

перална машина  със сушилня
ARISTON AMD 129

Коледните кутии на Schwarzkopf & Henkel
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Ч
овек от незапомнени вре-
мена изследва вселената,
света, а с още по-голямо
удоволствие – самия себе

си. И упорства да стане щаст-
лив. Първото нещо, което ху-
маноидът свързва с щастието,
са парите. Любовта няма да я
обсъждаме сега. Защото исти-
нската никога не е щастлива.
Това е аксиома. Аксиома е също,
че с благоденствието се свиква
най-бързо на този свят. Та за
кого препълненото портмоне не
е благодат? 

Взаимовръзката между пари-
те и щастието занимава много
отдавна човешките умове, най-
малко оттогава, откакто е из-
мислено тотото. Меко е да се
каже, че един тото милионер е
пиян от щастие. Той е „стрес-
нат, трогнат, очарован“ и обе-
зумял от късмета, който го е
споходил. Но това само в нача-
лото. 

Много скоро страхът, че ще
загуби имането си, вкисва жи-
вота му и победителят се
превръща в победен. Доволният
става по-недоволен и от време-
то, когато е нямал пукнат лев.
Което се отнася за индивида,
важи и за обществото. 

Като написах думата „щас-
тие“ в Google, попаднах на ин-
тересни факти и статистики.
Прочетох например, че мекси-
канците, които са в хронично
лошо икономическо състояние,
са най-щастливата нация на зе-

мята. Може и да не е вярно, но е
успокоително за нас, бедните
българи. 

А европейските изследовате-
ли на връзката между щастие-
то и парите налагат една ус-
тойчива дихотомия – бедният,
но весел южняк срещу замож-
ния, но вечно недоволен запад-
няк. По тази точка българите
също можем да въздъхнем с об-
лекчение заради югоизточното
си географско положение. Но не
съвсем. Винаги има още една
крачка до пълното щастие –
странно, но според една ста-
тистика за виртуози на безг-
рижното живеене се сочат оби-
таващите северните ширини
датчани. Те очакват много по-
малко от живота в сравнение
със средностатистическия ев-
ропеец, пият много, пушат
джойнт и 70% от тях се само-
определят като щастливци. Но
да не си помислите сега, че пи-
ячката и марихуаната директ-
но ще ви изстрелят в рая! Спо-
ред учените онова, което под-
държа датчаните доволни от
живота, е доверието в самия
живот и убеждението, че „ут-
ре ще сме по-добре от днес“.
Това, което ми хрумва за бълга-
рите, е в никакъв случай да не се
отказват от бодряшкото „Шъ
съ упрайм!“. 

Закономерно стигнахме до
оптимизма. Хорас Джаксън
Браун – един от най-големите
съвременни майстори на афо-

ризми – е казал: „Оптимистът
отива до прозореца всяка сут-
рин и казва „Добро утро, бо-
же“, а песимистът: „Боже, пак
е утро!“ Въпросният Хорас
Джаксън Браун е американец.
Американците се славят като
семейно ориентирани и религи-
озни. Дали са happy? Не знам,
но ако е вярно, че вярващите
са по-щастливи от агностици-
те (онези, които не са убедени
в съществуването на божест-
ва и на други религиозни мате-
рии), значи да. Не попаднах на
изследване, което да „мери“
степента на доволство на ян-
ките, но за тях със сигурност
знаем, че са най-богатата на-
ция в света, тъй като произ-
веждат повече, отколкото се
полага на един човек. В специа-
лен доклад на ООН, цитиран
от „Ройтерс“, се посочва, че

приносът на един американец в
брутния вътрешен продукт на
страната е равен на 63 885 до-
лара. Излиза, че това, което се
отнася за обществото, се от-
нася и за индивида. Тото печал-
бите може и да са съмнителни
happy достойнства, но, виж,
достойно изкараните с амби-
ция и сърцатост пари наисти-
на миришат на щастие, жизне-
ност и пълноценност. Любов-
та към парите няма нищо об-
що с изкараните с любов пари.
Тъй както щастието няма ни-
що общо с песимизма, алкохо-
ла, марихуаната, географските
посоки и препълненото порт-
моне. А само с любовта, в
крайна сметка само с любов-
та. Да живее международното
положение! Happy New Year,
българи! 

Мариана ЯНЕВА
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АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ

Международно щастие
Happy NewHappy New

Year!Year!



Това ще ти позволи да ви-
диш, че животът има и дру-
го лице освен онова, което
до болка познаваш. Нека ум-
ницата стане капризна жена,

а на притежателката на
сприхав характер да є пораснат
ангелски криле! Само временно,
де. Генерално човек не може да се

промени толкова бързо.
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БЕЛА календар
През

ЯНУАРИ

Обикновено след работа веднага се
прибираш вкъщи. Промени поне марш-
рута – разходи се половин час в най-
близкия до работата ти парк и чак
тогава хвани рейса или маршрутката
за вкъщи.

От задушаващия автоматизъм на ежедневието можеш да се избавиш по един-единствен
начин – чрез драстична промяна на ритъма на живот. Бодърствай, когато се стъмни, и
спи през деня! Като прекараш няколко нощи на неонова светлина, ще оцениш по достой-
нство дневния начин на живот. Другият трик е да се откъснеш от обичайната обста-
новка – стани „бездомна“. Да, да, тръгни нанякъде и не се връщай вкъщи няколко дни. Зна-
еш ли колко ще ти е приятно да се прибереш после у дома?

Обърни ритъма

Счупи рутината!Счупи рутината!
Струва ти се, че всеки нов ден обидно 
прилича на предишния? Няма място за огорчение.
Януари е най-подходящият месец да 
промениш нещо в живота си.

Смени амплоато

Ех, ако имаше пари, щеше да пътуваш 365 дни в годината!
Знаем. Ти даже и лятната си отпуска прекарваш на вила-
та, вместо да хванеш пътя за морето. 
Е, време е да направиш първата крачка, за да сбъднеш меч-
тата си – започни да изучаваш езика, на който говорят в
страната, до която много, ама много ти се иска да оти-
деш. Така ще предизвикаш съдбата и нищо чудно някой
ден да се озовеш там. С чужди или със свои пари – няма
значение.

Пътешествай! Може и не веднага

Уморила си се от калейдоскопа на човешки лица и от изтощително общуване с
хора? Омръзнала ти е градската суета? Вземи си неплатен отпуск веднага – са-
мо няколко дни – и тръгвай за морето. Сега там няма летовници. Наеми еди-
нична стая и с никого не говори поне два дни. Позволяваме ти да общуваш само
с уличните кучета. Ако морето не те влече, тогава се усамоти някъде на село
или в някоя планинска хижа. Разходките са препоръчителни само при хубаво
време. Ако вали, наблюдавай снега от прозореца. Изгледай някой любим филм.
Помързелувай. Гаранция, че след такова усамотяване ще ти домъчнее много
бързо и за нервните ти колеги, и за градската глъчка, и дори за купищата проб-
леми, които те затрупват всеки ден.

Усамотявай се по-често
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Мирослава ИВАНОВА

ХАЯХАЯ

Т
очно около студентския празник
Факултетът по журналистика и масови
комуникации стана постеля на сексскандал,
скандален по три пози. В едната полегна

преподавател, в другата застана студентка, в
третата медиите захванаха да пъшкат и всички
заедно спретнаха чалга, която започна да дъни
отвсякъде. 

Скандалът може да се презентира така: един
преподавател сваляч и една не много прилежна
студентка в разговор за целта, която оправдава
средствата. Случаят повдигна въпроса, как някои
мъже, които са преподаватели, получават секс, и как
някои жени, които са студентки, получават оценки.
Поканата за секс срещу оценка е доста краен
изпитен вариант и се нарича сексуален тормоз. Във
всички записчета, които трябваше да изгледаме на
части и на повторения, поканите на преподавателя
бяха точно толкова неприятни, колкото и това, че
студентката си позволява да му говори на „ти“.
Клипчетата потвърдиха факта, че хората
участват в ситуации, които им подхождат, и
дадоха да се разбере, че преподавателят не е
отличник, а студентката не е монахиня. 

За медиите пък вече се знаеше, че награбват
сексскандалите, защото те осигуряват висок
рейтинг, сравним само с този на астрологичните
прогнози. 

Сексът в сексскандалите обаче не идва като

интимната радост, отбелязана в хороскопа за деня.
В тези скандали или няма секс, или има, но такъв, че
най-много да ти се прииска да бъдеш импотентен. В
случката от факултета по журналистика сексът
беше задочен, липсваха му секрети и всички, които
очакваха да гледат секс, чуха само едно „цунк“.
Никой не стана жертва на секса, всички станаха
жертва на скандала – и отстраненият
преподавател, и студентката, която се крие, и
представителите на някои медии, които попаднаха
в собствените си капани. 

Скандалът беше успешен, защото, поне в
конкретния случай, попречи на секса да се наложи
като новата (стара) валута за купуване на изпит.
Той обаче не можа да се идентифицира като
истински сексскандал. Ние, българите, въпреки че се
опитахме да направим няколко опита в „жанра“, все
още нямаме традиции в тази посока. Необходими са
ни профилактични беседи по темата на модулен
принцип, т.е. да учим само това, което не знаем.
Трябва да научим какво е сексскандал. Сексуалният
тормоз сме го виждали, а по въпросите на чистия
секс сме академици и „господари на ефира“
едновременно. 

Тази странна сексмагистратура зададе надеждата,
че предстои времето, когато медиите ще
престанат да въртят на празни обороти и ще
станат вибратори на по-добри дела. Тогава и
медиите, и всички, които облизват скандалните им
секрети, ще станат нормални. 

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...

Ох, СКАНДАЛ, 
ох, КЕФ!
Ох, СКАНДАЛ, 
ох, КЕФ!
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уманитарната катастрофа е невидима и тиха. Ръстът в
числото на нечетящите доведе до проявлението на феномена „вто-
рична неграмотност“. На тези снимки има хора, които четат, но то-
ва се забелязва чак на пето-шесто четене (вглеждане). Четенето на-
пусна библиотеката и дома и се превърна в аутдор занимание. Стана
от дивана и застана право на улицата или легна (не)удобно в парка. 
Според социологическо изследване на „Алфа рисърч“, проведено в края на
2006 г., българите, които четат, са 58% (през 2002 г. този процент е бил
62%). От тях активно четящи са около 28%. Останалите 30% са изкуше-
ни от четенето, смятат го за престижно занимание, но на практика че-
тат по-рядко. Агенцията цитира данни, според които делът на четящи-
те в България напълно съвпада със средния процент за страните от Ев-
ропейския съюз – 58% четат, 42% не четат. Страните в Европа, в които
процентът на четящите е по-висок от средното, са северните: Швеция
(72%), Финландия (66%), Великобритания (63%). На юг процентът е по-
нисък от средния: Португалия – 33%, Гърция – 45%, Испания – 48%. 
Четенето, този уникален културен феномен, загуби своето духовно и

възпитателно начало и застина в рамките на информационните и об-
разователните функции. Според социологическите прогнози про-
центът на четящите ще продължи да намалява. Ясно е, че четенето
няма да се върне на дивана, вместо това все повече ще се нуждае от
технически средства, защото книгата също се подчини на законите на
модерността. Книгите са електронни, а доставките – онлайн. Какво
още ще се случи с книгите и четенето? За да направим собствена
прогноза, ще използваме едно вярване, старо колкото книгите. Спо-
ред него всеки отговор се крие в книгата, която стои до теб, стига
само да я отвориш на произволна страница. 
Книгата е „Шегата“, авторът – Милан Кундера:  

„Толкова е просто да намериш спокойствие в света на представите.
Но аз винаги съм се стремял да живея едновременно и в двата свя-
та, да не напускам единия заради другия. Нямам право да напускам
реалния свят, макар и да губя всичко в него.“ 

Е, понякога отговорът не е много ясен. Но не спирайте, търсете го в
книгите...

Х

С
н
и
м

к
и

ДИГИТАЛНИ ДВОЙКИДИГИТАЛНИ ДВОЙКИ
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ССееккссии  ссппооррттннаа
ппррааззннииччнноосстт

ССееккссии  ссппооррттннаа
ппррааззннииччнноосстт

ББлляяссъъккъътт  ннееввииннааггии  ее  ббееллеегг  ззаа  ссттиилл..
ЕЕллееггааннттннооссттттаа  ииммаа  ммннооггоо  ллииццаа..  

ППррееддссттааввяяммее  ввии  нняяккооллккоо  ккооммббииннааццииии,,  сс
ккооииттоо  нняяммаа  ддаа  ооссттааннееттее  ннееззааббеелляяззааннаа

вв  ннооввооггооддиишшннааттаа  нноощщ..  

М
акар и класика, малката черна рокля е банално решение
за празничната вечер. Тогава изберете трикотажна-
та. С подходящия стайлинг тя може да се превърне в
празничен тоалет. И въобще подложете трамплин на

въображението си и се облечете по-смело и по-различно на тази Но-
ва година. 

�Млечносива втале-
на трикотажна рок-
ля с къс ръкав и лек
балонен обем. Няма
да съжалявате, ако я
облечете, защото
перфектно подчер-
тава женските из-
вивки.
�Вместо обикновен
колан сложете среб-
рист. И вместо нис-
ки спортни обувки –
сребристи сандали. 
�Филцовата шапка
с широка периферия е
третият елегантен
акцент в тоалета.
�Бялото късо
спортно яке с мъхес-
та кожена яка няма
да развали елегантна-
та визия. Бъдете по-
смели в комбиниране-
то. Модата днес е
дръзка.

Панталоните в стил
Марлене Дитрих (прави,
със свободна кройка) сто-
ят суперелегантно, но
само на високи жени.
�За да сте по модата,
включете маскюлин
елемент в облеклото –
ниски черни лачени
обувки с връзки.
� Един арттоп без ръ-
кави, обсипан с пайети,
ще направи ансамбъла
по-празничен. Предлага-
ме ви пачуърк вариант
във виненочервено, си-
во, черно, кафяво и
патладжанено лилаво. 
�Дългите черни коже-
ни ръкавици са перфе-
ктният завършек на
тоалета. И вие ли вече
си мислите за дълга ци-
гара с цигаре?! Сега мо-
же, но след Нова година
откажете цигарите!

Тази цветова комби-
нация е винаги пра-
вилна. Червеното е
суперярък акцент.
Ако не откриете
точно такива обув-
ки, изберете просто
яркочервени и лачени.
�Сукманът е дре-
ха, която преживя-
ва своя разцвет
през този моден се-
зон. Важна е мате-
рията – студена
вълна. Кройката е
семпла, но елегант-
на – с висока талия
и лек обем.
�По-изискано ре-
шение от бялата
риза в този случай
няма.
�Късото широко
сако с къс ръкав
(тип болеро) пасва
най-добре на линия-
та на тоалета. Но
може и без него.

ИГРА С АКСЕСОАРИТЕ

ЧЕРНО-БЯЛО-СИВО

НЕ ИСКАТЕ РОКЛЯ

И ВИСОКИ ТОКчЕТА?!

Нова година е, но не ви съ-
ветваме да се окичвате
като новогодишна елха за
празника. Колкото по-мал-
ко, но стилни аксесоари
сложите, толкова по-
класни ще изглеждате. 
�Понякога един часовник е
напълно достатъчен. Или
пък едно портмоне с ме-
тална дръжка. �Ако сте
си направили кок, тогава
заложете на обици и колие
в един стил. �Шапката и
ръкавиците в някои случаи
могат да изпълняват роля-
та на бижута. Не съвсем,
но смисълът е да не прека-
лявате с акцентите. По-
вече от два объркват и
разсейват.

МИНИМАЛИЗЪМ
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МОДНИ АКЦЕНТА

ВТАЛЕН ЖАКЕТ

За предпочитане е червен. Обемите присъ-
стват както в ръкавите, така и в полата.

ДЪЛГИ И ШИРОКИ ЖИЛЕТКИ

Те може да са от вълна, но може и да са от
мъхеста кожа. Важното е да внушават
небрежна разпуснатост. Това е новата
елегантност.

КОЖА С ДЪЛЪГ КОСЪМ

Независимо дали от нея са направени шапки,
яки или цели палта, важното е да е сивкаво-
бяла на цвят.

ТРИ

�Вълнената спортна рокля в цвят пепел от рози комбинирай-
те с лачени обувки, тип балерина. Вече изглеждате по-изискано,
нали?
�Кожената мъхеста яка ще направи тоалета ви по-разкошен и
по-женствен. 
�Не забравяйте да сложите и класно колие на врата.
�В този случай е позволено чантата да е спортна и розова. И
даже да е от плат.

�Топ, тип ризница, обсипан с пайети, е блестящият акцент
в този тоалет. „Връзва“ се с лъскавата малка чантичка.
�Кафявите обувки са тип балерина и си кореспондират по
цвят с жилетката. 
�Ако се появите с бял панталон, тип дънки през зимата,
всички ще ви обърнат внимание. 
�Коланът, шапката и ръкавиците са важни акценти. Затова
трябва да ги изберете с вкус.

ПОВЕчЕ БЛЯСЪК

ВИНАГИ ЗЪЗНЕТЕ

НА ПРАЗНИКА?!
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п р а ж н е н и я  п о  с т и лу
костюм –   визиикостюм – визии

В
се още ли смятате костюма за „канцеларска“ дреха от социалистическото минало? Грешка. Не е задължително да
носите горнището и долнището винаги заедно. Ако умеете да комбинирате добре цветовете, материите, дължи-
ните и обемите, ще разчупите класическата визия в по-артистична или в по-спортна. Като използвате само една
част от костюма. Ето как.

СИВИЯТ, С КРОЙКА ОТ 60-ТЕ

1. Артистично Комбинирайте сакото със свободна пола от туид и
широка бяла риза. Плетената шапка и дългият гердан правят

визията още по-фриволна и тийнейджърска.
2. Спортно Правата пола от костюма можете да асамблирате с
пухено вталено елече и черно поло по тялото. Лилавият шал, на-

вит обемно около врата, и лилавите чорапогащи актуализират ви-
зията.

3. Като лейди С колан, ботуши и огромната чанта в благородно
кафяво костюмът с кройка от 60-те ще изглежда по-секси.

Навийте ръкавите му и го „гарнирайте“ с хитови дълги ръкавици.

3

3

3

3

1

1

1

1

2

2

2

2

СТРОГИЯТ

1. Като за парти Тази визия се постига чрез пристягане на сакото
от костюма с кожен колан и чрез комбинирането му с Т-шърт с

пайети отпред и с кюнец дънки. Ботите трябва да са на висок ток. 
2. Секси Пристегнатият с кожен колан мохерен блузон с лодка де-

колте си кореспондира безпроблемно с полата от костюма. Цвето-
вете на сезона са сиво и кафяво. Вие изберете в какъв цвят да са ак-

сесоарите.
3. Официално Лилавата риза (впрочем лилавото, особено

патладжаненото, продължава да е модерен цвят и през зимата) ще
разнообрази класическата строгост на този черен офис костюм.

ПЕПИТЕНИЯТ

1. Екстравагантно Тъмнокафявият топ с дълбоко окръглено декол-
те, огромната чанта тип торба и черният широк колан от мека ко-
жа освежават иначе обикновената визия на пепитения ансамбъл.
2. Мадамско Полата от костюма би стояла много елегантно под
дълга, пристегната с червено-кафяв колан жилетка в екрю и бежово.
Чантата – отново огромна. Обувките на висок ток издължават си-
луета.
3. Небрежно Комбинацията между сакото от костюма, спортен
прав памучен панталон (в бежово или в цвят каки) и дълга трико-
тажна блуза, подаваща се уж неволно под сакото, е много cool.

ОТ ТУИД

1. Закачливо Нежната копринена блуза внася романтика в рустика-
ло грубото ретро дуо от туид. Ботите с пера ще актуализират ви-
зията. Но не се появявайте така на парти. Това все пак е ежедневен
тоалет.
2. Арт Върху черен клин и в комбинация с не много прилепнало по
тялото черно поло кафявата пола от туид въздейства много ар-
тистично. Сложете широка гривна за акцент.
3. Носталгично Дънките с висока талия се завръщат. Те чудесно
допълват ретро излъчването на късия жакет на костюма. За да сте
по модата, вкарайте обем. Блуза с пищно жабо ще свърши работа.
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ДДаа  ссии  ссппооммнниимм  ббииссеерраа  ннаа  ооссттррооууммииееттоо  

ннаа  ММаарркк  ТТввеенн::  „„ННяяммаа  нниищщоо  ппоо--ллеесснноо  

оотт  ттоовваа  ддаа  ооттккаажжеешш  ццииггааррииттее..  ППррааввиилл

ссъъмм  ггоо  ссттооттиицции  ппъъттии.... ..““  ППооччттии  ввссииччккии  

оотт  ееккииппаа  ннаа  „„ББееллаа““  ппооннее  ввееддннъъжж  вв  жжииввооттаа

ссии  ссаа  ооттккааззввааллии  ццииггааррииттее  ииллии  ссаа  

ииммааллии//ииммаатт  ннааммееррееннииее  ддаа  ггоо  ннааппррааввяятт  

вв  ббллииззккоо  ббъъддеещщее..  ННааччааллооттоо  ннаа  ннооввааттаа  ггоо--

ддииннаа  ее  ннаайй--ппооддххооддяящщааттаа  „„ппооччвваа““  ззаа  

ррееааллииззаацциияя  ннаа  ттоовваа  ннааммееррееннииее..

В
редите от тютюнопушенето не могат да се сравняват
с тези от алкохолизма или от зависимостта от хероина,
но въпреки това всеки път, когато запалвате цигара, за-
бивате по едно малко пиронче в устоите на здравето си.

Лекарите са единодушни, че никотинът променя структурата на
главния мозък. Колкото повече никотин постъпва в организма,
толкова повече „никотинови“ рецептори се образуват. Ако отка-
жете цигарите, може би ще минат няколко месеца, преди мозъкът
ви да започне отново да функционира нормално. 

По статистика 80–90% от случаите на рак на белия дроб се про-
вокират от активно или пасивно пушене. 

Никотинът съвсем не е единствената отрова, която се съдържа

в цигарите. В състава им влизат около 4000 потенциално вредни
химични вещества. Представете си само с какъв зловещ коктейл
гощавате организма си. 

Ако вече сте взели правилното решение, но не знаете откъде да
започнете, направете теста, който ви предлагаме. Отговорите на
въпросите ще ви помогнат да разберете защо пушите. Ако устано-
вите мотива, с който посягате към цигарата, отказването от
вредния навик ще стане по-лесно. В случай че многократно и безус-
пешно сте се опитвали да ги спрете, не се отчайвайте. Променете
тактиката. Изберете друга, по-успешна схема за отказването им.

БОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМА
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ООТТККААЖЖИИ  ГГИИ!!ООТТККААЖЖИИ  ГГИИ!!
ОТ ПЪРВИ ЯНУАРИ 
БЕЗ ЦИГАРИ

По колко цигари пушите на ден?
1. По-малко от 10. (В)
2. 10–15 (А)
3. 16–20 (Е)
4. 21–30 (Д)
5. 31–40 (Г)
6. Повече от 40 (Б)
Кога запалвате първата цигара
за деня?
1. Веднага след събуждане. (Б)
2. По време на закуска. (Д)
3. След закуска. (Г)
4. Когато отидете на работа. (Е)
5. След обяд. (В)
6. Без определено време, когато 
ви хрумне. (А)
Как бихте определили стила си
на работа?
1. Истински лидер сте и не обичате да ви
командват. (А)
2. Работите съвестно и се стремите 
това да не остане незабелязано от 
шефовете. (В)
3. В края на деня често се чувствате изто-
щени от работа. (Б)
4. Струва ви се, че околните наблюдават и

осъждат стила ви на работа, макар и нег-
ласно. (Г)
5. Смятате, че много от колегите ви се
домогват до успех благодарение на връзки и
нечестни игри. (Д)
6. Имате висока самооценка и сложните за-
дачи само ви ентусиазират за работа. (Е)
Как оценявате себе си?
1. В много отношения превъзхождате ос-
таналите. (Б)
2. Уверени сте, че сте различни 
от другите. (В)
3. Чувствате се сами и неразбрани. (Г)
4. Мислите се за незаменими и сте щастли-
ви в самотата си. (Е)
5. Родени сте, за да направите света по-
добро място за живеене. Уверени сте в ус-
пеха си. (А)
6. Оценявате се като нежна и романтична
натура. (Д)
Възхищавате се на...
1. Собствения си успех. (Д)
2. Преуспяващите бизнесмени. (Е)
3. Хората на изкуството. (А)
4. Спортистите. (В)
5. Философите и писателите. (Б)

6. Политиците. (Г)
Какво правите през свободното
си време?
1. Шляете се по магазините. (А)
2. Слушате музика или четете. (Г)
3. Рисувате или се занимавате с градинар-
ство. (Д)
4. Гостувате или се срещате 
с приятели. (В)
5. Гледате телевизия или бъбрите с някого
по телефона. (Б)
6. Нещо рисково – хазартни игри, екстрем-
ни спортове. (Е)
Какви са отношенията ви 
с околните?
1. Прекарвате доста време в самота. (Д)
2. Винаги сте имали трудни отношения с
родителите си. (А)
3. Искате да имате много приятели, но
трудно създавате дълготрайни връзки. (Б)
4. Смятате, че околните не ви приемат. (В)
5. Когато сте сред много хора, се чувства-
те нервни и безлични в тълпата. (Г)
6. На многолюдни купони се чувствате ка-
то риба в свои води. Повече ви допада да
говорите, а не да слушате. (Е)

ТЕСТ КАКЪВ ТИП ПУШАч СТЕ?
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Отказвате цигарите? Десетки са по-
мощните средства, които могат да

облекчат задачата ви. Така наречените за-
местители на никотина подават на орга-
низма малки дози от тази отрова, без при
това да съдържат други вредни съставки
като цигарите.  

Без рецепта 

Никотинови дъвки 

Подходящи са за тези, при които пот-
ребността да запалят цигара възниква

в определена ситуация. Или в определено
време. 

Ако прекалите с дъвченето, това мо-
же да доведе до пресищане на организ-

ма с никотин. Резултатите са гадене,
повръщане и слабост.

Никотинови пластири 

Лесни са за използване и лесно се скри-
ват под дрехите. 
За разлика от дъвките не създават

вкусово усещане за „препушване“, но могат
да предизвикат раздразнение и повишена
чувствителност на кожата. 

Никотинови пастили 

Те са с по-мек вкус от никотиновите
дъвки и действат по-бързо от пласти-

рите. 
Ако случайно глътнете пастила, това
може да предизвика гадене и повръщане.

По лекарско предписание

Таблетки 

Основното активно вещество в тези пре-
парати въздейства на биохимическо ниво на
клетките в мозъка, отговорни за задей-
стването на механизма на никотиновата
зависимост. 

Постъпването на това активно веще-

РЕЗУЛТАТИ

ПЪРВА ПОМОЩ

А. ИМПУЛСИВЕН
ПУШАЧ

Вие сте нетърпели-
ви, лесно се „пали-
те“ и „излизате от
кожата си“. Когато
се почувствате
отхвърлени, бързо
посягате към цига-
рите. За вас те са
стопроцентово
удоволствие – като
секса, да кажем, или
като алкохола. За да
се откажете от
тях, е необходимо
да се научите да се
владеете и да не се
поддавате на еже-
минутните си
настроения. Първо,
анализирайте ситу-
ацията и едва след
това пристъпете
към действие. Няма
да ви е лесно, но ако
сте го решили, мо-
жете да ги остави-
те сега и завинаги. 

Б. ОТЧАЯН 
ПУШАЧ

Сутрин се събужда-
те с единственото
желание да изпълни-
те дробовете си с
цигарен дим. Невъз-
можно ви е да си
представите живо-
та си без цигари.
Изцяло сте зависи-
ми от никотина.
Ще ви бъде изклю-
чително трудно да
преодолеете тази
зависимост, но ако
сте твърдо решени,
че искате да се по-
чувствате свобод-
ни, потърсете съ-
действие от специ-
алистите в специа-
лизирани кабинети
по отказване от
тютюнопушенето. 

В. ПУШАЧ 
ПО НЕВОЛЯ

Вие сте хиперчув-
ствителни и това
позволява на окол-
ните да ви манипу-
лират. Когато сте
разстроени, търси-
те утеха в пушене-
то. Проблемът ви
е, че смятате, че
без цигари сте по-
раними. Разберете,
че не е необходимо
да угодите на всич-
ки. На първо място,
мислете за
собствения си ком-
форт. И се поста-
райте да се самоу-
бедите, че всъщ-
ност цигарата от
нищо не ви защита-
ва. Това е само една
илюзия. Обратното
– ако се откажете
от цигарите, ще за-
щитите себе си.

Г. ПУШАЧ 
ТВОРЕЦ

Вие сте творческа
натура и грубият
материален свят
често ви обижда и
наранява. В подобни
моменти вие се
опитвате да избя-
гате от действи-
телността с по-
мощта на цигари-
те. Сантиментал-
ни и чувствителни,
за вас пушенето е
начин да се отдале-
чите от битовите
проблеми. Затова
ще ви бъде много
по-трудно да прео-
долеете психологи-
ческата зависи-
мост, отколкото
физическата. Най-
доброто решение за
вас е да се обърнете
за помощ към спе-
циалист.

Д. СТРАСТЕН 
ПУШАЧ 

Когато си постави-
те цел, сте готови
на всяка цена да я
постигнете. Вие
сте доминираща и
силна натура, а
проблемът ви е, че
рядко срещате се-
беподобни. Именно
разочарованието
от хората ви кара
да пушите. Дълбо-
чината и силата на
вашите чувства са
непонятни за „прос-
тосмъртните“, но
това съвсем не оз-
начава, че цигарите
трябва да са един-
ствената ви утеха.
Не очаквайте пре-
калено много от
другите и тогава
ще имате по-малко
поводи за разочаро-
вание. И за пушене.

Е. БЕЗГРИЖЕН
ПУШАЧ

Смятате, че пре-
дупрежденията на
лекарите изобщо не
се отнасят за вас,
защото можете да
спрете пушенето,
когато си поиска-
те. Тази увереност
обаче може да ви
изиграе лоша шега.
Всъщност отказва-
нето от цигарите
може да не се окаже
толкова лесно за
вас. Сблъсквайки се
с трудностите, е
почти сигурно, че
ще се предадете.
Но ако приемете
вредния навик като
достоен враг, със
сигурност ще се
справите с пробле-
ма. 

(Според преобладаващите главни букви след отговорите.)

� Жените по-лесно се отказват от цигарите през периода от 3-тия до 12-ия ден от
началото на менструацията. Изследвания на американски специалисти показват, че
през тези дни шансът ви да се преборите с пушенето е с 45% по-голям, отколкото по
друго време на месечния ви цикъл.
� Заменете пушенето с полезни за здравето занимания – например със спорт. Ако ре-
шите едновременно със спирането на цигарите да се захванете с фитнес, това значи-
телно ще повиши шансовете ви за успех. 
� Ако пушите ментолови цигари, ще ви бъде по-трудно да се отървете от вредния
навик. Ментоловите цигари предизвикват по-силно пристрастяване.  
� Обикновените дъвки се считат също за средство, което отвлича вниманието от
тютюнопушенето. Но е препоръчително да изберете дъвки, на опаковката на които
пише sugar free.

Стратегия

+

+
+

+

–

– –
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Дарете 20 000 лева 
заедно с PRONTO
на Дом за медико-социални грижи
за деца в Шумен

На 15 ноември компания SC
Johnson стартира дарителска
кампания с цел да събере средства
за благоустройството и подобря-
ване условията на пребиваване на
малките възпитаници на Дом за
медико-социални грижи за деца
(ДМСГД) – Шумен. При закупува-
нето на всеки продукт Pronto,
обозначен със специален стикер,
ще бъдат добавяни по 0,20 лв. към
дарителската сметка. Кампания-
та ще продължи до 15 януари. След
нейното приключване ще бъдат
закупени пособия от първа необхо-
димост на стойност 20 000 лв.,
които да подобрят условията на
живот на децата от дома. Те са
определени по списък, предвари-
телно съгласуван с ръководството
на дома. Списъкът включва детс-
ки креватчета, шкафчета, маси за
хранене, столове, проходилки, маг-
нитни дъски, надуваеми басейни и
др. Придобиването им ще стане в

условията на пълна прозрачност и
по най-конкурентни цени, по
изискване на SC Johnson и в инте-
рес на децата от дома!

Конвенцията на ООН
за правата на детето навърши
18 години на 20 ноември 2007 г. 
Тя е ратифицирана от 193 държа-
ви. 18 години по-късно имаме пър-
вото поколение от деца, израснали
под нейната закрила. Затова 20

ноември 2007 г. се превърна в деня
на 18-годишните. Те отпразнуваха
своето пълнолетие заедно с Кон-
венцията на ООН за правата на
детето и имаха възможността да
отправят своето послание към се-
бе си и към света. Инициативата
включваше две събития. Първата
– „Писмо до себе си“ – се проведе
в рамките на учебния ден. Учени-
ците от 12-и клас написаха съвети
към себе си като родители от
настоящата си позиция на деца и
сложиха писмата си в самоадреси-
рани пликове. Писмата ще бъдат
изпратени от УНИЦЕФ обратно
до авторите им 10 години по-къс-
но. Втората – „Купон в града на
прехода“, бе празненството, посве-
тено на рождения ден на конвенци-
ята. То се проведе в зала „Фести-

вална“, чието пространство бе
организирано като град на младе-
жите, в който те свободно дадоха
реализация на мислите и креатив-
ните си идеи. Така например деко-
рите и инсталациите бяха под-
готвени от учениците от СХУ за
приложни изкуства, ученици от
Националното музикално училище
импровизираха със звука, салонът
за красота бе обслужаван от въз-
питаници на Професионална гим-
назия по фризьорство и козмети-
ка, а кафенето – от ученици от
Софийската професионална гимна-
зия по туризъм, и много други.

Браво на 
БЕЛЛА – България!
Италиано-българската камара
отличи БЕЛЛА – България, за
постижения в бизнеса
Италиано-българската камара, об-
щина Пловдив, Търговско-промиш-
лената камара и почетният кон-
сул на Италия Пиетро Гия избраха
да отличат 3 български и 3 итали-
ански дружества от региона за
постигнат икономически растеж.
БЕЛЛА – България, е сред първите
избрани да получат наградата за
процъфтяващ бизнес.
Елза Маркова в качеството си на
изпълнителен директор на холдин-
га бе почетен гост на церемония-
та по връчването на наградите в
Панаирното градче – Пловдив.
БЕЛЛА – България, е отличена ка-
то най-бързо развиващата се ком-
пания в хранителния сектор. Ор-
ганизаторите са впечатлени от
лидерството на холдинга в произ-

водството на трайни и малотрай-
ни колбаси, точени кори, бутер-
теста и маргарини от марките
„САЧИ“, „ЛЕКИ“, „Белла“, „Пере-
лик“, „Фамилия“ и „Томи“. Под
внимание са взети и фактите, че в
холдинга работят над 3500 служи-
тели, има 7 сертифицирани завода
и че той оперира на територията
на цяла България с над 200 търго-
вски представители. Престижни-
ят приз се връчва за първи път на
фирми, а дипломата е ръчно изри-
сувана, както и керамичните пла-
кети с емблемата на Пловдив.
Наградите бяха връчени в присъ-
ствието на посланика на Републи-
ка Италия негово превъзходител-
ство Джан Батиста Кампаньола,
придружен от съпругата си Зоха-
ра, почетния консул на Италия в
Пловдив г-н Пиетро Гия и предс-
тавители на италиански фирми,
работещи в България. 

ство в организма намалява мозъчната пот-
ребност от никотин, както и желанието
за пушене. Съответно намалява и възмож-
ните неприятни симптоми при въздържа-
ние (потребността от цигара, превъзбуда-
та, трудната концентрация и раздразни-
телността). Таблетките се препоръчват
на закоравели пушачи с наднормено тегло,
защото притъпяват чувството за глад.

Те са противопоказни за хора, приема-
щи антидепресанти, страдащи от

сърдечносъдови заболявания, диабет, ано-
рексия, а също и за жени в период на бремен-
ност и кърмене. 

Инхалатори 

Създават усещане, максимално близко
до истинското пушене, като не това-

рят организма с химически вещества. 
Могат да предизвикат дразнене в об-
ластта на гърлото, устната кухина и

ларинкса. 

Назални спрейове 

Подходящи са за пушачи с дългогоди-
шен стаж и с непреодолима никотино-

ва зависимост. Никотинът от спрея се ус-
воява най-бързо от организма. 

Спрейовете са противопоказни за хо-
ра, страдащи от астма и алергии. 

Хипноза 

Този метод за отърваване от никоти-
новата зависимост не натоварва орга-

низма с химични вещества. 
Положителното влияние на хипнозата
върху пушачите не е доказано научно.

Ако сте решили да се обърнете за помощ
към хипнотизатор, изберете квалифициран,
с лиценз и сертификат за лечение. 

–

–

–

–

+

+

+
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К
ласическа е и репликата на Шарън
Стоун към ченгетата малко преди да
кръстоса крака във филма „Първичен

инстинкт“: „И какво, ще ме арестувате, че
пуша?!“
Холивуд рядко демонстрира оригиналност,
особено когато става въпрос за някой ще-
котлив проблем като борбата с тютюнопу-
шенето. Но има и филми, които са точно
удар в десетката. Такъв е „Благодаря за пу-
шенето“ – остра сатира на тема вредата
от цигарите. Филмът печели симпати-
ите и на непушачите, и на тези, които
така и не могат да зарежат този га-
ден навик. Основен принос за това има
актьорът Ерън Екхарт („Без резервации“).
Той прави най-добрата си роля дотук като
човек, заел се с непосилната задача да защи-
тава обществения интерес на една от най-
критикуваните индустрии. 
Ник Нейлър е изкусен оратор, който се гри-
жи за имиджа на голяма тютюнопроизводи-
телна компания. Непоправим циник и мани-
пулатор, той определено си разбира от ра-

ботата и лесно печели симпатии дори кога-
то трябва да се яви в телевизионно сту-
дио редом до... хора, умиращи от рак. Да,
Ник е олицетворение на аморалността и
затова гордо заявява, че е „един от малко-
то хора на тази планета, които знаят как-
во е да си истински презиран“. И за да под-
чертае това, се среща редовно с двама
свои „колеги“ от алкохолната и оръжейна-
та индустрия. Тримата даже са си измисли-
ли и подходящо име – „Търговци на смърт“.
Това се казва добро чувство за хумор, нали?
Но създателите на този филм ни го демон-
стрират постоянно. След успешното учас-
тие на Ник в споменатото тв шоу, където
дори надприказва досаден сенатор – един
от най-големите врагове на тютюневата
индустрия, – той вече е истинска звезда.
Сега обаче му предстоят две важни задачи.
Наглият PR специалист трябва да спечели
на своя страна с помощта и на тлъска пач-
ка долари мъжа от прочутата реклама на
Marlboro, който вече губи битката с рака.
Освен това се среща с известен агент,

който е важна клечка в Холивуд. С негова
помощ Ник ще се постарае пушенето
във филмите да стане отново адски
секси. Мисията му има неочакван завършек.
Такъв, че може да ви накара да зарежете ци-
гарите, както се случва със самия главен ге-
рой в тази уникална комедия. Забележител-
ното в нея е, че всъщност нито един от
актьорите не запалва цигара на екрана! Така
де, те все пак са опасни за тяхното здраве.
Ето един интелигентен и невероятно заба-
вен начин за осъзнаване на вредата от тю-
тюна. 

Ивайло ТОДОРОВ

Благодаря за пушенетоБлагодаря за пушенето
Пушенето в киносалона е забранено. Но не и на екрана. 
Когато там с цигара в ръка се подвизават емблематични актьори
като Хъмфри Богарт, Джеймс Дийн, Лорън Бакол или Бети Дейвис,
усещането е за истинска класика.



НОВА ГОДИНА Е И ВИ СЕ ИСКА 
ДА ЗАПОЧНЕТЕ ВСИЧКО НАНОВО

Революционна 
ситуация 

Ако постоянно говорите, че
искате да промените живота
си из основи, а вие самите не
желаете да се промените, ни-
що няма да се получи. Ще се по-
чувствате като на кръстопът
между „искам“, „мога“ и
„трябва“. „Искам да направя
кариера, но не мога да поверя
детето си в ръцете на баби и
детегледачки.“; „Искам да се
омъжа, но искам и професио-
нална реализация.“ 

Обикновено на кръстопът ре-
шението кой път да поемете се
взима трудно. И не е необходи-
мо. Направо ли, наляво ли, на-
дясно ли ще тръгнете, резул-
татът ще е един и същ: не само
че нищо няма да намерите, но и
себе си ще загубите по пътя.
Истинските промени са проме-
ните вътре в нас. Ако проме-
ним начина си на мислене,
външната промяна идва сама. В
този случай не можем, а и вече
не искаме да бъдем такива, как-
вито сме били досега. Значи на-
шият нов живот действител-
но е започнал. На промяна ще се
радвате само ако успеете да
построите свое ново „аз“. Само
тогава, тук и сега, на кръс-
топътя на вашите желания,
всичко ще стане възможно.

Фундамент
Вие смътно усещате, че не

можете да живеете постаро-
му. И не заради трите излишни
килограма, които сте натрупа-
ли по Коледа, и не заради 5-те
цигари, с които стe препушили
снощи. Вие искате да промени-
те живота си радикално. От-
лично! Но преди да се заемете с
„градежа“ на нещо ново, е нужно
да разчистите нещо старо. Да
се промените, е като да пост-
роите нова къща. Имайте пред-
вид, че строителните матери-
али вече са поскъпнали. А що се
отнася до духовните ресурси,
трябва да знаете, че те са без-
ценни. Затова е по-добре да не
изравнявате из основи старата
„къща“, а да използвате закале-
ния от времето неин фунда-
мент. Отсейте хубавото от
стария ви начин на живот – ка-
чествата, с които се гордеете,
уменията, на които другите се
възхищават, навиците, които
смятате за полезни... Точно
тях вградете в основите на но-

вия си живот. Защото, да
строите, има смисъл само вър-
ху надеждна основа. А ако всич-
ко отхвърлите или забравите
като страшен сън и започнете
от нула, е възможно да не ви
достигнат духовни сили да до-
ведете строежа докрай. А ду-
ховните сили са основният
строителен материал.

Строителни 
материали

Ако добросъвестно се разро-
вите в себе си, навярно ще отк-
риете и съмнителни достойн-
ства, които ви съветваме да
натоварите на голям камион и
да извозите до бунището. Да
видим кое е излишно. Инат? Не-
увереност в себе си? Изхвър-
ляйте, без да се замисляте. Ве-
че имате много по-малко вред-
ни качества в актива си. Но все
пак изхвърляйте разумно. Да
допуснем, че изцяло искате да
се отървете от ината си. И
какво? В един момент може да
се окаже, че точно това каче-

ство не ви достига, за да дост-
роите къщата си (т. е. мечта-
ния си нов живот). Нашите не-
достатъци понякога са също
толкова необходими, колкото и
достойнствата ни. Просто
трябва всичко да сортирате
правилно по кутии, като на вся-
ка залепите етикет със съдър-
жанието и с инструкции за оп-
тималното му използване. 

След развода например има
смисъл да се замислите какво в
отношенията с бившия ви съп-
руг ви харесваше. Какво в мо-
мента ви липсва – излетите до
Витоша в неделя, веселите ку-
пони в компанията на общи при-
ятели? Запазете скъпите за вас
неща. Защото ще ги използвате
със... следващия мъж. 

Ако сте решили да сменяте
работата си, помислете какво
точно ви харесваше на старото
работно място. Можете да на-
мерите желаната от вас рабо-
та само ако знаете какво тър-
сите. Дайте си сметка за греш-
ките, които сте допускали при
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Искам ли?Искам ли?

Как да стане така, че поредният ви опит за промяна 
да не остане само в сферата на добрите пожелания? 
Новият живот е като строителството на нов дом,
издигнат върху стари основи. Първо се
гради фундаментът, а след това
идва ред на дизайна на
интериора.

ј мога ли?!ј мога ли?!
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предишните си търсения, как-
то и за уроците, които сте на-
учили. Но без фанатизъм.

Дизайн  
И така – тухли и дъски има.

Време е да се замислите какво
точно смятате да строите.
Как изглежда вашият нов дом в
представите ви? Какво разби-
рате под понятието „нов жи-
вот“? Главното е да не пропус-
нете нещо. Ако имате сили и
средства да вдигнете малка
уютна къща, не е необходимо да
градите замък а lа Версай. Явно
такъв не ви е нужен. И обрат-
ното, не се подценявайте, пре-
ценете добре възможностите
се – т. е. не бързайте да скове-
те барака, в случай че можете
да имате прекрасна къща на
брега на някое топло море.  

Трамвай „Желание“
Когато набелязвате желания-

та си, е много важно да не обър-
кате формулировките им. Нау-
чете се правилно да полагате
целите си и си изяснете какво
точно искате, когато казвате:
„Искам да започна нов живот.“

„Искам 
да се омъжа“

Какво може да стане

Да се омъжи една жена, не е
чак толкова трудно. Какво оба-
че ще стане след това? Как си
представяте семейния живот?
Ако не сте наясно с потребнос-
тите си, има опасност да се
озовете в брак безсмислица.
Както във вица за златната
рибка: „Златна рибке, искам  да
се омъжа!“ И златната рибка
изпълнила желанието. След вре-
ме късметлийката се върнала
при реката, за да се оплаче, че не
е попаднала на правилния човек.
„Ти не ми каза за кого искаш да
се омъжиш“ – оправдала се
златната рибка.  

Повод за размисъл

Абстрактните желания са не-
желателни. Не може да искате
да се омъжите просто така.
Трябва да искате да се омъжи-
те за определен човек или за ти-
паж, който притежава опреде-

лени достойнства и недос-
татъци. Можете да поискате
да го срещнете. Можете да
мечтаете да се влюбите. Мо-
жете да мечтаете за отноше-
ния, които да са основани на оп-
ределен принцип. 

Затова, когато започнете да
проектирате своя нов брачен
живот, помислете за това, как-
во искате да ви се случи, след
като меденият месец изтече.
За да живеете дълго и щастли-
во с един човек, е много важно
двамата да имате общи ценнос-
ти и еднакви представи за се-
мейното съжителство. Опре-
делете своите, а след това се
отдайте на търсенето на своя
съмишленик. 

„Искам 
да направя кариера“

Какво може да стане

ОК, ще станете шеф на преус-
пяваща компания. И като бонус
ще получите и язва на стомаха,
невродермит, астматични при-
стъпи на нервна почва, безпо-

койство, неувереност извън ра-
ботното място... Плюс неуре-
ден личен живот, почивен ден –
веднъж на пет седмици, почивка
на море – веднъж на пет годи-
ни... И работа, която ви носи
удовлетворение само в деня за
получаване на заплатата. Кари-
ерата в чист вид изглежда
именно по този начин. 

Повод за размисъл

Изяснете си какво разбирате
под думата „кариера“. За едни

това са пари, за други – възмож-
ност да реализират таланта си,
за трети – висок социален ста-
тус. На някои им се удава да уда-
рят джакпота и да получат
всичко наведнъж. Но това неви-
наги е възможно. Обикновено се
получава нещо различно – „кари-
ерното чудовище“ взима своите
жертви. Определете за себе си
какво сте готови да жертвате
в негова полза.

„Искам дете“

Какво може да стане

От секс с мъж наистина е въз-
можно да забременеете.

Повод за размисъл

Желания от този вид е по-
добре да не се формулират в
единствено число. „Ние искаме
дете“ е много по-вярно посла-
ние! Обикновено, когато мъжът
реши, че не иска да се обзаведе с
потомство, той се бои от не-
що. За да си изясните от какво
точно, ще ви се наложи да се
превърнете в детектив. Детек-
тив, но не следовател! Добре е

заедно да отидете на гости на
младо семейство, на което нас-
коро им се е родило бебе. След
това поговорете за това насаме
с него. Само не бъдете настоя-
телни: „Не искаш ли и ние да си
имаме такова бебче?“ По-добре
разговаряйте за това, как се е
променил животът на прияте-
лите ви след появата на наслед-
ника. Обсъдете как това е пов-
лияло на отношенията им, как
се е отразило на семейния им
бюджет. Ще чуете от своя изб-

раник много нови неща. Анализи-
райте неговите опасения и ако
си представите завършена ком-
позицията „трима в семейната
лодка“, много скоро можете да
се окажете в позицията „ние ще
имаме дете“.

„Искам да променя
обкръжението си“

Какво може да стане

Ще се запознаете с нови хора,
но е възможно да установите
същите отношения, каквито
сте имали и с предишните си
приятели. 

Повод за размисъл

„Искам да разширя кръга си на
общуване“ звучи по-конструк-
тивно. Новите познати ни пома-
гат да видим нашето неповто-
римо „аз“ в други граници. Те раз-
ширяват информационното ни
поле. Но това съвсем не е повод
да се откажем от старите си
приятели. Ако настоявате, че
старите приятели съвсем не ви
устройват, обяснете си защо.
Може би е по-правилно да форму-
лирате желанието си като „Ис-
кам да се науча да общувам“.  

„Искам 
да отслабна“

Какво може да стане

Ще отслабнете, но после ще
решите, че не би било лошо да си
увеличите и гръдната обиколка,
да промените профила си, като
намалите дължината на носа си.
А накрая може и да поискате да
смените пола си. Шегичка! Но
ако трябва да говорим сериозно,
то хората много рядко искат да
отслабнат просто така. Проб-
лемът обикновено не е в цифра-
та, която показва кантарът
(стига да не става дума за
затлъстяване, разбира се). 

Повод за размисъл

Да се тръшкате за теглото
си, си струва само ако не може-
те да се намърдате в нито един
размер в магазините на „Макс
Мара“. „Искам да се приема та-
кава, каквато съм“ е правилна-
та формулировка на вашето
желание. И тя съвсем не изк-
лючва сезонната плодова диета
в началото на лятото. Или ре-
шението ви да тръгнете сис-
темно на фитнес. 

Кризата на 30-те
Според науката човек преживява през своя живот четири
екзистенциални кризи. Първата се случва в момента на
раждането, втората – в тийнейджърска възраст, трета-
та – през периода от 29-ата до 33-ата година, и четвърта-
та – през периода между 45- и 55-годишна възраст. Причи-
ната за „кризата на 30-те“ е, че именно в този момент чо-
век успява да свери своята ценностна система, изградена в
периода до 20-ата година, с реалността. Нашите мечти,
желания и надежди са издържали проверката на времето.
Някои от тях са остарели, други са се реализирали. Време
е за ново целеполагане. Понякога този процес протича без-
болезнено, но понякога не – хората рязко сменят професия-
та си, встъпват в брак или се развеждат.
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Защо е така 
Всеки ден след новогодишната нощ симво-

лизира един от месеците на годината (по-
ред). Ако изживеете 12 щастливи, достой-
ни дни, цялата ви година ще бъде щастлива.
Според астролозите всеки от 12-те месеца
е свързан с определен знак на зодиака. И тъй
като зодиакалният кръг започва с Овен, но-
вогодишната нощ носи характеристиките
на този знак: в центъра на вниманието сме,
стараем се да си угодим и да направим нещо
приятно и за другите.

„„ККааллееннддааррннаа““  ммааггиияя

1-ВИ ДЕН Той залага вектора на вашето
самочувствие, здраве и начина, по който
другите ще ви възприемат и оценяват.
Каквито се представите при отпразнува-
нето му, такива ще ви възприемат хората.
Затова се постарайте да се покажете в
най-добрата си светлина.

2-РИ ДЕН Той загатва как ще протече ва-
шият февруари през 2008 г. и какво ще е фи-
нансовото ви състояние до края на година-
та. Затова днес си купете ценна вещ или
заработете някой лев, ако има такава въз-
можност.

3-ТИ ДЕН Контролирайте общуването с

хората от най-близкото си обкръжение.
Постарайте се да го направите интересно
и полезно. Ако днес се запознаете с нов чо-
век, той със сигурност ще стане част от
приятелския ви кръг.

4-ТИ ДЕН Той определя отношенията ви с
родителите и приятелите. Внимавайте
как се държите с всички тях. 

5-И ДЕН Петият ден е отреден за децата,
развлеченията, увлеченията и съблазните.
Починете си, прекарайте времето си с оне-
зи, които обичате, доставете им радост.
Намерете време и за хобито си.

6-И ДЕН Той задава тон за благополучие
или неблагополучие в работата, ежедневни-
те задължения и здравето. Днес поглезете
самочувствието си, идете на лекар или на
фитнес. Денят е подходящ за стартиране
на диета или за отказване от вреден навик.

7-И ДЕН Той определя състоянието на
съпружеските отношения, на отношения-
та с деловите ви партньори. Сега налейте
основите на добрата комуникация с конку-
рентите си и сложете началото на взаим-
ноизгодно бизнес партньорство.

8-И ДЕН Възможно е да изпаднете в лека
депресия вследствие на натрупалите се
„за половин година“ проблеми. Днес се
разкриват малки и големи тайни. Поста-
райте се да прекарате деня в душевно
равновесие и в готовност да приемете
както бъдещите трудности, така и про-

мените към по-добро.
9-И ДЕН Планирайте бъдещето си! 
10-И ДЕН Той моделира вашия кариерен

статус и „изяснява“ отношенията ви с
висшестоящите. Събитията днес намек-
ват и за тавана на нашите социални въз-
можности (включително за желанието за
брак и родителство).

11-И ДЕН Той акцентира върху отношени-
ята ви с приятелите и с колегите. Изпъл-
няват се или не се изпълняват мащабни за
текущата година желания. Прекарайте го
в компанията на най-добрите си приятели
или с някого, който ви обича. Формулирай-
те мислено едно свое голямо желание и към
края на вашата лична година (12 месеца след
вашия рожден ден) то със сигурност ще се
сбъдне.

12-И ДЕН Той носи умора, която се усеща
по-силно от по-възрастните хора. В също-
то време ние връщаме дълговете, живеем
според обстоятелства, които не зависят
от нас, не е по силите ни да ги управляваме
и трябва само да ги търпим и да свикваме с
тях. Днес останете насаме със себе си, за
да направите равносметка. Дайте милос-
тиня, помогнете безкористно някому.

РРииттууааллии  ззаа  щщаассттииее

Последната нощ на отиващата си и пър-
вият ден на настъпващата година са маги-
чески. Използвайте ги, за да привлечете

За 

дни 
късмет

366366
2008 година е високосна. Казват, че

както я посрещнете, такава ще бъ-
де и тя. И както изживеете всеки

от първите 12 дни след 1 януари,
такъв ще бъде и всеки съответен

месец от 2008 г. за вас.

Ако в новогодишната нощ облечете червено бельо, 
от мъже няма да се отървете през следващата година
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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

късмета на своя страна и да се заредите с
енергия с помощта на някои обичаи от
келтския и средиземноморския фолклор.

ОЛТАР ВКЪЩИ Обособете нещо като ол-
тар в дома си, който ще привлича сполука-
та и късмета: сипете вода в малка чиний-
ка, сложете вътре едно кварцово камъче,
тамян и свещ. Този олтар ще пръска поло-
жителна енергия към всички помещения на
къщата. 

ЧЕРВЕНИ ЦВЕТЯ ПРОТИВ ЗАВИСТТА Нато-
пете във ваза нечетен брой червени цветя,
за да държите завистта далеч от себе си. 

ПАРИТЕ КАТО АМУЛЕТ Под всяка чиния на
празничната трапеза скрийте по една банк-
нота. През цялата година я пазете като
амулет за привличане на късмет, любов, ус-
пех и пари. 

ЗЛАТО В ШАМПАНСКОТО Няколко часа
преди полунощ пуснете свое златно бижу в
чашата си с шампанско. Мехурчетата сим-
волизират радостта, златото – материал-
ния успех.

С НОЖ СРЕЩУ ЗЛОТО През последните
дни на декември келтите отваряли всички
врати и прозорци, за да излязат насъбрали-
те се нечистотии и да влязат нови енер-
гии. Ритуалът се допълвал от закачването
на нож на входната врата, който да „отре-
же“ пътя на злото към дома.

С ЛИСТ И МОЛИВ СРЕЩУ ГРИЖИТЕ Напи-
шете на лист хартия всичко, което ви е
създавало грижи през изминалата година.
Сгънете листа на две и го изгорете в ши-
рок метален съд заедно с малко сух розма-
рин. Наблюдавайте изпепеляването и си
представяйте как се освобождавате зави-
наги от досегашните си проблеми. Може-
те да направите ритуала и със стария ка-
лендар от 2007 година. 

НЕ ЗАКАЧВАЙТЕ КАЛЕНДАРА ЗА 2008 ГО-
ДИНА преди 1 януари, защото е на лош къс-
мет.

ПРИВЛИЧАНЕ НА ЛЮБОВ С ЧЕРВЕНО На
Нова година облечете нещо червено или
просто завържете червена панделка на ко-
лана или на китката си. Запалете червена
свещ и я оставете да гори, докато наум из-
редите всичко, което очаквате да ви се
случи в интимен план през предстоящата
година.

ЗА ДА СПАСИТЕ ИНТИМНАТА СИ ВРЪЗКА и
за да върнете стабилността в семейните
отношения, стиснете в дясната си длан
стара пара. Спомнете си себе си и своята
половинка в щастливите ви мигове, „налей-
те“ този образ в паричката и я хвърлете
през дясното си рамо в леген с вода.

ПРОРОЧЕСКИ СЪНИЩА Нощта на 1 януа-
ри е пророческа. Ако преди лягане сложите
глава лук или дафинов лист под възглавница-

та си или спите със сребърно бижу, всичко
хубаво, което сънувате, ще се сбъдне. 

ЗА ПРОСПЕРИТЕТ И БОГАТСТВО Направе-
те така, че на 1 януари в дома ви да не ос-
тане нито едно празно чекмедже или шкаф.
Пуснете пари в джоба си и ги носете през
целия ден. Това ще ви донесе шанс за финан-
сово благополучие в най-близко бъдеще. По-
сипете новогодишната трапеза със семен-

ца от копър, за да ви върви на пари в бизне-
са. Запалването на седем свещи и седем да-
финови листчета ще улесни придобиването
на пари.

АМУЛЕТИ ЗА ЗАЩИТА ОТ КРАЖБИ И ИН-
ЦИДЕНТИ Торбичка с билки Ушийте малка
торбичка от бял плат и сложете вътре
розмарин, хвойна, бъз или имел. Завържете
я с бял конец и я закачете на видно място
вкъщи. Бутилка талисман Напълнете
стъклена бутилка с конци в различни цве-
тове. С всеки конец, който пъхате в нея,
повтаряйте: „Да бяга злото!“ Когато бу-
тилката се напълни, запушете я с коркова
тапа и я пазете до следващата Нова годи-
на в някой шкаф.

ЗА ЗДРАВЕ И ЕНЕРГИЯ Потопете няколко
листенца и шушулки от бял имел в съд с
вода. Благословете го с думите: „Имел, от
новата година освети и очисти тази вода!“
След това поръсете с нея всички стаи в до-
ма си.

ЗА ДА ПРОГОНИТЕ УМОРАТА И БОЛЕСТИТЕ
Окъпете се на 1 януари с вода, в която сте
разтворили малко сняг и сте накиснали по
няколко стръка лавандула, розмарин и мен-
та. Представете си как течността почи-
ства и отнася със себе си цялата умора,
насъбрала се през 2007 г. Гаранция, че ще
посрещнете 2008 година с повече енергия.

Дарин НИКОЛОВ

За да сте богати през 2008 г., през це-
лия ден на 1 януари носете пари в джоба
си (за предпочитане долари или евро)
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ðð àà ññ èè ââ èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   
Неочаквани коледни 
обрати

Коледната и новогодишна специал-
на оферта на Ariston S и a’s включ-
ва до 50% отстъпка. Тя важи до

края на декември. Бясното препус-
кане по магазините можете да си
спестите, като се доверите на
есенно-зимните колекции на
Ariston S и a’s. Класически силует,
романтичен стил, ексклузивни ма-
терии и грациозни линии и модели,
уникално подсилени със специално
изработени творчески елементи,
са водещите тенденции през този
сезон. Актуално е да се носят и
съчетават няколко слоя дрехи –
например риза с къс елек и палто,
блуза, изпълнена от двупластова
материя, силно вталени дънки в
комбинация с подходящи ботуши.
Подарете най-доброто на хората,
които обичате! 

Специални грижи за 
косата от Schwarzkopf
Иновативна серия шампоани Gliss
за интензивна грижа съдържат 1/3
интензивна маска и по този начин
измиват косата бързо и ефикасно
като шампоан и в същото време я
възстановяват като подхранваща
маска. Тъй като Gliss шампоан за
интензивна грижа се втрива и из-
мива подобно на всеки друг шампо-
ан, косата не се обременява с из-
лишък от съставки и остава коп-
ринено лека и мека.
Gliss шампоан за интензивна гри-
жа се предлага в три разновиднос-
ти (за дълбоко обгрижване на суха

и стресирана
коса, за склонна
към накъсване
коса без блясък
(с течна копри-
на) и за защита
на цвета на бо-
ядисаната ко-
са), за да е си-
гурно, че всеки

тип коса ще получи грижата, коя-
то заслужава.

Навсякъде по земята хората
свързват Нова година с надежда 
за по-добър живот, щастие и бла-
гополучие. Ето доказателствата.

Австрия 
Символ на късмета е печеното прасенце,

което се слага в центъра на трапезата. За
десерт традиционно се поднася ментов
сладолед, оформен като четирилистна де-
телина.

Англия 
Британците оставят късмета в ръцете

на първия си гост през новата година. Те

вярват, че той трябва да е задължително
мъж и да носи подаръци за дома – въглен за
огнището, хляб за масата и питие за сто-
панина. За да имат собствениците на дома
късмет през новата година, когато гостът
си тръгва, той трябва да се обърне с гръб
към входната (в някои случаи изходната)
врата. Ако гостът дойде с празни ръце,
той не е добре дошъл.

Уелс 
В полунощ, при първия удар на часовника,

задната врата на къщата се отваря, след
което бързо се затваря и заключва, за да из-
лязат през нея старата година и лошият
късмет. А при 12-ия удар на часовника се
отваря широко входната врата, за да влезе
през нея новата година, а с нея – щастието
и благоденствието.

Сицилия (Италия) 
Старо сицилианско вярване е, че на първия

ден на Новата година за обяд трябва да се
сготви лазаня. Всеки друг вид паста носи
беди и злочестия.

Испания 
В 0.00 ч. на нова година испанците изяж-

дат 12 зърна грозде, за да имат късмет през
всичките 12 месеца на годината.

Гърция 
За новогодишната трапеза гърците при-

готвят обреден хляб със скрита в него па-
ра. Първото парче е за Младенеца, второто
– за главата на семейството, а третото –
за къщата. Ако парата се окаже в трето-
то парче, тогава пролетта ще дойде по-ра-
но през следващата година.

Япония 
На Нова година японците украсяват до-

мовете си с борово клонче – за дълголетие,
със стрък бамбук – за успех, и с вишнево
клонче – за благородство.

Китай 
За Нова година китайците боядисват вход-

ните си врати в червено, защото този цвят
е символ на късмета и щастието. В нового-
дишната нощ те скриват всички ножове в
къщата, за да не си „отреже“ някой късмета.

САЩ 
В новогодишната нощ някои американци

си слагат маски на лицата и точно в полу-
нощ си разменят традиционната нового-
дишна целувка. Маските символизират ло-
шите духове, които целувката прогонва.

Норвегия 
За Нова година норвежците приготвят

оризов пудинг, в който скриват цял бадем.
На който се падне бадемът, той ще бъде
честит през цялата следваща година.

Дарин НИКОЛОВ

Колекция а’s есен/зима

Gliss Shampoo +
Intensive treatment за
дълбоко подхранване
на суха и подложена
на стрес коса с 19 ак-
тивни съставки

Новогодишните
символи по света
Новогодишните
символи по света



CMYK-25



1. Пропускате закуската
Ще се оправдаете, че сутрин бързате за

работа. Или просто се заблуждавате, че ка-
то не ядете закуска, подпомагате отслаб-
ването си. Но когато стане 11.00 ч., вие
сте зверски гладни. Основателно – не сте
слагали нищо в уста от почти 15 часа. И в
този момент посягате към кутията с
бисквитите или пък изяждате пакетче со-
лети, за да залъжете глада. В най-добрия
случай търпите до обяд, но обядвате, меко
казано, по свински обилно. Запомнете
веднъж завинаги, че закуската е неотмени-
ма част от деня. Особено от диетичния
ден. Това го твърдят диетолозите. От
5000 души, взели участие в един експери-
мент, 85% отслабнали с 10 килограма за 6
месеца, закусвайки всеки божи ден. При то-
ва – доволно обилно.
СТРАТЕГИЯ Изяждайте нещо леко на за-
куска, но в никакъв случай чипс или шокола-
дова вафла. Тогава до обяд ще се чувствате
сити. Ако стомахът ви започне да „стър-
же“, подкрепете се с една зелена ябълка или

с половин кофичка нискомаслено кисело
мляко към 10.00 ч. Филийка пълнозърнест
хляб също няма да ви навреди, но нека е са-
мо 1 филийка!
СЪВЕТ ЗА В БЪДЕЩЕ Закуската трябва
да е проста, но питателна. Ако не разпола-
гате с много време сутрин, приготвяйте
си я от вечерта. Овесените ядки или мюс-
лито можете да заливате не само с прясно,
но и с кисело мляко или с прясно изцеден
портокалов сок. Едно яйце в комбинация с
прясна салата и филия пълнозърнест хляб
ще ви заредят с доста енергия. През деня
слагайте по нещо в устата на всеки 4 часа
– това е приблизителното време, за което
човек огладнява. Пак ще кажем (сигурно за
хиляден път), че е по-добре да се яде често
по малко, отколкото веднъж по много.

2. Пиете прекалено 
много алкохол

На сбирката с приятели след работния
ден изпивате няколко чаши вино, неспасяе-
мо ви се прияжда и не можете да не си поръ-

чате и нещо към виното. Защо не сте мог-
ли да се въздържите от храната? Та нали
алкохолът сам по себе си също е достатъч-
но калоричен? Защото организмът не зачи-
та калориите, съдържащи се в течности-
те, а само онези, които се съдържат в
твърдите продукти. 

В хода на едно медицинско изследване на
група доброволци преди обяд били предло-
жени сок и минерална вода, а на друга – ча-
ша вино или чаша бира. Тези, които пили ал-
кохол, изяли след това доста по-голямо ко-
личество храна в сравнение с „трезвеници-
те“. Леката вечеря + алкохол по количест-
во на калориите е равна на обилна безалко-
холна вечеря с десерт. 
СТРАТЕГИЯ Увеличете физическото на-
товарване. Дългите разходки или трени-
ровки ще ви вкарат във форма. Докато сте
в бойна готовност да се сражавате с из-
лишните килограми, още не сте загубили
войната.
СЪВЕТ ЗА В БЪДЕЩЕ Никога не пийте
алкохол на гладен стомах. Преди да се види-
те вечер с приятели, изяждайте по шепа
ядки и чак тогава си поръчвайте алкохол.
Ако сте в ресторант, не пийте алкохол,
преди да ви донесат салатата. Даже и да
сте много гладни, е голяма грешка да опус-
тошите панера с препечени филийки хляб в
очакване на поръчката. По-добре изяжте
нещо по-леко или изпийте малка бутилка
минерална вода. Ограничавайте се в пиене-
то! Един джин с тоник е еквивалент на
порция пържени картофи. Полезно е също
да знаете, че в 100 мл бира се съдържат
около 65 калории, в 100 мл водка – 95, в 100
мл мартини – 175, а в 200 мл червено вино –
125 калории. 

3. Губите контрол 
над храненията

В това няма нищо учудващо. Вие даже и
не подозирате колко излишни неща си хапва-
те всеки ден. Опитвате онова, което гот-
вите, изяждате повече от 2 препечени фи-
лийки хляб на обяд, защото в стола ви под-
насят цяло панерче, и дояждате остатъка
от торта, който детето ви е оставило в
чинията си. Средно това са около 25 излиш-
ни калории, които съвсем не са ви необходи-
ми. Ако всеки ден похапвате така, рискува-
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7диетични
грешки

Хранили сте се правилно цяла седмица. Но в неделя
изяждате парче баница и един шоколад. Малък. Не отка-
чайте. Това е поправимо! Знаем, че искате бързо да се
освободите от натрупаните по време на празниците 
килограми. За целта трябва да сте информирани за
грешките, които всеки човек на диета допуска.

диетични
грешки
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Перфектният сандвич
= 120 кал
Здравословното и рационално хра-
нене бяха в основата на концепци-
ята, която обедини марките Flora
с фибри и пуешка шунка LEKI

слайс по повод есенното изложение
„Алея на здравето“. Продуктите
на „БЕЛЛА – България“ участваха
под мототo „Перфектният санд-
вич“. Тъй като сандвичът е предс-
тавата ни за бързо хранене и е не-
делима част от нашето ежедне-
вие, маркетолозите на „БЕЛЛА“ се
съобразиха с концепцията за здра-
вословен живот в забързаното
ежедневие и предложиха на своите
потребители уникална формула
„Перфектен сандвич=120 кал“. Не-
вероятната комбинация от пъл-
нозърнест хляб, покрит с Flora с
фибри и гарниран с парче пуешка

шунка LEKI, се превърна в хит за
многобройните посетители на
тазгодишното изложение „Алея на
здравето“, които имаха възможно-
стта да опитат хапка здравосло-
вен живот. Вкусна, лесна и дие-
тична закуска за повече енергия и
добро настроение през деня!

Разкрийте тайните 
на древните атланти
Представяме ви най-новата забав-
на игра от „Смарт геймс“
(www.smartgames.bg). Докато разк-
ривате тайната на древните ат-
ланти, скрита под останките на

техния митичен град, ще открие-
те, че неусетно подобрявате и
своята памет, както и своето
стратегическо и логическо мисле-
не. Тази семейна игра може да се
играе от двама до петима играчи
на възраст от 6 до 99 години. И на
всички носи усещане за приятно
прекарано време. 

те на месец да прибавяте по 400–500 г към
теглото си.
СТРАТЕГИЯ Записвайте всичко изядено в
тефтер. Така ще знаете какво точно да
поправите. Ако воденето на записки ви се
струва старомодно, използвайте за целта
телефонния органайзер или електронния бе-
лежник. 
СЪВЕТ ЗА В БЪДЕЩЕ Пресичайте навре-
ме желанието си да сдъвчете парченце от
нещо или да гризнете нещо между основни-
те хранения. 

4. Консумирате доста 
нискомаслени продукти

Но въпреки тази инициатива не отслабва-
те, нали? И за това си има обяснение. Изс-
ледвания са показали, че когато човек е уве-
рен, че даден продукт не съдържа мазнини,
той го купува и готви в големи количества.
А колкото повече ядете, толкова повече
калории поглъщате.
СТРАТЕГИЯ Внимателно четете инфор-
мацията, отпечатана на опаковките на
хранителните продукти. На лицевата
страна може и да има ободряващи надписи
от сорта „Само 15% мазнини!“, но по-важ-
ните неща са количеството, вкусовите до-
бавки и калорийността на дадения про-
дукт.
СЪВЕТ ЗА В БЪДЕЩЕ Зеленчуците са
нискокалорични и много полезни. Изследва-
ния сочат, че зеленчуковите салати, изяде-
ни на обяд, ни зареждат с по-дълготрайно
чувство за ситост от бисквитите, чипса и
шоколадовите десерти. Само че яжте са-
латите, без да ги поливате с дресинг. Ако
така не ви е по вкуса, използвайте съвсем
малко количество зехтин или соев сос.

5. Позволявате си 
фаст фуд

Ако един път сте решили да посетите
някой ресторант за бързо хранене, това не
е катастрофа, но ако влизате в него по-чес-

то през седмицата, негативният резултат
ще е налице – килограм в повече. Но това е
най-малкото зло, защото, ако се храните
често с т. нар. fast food, увеличавате риска
да заболеете от диабет, който пък доста
често е съпроводен от затлъстяване. 
СТРАТЕГИЯ Понякога ни се иска да се пог-
лезим. Глезенето за някои включва хамбур-
гер и пържени картофи, за други – сладолед
и торта. Не бива да се отнасяте твърде
строго към себе си, защото храната, която
обичате, е един от начините да си доста-
вите малко щастие. Но всекидневното гле-
зене е вече опасно за фигурата.
СЪВЕТ ЗА В БЪДЕЩЕ Ако вече сте влез-
ли в някое заведение за бързо хранене, поръ-
чайте си най-нискокалоричните храни, кои-
то се предлагат. Те няма фатално да нару-
шат диетата ви. Никога не купувайте пър-
жени картофи, яжте хамбургера без майо-
неза и кетчуп. Днес в много кафенета мо-
жете да си поръчате зеленчукова салата, а
даже и зеленчукова супа. Не пропускайте
вечерята, заблуждавайки се, че ще компен-
сирате по този начин изядената на обяд
вредна храна. Даже и ако го направите, ня-
ма да отслабнете от изядения вече хамбур-
гер. Защото след дългото гладуване ще ви
се прииска да хапнете нещо. И то нещо по-
сериозно.

6. Не спортувате
Отдавна вече не бягате в парка. Предпо-

читате сутрин да се излежавате в посте-
лята, защото обикновено ви предстои
тежък работен ден. На работа пътувате с
автомобила си или с автобуса (маршрутка-
та), а в почивните дни се въргаляте на ди-
вана пред телевизора. Естествено, че след
дълъг ленив период на човек му е доста
трудно да се върне към спортуването. Но
имайте предвид, че паузата може да
продължи прекалено дълго и да се превърне
във вашия начин на живот. А живот без
движение не е живот. Ако не вярвате, опи-

тайте да се занимавате с фитнес само две
седмици (по 3 пъти) и като изтече този
срок, се погледнете в огледалото. Разлика-
та ще ви учуди. Приятно! 
СТРАТЕГИЯ Всеки ден се разхождайте по-
не по 10 минути на чист въздух, забравете
за асансьора и използвайте само стълбите. 
СЪВЕТ ЗА В БЪДЕЩЕ Занимавайте се
със спорт заедно с някого другиго. При на-
личието на единомишленик мотивацията
става по-голяма. А и добрата компания
още на никого не е навредила. Изберете
спорт, който ви харесва. Ако сте твърде
уморени, едва ли ще ви се иска да легнете на
пода и да правите коремни преси. По-добре
идете на танци или поплувайте в басейна.
Но най-добре е да си купите велосипед. С
негова помощ много ефективно ще поддър-
жате формата си и винаги ще пристигате
на работа в добро настроение. 

7. Не се теглите редовно
Възможно е цифрите, които покаже кан-

тарът, да ви шокират, ако отдавна не сте
се теглили. Но по-добре е да разберете ис-
тината и веднага да предприемете някакви
мерки по този повод.
СТРАТЕГИЯ Не се притеснявайте да се
качвате на кантара. Точно обратното –
той трябва да се превърне за вас в сред-
ство за постоянен контрол на теглото. 
СЪВЕТ ЗА В БЪДЕЩЕ Не се заблуждавайте.
Това само ще усложни ситуацията. Но и не бъ-
дете зависими от цифрите. Ако цяла седмица
сте били на строга диета, а кантарът показ-
ва същото, което и преди тази седмица, не
бързайте да се огорчавате. Възможно е за то-
ва да е виновен литърът вода, който сте из-
пили преди час, или даже менструалният ви
цикъл. Цифрите на кантара са само информа-
ция за вашето тяло – такава, като тази за
кръвното ви налягане или за нивото на захар
или сол в кръвта ви. Като разберете колко
точно тежите, няма да станете по-лоша ка-
то жена и като личност. 



1.Корекция 
на грима

За да освежите бързо макиажа си, ви трябват всичко на всичко четири козме-
тични средства – тонален крем, блясък за устни, руж и спирала за мигли. Нанесе-

те на лицето малко количество тонален крем и го разнесете внимателно с ръце,
като обърнете повече внимание на участъците с неравности и зачервявания. С по-

мощта на ружа ще съживите лицето си. Използвайте нежни прасковени оттенъци – те на
практика отиват на всички. След това минете на очите. Оцветете миглите с кафява спи-
рала – тя придава на погледа мекота и с нея очите изглеждат далеч по-естествено, откол-
кото с черна. Образът ви ще е незавършен, ако не се спрете и на устните. Гланцът с не-
утрален цвят ще ги направи по-обемни. Освен това такъв гланц винаги можете да бъде на-
несен в движение, дори и когато не разполагате с огледало подръка.

2.Боядисване 
на прорасналите корени 

Ако сте забелязали сиви кичури в косата си или трябва бързо да прикриете прорасналите ко-
рени, а да отидете на фризьор в близките няколко дни, нямате време, възползвайте се от ту-

ша за коса. Помнете, че независимо от дължината є косата трябва да бъде абсолютно суха
при нанасянето му! Разделете я на кичури и всеки кичур оцветете с туша в посока от коре-

ните към краищата. Накрая срешете косата. 

3.Без 
шампоан

Нямате време да измиете и изсушите косата си? Възползвайте се от старото като све-
та средство – пудрата за коса. Ако нямате такава, ще ви свършат работа малко брашно
или талк. Имайте предвид обаче, че на светлата коса талкът не се вижда, но върху по-тъм-
ната оставя видими следи. Напудрете само корените, след което срешете косата и я

изтъркайте с хавлиена кърпа. Излишната мазнина моментално ще изчезне и косата ви ще изг-
лежда чиста и мека.

4.Без 
прическа

Ако нямате възможност да оформите косата си, заложете на безпогрешния вариант – конска
опашка.Още повече че сега той отново е на мода. За късите коси се препоръчва използването на
стилна диадема в този случай.

5.Експресен 
маникюр

Красивите и обгрижени ръце са визитната картичка на всяка жена. За да приведете за отрица-
телно време ноктите си във форма, не е задължително да ходите на маникюрист. Изтрийте ста-
рия лак, изпилете ги и накиснете ръцете си за няколко минути в топла вода. След това ги нама-
жете с подхранващ крем и избутайте кожичките с дървена пръчица, за да не надраскате повъ-
рхността на ноктите. Върху сухи нокти нанесете пастелен или даже прозрачен лак. Пастелни-
те лакове не изискват точност и усилия при нанасяне, както тъмноцветните.

ВВррееммееттоо  ххррооннииччнноо  ннее  ввии  ссттииггаа,,  вв  ттоовваа  ччииссллоо  ии  ввррееммееттоо  ззаа
вваасс  ссааммииттее??  ТТоовваа  ннее  ее  ооппррааввддааннииее..  ИИ  ннее  ооттммеенняя  ппррааввииллооттоо,,
ччее  ммооддееррннааттаа  жжееннаа  ввииннааггии  ии  ннааввссяяккъъддее  ттрряяббвваа  ддаа  ииззггллеежжддаа
ппееррффееккттнноо..  АА  ддаа  ссее  ппррииввееддееттее  ввъъвв  „„ввиидд,,  ууддооббеенн  ззаа  ггллееддааннее““,,
ее  ввъъззммоожжнноо  ззаа  нняяккооллккоо  ммииннууттии!!
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55 ссттъъппккии  ккъъмм  ккрраассооттааттаа

ДДаа  ууссппеееешш  
ззаа  6600 ссееккууннддии

ДДаа  ууссппеееешш  
ззаа  6600 ссееккууннддии
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Всеки знае, че пълноценният сън е гаранция за отличен външен вид. Но какво да правите, ако не сте успели да се
наспите добре? Ето няколко бързи и прости начина за освежаване на физиономията след безсъние.

Сияйна кожа
Жена с бледна и уморена кожа изглежда като без самочувствие. За да върнете блясъка на лицето си, ще ви тряб-
ва ексфолиант с плодови киселини, които нежно ще отстрани мъртвите клетки от епидермиса и ще подобри
циркулацията на кръв в кожата.

Маска за очите
За да се избавите от подпухналостта под очите, накиснете две пакетчета зелен чай в студена вода, покрий-
те с тях клепачите и изчакайте 5 мин. Кофеинът и антиоксидантите ще намалят значително червенината в
очите и отоците.

Скрийте сенките
Тъмният молив за очи контрастира с бялото на окото, зрително разширява очите и прави погледа по-изразителен.

Допълнително загар
Ако изглеждате бледни и измъчени, нанесете на лицето и малко автобронзант, смесен в пропорция 1:1 с оби-
чайния овлажняващ крем, който използвате.
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БЕЗУКОРНИ ВЕЖДИ

Козметолозите ни уверяват, че веждите с правилна форма са в състояние да поправят всякакви недостатъци на външността. 
МИНИЛИФТИНГ Светли сенки за очи, нанесени точно под веждите, правят очите по-ярки. Разпределете малко

количество от тях от средата на веждата до външния є край.

ПРИЧЕСКА Срешете веждите с четка (можете да използвате и четка от изсъхнала спирала за мигли) и отстра-

нете с пинсета косъмчетата, които излизат извън линията.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОБЕМ Восъкът за вежди подчертава цвета на веждите и прави линията им по-изчистена. А

ако се налага да запълвате „дупки“ или зрително да удължите веждите, възползвайте се от специалната пудра и от

молива за вежди. Срешете веждите с четка, нанесете восъка, а след това и малко пудра.

àà ðð åå íí èè   ííîî ââ èè íí èè             
„Коледна звезда“ – за
четвърти пореден път 

С официално откриване в Ин-
формационния център на ЕС в
България стартира тази година
IV благотворителна изложба
„Коледна звезда“. Повече от 200
деца от домовете за сираци в с.
Доганово и град Враца в продъл-
жение на два месеца рисуваха
уникални коледни картички.
Всеки, който иска да зарадва
близки и роднини или бизнес
партньори с красива картичка
за празниците, може да направи
своя избор в Информационния

център на Европейския съюз, къ-
дето изложбата ще остане до
11 декември. Прозрачна запеча-
тана урна ще събира даренията
и при закриване на изложбата
ще бъде предадена на Енорийс-
кия център „Покров Богороди-
чен“. Стойността на една кар-
тичка е 2 лева. Както всяка го-
дина, приходите от продадени-
те картички ще се използват за
подобряване на условията за жи-
вот в двата дома и за организи-
ране на летен лагер за децата
догодина.
Кампанията „Коледна звезда“ се
организира от Енорийски
център „Покров Богородичен“ с
финансовата подкрепа на „Ин-
дезит къмпани“ – втората по
големина в Европа и петата в
света компания за електродо-
макинска техника. Децата, взе-
ли най-активно участие в рису-
ването на картичките, дойдоха
специално за откриването на
своята изложба. За тях органи-
заторите от „Индезит къмпа-
ни“ и Информационния център
бяха подготвили незабравимо
празненство с много игри, за-
бавления и подаръци.
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ЛИФТИНГ

С МАКИАЖ

Искате ли лицето ви да изг-
лежда така, сякаш сте му нап-
равили лек лифтинг? А всъщ-
ност да не сте.
Основното правило е
всички линии и щрихи на
грима да водят нагоре.
�С коралово-розов руж, на-
несен в горните части на
скулите, и тънка очна линия,
изтеглена върху горните
клепачи, визуално ще „повдиг-
нете“ лицето. �Наситените
перлени сенки за очи не бива
да нанасяте върху целия кле-
пач. С тяхна помощ просто
„просветлете“ вътрешните
ъгли на очите. Това ще осве-
жи погледа ви. �Коригирай-
те линията на веждите с
молив за вежди, така че те
да изглеждат малко по-пов-
дигнати от естествените
си очертания. Под веждите
нанесете сенки за очи в цвят
слонова кост. Така визуално
ще отворите окото. 

Кинотеатър
„Илюзия“
КОРИГИРАЙТЕ БИОЛОГИЧНАТА
СИ ВЪЗРАСТ С МАКИАЖ

О
чите, устните и скулите са трите кита, на
които се „крепи“ вашето лице. И ако е невъз-
можно напълно да изтриете бръчките от не-
го и да върнете стегнатия контур на овала

му отпреди 10 или 20 години, поне се опитайте да
отвлечете вниманието от недостатъците по не-
го с други средства. 

МИНУС ЕДИН ТОН

Универсалното тонално средство за цял живот не съществува. Вие се про-
меняте, значи и цветът на фон дьо тена и тоналния крем, който използвате,

също трябва да се променя. Защото неправилно избраната консистенция на
тоналното средство и/или неподходящият му цвят работят в полза на под-

чертаване на бръчките и правят цвета на лицето смешно неестествен. 
Правилото е едно, но златно – „минус един оттенък, минус десет годи-

ни“.
�Визажистите са на едно мнение – тоналният крем непременно трябва да е с ов-

лажняващи свойства. Но не бива да е прекалено мазен, защото мазнината се „наста-
нява“ във вдлъбнатините на мимическите бръчки и лъщи неприятно. Цветът му

трябва да е чист и топъл. �Дамите над 40-годишна възраст трябва да избягват мати-
ращите пудри и фон дьо тени. Въобще пудрата трябва да се използва много пестеливо

– само в Т-зоната. �В никакъв случай не нанасяйте тонално средство под очите и около
устните, защото има опасност да направите и най-малките бръчици видими.

Коледен комплект от Max Factor

В специалната коледна опаковка ще откри-
ете своите любими козметични продукти
на марката – спирала Lash Lift за максимал-
но обемни и повдигнати мигли, гланц в
тубичка Silk Gloss Tubes и балсам за обемни
устни Lip Volumizer, който прави кожата
на устните копринено нежна и я защитава
ефективно от студа. 

В комплекта ще откриете и специален подарък от Max Factor – фон дьо
тен Flawless Perfection за перфектен завършек с дълготраен ефект. 
Търсете коледния комплект на Max Factor на специалната цена от 43,00 лв.



ПОЛЕЗНО ИНФО

�
Качественият тонален крем трябва да се
състои от натурални и синтетични компо-

ненти, които благоприятстват равномерното
му нанасяне – масла, мазнини, восък, емулгатори,
а също така консерванти и антиоксиданти, кои-
то удължават срока на годност на козметично-
то средство.

�
Не се заблуждавайте, че тоналните кремо-
ве и фон дьо тените запушват порите и

пречат на кожата да диша. Всеки дерматолог
ще потвърди, че порите не могат да се запу-
шат от използване на тонални средства. Да,
декоративната козметика може да оцвети по-
рите и да ги замърси външно. Но ако редовно
прилагате качествени почистващи средства,
всичко ще е ОК.
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С комплименти 
от LED! 

Ако закупите
Alpha KM® крем
за лице и Alpha
KM® крем за
околоочен кон-
тур, получавате
комплимент от
LED – подарък
Alpha KM® дема-
кииращ лосион.
Той нежно
отстранява
всички следи от

грим и замърсявания по лицето и
очите. Богат е на биосерамиди,
които се борят активно с призна-
ците на стареене, и предотвратя-
ва сухотата на кожата. �Ще ос-
танете доволни и от реструкту-

риращия и стягащ интензивен
крем против стареене Alpha KM®,
който връща на кожата предишна-
та є гъвкавост, мекота и тонус.
Кремът изглажда бръчките и фи-
ните линии и прави тена блестящ.
�Кремът за околоочен контур
Alpha KM® е с овлажняваща гело-
образна текстура. Съдържа комп-
лекс от активни съставки с трой-
но действие: 
�против бръчки �против подпух-
ване на клепачите �с незабавен
стягащ ефект.

Екстремен комфорт 
от Lumene
�Защитният подхранващ крем на
Lumene Extreme Comfort ще помог-
не на кожата ви да се чувства
уютно и в най-мразовития зимен
ден. Кремът е препоръчителен за

използване при рязка смяна на
температурите (например при
движение от климатизирани поме-
щения със сух въздух към студ и
вятър навън и обратно). 
Съдържа течни кристали за пос-
тепенна хидратация. Уникалният
комплекс Moisture-balanceTM ими-
тира структурата на кожата, ка-
то по този начин я заздравява и
защитава. Серамидите укрепват
хидролипидния є слой, а маслото

от авокадо я омекотява. Цена за
75 мл – 20,70 лв.
�Дните на Lumene във верига пар-
фюмерии „Драка“ обявиха сезона
на подаръците за открит. Люби-
телите на финландската козмети-
ка се възползваха от преференци-
алните цени и изключително каче-
ствените продукти на марката.
Всеки, който закупи продукт на
Lumene, ще получи и подарък. Три
дами имаха шанса да спечелят го-
лямата награда на Lumene за цяло-
стна грижа за кожата на стой-
ност 200 лв. Кой казва, че мечти-
те не се сбъдват? Остава ви да се
надявате, че вие ще сте следващи-
те печеливши в следващата акция
Дни на Lumene в парфюмериите на
„Драка“ (Sky City Mall, Силвър
център в „Люлин“ и на бул. „Шип-
ченски проход“ – „Ситняково“).

ПРАВИЛАТА НА ОТРИЦАНИЕТО

Дамите, които искат да скрият своята въз-
раст с помощта на прическата, трябва да зна-
ят каква не бива да си правят никога. Катего-
рично са забранени късите подстрижки,
които оголват ушите и шията.
�Идеалният вариант е подстрижка с доволно
дълги кичури, падащи върху слепоочията, бузите
и на тила. Тя ще скрие участъците от лицето и
шията, които най-много издават възрастта ви,
и ще отклони погледа от „втасалия“ овал на
лицето. �За боядисването на косата се пре-
поръчват топлите цветове, които отразяват
светлината, придават сияние и подмладяват.
Студените – обратно – подчертават бледно-
стта на тена и бръчките. �Забравете за бои-
те за коса в ярки цветове. Не се увличайте по
червените, рижите и синьо-черните нюанси.

УСТНИ В ЦВЯТ

Оттенъкът на червилото е не
по-малко важен при операция
„скриване на истинската въз-
раст“.
Забравете за червилата в
студени цветове и най-ве-
че за тъмнокафявите. Те
даже и момичето превръ-
щат в дама с порочно мина-
ло. �Яркият и тъмен контур
на устните прибавя години. За-
това избирайте червила и кон-
турни моливи за устни в по-не-
утрални цветове. �Червило-
то, особено яркочервеното,
което е хитът в макиажа през
този сезон, има неприятното
свойство да се стича по малки-
те бръчици извън контура на
устните. Затова задължител-
но нанесете основа под него.
Тя гарантира, че то ще си
„стои на мястото“.



ЗЕХТИНЪТ КАТО „ШМИРГЕЛ“
��Сухата загрубяла кожа на стъпалата
може да ви създаде немалко проблеми. Ва-
ните с добавки от мед, зехтин и морска
сол ще поправят нещата – те едновре-
менно омекотяват и подхранват кожата
на стъпалата. 
��На пазара вече се предлагат и готови
смеси за вани за крака. Използвайте тях,
ако искате да спестите време – особено
преди да пристъпите към оформяне на
педикюра.

ВЛЮБЕНА В МОРСКИТЕ ВОДОРАСЛИ

��Морските дарове са полезни практически за всички хора. Освен
за тези, които имат алергия към йода! За кожата морските водо-
расли са деликатес от морски-
те глъбини, който я поддържа
опъната. Затова ги приемайте
редовно под формата на храни-
телни добавки. 
��Маските за тяло, съдържа-
щи екстракти от водорасли
или състоящи се от водорасли,
поддържат тургура на кожата
в отлична форма. А и притежа-
ват отслабващ ефект.

СЛАДКО ЗА ДЕКОЛТЕТО

��Мед плюс сметана правят чудеса. Нежната ко-
жа в областта на деколтето и бюста ще стане
още по-нежна, стегната и опъната, ако два пъти
седмично прилагате тази лесна домашна маска в
тази зона. Единственото противопоказание е не-
поносимост към пчелни продукти. 

НЕЖНИ РЪЦЕ

��По състоянието на ръцете е много лесно
да се изчисли възрастта на една жена. Зато-
ва трябва да ги ухажвате. В списъка с козме-
тични приоритети кремът, маските и вани-
те за ръце не бива да са на последно място.
��Постоянно овлажняване – това е основна-
та грижа за ръцете. През студения сезон се
препоръчват парафинови вани за омекотява-
не и изглаждане на напуканата кожа. В „ме-
нюто“ за кожата на ръцете задължително
включете различни етерични масла. На въз-
палената и напукана кожа ще помогнат вани
с лайка. А кристалната захар е отличен
скраб за мъртвите рогови клетки. 
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Хранителният
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кожатакожата
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ЗНАЕТЕ ЛИ КАКВО
ТОЧНО ОЗНАЧАВА
ТЕРМИНЪТ 
„ПОДХРАНВАНЕ“,
КОГАТО СТАВА
ДУМА ЗА
КОЗМЕТИКА?

И
кожата е това, което яде. Важно е не само с какво я хра-
ним, но и колко често я „гощаваме“ с полезни вещества. Из-
берете за нея най-вкусните и здравословни „блюда“ – през
студения сезон тя се нуждае от витамини, подхранващи

активни съставки и овлажняване. Комплекса от подхранващи сред-
ства изберете в зависимост от възрастта и специфичните особе-
ности на вашата кожа. И не забравяйте за козметичните „манд-
жи“ на баба.
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Н
е забравяйте, че тялото живее и
през зимата. На практика жени-
те се грижат за него повече през
лятото, а през студения сезон го

занемаряват. Това е синдромът на Пенело-
па – шест месеца нещо търпеливо се изг-
ражда и после за същото количество време
се руши. Съветът на психолозите в случая
е: „Не си затваряйте очите!“ Колкото по-
рядко се оглеждате в огледалото, толкова
по-рядко ще ви обзема желание да полагате
грижи за тялото си. В резултат на което
все по-малко ще се харесвате. Разчупете
този порочен кръг.

Енергизираща вана 

Тя е препоръчителна поне веднъж седмич-
но. Първо пуснете горещата вода, за да се
получи пара, която действа отпускащо на
кожата. Разтворете във водата ароматни
соли, етерични масла и други препарати, ко-
ито дезинфекцират и помагат на тялото
да релаксира. И не стойте повече от 10 ми-
нути във ваната!

Подхранване 

Изсушеният от парното въздух в поме-
щенията и по-грубите зимни дрехи, които
постоянно търкат кожата, водят до т.
нар. кожа на змия. За влошаване на състоя-
нието на кожата са виновни също по-ин-
тензивното изпотяване в претоплена сре-
да и резките промени, на които подлагаме

тялото, когато излизаме от топло на сту-
дено и обратно. През зимата консумираме
повече месо и по-малко плодове и зеленчуци,
от което кожата страда от дефицит на
витамини. За да се компенсират всички те-
зи дефицити и неудобства, трябва да се пи-
ят по 2 литра течности на ден – минерал-
на вода, чай, супи и бульони. Имайте пред-
вид, че прекаляването с кафето води до
обезводняване на кожата. Добре би є се от-

разил през зимата един курс (в рамките на
30 дни) лечение с рибено масло. 

Тонизиращи фрикции 

Изтъркването на тялото с мека четка (с
естествен или с изкуствен косъм) също се
препоръчва веднъж седмично. Тази процеду-
ра е най-полезна за гърба – зона, която дори
при ежедневното къпане пропускаме. Кожа-
та на гърба е богата на мастни жлези, кои-
то са основните виновници за образуване-
то на пъпки и черни точки. Острата ръка-
вица за фрикции се използва на сухо. С нея се
изстъргват по-загрубелите участъци по
кожата: колене, лакти, глезени, но също та-
ка бедрата и седалищните части, за да ак-
тивизирате кръвообращението. По-добра-
та кръвна циркулация е условие за изглажда-
не на целулита. Тази манипулация не изисква
сила, а по-често прилагане. След употреба
ръкавицата задължително се изпира и изсу-
шава. Ако я оставите влажна, ще я превър-
нете в развъдник за микроби.

Редовен пилинг 

Прави се с помощта на кремове, гелове и
други козметични препарати, които съдър-
жат едри частици. След използването им
кожата става мека, гладка и регенерира по-
бързо. Всяка отстранена мъртва клетка
от повърхността на кожата се заменя с
друга, „родена“ в по-дълбоките слоеве на
епидермиса. Това запазва кожата млада.
През зимата е препоръчително пилинг да се
прави 1–2 пъти седмично. Не прекалявайте,
защото това е агресивна процедура.

Дарин НИКОЛОВ
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Въоръжете се с остра ръ-
кавица, ако искате кожата
на тялото ви да изглежда и
през зимата така, както е
изглеждала през лятото 

Синдромът
на Пенелопа

Синдромът
на Пенелопа

ТОчНИЯТ ПОДХРАНВАЩ

КРЕМ ЗА ТЯЛОТО

Не използвайте един и същ подхранващ
козметичен продукт за бедрата и за бюс-
та. Кожата на гърдите е много по-фина и
се нуждае от по-интензивен подхранващ
препарат. Консистенцията на препарата
съобразете с индивидуалните си нужди.
Изборът е богат – млека, гелове, масла,
балсами и серуми.



●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

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  

ННААТТУУРРААЛЛЕЕНН  
ККООЛЛААГГЕЕНН
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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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У
чените от козметичната компания
P&G Beauty, производител на
Head&Shoulders – шампоан №1 срещу
пърхот в света и в България, обявиха,

че са успели да декодират изцяло генома на
Malassezia globosa (M. globosa) – гъбичката,
която причинява появата на пърхот и дру-
ги кожни заболявания. Резултатите от раз-
кодирането на генома са публикувани в он-
лайн изданието на Бюлетин на Национална-
та акедемия на науките (PNAS).

Пърхотът и себорейният дерматит зася-
гат повече от 50% от хората по света.
Въпреки ролята на Malassezia при тези и
други общи кожни заболявания, включител-
но екзема, атопичен дерматит и псориазис,
преди това проучване за гъбичката се знае-
ше много малко на молекулярно ниво. 

Какво е пърхот?
Възпалително състояние, което причиня-

ва сърбеж, напрегнатост и прекомерно люс-
пене на повърхността на кожата на глава-
та. Той е резултат от комбинация на фак-
тори, активирани от естествено появява-
щата се гъбичка M. globosa. Тя се образува
в богатите на липид области като кожата
на главата, лицето, гърдите и гърба.

Общоприети заблуди
Същестуват определен брой митове, асо-

цииращи се с пърхота.
МИТ 1 Тези, които страдат от пърхот,

имат лоша лична хигиена. Не е така, защо-
то потърпевшите често имат генетична
податливост към проявата на тези симп-
томи. Прекаленото миене на
косата в този случай само
влошава състоянието им.
МИТ 2 Лечението на пърхо-
та и на себорейните дерма-
тити е податливо на проце-
са tachyphylaxis (бързо нама-
ляване на реакцията след
първоначалното действие).
Разширени клинични тесто-
ве, базирани на третиране с
шампоан с цинк, доказват, че
не е така. МИТ 3 Пърхотът и
себорейните дерматити са
сезонни състояния. 

Клинични проучвания показ-
ват, че люспенето, провоки-
рано от M. Globosa, е последо-
вателно през цялата година. 

„Биографията“ 
на M. globosa

Тя е сред най-малките свободно живе-
ещи гъбични организми с проследен геном.
Състои се само от около 4285 гена – гру-
бо казано, 300 пъти по-малко базови двой-
ки от тези в човешкия геном. Тя е често
срещана гъбичка, която живее върху ко-
жата на хората и се храни с липиди –
мастни вещества по повърхността на
кожата. Човешкият организъм отделя по
естествен път себум и други липиди в об-
ластта на кожата на главата, като по

този начин създава отлична
среда за развитието на M.
globosa. Човек може да бъ-
де гостоприемник на до
10 милиона гъбички от ви-
да M. globosa. Симптоми-
те на пърхота и себорейния
дерматит се появяват то-
гава, когато се съчетаят
следните три фактора: ге-
нетично предразположение
към възпаления, наличие на
себум върху скалпа и присъ-
ствие на M. globosa.  

Резултатите от изследва-
нето на P&G Beauty ще дове-
дат до по-добро лечение на
пърхота и себорейния дерма-
тит в бъдеще. 

а б о р а т о р и ял
Пърхот под контролПърхот под контрол



Никой друг „сезон“ освен празничния по Коледа и Нова година
не може да обедини така радостта, надеждите и веселието

на хората по целия свят. Много семейства посрещат празнични-
те дни в нова ситуация – имат новородено бебе или детето вече
е пораснало и участва активно в празнуването. Но освен да се
наслаждаваме на хубавите преживявания, не бива да забравяме,
че трябва да бъдем внимателни, тъй като инцидентите през
този период на годината зачестяват.
Ще насочим вниманието на семействата към най-често сре-
щаните 

НЕПРИЯТНОСТИ, КОИТО БИХА 
ПОМРАЧИЛИ ПРАЗНИЦИТЕ

и времето след тях. �Първо, ще се спрем на отравянията в
детската възраст. По статистика те зачестяват с 1,9% го-
дишно. Засягат предимно децата между 1- и 5-годишна възраст.
Според вида на отровата биват: с медикаменти – 67%; с алкохол
–13,5%; с битови отрови – 10%; с храни (включително гъби и рас-
тения) – 6,5%, и с други – 4%. Препоръчваме да не позволявате на
децата си достъп до битови препарати и медикаменти. И да уп-
ражнявате контрол при купуване, приготвяне и съхранение на
храните. През последното десетилетие зачестяват отравяни-
ята, станали в дискотеки и на купони, където младите хора
имат свободен достъп до алкохол, цигари и наркотици. За под-
растващия организъм тази комбинация е изключително вредна.
�Битовият травматизъм е друг проблем, който често помра-

чава празниците. Той включва паданията, изгарянията (вкл. от
фойерверки), аспирация на чужди тела и удари от електричество.
Затова украсата, играчките и подаръците трябва да са избрани
така, че детето свободно и спокойно да ги използва. А достъпът
до опасните фойерверки и до всички други видове „огнени“ забав-
ления, трябва да бъде ограничен съобразно с възрастта на деца-
та. �Злополуките с МПС също придобиват особена актуалност
през последните месеци на годината. След произшествие 42% от
децата остават инвалиди. Най-често е налице т. нар. политрав-
матично увреждане. Леталитетът е 4% от всички деца, хоспи-
тализирани след злополука. При пътуване с дете изборът на под-
ходящо място, столче за пътуване и използването на предпазен
колан са задължителни. �И накрая нека не забравяме за медици-
нските проблеми, които могат да възникнат, независимо от
празничното ни настроение. Има заболявания, при които конт-
ролът е от съществено значение, напр. диабет, бронхиална
астма и други. За тези случаи трябва предварително да се подси-
гурят медикаменти за през празничните дни. Същото важи и за
острите заболявания. Отлагането на прегледи, диагностика, изс-
ледвания и лечение може да усложни състоянието на пациента.
Многопрофилна болница за активно лечение „ВИТА“ предлага поли-
валентна медицинска помощ и ще работи за вас 24 часа в денонощи-
ето без почивен ден! Весела Коледа и щастлива, здрава Нова година! 

Д-р Пламен МАСЛАРСКИ,
педиатър в болница „ВИТА“

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

За една наистина 
здрава Нова година
За една наистина 
здрава Нова година
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о с ак

Независимо кой цвят 
ще изберете, важното е 
нюансът да е чист, 
плътен и наситен. 
Кичурите и другите
цветови акценти 
не са на мода.

По-естествена 
визи¤визи¤

И трите основни цвята за косата – русо, червено 
и тъмнокестеняво (до черно) – иглеждат
великолепно. Но кой от трите да изберете?

В
инаги искаме онова, от което ни е лишила природата. Ако по
рождение сме с тъмнокестенява и права коса, мечтаем за ру-
си къдрици например. Днес благодарение на изключително ща-
дящите бои за коса мечтаният цвят вече не е мечта. Но по-

някога новата визия не може да се получи изведнъж – така, както
идва новата година, – за една нощ. Малко жени имат щастието
всеки един цвят да им стои добре. Затова се въздържайте от
спонтанни радикални акции вкъщи. За пребоядисването на косата
се доверете на опитен фризьор. Той ще улучи не само цвета, но и
оттенъка, който ви отива.

Русото е натоварено с много клише-
та. Блондинките са набедени еднов-

ременно за най-секси, най-женствени, но
и най-глупави. Забравете тези глупости.
Непоклатимата истина за русите нюан-
си е, че те са атрактивни, защото в
света има много малко естествени
блондинки – само 2%. Русата коса блес-
ти като чисто злато и прави излъчване-

то по-меко и ангелско. Е, понякога е ан-
гелски секси... 
Внимавайте със съдържащата калк вода,
която много бързо изтощава боядисаната
в русо коса. 
АКТУАЛНОТО РУСО: всички студени ню-
анси.
ЗЛАТЕН СЪВЕТ: изплаквайте русата ко-
са с хладка вода, в която сте разтворили
малко лимонов сок. Това ще удължи живо-
та на цвета.

БЛОНДИНКИ

Мъжете, които гледат на жената ка-
то на свое украшение, години наред

избираха блондинка да стои до лявото им
рамо. Напоследък се забелязва обратната
тенденция: брюнетките са жените за по-
каз. Дори в Холивуд звездите с кафяви ко-
си са с най-висок glamour рейтинг в мо-
мента. 

Кафявото е хитът на есенно-зимния се-
зон. Избрано в подходящия нюанс, то
отива на почти всеки тип жена. И въз-
действа изключително благородно. 
АКО НЕ СТЕ УЦЕЛИЛИ ТОНА Брюнет-
ките най-много се притесняват да не
изглеждат скучни. Ако не сте уцелили
тона, можете да подсилите цвета с
шампоан оцветител или пък с тонираща
боя за коса.

БРЮНЕТКИ

Огненият червен цвят също се набива
на очи. Само най-смелите жени обаче

се боядисват в сигнално червено. По-пла-
хите залагат на махагона или на медните
нюанси. Важно е да съобразите червения
нюанс с тена на лицето. На розовата и на
маслинено-матовата кожа отиват медни-
те оттенъци на червеното. Жълтеника-
вият тен хармонира с всички топли тоно-
ве като кестен или махагон. Внимавайте

с цвета патладжан! Той е капризен и на
повечето жени стои изкуствено, понеже
не присъства в палитрата естествени
цветове на косата. 
ЗЛАТЕН СЪВЕТ Гримът и облеклото на
червенокоските е препоръчително да са в
топло кафяво, оранжево или червено. Розо-
вите и лилавите тонове въздействат кре-
щящо и стряскащо. И се пазете от ефек-
та Пипи Дългото чорапче. Ако не поддър-
жате редовно червения цвят, има опас-
ност той да стане морковенооранжев. 

ЧЕРВЕНОКОСКИ
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Монката

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.

р и з ь о р с к и  с а л о нф
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ШОКОЛАДОВА ВИЗИЯ Тя се постига с цвето-
вете карамел, кафе, злато и сребро. Блондинките
могат да нанесат цветове със златисти, медни и
перлени оттенъци върху по-светли основи. На
дамите, които държат на кестенявата основа,
препоръчвам да използват цветове, напомнящи
горещ карамел. А почитателките на по-тъмни-
те коси съветвам да ги разнообразят с интензив-

но пепелни и златисто перлени оттенъци.
БОНБОНЕНА ВИЗИЯ Това са цветове, напомня-
щи тези на желираните бонбони. Всъщност визия-
та е вдъхновена от плодовете киви, портокал, ман-
го, ананас и вишна. Тази визия е за дамите, които не
се страхуват да бъдат провокативни вдъхновени
от плодовете киви, портокал, манго, ананас, вишна.

Симеон ВЕДЕВ

� ÙËÁ¸ÓÒÚ‚Ó

� Ï‡ÌËÍ˛ � ÍÓÏÔ˛Ú˙Ì‡

ÏÓ‰ÛÎ‡ˆËˇ � ÍÓÁÏÂÚËÍ‡

Á‡ ÍÓÒ‡ � Ó·Û˜ÂÌËÂ ÔÓ
ÙËÁ¸ÓÒÚ‚Ó

—ÓÙËˇ, ÛÎ.  ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ »Â˜ÂÍ 11, 

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

—‚Ë˘Ó‚, ÛÎ. ÷‡ ŒÒ‚Ó·Ó‰ËÚÂÎ 23,

ÂÚ. 2, ÚÂÎ. 0631/ 6 08 36

Много
сладки
цветове 
в косите

Много
сладки
цветове 
в косите
МОДЕРНИТЕ ПРЕЗ ТАЗИ ЗИМА
НЮАНСИ НАИСТИНА ЩЕ СА... 
МНОГО СЛАДКИ. 

„Здравейте! Няколко години използвах черна къна.
През последните три месеца не съм се къносвала,
защото искам да спра въобще. Корените ми обаче
израснаха, а вече имам доста бели косми. Възможно
ли е да използвам боя за корените, без да увредя
косата, при положение че по дължините ми има
още натрупани пигменти от къната? Или пък се
налага да изчакам цялата коса да израсне? По
какъв начин ще ме посъветвате да скрия белите
коси? Благодаря ви предварително за изчерпател-
ния отговор!

С уважение: 
Зорница, 36 години“

Здравей, Зорница!

Трудно е да се премине от използването на къна
към боядисването с боя, тъй като къната се нас-
лагва върху кутикула на косъма и е много устой-
чива. Боята действа на друг принцип – нейните

колоранти навлизат в кортекса (сърцевината) на
косъма. Тъй като си използвала черна къна, сега
преминаването към боядисване с окислителен
процес няма да е трудно. Стига цветът на боята
също да е черен и тя да се нанесе само върху ес-
тествения цвят на косата (но не само в корени-
те). Така няма да се получи контраст между коре-
ните, дължините и връхчетата. Препоръчвам ти
да боядисаш косата с боя, която покрива 100%
белите коси.

Мони

ВИЕ ПИТАТЕ, МОНИ ОТГОВАРЯ
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Т
ози минерал се натруп-
ва в костите и муску-
лите в количество,
равно общо на около 2

грама. Точно тези нищожни гра-
мове, които не достигат, поня-
кога обръщат колата на здраве-
то ни. Всекидневната нужда на
организма от цинк е 15 мг. Пове-
че от половината население на
земята изпитва дефицит от
този елемент. 

Заплаха 

от инфекции

Основната функция на цинка е
защитна. Именно затова той
ни е особено необходим през по-
студените месеци, когато за-
щитните силите на организма
са отслабени, а наоколо върлу-
ват коварни вируси, готови да
„пробият“ защитата на тяло-
то. Без цинк работата на имун-
ната система се затруднява,
защото при недостиг на този
минерал в кръвта се покачва ни-
вото на кортизола – хормон, по-

тискащ имунитета и разруша-
ващ мускулните влакна. 

Цинкът също така е и антиок-
сидант – възпрепятства разру-
шителното въздействие на сво-
бодните радикали. Подобно на ви-
тамин С, той се бори с вирусите.
А срещу хремата е най-ефектив-
ното от всички лекарства! Кога-
то той се „срещне“ с риновируси-
те, провокиращи простудите,
цинкът ги лишава от способно-
стта им да се размножават. 

Лечител на рани

Цинкът помага за по-бързото
зарастване на раните и за по-
ефективното лечение на кожни
заболявания, тъй като участва
активно в деленето на клетки-
те. И тъй като подпомага и ус-
вояването на витамин А, е мно-
го полезен и за очите. А също и
за профилактика на захарния ди-
абет, тъй като регулира обмена
на въглехидратите. В някаква
степен цинкът може да ни за-
щити от язвена болест на сто-

маха и на дванадесетопръстни-
ка. Този полезен минерал пред-
пазва и черния дроб от проник-
ване в него на вредни вещества.

Нужен е на всекиго 

Цинкът е най-полезният ми-
нерал за съвременния мачо, за-
щото взима непосредствено
участие в производството на
сперматозоиди, а също и в син-
теза на тестостерон. Мъжът
ви е започнал да пренебрегва
съпружеските си задължения?
Тогава нека си направи изследва-
не – възможно е нивото на цинк
в организма му да е под нулата.
Но не само мъжете имат нужда
от цинк. Не по-малко необходи-
мост от него изпитват и же-
ните: именно този минерал ре-
гулира нивото на женски хормон
естроген, а значи и значително
повишава шансовете за зачева-
не. Смята се, че съществува и
определена връзка между
умствените и физическите
способности на човека и съдър-
жанието на цинк в организма
му. Учените твърдят, че при-
чината за лошата успеваемост
нерядко е точно дефицитът от
този микроелемент. 

Как да разберете, че не ви
достига цинк? Косвено за
това говорят трудното
зарастване на раните,
опадването на косата, не-
услужливата памет и
трудната концентрация.
Но не бива да приемате то-

зи минерал на своя глава, без пре-
поръка на лекар.

Вкусно и полезно 

Най-много цинк се съдържа в
червените меса. Голямо количе-
ство от него има в черния дроб,
сирената, скаридите, бобовите
растения, орехите, тиквените
семки, бананите, гроздето, пор-
токалите, крушите, домати-
те, лука, гъбите и джинджифи-
ла. Но абсолютен шампион по
съдържание на този микроеле-
мент са стридите. Алкохолът
пречи на усвояването на цинка.
А също и танините, съдържащи
се в кафето, чая и червеното
вино, макар и в по-малка сте-
пен. Смята се, че калцият
възпрепятства усвояването на
цинка, затова вегетарианците,
увличащи се по млечни храни,
трябва допълнително да прие-
мат този елемент. Много цинк
се натрупва в младите брезови
листа. Можете да ги варите
като обикновен чай (1 с. л. на 1
ч. ч. вода) и да го пиете редовно,
за да си го набавяте. 
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и ч о  д о к т о рч
Минералът 

защитник
Минералът 

защитник
Често страдате от настинки? 
Мъничките рани по кожата ви 

зарастват бавно и трудно? 
А по ноктите ви са се появили 

бели петънца? Възможно е 
да не ви достига цинк.

РАДОСТТА

ОТ СЕКСА

Цинкът участва в производство-
то на тестостерон – мъжки хор-

мон, отговорен за сексуалността. В
неголеми количества този хормон
присъства и в женския организъм. Ако
нивото на тестостерона ви е ниско,
рискувате да загубите интерес към
секса. За да не се случи това, редовно
консумирайте храни, богати на цинк.



CMYK-43



М
ного коварно заболяване и е
много лесно да се сдобиете с
него. Но ако се грижите пра-
вилно за ставите си, можете

да се разминете с неприятностите. 
Нищо чудно да не знаете нищо за тази бо-

лест. Допреди десет години преждевремен-
ното износване на ставния хрущял се смя-
таше за професионално заболяване на това-
рачи, хамали и хора, упражняващи тежък
физически труд. Включително и на спор-
тисти, получили травми по време на трени-
ровка. Но днес ревматолозите бият трево-
га, че артрозата е практически широко
разпространена сред всички възрастови и
професионални групи на населението. И да-
же се бори за титлата „болест на XXI век“.

Какво се случва в организма, засегнат от
артроза? Между костите на нашите стави

(коленни или тазобедрени) има един слой (подо-
бен на желе), който играе ролята на амортись-
ор, намаляващ силата на триене по време на
скокове и резки, бързи движения. При артроза-
та по различни причини този слой се поврежда,
изтънява или практически изчезва, в резултат
на което костите започват да се трият една
в друга и ставите се деформират.

Вън от рисковата група
Най-неприятното е, че при съвременния

уседнал начин артроза се получава много лес-
но. Излишните килограми, седящата офисна
работа, неудобните обувки, високите токо-
ве, преохлаждането (ако през зимата ходите
тънко облечени), а също и несистемните за-
нимания със спорт – всичко това са потен-
циални причини за поява на заболяването.
Ако не можете да се качите по стъпалата,
без да ви заболят коленете, ако от дългите

разходки бедрата ви тръпнат, ако ставите
ви постоянно пукат и „хрускат“, а коленете
ви „горят“ дори и в състояние на покой, не-
забавно потърсете съвет от ревматолога. 

Лечението по правило е комплексно. Мно-
го лекари препоръчват възстановяването
на хрущялите да започне с промяна в хране-
нето. Откажете се от мазните супи,
съдържащи пуринови съединения, особено
опасни за ставите. Месото е желателно да
консумирате само варено. Прекаляването с
консумацията на риба нарушава фосфорно-
калциевия обмен, което пък води до деми-
нерализация на костите. За подобряване на
водно-солевия баланс в тялото е добре да
ядете повече дини, тиквички, тиква, зелени
подправки и ошав от сини сливи. Допълни-
телно можете да приемате витамини от
групата В на таблети, които оказват бла-
готворно въздействие върху ставите. 

За лекота и подвижност
Обикновено за лечението на артрозата

лекарите назначават т. нар. хондропротек-
тори (под формата на капсули или инжек-
ции) – препарати, които подобряват обме-

на на вещества в тъканта на хрущяла, а съ-
що и различни мазила и гелове. Понякога е
добре да изпробвате лечебната сила на ма-
сажа без непосредствено въздействие вър-
ху болните стави. Народната медицина
препоръчва налагането на засегнатите от
артроза участъци с листа от зеле, репей
или жиловлек. Компресите от люляк или
глухарче (радика) са също много ефективни,
защото подобряват кръвообращението в
ставите и подпомагат възстановяването
на тъканта им. Понякога обаче се налага
хирургична интервенция, която трябва да
се стараете да избегнете на всяка цена.

Спортът и активното движение си оста-
ват най-добрата профилактика на артроза-
та. Особено гимнастиката, която е разрабо-
тена от професионален треньор. Защото
неправилното занимание с физически упраж-
нение може да провокира заболяването или да
влоши състоянието на вече съществуващо-
то. Най-благотворно действат на „каприз-
ните“ стави плуването, удобните обувки и
продължителните разходки в гората. 
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Движението е живот. Ако ходите
често пеша и се занимавате със спорт,
артрозата ще ви „пропусне“

Добре е да правите лечебна гим-
настика, разработена с оглед на
особеностите на вашето тяло

Деформираната става може напълно 
да загуби подвижността си

Помагат и листа от червена боровинка
�Отвара 2 ч. л. лъжици листа се заливат
с 1 ч. ч. вода и се варят 15 мин. Течността
се охлажда и прецежда. Пие се на малки
глътки през целия ден. �Настойка 20 г
сухи листа от червена боровинка се зали-
ват с вряла вода и престоява 20 мин. При-
ема се по 1 с. л. от течността 3–4 пъти
на ден. 
Артрозата облекчават още компресите
със загрята морска сол и морски пясък в
пропорция 1:1 и калните бани.

ВПРОчЕМ...

ААррттррооззааттааААррттррооззааттаа
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у ш а  и  т я л од

Тайните 
на

Смята се, че придирчивата 
Фортуна сама избира своите 
любимци. Тогава да се опитаме 
да привлечем вниманието 
на капризната „особа“.

късметлиите
късметлиите

Вяра в себе си
Хората, които постоянно твърдят, че не ги бива за нищо, че са абсолютни неудачници,
започват наистина да вярват в това. И по този начин несъзнателно подкопават само-
оценката си. А съдбата първо загърбва неуверените. Така че се налага да промените
мисленето си, да го прочистите от „вътрешни“ негативи. Когато днес се погледнете в
огледалото, „увеличете звука“ на своите мисли. Не се ругайте, че не сте успели да нап-
равите това или онова, а по-добре помислете какво можете да направите от тук на-
сетне. Разговаряйте със себе си с мек тон. А когато постигнете нещо желано, 
задължително се похвалете и поощрете.
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Влюбвайте се!
Не задържайте злоба и гняв в себе си, да-

же и ако всеки ден ви предават и мамят.
Просто вярвайте, че ще дойдат и по-добри

времена и непременно ще срещнете онзи, един-
ствения, скъпия и близък по дух човек. Но съдба-
та ще ви подари тази среща само в случай, че
сте поработили над себе си. Първо, простете
на всички, които са ви обидили, и никога не си
спомняйте за тях. Второ, не си губете време-
то да мечтаете за принца. Фортуна не обича
вманиачените и уплашените. И тре-
то, отпуснете се на течението и
не се опитвайте да разпознавате
във всеки срещнат мъж своя
избраник. Просто се наслаж-
давайте на живота и всичко
правете така, че на човека,
който евентуално ще бъде
с вас в бъдеще, да му е ин-
тересно и приятно да си об-
щува с вас. Тогава ще видите
как изведнъж броят на запознан-
ствата ви с нови хора (и най-вече с но-
ви мъже) ще се увеличи драстично. И
щастието задължително ще почука и

на вашата врата!

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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Пожелания, скрити 
в курабийки
Не се отнасяйте към всичко прекалено
сериозно. Животът по същество е за-
бавна шега. Затова по-често се смейте
и го... играйте. Даже и да нямате повод
за радост, създавайте си сами различни
ситуации, в които можете да се посме-
ете (или поне порадвате) от душа. Не
знаете как се прави това? Подсказваме.
Например решили сте да си устроите
женска вечер а lа „Сексът и градът“.
Наред с женските клюки и пиенето на
кафе, поиграйте на нещо. 
Напишете на малки листчета полушего-
вити, полусериозни бележки с „предска-
зания на съдбата“ (естествено, върху
всяка една трябва да е изписано обеща-
ние за щастливо бъдеще). Не се налага
да мислите дълго какво да напишете,
тъй като вие навярно сте запознати
със съкровените желания на своите при-
ятелки. Замесете меко тесто като за
курабийки, изрежете от него (с помощ-
та на чаша) малки кръгчета. Пъхнете
„предсказанията“ във всяко кръгче и
опечете вълшебните сладки за 10–15
мин. Сервирайте сюрпризите на масата
в разгара на срещата. Приятелките ви
ще бъдат приятно изненадани.

�
Î
˛
·
Ó
‚
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По-опростен живот
Опростете живота си. Престанете да се
оплаквате от липса на време и от финан-
сов „запек“. Когато общувате с хората на
работа и вкъщи, често си спомняйте, че
към всички трябва да се отнасяте по-неп-
ретенциозно. Следвайте този принцип и
количеството на неблагоприятни факто-
ри, провокиращи стреса, значително ще се
намали.



С
игурно килограмите,
с които искате да се
разделите, съвсем не
са толкова излишни,

колкото вие си мислите. Исто-
рията, която М. (ще я нарича-
ме така, защото жената поже-
ла да остане анонимна) разказа,
не ни учуди, но ни накара да
спрем да се притесняваме за фи-
гурите си. Поне за малко, след
като прочетохме дневника є.

Първи опити
� „„11  ааввггуусстт,,  ссрряяддаа..  Дой-
дох на работа и веднага влязох в
барчето, за да прочета обедно-
то меню, което обикновено сер-
витьорките изписват с тебе-
шир на една дъска. Ура! Имаше
пържени кюфтета със салата.
Едва дочаках обяда. Дълго мис-
лех дали да си взема само кюф-
тета, или само салата. Или по-
добре е въобще да не обядвам?

Едва успях да се добера до ма-
сата с двете чинии в ръка, кога-
то изневиделица отнякъде изс-
кочи Спас от отдела по про-
дажбите. Не е секссимвол, но в
него има нещо... Вече половин
година си обещавам да отслаб-
на, за да завладея сърцето му.
Сега той е точно до мен и гледа
в чиниите ми. Сигурно си мис-
ли: „Тази дебела крава наистина
ли може да изяде всичко то-
ва?!“А на неговия поднос има
само салата и супа. И въобще
как можеш да ядеш в присъ-
ствието на мъжа на своите
мечти? Изпаднах в паника.
Промърморих, че началникът
ме вика спешно, оставих чини-
ите и изхвърчах като тапа от
барчето. По пътя си купих па-
кетче бисквити и огромен шо-
колад от лавката. И изядох
всичко това пред компютъра.“
� „„22  ааввггуусстт,,  ччееттввъъррттъъкк..
Щом не успях да стопя килогра-
мите с двудневно гладуване, значи

трябва да мина на строга диета –
само на сирене и на овесени ядки,
залети с топла вода. Казват, че
тях можеш да ги ядеш в неогра-
ничено количество. Хем и енер-
гична те правят. Колко приятно
– сирене и овесени ядки. Ужас!

Спас днес пушеше на стълби-
те с В. от счетоводството. Тя
е много слаба. И по-млада от
мен с пет години. Тогава за как-
во да ям сирене и овесени ядки,
след като Спас си общува тол-
кова интимно с нея? Сигурно и
аз трябва да пропуша. Твърдят,
че пушенето подпомагало отс-
лабването.“
� „„33  ааввггуусстт,,  ппееттъъкк..  Днес
няма да обядвам. Ще им докажа
на всички, че мога. Ще стана по-
стройна и от В. Вечерта една
приятелка ме покани у тях на
торта. Реших да купя и да зане-
са у тях нискокалорични креке-

ри. А нека Н. си яде тортата.“ 
� „„44  ааввггуусстт,,  ссъъббооттаа.. Си-
гурно трябва да се примиря, че
диетите не са за мен. Стройна-
та фигура – също. Не мога да се
откажа от сладкото. Вчера Н.
ми разказа за една своя прия-
телка, която била слабичка, но
след раждането на второто си
дете така затлъстяла, че є се
наложило да смени целия си гар-
дероб. Тогава какъв смисъл има
да се отказвам от яденето, ако
след раждането така или иначе
ще пръсна дрехите си по шево-
вете?! С две думи, изядохме по
две парчета торта, по пет шо-
коладови бонбона и по едно мал-
ко шоколадово десертче.“

„Биг Мак“ и пица
� „„55  ааввггуусстт,,  ннееддеелляя.. Звън-
нах на сестра си. Оплаках є се.
Тя ме посъветва да не общувам

със стройни жени, а само с по-
дебели от мен. Сигурно е права.
На фона на по-дебелите винаги
ще изглеждам по-слаба, без да
спазвам никакви диети. Само че
с кого да се сприятеля?“
� „„66  ааввггуусстт,,  ппооннееддеелл--
нниикк.. Реших да започна да пуша,
за да отслабна. Излязох на
стълбите и там видях В. също
да пуши. Тя ме изгледа презри-
телно. Даже не посмях да я по-
моля за цигарка. Покрай нас ми-
на Спас. Кимна на В., а мен изг-
леда учудено: „А ти, М., какво
правиш тук? Дишаш цигарен
дим?!“ Изглежда, пушачка от
мен няма да стане.

Днес раздаваха премии. Реших
да отпразнувам това в „Макдо-
налдс“. Купих си „Биг Мак“, кар-
тофки, ванилов шейк и две десе-
ртчета с вишни. Нали трябва
някак да се утеша след стреса...“
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ЗЗаа  ддииееттииттее,,
ссппооррттаа  

ии  ллююббооввттаа

ЗЗаа  ддииееттииттее,,
ссппооррттаа  

ии  ллююббооввттаа

„„ДДаа  ооттссллааббвваамм  ииллии
ддаа  ннее  ооттссллааббвваамм  ––
ттоовваа  ббее  ввъъппррооссъътт..““

ММ..  

е б е л а т а  б е л ад
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� „„77  ааввггуусстт,,  ввттооррнниикк..
Защо съм се родила такава де-
бела! Днес влязох в магазина за
дънки. Зад щанда стоеше такъв
красавец... Даже забравих за
малко за Спас! Реших задължи-
телно да си купя нещо от то-
зи... каубой. Поинтересувах се
за дънките. Той ми подаде гига-
нтски размер: „Мисля, че ще ви
станат. Този модел перфектно
прикрива бричовете...“ Въздъх-
нах. Как може да е толкова не-
тактичен! Момъкът видимо
прие въздишката ми за израз на
недоволство и започна да ме
уговаря: „Прекрасни дънки!
Погледнете материята! Нико-
га няма да се протърка между
бедрата!“ 

А мен никой няма да ме обик-
не... Излязох от магазина, без да
купя нищо. Намъкнах се в су-
пермаркета – три пици, шоко-
лад, пакет бисквити и книга със
заглавие „Да отслабнеш за се-
дем дни“.
� „„88  ааввггуусстт,,  ссрряяддаа.. Спас
ми предложи да изпием по едно
кафе на бара. Ура! Само че аз му
отказах. Надменно отговорих,
че не пия кафе. А истината е, че
не мога да ям пред мъж! Той
вдигна рамене смутено и се запъ-
ти сам към барчето. Отначало
бях уверена, че съм постъпила
правилно. След това започнах да
се съмнявам. Може би трябваше
да отида с него и да си поръчам
само минерална вода?“
� „„99  ааввггуусстт,,  ччееттввъъррттъъкк..
В някаква книга прочетох, че
млада фотомоделка всяка сут-
рин бягала с полиетиленов кос-
тюм. От запарването и обилно-
то изпотяване загубила голямо
количество килограми. Трябва да
пробвам и аз. Полиетиленов кос-
тюм нямам. Но пък имам ски-
грейка. Може да мине за полие-
тиленова. Решено. Утре започ-
вам да бягам.“

Поспри да заредиш!
� „„1100  ааввггуусстт,,  ппееттъъкк..
Сутрешното бягане бе пълно
фиаско. На петата минута ме
заболяха слабините и ми се нало-
жи, вместо да бягам, да ходя
бързо. Накрая се спрях до една
люлка в парка, за да правя упраж-

нения – със ски-екипа си! Два ми-
наващи покрай мен ученики ме
обсъдиха: „Виж на тази леля как
є се тресат сланините!“ А една
възрастна дама изказа предполо-
жение, че съм пияна. 

Вечерта се претеглих. Бях
69,900 кг. Значи бях свалила са-
мо 100 грама. Струваха ли си
униженията тези 100 грама?“
� „„1111  ааввггуусстт,,  ссъъббооттаа..
Загледах се в предаване за фит-
нес по телевизията. Водещата
обясняваше, че трябва да стя-
гаш бедрата си всяка минута.
Седиш си например пред ком-
пютъра и напрягаш мускули.
Постепенно бедрата стават
стройни и твърди като стома-
на. Реших да се позанимая с то-
ва от утре.“
� „„1122  ааввггуусстт,,  ннееддеелляя.. Пъ-
тувах за вилата. С метрото. И
се сетих, че трябва да стягам
бедра. Правих това в продълже-

ние на цели 10 минути, когато
възрастната жена, седнала от-
ляво, стана демонстративно,
стискайки недоволни устни. За-
това пък мъжът, който беше
седнал отдясно, видимо се ожи-
ви и ме докосна по коляното.
Хм... Изглежда, те не бяха разб-
рали, че правя гимнастика.“
� „„1133  ааввггуусстт,,  ппооннееддеелл--
нниикк.. Колежката ми разказа за
евтин спортен комплекс с ба-
сейн. Спас ме погледна и ме по-
пита: „Ти ще отидеш ли?“ Ето,
той вече дори ми намеква, че
трябва да отслабна... Надух се

и отговорих, че никога не бих
отишла. Спас се огорчи: „Жал-
ко, не ми се ходеше сам на ба-
сейн. Но ако беше с теб...“ Чу-
вайки това, В. запърха: „Да
отидем заедно!“ Е, кажете, не
съм ли глупачка?“
� „„1144  ааввггуусстт,,  ввттооррнниикк..
Днес, още като се събудих, си
помислих, че всичко е за добро.
Та как щях да се появя пред
Спас по бански?! 

Въобще за какво са ми тези
мъже? Тридесет години съм
преживяла без тях. Още толко-
ва ще преживея. Има и други
удоволствия на този свят... В
тази връзка си спомних, че в
хладилника си имам замразена
пица с кренвирши...“
� „„1155  ааввггуусстт,,  ссрряяддаа..  Вче-
ра в книгата „Вие – самото
съвършенство!“ прочетох, че
хората сами си създават проб-
леми. Програмират се на неус-
пехи. Ето, аз дори и в този мо-

мент наричам мислено себе си
„дебела крава“. От това дебе-
лея. От лошите мисли. От тук
насетне ще си повтарям наум,
че съм стройна топола. И всич-
ко ще се нареди. 

Целия ден си шепнех, че съм
стройна топола. След това си
припявах наум колко съм краси-
ва днес. Запях на глас на съвеща-
нието. Не толкова силно, но В.
чу и се усмихна ехидно.“
� „„1166  ааввггуусстт,,  ччееттввъъррттъъкк..
Прочетох в едно списание статия
за сексуалния харасмент – за това,
как жени се оплакват от това, че

мъжете ги заглеждат и ги тормо-
зят със сексуални подмятания.
Каква несправедливост! Едни не
искат да бъдат заглеждани, а са. А
други, като мен, не са против ле-
кия харасмент. От страна на
Спас например. Но тези жени ни-
кой не ги сваля и тормози... сексу-
ално. Всички блага си остават за
стройните – и красотата, и лю-
бовта, и харасментът.“
� „„1177  ааввггуусстт,,  ппееттъъкк.. Ре-
ших отново да мина на диета.
За стотен път. Но ми позвъни
Н. и ми разказа за своята прия-
телка, която била на диета и
стопила осем килограма. А след
това изпаднала в депресия, про-
вокирана от авитаминоза. От-
начало помолих Н. да разбере от
приятелката си каква точно
диета е прилагала. След това
отидох в кухнята и се замис-
лих. С депресия Спас въобще ня-
ма да ме обикне. Даже ще започ-
не да страни. Изядох две парче-
та баница и две дебели парчета
шпек салам.“
� „„1188  ааввггуусстт,,  ссъъббооттаа..
Претеглих се. Тежах 70,200 кг.
Но какво значение има това?
Позвъних на Спас. Той пожела да
се срещнем. В „Макдоналдс“!
Не знаех какво да отговоря и
промърморих: „От пет години
не съм стъпвала в „Макдо-
налдс“. А Спас се учуди: „От
пет години?! Та нали след всяка
премия те виждам да влизаш в
„Макдоналдс“ след работа?!“
На лъжата краката са къси.
Много къси.“
� „„1199  ааввггуусстт,,  ннееддеелляя..
Срещата със Спас протече от-
лично! И най-важното, не се
притеснявах да ям в негово
присъствие. А след това той
ми призна, че отдавна ме харес-
вал. Това бе шок! 

Никога не съм била дебелана,
но винаги съм обичала да ям. По
много. Откакто обявих война
на излишните килограми, нямам
мира. Струвало ли си е да се
притеснявам толкова за това,
каква съм, не знам. Вие решете
сами. Всъщност не се раждайте
стройни, а се раждайте нес-
тандартни! Това е от мен.“

М.

ОТСЛАБВАНЕ БЕЗ ПРАВО НА ГРЕШКА

Преди да минеш на диета, си дай сметка дали наистина
имаш нужда от това. Ние често взимаме решения под
влияние на емоциите, женските списания и съветите на
приятелките си. Заблуждаваме се, че като отслабнем,
животът ни ще се промени кардинално. Ако всичко беше
така просто...
�Ако на своя глава избереш някоя строга диета, много скоро
ще се провалиш. Няма да усетиш нито физическо, нито психо-
логическо подобрение. Даже обратното – това ще те доведе
до стрес. Защото гладният човек възприема непълноценно ин-
формацията и става раздразнителен. �Отнасяй се скептично
към бързата загуба на тегло, защото много скоро ще си вър-
неш загубените килограми. �Ако дадена диета се е оказала
подходяща за приятелката ти, това не означава, че тя е под-
ходяща и за теб. По-добре е да не гладуваш, а да се храниш чес-
то, но по малко.

КОМЕНТАР НА ПСИХОЛОГА
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Александър спа хотел
бе открит с грандиозно шоу 

в Банско 
Разположен в подножието на Рила
и Пирин, далеч от градския шум и
хорските тълпи, той предлага ед-
на наистина незабравима приказна
почивка. Хотелът работи целого-
дишно. През зимата отваря врати
за запалените скиори, а през лято-
то разтваря шезлонги около кра-
сивия си външен басейн.  Алек-
сандър спа хотел разполага със 109
стаи, от които 28 апартамента и
81 студиа. Във всяко студио има
плазмен телевизор с кабелна и пла-
тена телевизия, телефон, кабелен
и безжичен интернет и възмож-
ност за използване на тв приемни-

ка като компютър посредством
клавиатура. В баните има сешоар
и вана, а в стаите – минибар, сейф,
пожароизвестяване и паник бутон.
Апартаментите разполагат с две
стаи – едната е спалнята (с две
легла или със спалня – по желание
на клиента), а в другата са кухне-
нският бокс и меката мебел. Би-
товата механа  „Чеверме“ е заве-
дението с традиционната банска
кухня и атмосфера. Тук могат да
се опитат всички бански специали-
тети и да се послуша вечната ма-
кедонска музика. Освен с лоби ба-
рове и коктейл бар хотелът раз-
полага и с витамин бар, който
предлага здравословни напитки и
коктейли в изискана и модерна ат-
мосфера, и с воден бар, разположен

в басейна на спа центъра. 
Александър спа хотел разполага с
най-големия спортен и спа център
в Банско с тенис кортове, терен за
плажен волейбол, футболни игрища
с реални размери и басейн с олим-
пийски размери. В спа центъра мо-
жете да се насладите на закрит ба-
сейн под звездите, детски басейн с
три различни температури на во-
дата, гейзер и джакузи, аеромасаж-

ни лежанки в басейна, стая за изку-
ствен плаж с малък басейн, комби-
нирана сауна с пара, арома сауна, ле-
дена купа, приключенски душове,
шоково ведро, парна кабина, морска
баня, кнайп пътека, билкова баня с
нестинарска пътека, снежна каби-
на, тангенторна вана, спа терапии,
билкови терапии, маникюр/педи-
кюр, фризьорски салон, солариум,
две фитнес зали, козметичен салон,
зала за йога, зала за танци... Общо
400 са услугите, които предлага
най-големият спа център на  Алек-
сандър спа хотел в Банско. 
А за най-малките има стая с много
игри и специално подготвени ани-
матори, които ще превърнат по-
чивката на малчовците в неповто-
рима приказка. А и вашата също.

П
ътят към идеалната фи-
гура задължително заоби-
каля калоричните и маз-
ните храни. Той не е тол-

кова труден, колкото може би
си мислите. Предлагаме ви че-
тири хранителни продукта, с
които можете да заместите
онези храни, които ви правят
дебели.

Шоко пудинг 
вместо шоколад

�100 г млечен шоколад съдър-
жа 536 калории и 32 г мазнини.

Кой твърди, че шоколадовият
аромат не е позволен? Трикът е
да консумирате ШОКОЛАДОВ
ПУДИНГ вместо богатия на
мазнини шоколад. Наградата е,
че на порция спестявате 402
калории и 31,1 г мазнини – 270 г
шоколадов пудинг съдържа
134 калории и 0,4 г мазнини.

Хрупайте моркови
вместо чипс

�19 г картофен чипс съдържат
100 калории и 7,8 г мазнини.

Не е за вярване, но е така! Да-
ли ще изядете цяла връзка мор-
кови, или малка порция чипс, ня-
ма никакво значение – и в двата
случая в организма ви постъп-
ват по 100 калории. Но все пак
везните наклоняват към МОР-
КОВИТЕ, защото са бедни на
мазнини – 450 г моркови съдър-
жат 100 калории, но само 1 г
мазнини.

Ягоди с кисело 
мляко вместо 

ягоди със сметана
�200 г ягоди + 25 г сметана
съдържат 271 калории и 9,8 г
мазнини.

Обичате ли сочни ягоди? Тога-
ва спокойно се насладете на ед-
на порция, но вместо със сме-
тана ги залейте с КИСЕЛО
МЛЯКО. Така ще спестите по-
ловината от калориите и над
2/3 от мазнините, които ще
погълнете – 200 г ягоди, зале-
ти с 250 г нискомаслено кисе-
ло мляко, съдържат 138 кало-
рии и 2,9 г мазнини.

Оризови вместо
шоколадови 

курабийки
�19 г шоколадови сладки
съдържат 100 калории и 7,4 г
мазнини. 

Не бива да се отказвате съв-
сем от сладкишите, ако много
ги обичате! А ако изберете ЛЕ-
КИТЕ ОРИЗОВИ СЛАДКИ
пред засищащите шоколадови
сладки, спокойно можете да се
натъпчете дори с две порции и
пак ще останете под границата
на 1 г консумирани мазнини – 27
г оризови сладки съдържат
100 калории и 0,2 г мазнини.  

ПЛОДОВЕ

И ЗЕЛЕНчУЦИ – 
НА КОРЕМ

Жълтите са богати на луте-
ин, който предпазва тялото
от UV лъчи. По този начин
кожата остава дълго млада.

Червените съдържат флаво-

ноиди, които убиват свобод-

ните радикали и така стопи-

рат преждевременното ста-

реене.

Зелените получават цвета си

от хлорофила. А хлорофилът

преработва слънчевата енер-

гия в енергия за тялото.

Оранжевите са богати на бе-

та-каротин. Той прави кожа-

та страхотна. Но, внимание!

Яжте ги винаги с малко маз-

нини, защото само така това

вещество е мастноразтвори-

мо.

Сините съдържат полифено-

ли, които се грижат кръвта

да протича безпрепятствено

по кръвоносните съдове.

Предпазват ни от болести на

сърцето и кръвообращението

и състаряващитете свободни

радикали.

Дарин НИКОЛОВ

КАК ДА ОТСЛАБНЕТЕ ПО-БЪРЗО, КАТО
СЕ ХРАНИТЕ СЪС ЗАМЕСТИТЕЛИ

Това вместо
онова
Това вместо
онова
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В
превод от древногръцки
„хипо“ означава „нисък“, а
„динамис“ – „сила“. А от
„ниска сила“ дори шегите

човешки стават плоски и глупа-
ви. Да не говорим, че хиподина-
мията бавно и постепенно води
до различни здравословни проб-
леми. Как става това?

Стига 
с това пестене!

От древни времена, когато чо-
век е бил принуден да се движи
много, за да се препитава, орга-
низмът му почти не се е проме-
нил. И днес той постарому се
нуждае от физическа актив-
ност. Защото и анатомията, и
физиологията, и биохимията му
са построени на принципа „дви-
жението е живот“. При дефи-

цит на движение организмът
като грижлив „стопанин“ за-
почва да икономисва енергия.
Щом престанете да се движите
активно, и от вашите клетки
започват да изчезват митохо-
ндрии – специфични структури,
нещо като „клетъчни енергийни
фабрики“. И на тяхно място ид-
ват болестите. Впрочем броят
на митохондриите в една клет-
ка варира в широки граници –
според вида на организма и типа
на тъканта. Една клетка може
да има една митохондрия или
няколко милиона броя митохо-
ндрии. Но вие не се успокоявай-
те с тези факти.

Пожалете 
организма

Вследствие на обездвижване-

то първо губи активността си
сърцето. Защото то е мускул.
Ако не спортувате, то започва
да атрофира и престава адек-
ватно да доставя кръв до всеки
орган и до тъканите на вашето
тяло. След това в „болезнения
хор“ се включва централната
нервна система. За да работи
правилно, мозъкът трябва да
получава импулси от скелетни-
те мускули. Тяхната липса уско-
рява появата на болести като
вегетативносъдова дистония,
мигрена и колебания в кръвното
налягане. Към тях се присъеди-
няват и болестите на ставите
– отлагане на сол и срастване
на ставните хрущяли. Крайни-
ят резултат е болки при движе-
ние. Хиподинамията върви ръка
за ръка със затлъстяването и с

атрофирането на мускулите. А
затлъстяването е главният ви-
новник за сърдечносъдовите за-
болявания и за диабета. За де-
серт хиподинамията гощава
своите „любимци“ с понижен
имунитет, варикоза, нервни
разстройства и повишени нива
на холестерола.

Животът е 
в движението

Най-силният противник на
хиподинамията е спортът. За
да избегнете здравословните
проблеми, трябва да спортува-
те редовно (извинете, но не мо-
жем да избегнем назиданието!).
Движението във всяко свое
проявление гарантирано увели-
чава продължителността на
живота, поддържа тялото във
форма, възпрепятства депреси-
ите и подобрява съня.

Ако нямаш време за трени-
ровки, използвай всяка свободна
минута, за да се движиш по друг
начин. Не използвай асансьора
например. Или се срещай с прия-
тели не в заведения, а на разход-
ки из града. Мий сама прозорци-
те вкъщи, по-често чисти къ-
щата си и прави сутрин упраж-
нения... Защото малкото е по-
вече от нищо. Експертите
твърдят, че за поддържането
на прилична физическа форма е
достатъчно да се движите ак-
тивно 3 пъти седмично по 30
минути. Най-важното е да из-
бягвате пълната физическа па-
сивност. Защото именно тя е
хиподинамия. 

и т н е сф
Дайте работа 
на МУСКУЛИТЕ
Дайте работа 
на МУСКУЛИТЕ

Лекарите отдавна тръбят, че уседналият начин
на живот влияе негативно върху организма. 

Понижената обща физическа активност те наричат 
с термина „хиподинамия“.

ИНИЦИАТИВНОСТТА

Е НАКАЗУЕМА

Леността, както смятат уче-
ните, е двигател на прогреса.
Всъщност тя е полезно за орга-
низма качество. Ако се славите
като най-активния и най-иници-
ативния човек в работата си,
със сигурност имате проблеми
със здравето. Според група
австралийски учени прекалена-
та инициативност е вредна.
Анализирайки повече от 500 ра-
ботохолици, те доказали, че
хората, водещи активен начин
на живот, боледуват по-често.
А онези, които предпочитат
да стоят „в сянка“, не се оплак-
ват от здравето си. Не ви аги-
тираме към пасивност, но на
кого е притрябвало да се пука-
те по шевовете от работа?!

КОНТРАПУНКТ
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Добрата физическа форма е плод на постоянство и усилие. Но ня-
ма ли начин всичко това да е и забавно? „Атлетик фитнес“ ви
предлага няколко тонизиращи „рецепти“: �Онези от вас, които

избягват аеробното натоварване, имат възможност  да укрепят гръб-
ната и коремната мускулатура с лека и бавна гимнастика по метода пи-
латес. �Ако сте отворени към нови предизвикателства за духа и тя-
лото, часовете по аштанга и пауър йога са точно за вас. Прогонете
напрежението и пробудете сетивата си чрез асани, съобразени с ваше-
то индивидуално ниво на подготовка. �Вие сте енергични и високите
скорости са в кръвта ви. Тогава спинингът ще ви подложи на тест за
издръжливост. Редовното въртене на педалите е гаранция за секси фи-
гура, а най-ценното според спортуващите е подобряването на дишане-
то. �В напрегнатата работна седмица няма по добър начин да „срита-
те“ проблемите от тае бо, а ако имате нужда от разнообразие в сиво-
то ежедневие – време е да вкусите екзотиката на Ориента. Освободе-
те тялото си и станете част от магията в часовете по класически
индийски танци. На тези от вас, които все още си тактуват ритмич-
но всеки път щом чуят хита на лятото, горещо препоръчваме свежа
глътка настроение с групите по модерен балет за начинаещи на Галя
и балет „Сатен“! Малко хип-хоп ритъм, и получавате перфектно съче-
тание между полезна и приятна тренировка. �Несравнимо удовол-
ствие е разучаването на автентични български народни танци (пре-
димно хорђ). Това удоволствие е съчетано обаче с изгарянето на сериоз-
на доза калории и с укрепване на сърдечната мускулатура. 

След всяка натоварена тренировка тонизираното тяло и красивата
кожа имат нужда и от 

по-мързеливи грижи
Към тях спадат масажните терапии, които се предлагат в „Атле-

тик фитнес“: класически, спортен и възстановяващ масаж, тай йога
масаж, аромотерапия с етерични масла и шиацу. Всички те ще успоко-
ят тялото и духа ви. Таласотерапията разчита на благотворното
въздействие на морската вода, солите и водораслите – тези процедури
ще пренесат благотворното въздействие на морето върху тялото ви.
Възстановителното влияние на меда и лечебната кал, както и боди-
репингът третират проблемните зони и мастни натрупвания, подоб-
ряват кръвообращението и правят кожата нежна и еластична. Квали-
фицирани специалисти ще се погрижат за здравето ви с процедури по
рехабилитация и физиотерапия. Накрая, но не на последно място, ще
споменем и релаксиращото въздействие на сауната и парната баня ка-
то неизменна част от всяка пълноценна тренировка.

Постоянство,
усилие и... 
забавление

Постоянство,
усилие и... 
забавление

РЕЦЕПТИТЕ НА „АТЛЕТИК ФИТНЕС“ 
ЗА ЕДНА ЕФЕКТИВНА 

И ПРИЯТНА ТРЕНИРОВКА
През зимния сезон на всички ни се иска да бъдем

свежи, тонизирани, със самочувствие – така, 
както се чувствахме през лятото. Но студът и

мрачното време си казват думата и само за някол-
ко месеца качваме няколко излишни килограма.



В
ярно е, че дизайнери като Vera
Wang, Calvin Klein, Valentino и
Gucci се надпреварват да є предла-
гат свои тоалети за бляскавите

премиери на нейните филми. Само че Найт-
ли съвсем не си пада по бляскави церемонии
и е доста небрежна към външния си вид. Тя
признава, че е голяма мъжкарана и предпочи-
та маратонките пред обувките на висок
ток. А стилът є на обличане, в който рок-
лите нямат превес, доста се припокрива с
този на нейния идол Катрин Хепбърн. Но не
само това я различава от повечето канди-
датки за слава от нейното поколение. Дока-
то те измерват популярността си с броя
на снимките, публикувани в жълтата преса,
22-годишната актриса като че по старомо-
ден начин е отдадена на това 

да се самоусъвършенства 
Тя, разбира се, можеше спокойно да почива

на лаврите си от касовата трилогия „Кари-
бски пирати“. Вместо това Кийра прие пре-
дизвикателството на режисьора Джо Райт
да се снима в екранизация на един от най-
класическите английски романи. С „Гордост
и предразсъдъци“ тя доказа, че наистина
притежава актьорски талант, и бе номини-
рана за „Оскар“. Сега младата звезда отно-
во работи с Джо Райт по друга екранизация
– „Изкупление“, която е сред основните фа-
ворити в битката за „Оскар 2007“.

Кийра израства в среда, която изглежда от-
давна изчезнала. Баща є актьорът Уил Найт-
ли става известен с театрално движение от
70-те с левичарски възгледи. В същото време
майка є Шармейн Макдоналд пише пиеси и ро-
мани, прокламиращи феминизма и сексуална-
та революция. „Цялата є кариера се базира на
писането за секс – казва Найтли. – Майка ми
е писала много мръсни пиеси. Има един роман
„Нощ, нощ“, който имахме в нашата училищ-
на библиотека. Той беше от най-наеманите
книги, защото започва със секссцена, в която
някой си... играе с нечии цици. Бях на 12, кога-
то открих тази книга, и бях омерзена. Не мо-
жех да повярвам, че майка ми може да измис-
ли такава гнусотия.“ Тя и досега има 

много силна връзка 
с родителите си 

и често преспива в семейната къща в предг-

радие на Лондон. Откакто Кийра ги помни,
те са постоянно ангажирани, но винаги нами-
рат време за нея. Тя е едва на три годинки,
когато забелязва една важна подробност –
мама и татко постоянно говорят по теле-
фона със своите агенти. Е, малката им дъ-
щеря не може да остане по-назад. Тя настоя-
ва да се сдобие със собствен агент и заявява,
че ще става актриса. Родителите є отказ-
ват да изпълнят тази прищевка, но Найтли
става все по-упорита. В крайна сметка Шар-
мейн се предава, но поставя условие. Когато
Кийра тръгва на училище, става ясно, че

страда от дислексия 
Тя бърка буквите и цифрите и затова ней-

ните съученици постоянно є се подигра-
ват. Майка є обаче се трогва от усилията,
които дъщеря є полага в училище. И обеща-
ва на Кийра, че ако всеки ден от лятната
ваканция се упражнява достатъчно при-
лежно да чете и смята, ще є осигури профе-
сионално представяне. Малката се амбици-
ра и постига учудващо добри резултати.
Така се сдобива с мечтания агент, който
моментално осигурява участие на 7-годиш-
ната си клиентка в телевизионен сериал. 

Малко актьори могат да се похвалят с
толкова шеметна кариера в киното. Кийра
е едва на 13 години, когато 

получава обаждане 
от Джордж Лукас 

Той є предлага ролята на Сабе – двойнич-

ЗВЕЗДИЗВЕЗДИ
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Старомодната 
ККИИЙЙРРАА  ННААЙЙТТЛЛИИККИИЙЙРРАА  ННААЙЙТТЛЛИИ

ККааззвваатт,,  ччее  ее  ккллаассииччеессккаа
ккрраассааввииццаа  ккааттоо
ллееггееннддииттее  ГГррееттаа  ГГааррббоо  
ии  ККааттрриинн  ХХееппббъъррнн,,  аа  вв
ппоо--ннооввоо  ввррееммее  ––  ММиишшеелл
ППффааййффъърр  ии  УУммаа  ТТъъррммаанн..
ДДаа,,  ККииййрраа  ННааййттллии  ее
ннааииссттииннаа  ккрраассиивваа,,  
нноо  ттоовваа  ддааллеечч  ннее  ее
ееддииннссттввееннооттоо  єє
ддооссттооййннссттввоо..

Филмът е екранизация на едноименния
роман на Йън Макюън за една унищожена
в зародиш любов. Кийра е щастлива, че за
първи път играе... истинска жена! Това е
Сесилия. В необясним изблик на ревност
сестра є Браяни обвинява Роби Търнър,
любовник на Сесилия, в престъпление,
което той не е извършил. След няколко
години в затвора невинният младеж успя-
ва да намери своята любима. Но двамата
се виждат за кратко. Защото ги разделя
Втората световна война. Роби заминава
за фронта и години по-късно ще се срещ-
не отново със Сесилия и порасналата
Браяни, която ще се опита да поиска
прошка на влюбените.

„ИЗКУПЛЕНИЕ “
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ката на кралица Амидала в дългоочаквания
„Star Wars – Епизод I“. Всъщност Лукас я
кани заради приликата є с актрисата На-
тали Портман. Двете момичета наистина
са като две капки вода и дори собствените
им майки не могат да ги различават на сни-
мачната площадка. Никой не успява да ги
различи и във филма и затова участието на
Найтли в една от най-касовите продукции
на всички времена остава незабелязано. То-
ва обаче не може да спре нейния възход.
През 2002 г. Кийра се снима в „Ритай като
Бекъм“ – нискобюджетен британски филм,
който се превръща в истинска сензация. За
да е убедителна 

като мъжкарана 
футболистка 

актрисата тренира усилено под ръковод-
ството на Саймън Клифърд, подготвял от-
бора на „Манчестър юнайтед“ и младия
Майкъл Оуен. Клифърд е впечатлен от уме-
нията на своята възпитаничка и я хвали, че
усвоява някои аспекти от играта по-бързо
от самия Оуен. След това идва поредното
предложение от Холивуд. А след премиера-
та на „Карибски пирати: Проклятието на
„Черната перла“ животът на Найтли вече
не е същият. Тя е провъзгласена за най-жела-
ната англичанка, а папараците следват вся-
ка нейна стъпка. Вестниците коментират
надълго и нашироко връзките є с актьора
Дел Синът и модела Джейми Дорнан. На
Кийра всичко това є идва малко в повече. Тя
казва, че никога не се е чувствала по-неуве-
рена в себе си. „Когато излезе „Ритай като
Бекъм“, прочетох само две рецензии, в кои-
то се твърдеше: „Хубава е, ама не е никак-
ва актриса.“ Това много ме засегна, все пак
тогава бях едва на 17. На такава възраст
всеки се чувства неуверен и затова самочу-
вствието ми доста пострада. Реших да се
посветя изцяло на работата си, опитвах се
да преодолея мисълта, че не мога да играя.“

И тя наистина успява да я преодолее.
Принос за това има и режисьорът Джо
Райт, който є предлага ролята на Елизабет
Бенет в „Гордост и предразсъдъци“. Той ус-
пява да разкрие таланта на младата актри-
са в една от най-успешните екранизации за
последните години. Кийра е щастлива от
учудващо ласкавите положителни рецен-
зии. Още по-щастлива е, че на снимачната
площадка открива голямата любов – акть-
ора Рупърт Френд. 

Жълтите издания обаче така и не я оста-
вят на мира. Наскоро Daily Mail публикува 

снимка на кльощавата 
Кийра 

по бикини, като загатна, че нейната сла-
бост може да е повлияла на 19-годишно мо-
миче, починало от анорексия. Актрисата
заведе дело и успя да го спечели. „Когато се
пишат такива гадни неща за мен, които
можеха да увредят кариерата ми, няма как
да не ги приемам сериозно – споделя тя. –
Просто тялото ми е по природа слабо и не
мога да направя нищо, за да го променя. В
Холивуд наистина има някои доста кльоща-
ви хора. Дори и на мен ми е трудно да паза-
рувам в Ел Ей, защото всички дрехи са ми...
тесни.“

Кийра се готви да си вземе малко почивка,
все пак не е имала истинска ваканция, от-
както е навършила 15 години. Пък и вече пе-
чели високи хонорари не само от своите ки-
ноучастия. Говори се, че е получила чек за
няколко милиона долара, за да стане лице на
известната бижутерската фирма Asprey.
Джо Райт пък я режисира в новата реклам-
на кампания на Chanel, в която Найтли за-
мести Кейт Мос като лице на парфюма
Coco Mademoiselle. Следва и повторното
им събиране на снимачната площадка на
„Изкупление“.

Текст Ивайло ТОДОРОВ
Снимки „Прооптики“

През доста изпитания преминава Сесилия в „Изкупление“ – филма, който демонстрира най-доброто от Кийра Найтли дотук. Нова
номинация за „Оскар“ би била напълно заслужена.

– Как би описала Сесилия?

– Тя е избухлива и студена, абсолютна куч-

ка в началото. Като тенджера под наляга-

не, която ще експлоадира. Мисля, че тя е

жената, която има абсолютно всичко и не

знае какво да прави със себе си. Затова е и

толкова гневна.

– Като че ли Джо Райт изкарва
от теб най-доброто, на което
си способна. Защо толкова доб-
ре се разбирате?

– Между нас има много креативна връзка.

Имала съм само два подобни случая с ре-

жисьори и Джо е вторият. Той просто

повярва в мен. Джо винаги успява да пред-

разположи актьорите. Той може да изкара

всеки от неговата черупка. 

– Смяташ ли, че вече си в пози-
ция да избираш ролите, които
искаш да играеш?

– Точно това е една от причините, за кои-

то съм, ох, колко мразя тази дума „съм“,

благодарна на „Карибски пирати“. Всичко е

заради успеха на трилогията в боксофиса,

за да могат такива по-малки филми като

„Изкупление“ да бъдат заснети. Странно,

но като чета някой сценарий, си казвам:

„По-добре да кажа „да“ на това, за да мо-

гат да осигурят пари за някой друг филм, в

който искам да играя.“ 

– Говори се, че си доста безин-
тересна за папараците... 

– Не се вълнувам от жълти подробности.

Старомодна съм и вярвам в магията на ки-

ното. Не мога да изляза навън и да се за-

бавлявам лудо, като знам, че наблизо има

фотографи. Не мога да се напия безпамет-

но, след това да се спъна и да повърна

пред хората. Не казвам, че не го правя, но

се опитвам да не му давам толкова пуб-

личност. Мисля, че идва един момент, в

който разбираш, че вече си станал скучен.

На екрана...

Интервюто е предоставено 
от „Прооптики“
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Т
еди Москов върна хумо-
ра в театъра. Когато
се смее, може да е тъ-
жен, но е неподправен в

реакциите си. Ако не се
чувства на мястото си, си
тръгва. И е щастлив, когато е
на път. Влюбен е в Ботуша, в
италианския език и във Фелини.

Разговорът ни за нещата от
живота протече разнопосочно.
А Теди уместно го режисира:
„Няма такива работи!“ – ми ка-
за той, когато му заговорих на

„вие“ и се оправдах, че още от
дете съм свикнала да се обръ-
щам уважително към хора, кои-
то чувствам „високо, високо...“.
– Какво искаш хората да мис-
лят за теб?
– Не ме вълнува какво мислят за
мен хората и как изглеждам в
техните очи. Интересува ме са-
мо да се забавляват с това, кое-
то правя на сцената. Много чес-
то не помня и името на този,
който ми се представя. Но се
опитвам да се боря с това. Ста-
рая се доброто да е моята дви-
жеща сила, макар че не съм много
добър. Говоря лошо за хора, които
са ми направили добро, само за да
направя сензация пред други хора. 
– А имаш ли лоши мисли? Изпа-
даш ли в депресивни настроения?
– Напоследък, да. Не бях такъв,
но явно след тази катастрофа в
Германия, довела до мозъчна
травма, започнах да имам и лоши
мисли. Направо зли. Мечтая ня-
кой отново да зароби българина...  
– Какво виждаш в бъдещето на
България?
– Виждам млади, интелигентни
българи, които тепърва ще усе-
тят предимствата от това, че
сме в ЕС, а не в азиатско-татарс-
ко-монголско-казашкия съюз, на-
ричан Съветски. Ще учат в Евро-
па, ще живеят в Европа... И Бълга-
рия бавно ще опустее като родо-
пските села, които остават без
живот. Ще остане само твърди-
ят електорат. (Смее се мрачно.)
– Не звучи много оптимистично...
– Никак. Но така трябва да
стане. Защото тази страна е
опропастена целенасочено. 
– По какво изпитваш носталгия?
– По малките заливчета на Юж-
ното ни Черноморие, които са
така ужасяващо застроени от
разни изроди, че вече ми е много
трудно да изпитам и тази нос-
талгия. А хората, по които из-
питвам носталгия, се промениха.

Теди Москов: Пътувам, 
за да намеря 
декора за себе си

Теди Москов: Пътувам, 
за да намеря 
декора за себе си

През последните години него-
вите спектакли са сред най-
атрактивните в театрално-
то ни битие. Познават го
всички. Дори и тези, които
никога не стъпват в театъра.
Името му нашумя чрез теле-
визионното предаване „Улица-
та“, което беше най-добрата
част от новогодишните прог-
рами на БНТ през 90-те. И
колкото и малко на брой да
бяха излъчванията на шоуто,
едва ли ще се намери някой, на
когото да не му стане смешно
само като се сети за него. Те-
ди Москов е основател и ре-
жисьор на театър „Ла Стра-
да“, а от 1995 г. поставя и в
германски театри. Завършва
куклена режисура във ВИТИЗ и
специализира драматична ре-
жисура в Accademia d'Arte
Drammatica в Рим. Оттогава
нищо италианско не му е чуж-
до. Тази година видяхме преми-
ерата на документалния му
филм „Преводачката на черно-
бели филми“ (за преводачката
Нели Червенушева). Теди сбъд-
ва мечтата є, като я среща на
живо с режисьорите Марио
Моничели и Еторе Скола. А
след успеха на постановката
му „Одисей“ в Дармщат през
септември сега и ние можем
да се порадваме на режисьора
си, който наскоро постави
„Животното на трона“ по
„Кралят елен“ на Карло Гоци в
Малък градски театър зад ка-
нала.



Изпитвам носталгия единстве-
но по детството. Преди да се по-
яви сутрешната ми ерекция. 
– Лесно ли пускаш миналото да
си отиде?
– Бях се вкопчил в него, но след
някои разочарования го оста-
вям да си ходи. 
– Работиш в чужбина. Чувстваш
ли се патриот?
– Не, не. Никакъв патриотизъм
не изпитвам. Бих работил нав-
сякъде. Родина е мястото, къ-
дето се чувстваш добре. Някой
го беше казал преди мен. 
– Направи паралел между бълга-
рската и германската публика.
– Германската е по-благодарна.
Уважава този, който се труди
пред нея. Германецът вика „Брей,
колко се е трудил тоя човек!“, а
българинът – „Гле`й го па тоя как
се напъва да ме разсмее“. И това
личи в реакциите є. Когато на
германеца нещо не му харесва,
той излиза виновно и тихо от са-
лона, а българинът излиза прос-
ташки и шумно. Това са гене-
тични наслоявания, от които не
можем да се отървем. Освен то-
ва германската публика е способ-
на да разбира и по-класически
текстове. Понякога от сно-
бизъм дори. Германецът може да
се гордее с това, че е гледал един
неразбран и сложен театър, и да
го препоръча на комшията си. А
пък е и по-платежоспособен, мо-
же да си купува билети за те-
атър от по 30–40 евро. 
– Германската публика ли е по-
добра според теб?
– Когато в Хамбургския театър,
в който работех, дойде нов ди-
ректор, той не поднови договора
ми за работа там. Но заваляха
писма от германската публика,
която настояваше той да ме по-
кани отново. И тогава той ме
покани, принуден от публиката.
Питам аз защо това в България
не може да се случи? Тук, когато
спряха моето тв предаване „Ули-
цата“, никой не написа писмо да
го върнат на екран. Нямаше гнев-
ни реакции нито в пресата, нито
сред колегите ми в телевизията.
Значи германската публика е по-
добра за мене.  
– Кога за последен път си се
чувствал добре, бил си безгрижен?

– За какво да се чувствам добре?
Ако се чувствам добре, ще спра
да работя. Пикасо е казал: „Аз не
търся, аз намирам.“ На него човек
може да му завижда... Аз посто-
янно търся. В България съм имал
късмет да работя с много добри
артисти. И те са имали късмета
да работят с мен – покрай мен
доста се попрочуха. Но сега, кога-
то се пооткъснаха, не е комфо-
ртно положението с... естетика-
та. Безгрижен се чувствах по
време на работата си в Малък
градски театър зад канала, защо-
то бях убеден, че ще стане хуба-
во представление от „Животно-
то на трона“. Артистите много
ми помогнаха и това ми създаде
чувство за спокойствие. 
– С какви актьори ти се рабо-
ти?
– Все по-малко ми си работи с
актьори професионалисти, ис-
кам да работя с любители. Хо-

ра, които могат да рисуват, да
свирят. Най-великото предс-
тавление, което съм гледал през
живота си, беше в Италия, в ед-
но малко градче Муджа, близо до
Триест. Представление, напра-
вено от музиканти, артистич-
ни музиканти. Мечтая да наме-
ря такива хора, които да дават
и мило, и драго, за да бъдат на
сцената. А не артисти, които
да ме молят за работа, а след
това да ходят на други места и
да изпълняват по-скъпо платени
поръчки. Аз не обичам да модели-
рам хората, искам взаимно да се
усещаме. Но това с професио-
налните актьори минава след
първите две постановки. На
втората вече се чувства умора. 
– Конфронтираш ли се със себе
си, когато се връщаш към рабо-
тите си?
– Доста неща не ми харесват,
други ми харесват. Не искам да
се връщам, за да не тъпча на едно
ниво. Преди не разбирах Фелини,
който не е гледал филмите си.
Сега все повече се доближавам до
неговата идея. Едно нещо, като

се направи, трябва да се забрави.
И да се мине към следващото.
– Ти „превеждаш“ изкуството
на езика на хората. Без значе-
ние на каква сцена работиш...
– Не знам, не знам... Не знам
точно какво правя, но все пове-
че започва да ми омръзва. И ще
търся нещо ново. 
– Имаш ли чувството, че мо-
жеш да направиш всичко? 
– Не, не! Имам чувството, че
мога да правя строго определе-
ни неща. Преди хуморът беше
съпротива, вицовете бяха опас-
ни, имахме диктатура, цензура.
За мен смехът все още е начин
на изразяване, на живот. И
продължавам да се придържам
към него. Докато мога, ще бъда
верен на смеха и на принципа на
превръщането му в сълза.  
– Къде е границата между
смешката и сериозния анализ?
– Няма граница. Във всяко нещо
се съдържа всичко. 
– Към куклите ще се върнеш ли? 
– Да. Ще вкарвам кукли в спек-
таклите си. Но няма да правя

куклени представления. Прос-
то ще има и кукли символи. 
– Работиш предимно в театъ-
ра. Не си ли искал да имаш по-
вече време за кино?
– Напоследък все повече ми се ис-
ка. Един филм не може да мине
лошо. Макар че в България може. 
– А в момента какво монти-
раш, каза, че вчера сте монти-
рали...
– Не, слагам италиански суб-
титри на документалния си
филм „Преводачката на черно-
бели филми“, за да го пратя на ре-
жисьорите, които сме снимали.
– Как ти дойде идеята за този
филм? Как преводачката Нели
Червенушева стана обект на
твоето внимание?
– Обичам от време на време да
говоря на италиански, да разменя
с някого няколко прости фрази.
Отидох в кино „Одеон“, където
тази жена прави симултанни пре-
води от няколко десетилетия.
Попитах я къде най-много є ха-
ресва в Италия и тя ми отвърна,
че никога не е била там. Това ме
шашна и реших да я заведа в Ита-
лия. Не да снимам, а просто да я
заведа там. Да є покажа страна-
та, за която е мечтала цял жи-
вот и е гледала като рибка в ак-
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Докато мога, ще бъда верен на смеха 
и на принципа на превръщането му в сълза.

Д
Ф

„Търся се, затова често пътувам. 
За да намеря подходящ декор за себе си, 

за да разбера какъв съм.
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вариум пред морето. Гледала я е
на екрана. Е, тогава Христо Ди-
митров, когото бях завел преди
това в Италия, ми каза, че от
това пътешествие става чуден
филм. И така се роди идеята за
филма. Направили сме едно добро
дело. И за първи път – едно фил-
мирано добро дело. Може би за-
това филмът е трогателен. Ня-
ма човек, който да не се е просъл-
зил, като го е гледал, освен едни
богати българи, живеещи в чуж-
бина, които ми казаха, че това
никой няма да го разбере.
– То какво има за разбиране...
– Да, бе, да... 
– Ти си сбъднал мечтата на
тази жена. А казваш, че няма
нищо по-разочароващо от
сбъднатите мечти. 
– Италия не може да бъде сбъд-
ната мечта, защото никой не
подозира какво е Италия. Тя е
нещо величествено, тя винаги
надхвърля представите за себе
си. Никой не може да е разочаро-
ван от Венеция например. Вене-
ция е чудо на света. Защото не
се знае как е построена и как
живее и до днес. Само тъпанари
и германци казват, че мирише.
Хората плачат, като зърнат
каналите. И даже онемяват. Аз
съм живял там през зимата, ко-
гато няма туристи, но няма и
сняг. Сутрин те будят викове-
те на зеленчукопродавача и на
продавача на риба. Там ми се
случи нещо много хубаво – иг-
рахме на биеналето с огромен
успех. Но често ми се случва и
обратното – нещото, за което
съм копнял, да ме разочарова.
Години наред мечтаех да ида в
Ню Йорк. Беше доста трудно –
първо, не ни пускаха нашите,
после американците слагаха ба-
риера, а накрая по много смешен
начин за 3 дни постигнах меч-
тата си. Трябваше да правя
честването на Джордж Гершу-
ин в Хамбургския театър.
Отидох при директора и му ка-
зах, че като правя Йовков в
България, ме пращат в Жерав-
на. Той се опули. Обясних му, че
Йовков е български автор, а
Жеравна е родното му място.
Той каза „добре“ и ме команди-
рова в Бруклин. Така само три
дни след тази глупава шега, с ко-
ято просто исках да го разсмея,
аз се оказах в Ню Йорк. Беше зи-
ма. Сиво. Сънувал съм Ню Йорк

много по-интересен, отколко-
то го видях. Той е едно от голе-
мите ми разочарования. По-
добре да си мечтаеш, отколко-
то да постигаш мечтите си.   
– Какво сънува Теди Москов?
– Няма да си разказвам сънища-
та. Не сме толкова близки.
(Смее се.) Но нямам нощни по-
люции.
– Какво намираш в пътуване-
то? 
– Търся се, затова често пъту-
вам. За да намеря подходящ де-
кор за себе си, за да разбера какъв
съм. Обичам, като изляза с кола-
та сутринта и жена ми се обади
към 9.00 ч., за да пита къде съм,
аз да є отговоря, че съм или в
Смолян, или във Варна, или във...
Венеция. Това се случва доста
често. Обичам да пътувам и да
слушам великолепна музика. Пъ-
туването ми дава много идеи.
Аз измислям и пиша сценариите
си, карайки кола. Не мога да пи-
ша, когато карам, така че идеи-
те, които ми идват, често ги
забравям. Пътувайки, откривам
места. Обичам да се срещам с
места, не с хора. Хората са ка-
то придатъци на местата. Оби-
чам да посещавам театри, в ко-
ито съм работил: Добрич–Дю-
селдорф, Хамбург–Варна, Щут-
гарт–Смолян. Обичам да се сре-
щам с барманите от театрал-
ните кафенета. С нормалните
хора. И от време на време да се
видя с някого от артистите.
Не с всички. Веднага разбирам
дали на някого му е приятно да
ме види отново, или не. И ако му
е неприятно, се правя, че среща-
та е станала случайно. Намирам
си бърза работа и се махам.
– Какво е отношението ти
към лъжата?
– Без лъжа не можем да живеем.
Така сме създадени. Нашите
възприятия възприемат лъжли-
во. Не чуваме определени улт-
развуци и виждаме предметите
в далечина по-малки, а те не са.
Тоест ние сме създадени да
възприемаме света лъжливо.
Затова и лъжем. Животните
не могат да лъжат, защото те
си предават информацията с
миризми и някакви вълни, а там
не може да има лъжа. Докато

думите са създадени от подле-
ците, за да можем да лъжем
чрез тях. Има и красиви лъжи. 
– Кой е режисьорът вкъщи?
– Вкъщи цари, така да се каже,
италиански неореализъм. Нераз-
бория – всеки дърпа чергата
към себе си. Синът ми е 20-го-
дишен студент по киноопера-
торство във ВИТИЗ, влече го и
кинорежисурата. Снима посто-
янно, монтира, нещо прави.
Обича да се бърка във всичко, а
не обича да му се дава акъл. Мая,
освен че е перфектна на сцена-
та, е и добра домакиня.   
– Кои са най-интересните хо-
ра, които си срещал?
– Наскоро ме впечатли един ти-
раджия, Стойчо. Пътувахме за-
едно на ферибота към Италия
от Гърция. Стойчо с три думи
охарактеризира и италианци, и
гърци. Каза: „Гърците смятат,
че прадядовците са им бащи.“
Гърците си представят Арис-
тотел и Платон като свои роди-
тели, а те отдавна не са. Демек
гордеят се с хора, с които не би-
ва да се гордеят. Стойчо го каза
така артистично, че и аз тряб-
ваше да се замисля, за да разгадая
какво иска точно да каже. Никой
не е успял така иносказателно да
опише и изобрази самочувствие-
то на гърците. А след това каза
за италианците: „Не може да си
открил централното отопле-
ние, водопровода и пътищата, а
сега основната ти мечта да е да
се сгушиш в полата на майка си и
да спиш с гаджето на най-добрия
си приятел!“ Просто наблюде-
ния на един шофьор от неговия
ТИР. Такива обикновени хора чес-
то пъти са по-интересни от
всичките наши режисьори, взе-
ти накуп.
– Ако имаш възможност да
живееш във филм, кой би бил
този филм?
– В „Рим“ на Фелини. А също бих
живял и във „Великолепната сед-
морка“, защото ми е много лю-
бим. Само да не ме убият накрая.
(Смее се.) Но най-любимият ми
филм е „Амаркорд“ на Фелини. За
мене той е връхната точка на
световното кино. В киното не по-
насям новите измислици на Кус-
турица и на Тарантино. Това са

семпли момченца, които крадат с
пълни шепи от световното кино.
А непросветени глупаци смятат,
че те са оригинални типове. 
– Най-голямата щуротия, коя-
то си вършил?
– Не мога да я кажа тук. А иначе
сме вършили много щуротии.
Веднъж Мони Шварц, мой прия-
тел, ме помоли да му запиша чис-
лата от тотото, защото беше
в тоалетната. Бръкнах в джоба
му и видях фиша с неговите чис-
ла. Написах му ги и той дълго
време беше убеден, че е спечелил.
А аз в бързината бях сгрешил и
бях записал петица вместо шес-
тица. И искрено се изненадах, ко-
гато той вика: „Петица!“ А аз
го питам: „Петица?!“ Вършили
сме и други щуротии. Изнасяли
сме през прозореца мебелите на
една наша състудентка, която
живееше на партера. Бяхме заед-
но с Лафазанов. Не ни хареса как
е подредена квартирата є и ги
изнесохме. 
– Каква е представата ти за
щастие?
– Не знам. Никой не я знае. И
как да я знае.
– А имаш ли усещането, че
имаш всичко?
– Какво значи всичко? Човек не
знае за какво е създаден на тоя
свят. Какво значи всичко, какво
значи нищо? Дали това да нямаш
нищо не е по-хубаво от това да
имаш всичко? Реализмът е нещо
ужасяващо и като идеология, и
като жажда за пари и предмети. 
– За какво би продал душата си?
– Аз не знам дали не съм я про-
дал вече. Щото ние, суетните
театрали и хора на изкуство-
то, може би отдавна сме си
продали душите. В името на
няколко аплауза или награди.
Кой знае къде ще гнием?
– Имаш ли забележка към бъл-
гарските жени?
– Ходят облечени като прос-
титутки лятно време – с при-
лепнали блузки, без сутиен от-
долу, и с къси полички, така че
дупетата им се виждат. Това
го няма никъде по света. Никоя
жена не ходи облечена като кур-
ва освен българката. А иначе
българката е най-красивата же-
на на света. В Германия трябва
да ходиш с километри, за да ви-
диш красива като нея, а то мо-
же да се окаже, че е мъж.

Интервю на
Теодора СТАНКОВА

Снимки Мариана ПЕТРОВА

Обикновените хора често са по-интересни 
от всичките наши режисьори, взети накуп.
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Така казват за нас
мъжете и сигурно са
прави. Жените говорят
много, но са способни 
и само с една дума да
наранят някого така,
както на никой мъж не 
би му хрумнало. Какво е
клюкарстването? Лош
навик или психологическо
разтоварване?

У—
трашна рокля! Са-
ма ли си я ши?“ Как-
во е това? Компли-
мент или подиграв-

ка?  Или пък: „Мъжете си мис-
лят, че като съм привлекател-
на блондинка, значи съм глупава.
На теб с тази външност сигур-
но ти е много по-лесно...“

Защо жените са 
язвителни?

Дори с приятелките си. Някои
психолози смятат, че за всичко

е виновен законът за оцеляване
на видовете. Когато няколко
дами си бъбрят заговорнически
на чаша кафе, изглеждат добро-
намерени, но невинаги са. Всяка
от тях иска да бъде забелязана,
да е център на вниманието.
Конкуренцията диктува прави-
лата на общуването и жи-
вотът ни е борба за надмощие.

Сред жените също побеждава
най-силната. За разлика от мъ-
жете, ние рядко пускаме в
действие юмруците си. Но да
„убиеш“ ближния с една фраза, е
нещо съвсем друго. В тази бит-
ка няма правила, няма забрани и
ограничения. Особено когато
всички думи се окажат съв-
сем... прилични. В разговорите

си мъжете са открити и право-
линейни, а жените завоалират
агресията си под привидно неаг-
ресивни думи. Изследвания со-
чат, че словесният запас на же-
ните с висше образование е
средно с 350–400 думи по-богат
от речниковия запас на мъжете
висшисти.

Злословието 
като защита 

Ако момчетата в училище
просто си разменят по някой
юмрук, за да изяснят отноше-
нията си, то момичетата на
тази възраст шушукат зад гър-
ба на съучениците, обвиняват
или разпространяват сплетни. 

Другото женско оръжие е бой-
котът. Ако довчерашните ти
приятелки в един момент се
обединят против теб, в състо-
яние ли си да го забравиш? Дори
и след много години спомените
за подобни разправии предизвик-
ват у жертвата на бойкота
студена пот. 

Ние убеждаваме себе си, че
отдавна сме надраснали подоб-
но поведение. Но така ли е
всъщност? 

ДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМ
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ЖЕНИТЕ НЕ ГИ ХРАНИ 

С ХЛЯБ, ДАЙ ИМ 
ДА ЗЛОСЛОВЯТ

КАК ДА СЕ ДЪРЖИШ С КУчКИТЕ

��Те се „хранят“ с информацията, която хората разк-
риват за себе си. Не е необходимо да отговаряш под-
робно на въпросите им. Пази се от провокации, не от-
говаряй на лични въпроси и ако те обидят, се дръж
така, сякаш нищо не се е случило.
��Още по-добре е, ако реагираш с чувство за хумор,
ако успееш да обърнеш всичко на майтап. Имай пред-
вид, че за сплетницата това е най-обидното поведе-
ние. Тъй като не е постигнала целта си, тя ще загуби
интерес към теб и ще си потърси друга жертва. 
��Ако не успяваш да запазиш самообладание, опитай се
да излезеш от ситуацията с помощта на въображени-
ето. Например събеседничката ти има смешна фигура,
наподобяваща табуретка. Представи си я като табу-
ретка. 
��Полезно е да помниш, че сплетниците стават таки-
ва не от щастлив живот. Редно е да я съжалиш – гор-
ката, целият свят є е крив! Когато го направиш, ще
се почувстваш по-комфортно.
��Бъди нащрек, ако сплетницата се опитва да се спри-
ятели с теб. В един момент тя ще използва открове-
ността ти, за да ти навреди. Дръж се неутрално и на
дистанция.

 оварство и сплетни
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Блестяща коса 
от Шварцкопф!
С помощта на серията 
„Тафт – сияен блясък“

„Тафт сияен
блясък“ е серия коз-
метични продукти
за перфектна фикса-
ция, които ще
напълнят косата ви
с блясъци. Блещука-
щи частици подсил-
ват отразената
светлина в косата с
различен интензи-
тет и във всички
посоки. Серията
включва: лак за коса
за изключително
силна фиксация; пя-
на за коса с формула
Thermo-Protection,

която предпазва косъма от топла-
та струя на сешоара; гел за коса с
неслепваща фомула, който е изклю-
чително лесен за отмиване, и завъ-

ршващ спрей „Сияен блясък“ с бле-
щукащи частици, който направо
озарява прическата.
Специално за боядисана коса се
предлагат обновени лак и пяна
Colour-Shine с много силно ниво на
фиксация. Освен очарователен
блясък, те осигуряват и защита
от вредните слънчеви лъчи благо-
дарение на иновативната формула
с UV филтър и антиоксиданти. 

Коледната колекция 
на „Еверет“
съдържа искрящи сенки за очи в 3
специални нюанса. Единичните
сенки са обогатени с микроперли за
ултра бляскав завършек. Гаранти-
ран дълготраен ефект, без да се
размазват или събират в плисета-
та на очите. Искрящата очна ли-
ния съдържа блестящи металик
частици, с помощта на които пог-
ледът ви ще заблести неотразимо
в новогодишната нощ. Блестяща-
та пудра за лице и тяло е обога-

тена с перли за допълните-
лен блясък и сияние. Тя е с
деликатен аромат на цве-
тя – изключително подхо-
дящ за вечерно парти и за
специални поводи. Блестя-
щият гланц за устни с
микроперли е с уникален
цвят, наситен с нежни ме-
таликови и перлени части-
ци. Блясъкът за лице и
тяло е оригинален про-
дукт, който съдържа пер-
лени частици, придаващи
съблазнителен блясък на

кожата на тялото.

Колекцията 
Camay Chic – съблазън 
и изтънченост
Френско шампанско, романтична
музика, розови листа, коприна, еле-
гантни бижута... Магическата
формула на съблазняването не би
била пълна без новата колекция
Camay Chic, която съдържа душ-

гел, сапун и соли за вана с три нови
ухания. Fleur de l`Orangerie е изис-
кан, изпълващ с енергия аромат,
вдъхновен от екзотичните гради-
ни на Версай. Fleur de la Nuit е уха-
ние на тубероза, жсамин и гарде-
нии – напомня за разходка в гради-
не през лятна нощ. Fleur de Tiare е
неповторин мирис на цветето ти-
ара – екзотична гардения, която
се среща само в Таити. Новата ко-
лекция Camay Chic е посветена на
любимите моменти на двойката –
изискани, съблазнителния ухания,
които са като невидими бижута
за вашата кожа.

„Странно, че твоето дете не
престава да плаче – с чаровна
усмивка казва една майка на
приятелката си. – Сигурно не
спазваш режим. Когато детето
е научено на ред,
то е спокойно.
Виж моето бебе
колко сладко
спи...“ Или: „О,
ти вече чакаш
второ? Или още
не си отслабнала
след първото
раждане? А аз
само два месеца
след раждането вече влизах в
ученическите си дънки.“

Голямо 
удоволствие

Да обърнем внимание на един
удивителен факт. Когато мъ-
жете си разменят неприятни
реплики, това минава за
конструктивна критика. Кога-
то две жени си разменят хапли-
ви фрази, биват обвинявани, че
не могат да си държат змийски-
те езици зад зъбите. 

Но ако се замислим, възниква
въпросът, на какво се крепят
сюжетите на всички занима-
телни книги, филми, опери, ба-
лети и други произведения на
художественото изкуство. Ако

нямаше жени, които да доукра-
сяват фактите, да издават
тайни и да разпространяват
сплетни, нима тези произведе-
ния на изкуството нямаше да

са скучни и
повърхностни? 

Естествено,
че злословието
е голямо удово-
лствие. Няма
нищо по-прият-
но да разкажеш
на приятелка-
та си как глупа-
во е изглеждала

свекърва ти в новогодишната
нощ, облечена в рокля „трепач“
от розов плюш. Или да „свет-
неш“ своя приятелка за изневе-
рите на съпруга на ваша обща
дружка. И е цяло щастие да
споделиш с двама-трима души
тайна, за която са те помолили
да мълчиш. 

В края на краищата 

женската психика е
лабилна 

Това ще го потвърди всеки ле-
кар. Нашите емоции имат нуж-
да от вентил за изпускане на па-
рата, а злословието е прекрасен
начин за разпускане. При това е
напълно безплатно за разлика
от психотерапията. 

КАК ДА НАПРАВИТЕ

ВПЕчАТЛЕНИЕ

Преди всичко това зависи от обстоятелствата и от самия чо-
век, на когото искате да направите приятно впечатление.

Първо трябва да разберете какъв е той, как се държи. Ако посто-
янно усмихнатата ви физиономия не ви помогне, със сигурност ня-
ма поне да ви навреди. Но най-важното е да бъдете истински – та-
кива, каквито наистина сте, каквито са ви възпитали вашите ро-
дители и каквито вие самите се чувствате. 

�
Много хора се опитват да направят впечатление с облек-
лото си. Да, външният вид е много важен, но по-важното е

той да е в хармония с вашия вътрешен свят. В дрехите си трябва
да се чувствате на първо място комфортно, като във втора кожа.
Те трябва да съответстват на вашия стил на живот и на ситуа-
цията, в която се срещате с човека, на когото искате да направи-
те впечатление. Тук можете да приложите и малки женски хит-
рости. 

�
Предвидимите хора не са интригуващи. Ако срещата за вас
е много, много важна, ако от събеседника ви зависи вашето бъ-

деще, трябва да не се разкривате напълно. Играйте на загадъчност.

�
Въпрос на флуиди. Не се знае как точно се случва това, но
ако между двама души обменят добри флуиди, те се харесват

от първата минута, в която са се видели. Това за жалост обаче
не може да бъде изиграно, защо-
то е въпрос на помирисване. Да,
хората отделят феромони, кои-
то събеседникът долавя. Ако
миризмата им му харесва, той ви
приема безапелационно. Дори и
да не сте най-надеждният човек
на света. Единственото, което
зависи от вас в този случай, е да
подострите интуицията си, за
да разберете дали наистина чо-
векът срещу вас ви е харесал,
или не. 

�
Изслушвайте събеседника
си, но слушайте и себе си.

Не губете връзка с вътрешния си
глас. Той ще ви подскаже как да
отговорите или да реагирате по
време на важната среща.

Защо някои жени 
са язвителни дори 
когато разговарят 

с приятелка? 
Психолозите смятат,
че за това е виновен
законът за оцеляване

на видовете.



С
помняте ли си онзи
стар виц за съпруга-
та, която след неус-
пешни опити да отк-

лони вниманието на своя мъж
от неговата майка, решава да
се издокара в черно бельо, за да
го съблазни? Но виждайки я,
съпругът изплашено попитал:
„Леле, защо си в черно? Да не би
да е станало нещо с мама?“

Тази толкова сложна, специ-
фична и понякога задушаваща и
обсебваща връзка между майка
и син е дала повод за не едно и
две народни умотворения. От
векове тя провокира хорския
интерес най-вече с това, че е
суперстрастна и желязно все-
отдайна. Макар че много малко
жени открито заявяват, че ис-
кат да имат синове, те тайно
силно желаят това. 

Сигурно защото 
в мъжкия свят, в който

живеем, раждането 
на син дава на жената 
двойно могъщество. 

И ако бременността я прави
фалична, т.е. пълноценна, то
раждането на момче създава у
нея чувството, че тя прите-
жава нещо повече от другите
жени.

Само по себе си желанието да
имаш син не предполага превръ-
щането на жената в задушава-
ща и обсебваща майка. Но ако
тя няма необходимите качест-
ва да води автономен живот,
тогава започва да третира де-
тето си като играчка, за да се
почувства завършена и цялост-
на личност. 

Колкото по-малко 
уважение изпитва 
една жена към себе си,
толкова повече ще се
опитва да използва 

връзката със сина си 
като източник на сила. 

И като средство, с което ще
манипулира най-напред съпруга
си, а след това и жените в жи-
вота на своето дете. Тя ще
контролира и обгрижва педан-
тично рожбата си от мъжки
пол, ще се старае по всякакъв
начин да има детето само за се-
бе си. Несъзнателно ще превър-
не сина си в своеобразна своя
притурка, върху която ще про-
ектира очакванията си за успех
и неосъществените си мечти.
И най-лошото – ще се опита да
детерминира пътищата за
тяхното реализиране. 

Ревностно ще пази 
своето дете, 
принуждавайки го 
да усвои собствените є
навици, докато накрая 
го феминизира или 
го прогони на хиляди 
километри от себе си. 

Голямата любов към синовете
нерядко спасява жените от
собствените им любовни разо-
чарования. Символично те
превръщат момчетата си в
свои „любими“ и още повече
затрудняват връзките им с
други жени. 

Паднали в капана 
на майчината любов, 
синовете очакват 
от партньорките си 
да ги обичат по начина,
по който са обичани 
от своите майки.

Това определено ги прави нес-
пособни да се справят с предиз-
викателствата на живота. От
друга страна, те започват да
изпитват желание да защита-
ват своите майки, което жела-
ние е прекалено и ги лишава от
възможността да изпитват ра-
дост от истинска интимна
връзка с жена и, естествено, от
едно хармонично брачно съжи-
телство. 

Истинската майчина 
любов се изразява 
в способността на 
майката да направи 
от децата си 
автономни и цялостни
личности. 

Ако самата майка не е такава
личност, едва ли ще се справи с
тази толкова голяма отговор-
ност – да направи наследниците
си можещи и щастливи хора.
Особено ако те са от мъжки
пол.
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Ïðîöåäóðè â äåðìàòîëîãè÷åí
öåíòúð 

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

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

òåë.: +359 887 52 48 00, +359 2 852 48 00, +359 2 852 48 01
www.dermaproclinics.com
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1. Õèìè÷åñêè ïèëèíã 
Easy peel

Easy Peel ïðåäñòàâëÿâà õèìè÷åñêè ïèëèíã ñ 15% òðèõëî-
ðîöåòíà êèñåëèíà, êîéòî ïðåäèçâèêâà ïðåìàõâàíå (èç-
ëþùâàíå) íà ïîâúðõíîñòíèòå ñëîåâå íà êîæàòà.  Â ðåçóë-
òàò òÿ ñå èçãëàæäà, îñâåæàâà, ñòàâà ïî-ìåêà è íåæíà.
Ïèëèíãúò å åôåêòèâåí çà òðåòèðàíå íà ïîâúðõíîñòíè
áðú÷êè, ïèãìåíòàöèè, àêíå è áåëåçè îò àêíå, ëóíè÷êè,
êàêòî è çà îáùî îñâåæàâàíå íà êîæàòà. Çà ïîñòèãàíå íà
îïòèìàëåí åôåêò ïèëèíãúò ñå ïðèëàãà 1 ïúò ñåäìè÷íî â
4 ïîñëåäîâàòåëíè ñåäìèöè. Íîâàòà êîæà å îáíîâåíà,
ãëàäêà è åëàñòè÷íà.

2. Õèìè÷åñêè ïèëèíã 
Amelan

AMELAN® å èçáåëâàùà òåðàïèÿ, êîÿòî ãàðàíòèðà ïðå-
ìàõâàíåòî íà âñÿêàêúâ âèä ïåòíà ñ ìåëàíèíîâ ïðîèçõîä
â ðàìêèòå íà 20 äíè. Ïðîöåäóðàòà å ñ áúðçî èçáåëâàùî
äåéñòâèå è ñëàá äî ëèïñâàù ïèëèíã åôåêò. AMELAN® ñå
õàðêòåðèçèðà ñüñ ñëåäíèòå âüçìîæíîñòè è ïðåäèìñòâà:
�ïèëèíãúò å ìíîãî åôåêòèâåí ïðè âñåêè òèï ìåëàçìà �
ìîæå äà ñå ïðîâåæäà ïî âñÿêî âðåìå íà ãîäèíàòà �ïîäõî-
äÿù å çà âñåêè òèï êîæà �èçëàãàíåòî íà ñëüíöå íå âîäè
äî ïîâòîðíàòà ïîÿâà íà ïåòíàòà �ïèëèíãúò å íàïüëíî
áåçîïàñåí.

3.Õèìè÷åñêè ïèëèëèíã 
Alpha Beta complex

Ïðåäñòàâëÿâà ïîâúðõíîñòåí ïèëèíã ñ àëôà- è áåòà-

õèäðîêñèêèñåëèíè. Òîé å ñïåöèôè÷íî ðàçðàáîòåí çà ëå-
÷åíèå íà ïàöèåíòè ñ àêíå. Ïðîâåæäà ñå êóðñ îò 6 ïðî-
öåäóðè 1 ïúò ñåäìè÷íî, êàòî ïðîäúëæèòåëíîñòòà íà åä-
íà ïðîöåäóðà å 30 ìèí. Íà âòîðèÿ èëè òðåòèÿ äåí ñëåä
ïðîöåäóðàòà çàïî÷âà ôèíî è ïî-èíòåíçèâíî  èçëþùâà-
íå, êîåòî ïðîäúëæàâà îêîëî 3–4 äíè. Ïðåç òîçè ïåðèîä
ñå èçïîëçâàò ëå÷åáíèòå ïðîäóêòè çà àêíå, íàçíà÷åíè îò
ëåêóâàùèÿ äåðìàòîëîã. Ïðè ÷óñòâî çà ñóõîòà ìîãàò äà
ñå èçïîëçâàò õèäðàòèðàùè ïðîäóêòè, êîèòî ñà íåêîìå-
äîíîãåííè.

4.Õèìè÷åñêè ïèëèíã 
Mene&Moy TCA

Ïðåäñòàâëÿâà ãåëíà ôîðìà íà òðèõëîðîöåòíàòà êèñåëè-
íà ñ êîíöåíòðàöèÿ 20 èëè 30%. Ïðîöåäóðàòà å ïîäõîäÿ-
ùà çà òðåòèðàíå íà ôèíè è ïî-äúëáîêè áðú÷êè è îñîáåíî
çà ñòÿãàíå íà îòïóñíàòà êîæà. Îòíåìà 45 ìèí, êàòî ïðè
íóæäà ñå ïîâòàðÿ ñëåä îêîëî 2 ìåñåöà. Ïðåäèçâèêâà èç-
ëþùâàíå íà ïîâúðõíîñòíèòå è ïî-äúëáîêè ñëîåâå íà åïè-
äåðìèñà. Ñëåä ñàìàòà ïðîöåäóðà êîæàòà å çà÷åðâåíà, êà-
òî òàçè ÷åðâåíèíà èç÷åçâà â ðàìêèòå íà 2–4 ÷àñà. Íà
ñëåäâàùèÿ äåí êîæàòà ñòàâà êàôÿâà è îò òðåòèÿ-÷åòâúð-
òèÿ äåí çàïî÷âà èíòåíçèâíîòîòî º èçëþùâàíå. Ïîÿâèëà-
òà ñå ìëàäà êîæà å ñâåæà è ëåêî çà÷åðâåíà. Íî òàçè ÷åð-
âåíèíà ìèíàâà â ðàìêèòå íà 3–5 äíè. Æåëàòåëíî å ïðåç
ïúðâèòå íÿêîëêî äíè ïàöèåíòèòå äà íå ñå èçëàãàò íà
ñëúíöå. Òîçè  ïèëèíã ìîæå äà ñå èçïîëçâà è çà òðåòèðàíå
íà âúçðàñòîâè ïèãìåíòàöèè ïî ãúðáà è ïî ðúöåòå.



А
ко усещате тези признаци, непремен-
но отделете време за един честен раз-
говор със себе си, започващ с въпроса:
„Какво наистина искам да правя с ос-

татъка от живота си?“ Ако не получите
бърз отговор на този въпрос и преди да ре-
шите да смените работата си с първата,
за която ви одобрят, помислете 

от какво точно 
искате да избягате 

Проблеми, недоволни клиенти, неразбрани
колеги и взискателни шефове има риск да
срещнете навсякъде. Ако напуснете необ-
мислено настоящото си работно място
или направите само формална промяна, е
твърде възможно и да се разочаровате. Не
очаквайте на новото място да няма препя-
тствия и предизвикателства. 

Имайте предвид, че смяната на работата
невинаги е единственото вярно решение,
когато се чувствате по този начин.

Проучете дали не е възможно 
да видоизмените настоящата си работа, 

за да я направите по-удовлетворяваща 
и значима. 

Но ако продължавате с усилия и неудовол-

ствие да преживявате времето между по-
чивните дни, вероятно ви е необходима по-
съществена промяна. 

В идеалния случай 

работата изразява 
нашата същност 

Желаната и удовлетворяваща кариера е в

синхрон с нашите ценности, таланти и ис-
тински важните за нас неща. Преди да нап-
равите промяната, дайте си сметка кои са
тези неща за вас. 

Уверете се, че не искате просто 
да смените премяната, а наистина желаете
да продължите напред, към нещо по-добро. 

Проучете на какво бихте се научили на
новото си работно място, какви умения
ще развивате, с какви хора ще общувате.
Но бъдете сигурни, че ако не сте готови да
се усъвършенствате, да положите усилия,
да покажете на управляващите и колегите
си колко и на какво сте способни, може да
се окаже, че промяна по същество няма.

ПРЕДИ и СЛЕД промяната
В навечерието на новата година всеки от

нас съзнателно или не започва да прави сво-
ята равносметка и да мисли за някаква про-
мяна в живота си. Често чуваме различни
обещания от хората около нас: „От Нова
година спирам цигарите.“; „От Нова година
започвам да се храня по-здравословно и да
спортувам.“; „След Нова година ще започна
да си търся нова работа.“; „След празници-
те ставам нов човек.“

Тя е част 
от нашата култура 

Спомнете си приказката за грозното па-
тенце, което става красив лебед, и за неуг-
ледното момиче, което се превръща в кра-
сива принцеса и печели сърцето на прекрас-
ния принц. Или пък за съвременния холиву-
дски вариант – амбициозната секретарка,
която изведнъж заема мястото на шефка-
та си („Работещо момиче“).
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П Р А В И Л А Т А  З А  Д В И Ж Е Н И Е  П О

ИСКАМ ИСКАМ нова
работа
нова
работа

НО ДАЛИ СТЕ ГОТОВИ 
ЗА ПРОМЯНАТА?

Уморени сте още от сутринта, не ви се става от леглото, 
работният ден ви се струва безкрайно дълъг, не можете да се 
съсредоточите по време на работа. Това, което преди ви е 
вдъхновявало, сега ви е безинтересно... 

...трябва да започнете отначало
1. Не съжалявайте за нещата, които са

се случили.
2. Извличайте поука от тях.
3. Не хабете енергия за отмъщение.
4. Изградете по-добра основа в бъдеще.
5. Разширявайте кръга си от познати.
6. Не изпускайте хората, които цените.
7. Вземете си почивка и възстановете

енергията си.
8. Въведете ред в личния си живот.
9. Работете упорито върху всяка появи-

ла се възможност.
10. Вслушвайте се в интуицията си.

10 златни правила на успеха,
когато...

a s t e r c l a s s  К А Р И Е Р Аm
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П Ъ Т Я  К Ъ М  У С П Е Ш Н А  К А Р И Е Р А
Защо искаме 

да се събудим нови
Очите ни непрекъснато срещат картини

от типа „ПРЕДИ и СЛЕД“. Всеки от нас тай-
но мечтае да промени живота си като с маги-
ческа пръчка. Защо толкова много се стремим
към промяната? Защо толкова силно искаме
изведнъж да се „събудим“ нови хора? 

В същността на човешката природа е за-
ложен стремежът да бъдем добри, да има-
ме добри взаимоотношения с хората около
нас, да вършим работата си добре, да се
чувстваме по-добре и в крайна сметка да
живеем по-добре. Вдъхновени от символи-
ката на посрещането на новата година,
всички мечтаем за ново, по-добро начало.

Възможно ли е да се превърнем в „добрата
фея“ на собствената си житейска промя-
на? Ето няколко основни принципа за успех,
които са приложими във всички сфери на
живота – работата, семейството, отно-
шенията и дори свободното време.

1.Три пъти мери

Когато правим своята равносметка, чес-
то сме склонни да отричаме всичко от ми-
налото си и да си представяме картината
„ПРЕДИ“ само в тъмни тонове. Направете
честна оценка на настоящата реалност.
Преценете: какво работи добре; какво
трябва да се поправи; какво не ви харесва;
какво харесвате и желаете да запазите;
какви са ценните неща, които искате да
съхраните, и какво искате окончателно да
загърбите. Не изхвърляйте онези неща, кои-
то са важни за вас. Те може би се нуждаят
просто от осъвременяване.

2.Нарисувайте своята картина „СЛЕД“

Представете си, че сте един от онези
свои приятели, които винаги ви окуража-

ват и са способни да видят всичките ви
скрити положителни качества и предим-
ства. Погледнете се през неговите очи и
си представете мечтаната промяна във
възможно най-ярките цветове. Докато ри-
сувате вашата картина „СЛЕД“, не се
страхувайте да я разкрасите максимално.
Запечатайте я в съзнанието си и се опи-
тайте да усетите емоциите, които пре-
дизвиква тя у вас. Какво ви спира да се
превърнете в художника, нарисувал такава
ярка картина?

3.Без усилия промяната е невъзможна

Това, което не е написано в списанията
под снимките „Преди“ и „След“, са усилия-
та, които трябва да положите, за да запа-
зите ново си „аз“. Обръщайте внимание на
промяната, случваща се във вашия живот,
научете се да я усещате и да съхранявате
това усещане. Вашата представа за промя-
ната и настоящото ви състояние ще ви во-
дят към целта.

4.Мярка за успех

Как ще разберете, че сте осъществили
желаната промяна? Намерете начин да из-
мервате успеха – честна обратна връзка
от семейството и приятелите, признание
от вашия началник, количество време, пос-
ветено на творческо търсене на пътя към
промяната, усилия, вложени в придобиване
на нови знания и развитие на способности.

Със сигурност промяната няма да се слу-
чи за една нощ, но следвайки тези прости
стъпки, един ден вашата картина „СЛЕД“
ще бъде напълно завършена и ще изглежда
прекрасно. Успех на всички, които държат
вълшебната пръчица в своите ръце!

Рада ЙОСИФОВА,
психолог

Колко често си давате сметка

накъде върви вашата кариера?

А) Внимателно планирам

професионалното си развитие.

Б) Винаги се оглеждам за нещо 

по-добро.

В) Какъв хубав въпрос! Сега си

давам сметка, че вече съм 

над 30 и още се занимавам 

с разни дребни неща на парче...

Както и да сте отговорили на

този въпрос, веднага изниква

следващият: „А добре ли сте

планирали посоката?“

Естествено, различните хора

избират различен професионален

път – едни целенасочено се

развиват в една и съща сфера,

докато други се пробват в

различни поприща заради

разнообразието и различните

предизвикателства.

Какъвто и да и вашият подход

обаче, добре е да сте наясно 

със своите силни страни, 

за да определите безпогрешно

посоката. Все пак вие сте

капитанът, нали?
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»
зпадали ли сте в положение, в
което много ви се иска някой да
ви посъветва, да ви каже как
точно да постъпите, кое е доб-

рото за вас, в каква посока да поемете? А
не ви ли се е искало един цял период от жи-
вота си да оставите в ръцете на друг и то-
зи друг постоянно да ви подтиква: „В поне-
делник направи еди-какво си, следобяд гово-
ри с еди-кого си, направи нещото по точно
такъв или онакъв начин!“ Мечтиии – бихте
възкликнали вие. Защото в живота не само
че такива неща не се случват, а тъкмо об-
ратното – някой от близкото ви обкръже-
ние очаква непрестанни съвети от вас. Не
се ядосвайте, защото да сте в ролята на
ментор е разкошно. 

Някой ви е гласувал 
доверие 

Оценил е разумността ви, благоговее пред
вашите знания. Ментори (наричаме ги още
наставници и духовни водачи) е имало още в
древността. Сигурно затова древните са
живели по-достойно и по-смислено от нас.
Царят на Итака Одисей оставил младия си
син в ръцете на Ментор – мъдър и способен
наставник. Тъкмо Ментор е научил младе-
жа да се контролира, да се развива и да пое-

ма отговорности. 
Днес думата „ментор“ описва човек, кой-

то помага на друг човек да развие своите
скрити способности и да върви напред в
живота.

Всички преуспели хора, независимо в коя
епоха са живели, ги обединява едно нещо –
никой от тях не се е срещнал с успеха бла-
годарение само и единствено на собствени-
те си сили. По пътя си напред и нагоре те
са се запознавали задължително с някого,
който е развивал мъдростта им, подпома-
гал ги е чрез опита си и ги е учил да успя-
ват. Ако се замислим сериозно, почти всич-
ки, на които им е провървяло в кариерата,
дължат това на факта, че някой ги е нас-
тавлявал в подходящия момент. И даже ги
е подбутвал, така да се каже.

Какъв трябва да бъде той
Ще се запитате нуждаете ли се наистина

от личен инструктор и на колко години
трябва да бъде той. Дали да е дългобрад
старец, или разкрепостен младеж-бунтар?
Не е ли достатъчно, че си имате вкъщи
съпруг, който ви дава досадни наставления
как точно да правите нещата, или пък при-
ятел, който постоянно ви мърмори как
точно да се държите?

Там е работата, че този инструктор не е
задължително нито да е стар, нито да е от
същия пол, нито дори да е от същата наци-
оналност. Още от древността хората са
разпознавали три типа ментори.
МЕНТОР ВДЪХНОВИТЕЛ е човек, ко-
гото ще потърсите за глътка вдъхновение.

Възможно е той да е оратор, чието изказ-
ване ви е поразило и ви е накарало да се за-
мислите дали да не поемете по нов път в
живота. Този човек обаче задължително
трябва да бъде преуспял в сравнение с вас.
И да не го срещате всеки ден, а единствено
един или два пъти в годината, колкото да
си вземете заряда вдъхновение от него.
МЕНТОР УЧИТЕЛ е човек, който търпе-
ливо и дълго време се е занимавал с обучени-
ето ви по определен предмет или материал.
Учителят може да ви помогне да откриете
пътя си към знанието и да подреждате
майсторски информацията в главата си,
така че да ви върши работа. Наградата за
този учител ще са порасналото ви умение и
компетентността ви в определена област.
Вашите отношения с този инструктор
могат да продължат дни, месеци или годи-
ни, а тяхната цел е стигането тавана в ня-
каква област.
МЕНТОР ПРОВОДНИК Той е „длъжен“
да усеща накъде сте се запътили. Този
инструктор може да е баща ви, майка ви,
съпругът ви или деловият ви партньор. Ня-
кой приятел дори. Той трябва да може да си
представя вашия успех, да вижда доста по-
далече вас, да има визия за вашето бъдеще.
Инструкторите проводници по природа
трябва да са даващи хора. Ако осъзнаете, че
ви е нужен такъв наставник, то трябва да
се примирите с мисълта, че той ще очаква
от вас много повече, отколкото вие смя-
тате, че сте способни да дадете.

Как да намерите ментора
на живота си

1Като начало определете петима души,
на които се възхищавате. Запишете

66
Бела, брой 1 (119), 2008

CMYK-66

а м о у с ъ в ъ р ш е н с т в а н ес
На кого му е притрябвал 

ћ≈Ќ“ќ–?!
На кого му е притрябвал 

ћ≈Ќ“ќ–?!

Менторът учител може да ви помогне
да откриете пътя си към знанието 

и да подреждате майсторски 
информацията в главата си, така че 

да ви върши работа.

Менторът проводник трябва да може
да си представя вашия успех, 

да вижда доста по-далече вас, 
да има визия за вашето бъдеще.
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„Джоревата къща“ –
механа за ценители

Навръх Димитровден в столичния
квартал „Симеоново“ бе официал-
но осветена уникалната механа
„Джоревата къща“. Естествено, в
присъствието на много гости,
партньори и клиенти, които бяха
дошли да поднесат пожеланията
си за здраве и берекет. Заведение-
то работи успешно от две години
и е пропито с български дух, кой-
то се усеща както в интериора и

в музиката, която звучи за клиен-
тите му, така и в специалитети-
те, приготвени по традиционни
български рецепти. Ако искате да
се почувствате българи и да по-
хапнете от богатото меню на г-
жа Лазарова, непременно се отбий-
те в „Джоревата къща“. Адресът
е кв. Симеоново,  ул. „Витошки
езера“ № 12. Няма да съжалявате.

Тихите уреди 
на AEG-Electrolux
Световният лидер в производ-
ството на домакински електроу-
реди предлага на пазара у нас пър-
вите две серии от уреди – перални
Lavamat и сушилни Lavatherm, от
новата продуктова линия Silent
Kitchen („Тиха кухня“). 
Новите продукти се представят
заедно неслучайно. Обединяват ги
не само безшумната работа, ди-
зайнът, високата икономичност

на енергия и консумативи, седем
килограмовият капацитет, но и
фактът, че те са идеално решение
за ограничено пространство. Пос-
тавени един върху друг, те образу-
ват колона, за която са необходи-
ми само 60 см на 60 см място. 
Продуктите от серията Lavamat
на AEG-Electrolux са снабдени със
специална система Silent System
Plus за намаляване на шума. Нама-
ляването на вибрациите в цялата

конструкция, окачването на бара-
бана и особено новият тих инвен-
торен мотор осигуряват безшум-
ното пране и центрофугиране. Но-
вите перални от серията дават
възможност на потребителя сам
да реши как да изпере прането, без
да го ограничава в набор от стан-
дартни програми.  Той сам може
да  съчетае няколко функции в ед-
на програма, да запамети любими
програми със или без допълнителни
функции. Енергийният клас е A
plus, което означава, че новите пе-
рални имат с 10% по-висока-енер-
гийна ефективност в сравнение с
най-високия енергиен клас А.
Сушилните от серията Lavatherm
на AEG-Electrolux са най-тихите
въздушни кондензационни сушилни,
които за момента се предлагат в
Европа. В тях са внедрени инова-
тивни решения за спестяване на
енергия и време.

имената им и срещу тях навиците им, от
които вие сте във възторг. Срещайте се
по-често с тези хора. Задавайте им конк-
ретни въпроси, свързани с техния успех.

2Открийте и включете в живота си
един много преуспял човек. Той би могъл

да бъде случаен познат. Замислете се дали
от студентските години не познавате ня-
кого, който на този етап води интересен и
организиран живот. Възстановете отно-
шенията си с бивши свои колеги, на които
сте се възхищавали.

3Ако сте решили, че ви е необходим
ментор вдъхновител, потърсете удо-

бен случай да се запознаете със знаменит

писател, популярен политик или с преус-
пяващ бизнесмен. Може да отидете на
мероприятия, на което същият този чо-
век ще се изказва. Подгответе се с под-
ходящи въпроси и веднага след края на
речта му, се срещнете с него. Както каз-
ват Сюзън Бикслер и Лиза Шерер – специ-
алисти по общуването, – в много от би-
ографиите на знаменитите хора могат
да се открият примери за това, как ня-
кой от тях е решил, че му е нужен мен-
тор вдъхновител, положил е усилия да се

запознае с него и това завинаги е проме-
нило живота му.

4Намерете сили в себе си и вие да стане-
те ментор на някого. Защото, както

казва Робърт Саус, ние можем да определим
човека по това, което той прави, но има
един много по-добър начин и той се състои
в това да погледнем какво същият този чо-
век дава.

5Колкото повече работите над себе си,
толкова по-лесно ще ви осеняват идеи,

които да работят за вас. И ще ставате
по-силни. Необходима ви е единствено
смелост, за да изпълните съветите, кои-
то животът ви изпраща под формата до-
ри на случайни на пръв поглед познания. За-

щото, както гласи една арабска поговорка,
„Този, който не знае и не знае, че не знае,
той е глупак. Избягвайте го. Този, който
не знае и знае, че не знае, той е невежа – на-
учете го. Този, който знае и не знае, че
знае, той спи – разбудете го. Този, който
знае и знае това, което знае, той е мъдрец.
Следвайте го.“

Търсете мъдреците в живота си. Но за
всеки случай се вгледайте и в самите себе
си. Защото, знае ли човек, може пък мъд-
рецът да сте точно вие. Тогава няма да ви
остане нищо друго, освен да разбудите зас-
палата си мъдрост и да я накарате да зара-
боти за вас.

Венета МЛАДЕНОВА, 
психолог

Всички преуспели хора, независимо 
в коя епоха са живели, ги обединява

едно нещо – никой от тях 
не се е срещнал с успеха 

благодарение само и единствено 
на собствените си сили.



Той мълчи угнетяващо
Съвършено нормално. Психолингвисти из-

числили, че на ден мъжът произнася средно
5000 думи, а жената – 15 000. Мъжът мълчи
не защото не иска да говори с вас или пък
крие страшна тайна. Просто няма същата
потребност от общуване, каквато имат
обикновените земни жени. Бъбрейки си с
приятелка, с майка си или с мъжа си, жена-
та всъщност, смила и възприема цялата ин-
формация, затрупала я през деня. Това е ней-
ният начин да се бори за предна позиция в
информационното общество. А след
тежък ден мъжете сядат пред домаш-
ния компютър, за да убиват чудовища.
Което не означава, че не се радват да
видят жените си. Просто са уморени.

ЖЕНСКАТА ТАКТИКА Оставете го
поне час да се разправя със своите чудови-
ща. След това той доброволно ще дойде
при вас в кухнята и ще завърже разговор.
Само не го притискайте да ви споделя, ако
го видите, че се взира като зомбиран в една
точка. При вида на тази физиономия изпо-
лзвайте времето в своя полза – побъбрете
си с приятелка по телефона. И не се оправ-
давайте, че няма на кого да се обадите, за-
щото така или иначе ние няма как да прове-

рим дали това е вярно. 

Той не говори ласкави думи
Дайте да се разберем. Вие със сополив хла-

пак ли искате да живеете, или с надежден
мъжкар? Още когато всички сме живели в
пещерите, жената седяла до огъня и търпе-
ливо чакала да се прибере той, ловецът. А
когато той се приберял, едва ли е разгова-
рял с жената си така: „Миличко, патенце,

писенце, пухченце, виж какъв симпатичен
мамут в цвят охра отстрелях.“ В такива
отговорни и тежки моменти всички разго-
вори трябва да се сведат до минимум. Но
това е било отдавна, ще кажете вие. Да, но
след това мъжете са ходели на войни дълго
време и са разработили свой специален вое-
нен език. Как са разговаряли помежду си?
Ето така: „Прицели се! Стреляй!“ А жени-

те са ги обичали още повече заради победи-
те им – над мамутите и над враговете. И
са седели тихо и кротко вкъщи, разработ-
вайки своя женски речник, разказвайки си ед-
на на друга това-онова или хокайки децата.

ЖЕНСКАТА ТАКТИКА Определете
приоритетите. Ако искате от сутрин до
вечер да слушате дитирамби по свой адрес,
намерете си някой непризнат художник,
който за нищо на света не би могъл да убие
и кокошка, камо ли мамут (да се чете, че не
би могъл да заработи и сто лева). Такъв
мъж ще ви напише книга със сонети. Но за
жалост те ще възпяват не толкова ваши-
те достойнства, а неговите страдания. А
ако искате стабилност, успех и финансово
благополучие, ще трябва да се примирите с
това, което имате. Или пък опитайте да

му обясните: „Знаеш ли, че би ми било
много приятно да ме наричаш „слънчи-
це“. И му го напомняйте по-често. Не
е изключено след това той до края на

дните ви нарича „слънчице“. Но това не
би му попречило да ви изневери с някоя

„луничка“.

Той не разбира от намеци
Няма и да разбере. А и сам няма да ви на-

мекне нищо. При марсианците това не е
прието. Планетарна особеност на марсиа-
неца е, че говори онова, което мисли. Напри-
мер ако попита „Къде е хлябът“, това не
означава, че ви обвинява, че не сте купили
хляб. Той просто не вижда пред себе си хляб
и се интересува къде може да е. Ако му да-

ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ
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Разбирателство 
с марсианец

Разбирателство 
с марсианец

БЕЗ ПОМОЩТА НА ПРЕВОДАЧ! С приятелките си 
ние се разбираме и без думи,
но с мъжете... 
БЕЛА откри седем 
ефективни начина да 
контактувате по-пълноцен-
но с марсианците. 
Без помощта на преводач
от... марсиански. 
Защото, както знаете, 
в любовта третият 
винаги е излишен.

Пред вас даже не стои марсианец, 
а дете на марсианец, което изпитва

силен страх. Ако го похвалите, 
следващия път то ще се държи доста
по-добре. Психолозите наричат този

подход „манипулация 
на свръх „аз“-а“.



дете да разбере, че сте разбрали фразата
му като обвинение към себе си, той ще ви
послуша и действително ще изсипе по ваш
адрес поток от обвинения. В случая се нала-
га да се справите със собствените си проб-
леми. Замислете се кое надделява у вас –
перфекционизмът ви на бивша отличничка
или чувството ви за вина.

ЖЕНСКАТА ТАКТИКА Формулирай-
те разбираемо молбите и желанията си
и ги изстрелвайте в прав текст. Напри-
мер : „Много искам тази зима да отидем
за Нова година на Малдивите.“ Иначе със зао-
биколното „А знаеш ли, че тази година на
Малдивите са открили нов хотел“ още пет
години ще карате новогодишната нощ в ком-
панията на досадните приятели на мъжа си
вкъщи. А момчето от Марс така и няма да
разбере откъде всяка година се взема това
злобно настроение у вас точно на 31 декември. 

Той не умее да общува 
с приятелите ви

И когато те ви дойдат гости, седи и мъл-
чи като комунист. Макар че се случва и
точно обратното – напълно нормален, въз-
питан и интелигентен марсианец да започ-
не да се държи като разпасан докер в присъ-
ствието на повече хора. И в този, и в дру-
гия случай вие се червите от срам и впряга-
те цялата си енергия да го убедите да не
пие пета текила, а да се опита да се държи
адекватно. 

ЖЕНСКАТА ТАКТИКА Успокойте се,
но успокойте и него. Защото сигурно той
се страхува от тези хора. Стеснява се, за-
щото в миналото някоя глупава землянка е
заклеймила общуването му като варварско,
а костюмът му като идиотски пред прия-
телите си. Кажете нещо мило по негов
пред гостите и приятелите си. След като
те си тръгнат, му обяснете какво точно
ви е харесало в неговото поведение. Но не се
заблуждавайте, че в този момент общува-
те с възрастен, разумен човек. Пред вас да-
же не стои марсианец, а дете на марсианец,
което изпитва силен страх. Ако го похва-
лите, следващия път то ще се държи доста
по-добре. Психолозитe наричат този под-
ход „манипулация на свръхаза“. Когато хва-
лиш някого и мислиш за него по-добре, от-
колкото той се представя, този някой ще
се скъса, за да оправдае доверието ти. 

Той не ви изслушва
Вие нежно го питате: „Нали довечера ще

ходим да пазаруваме?“ А той след пет ми-
нути си уговаря среща с приятели по теле-
фона за седем и просто ви уведомява. Поня-
кога ви се струва, че живеете с деспот,
който не зачита желанията ви. Проблемът

е, че по природа жените са по-меки и по-гъв-
кави, а в речта си те не са толкова едноз-
начни като мъжете. Мъжете много по-чес-
то използват подбудителни и съобщителни
изречения, а въпросителните – само в слу-
чай, че искат да разберат останали ли са им

чисти ризи и къде точно се намират.
ЖЕНСКАТА ТАКТИКА Изречението

„Нали довечера ще ходим да пазаруваме“ за
него не се явява даже въпрос. Трябва да го
питате конкретно: „Удобно ли ти е да
отидем днес вечерта в 19.00 на пазар?“ Той
е свикнал да общува така и не подозира, че
съществуват и други начини. В неговата
мъжка конкуретна среда, където всички
мерят количества гигабайти, мекапиксели
и сантиметри, не се оцелява с друг тип об-
щуване. Там всичко е конкретно и ясно. И
задавайте въпроси, съдържащи два (не пове-
че!) варианта на отговор.

Той не ви се обяснява 
в любов

Или не ви обича, или ви обича, но се стра-
хува да ви го признае. По статистика 1/4
от пациентите мъже, които се обръщат за
помощ към психотерапевт, са интимофо-
би. Те се страхуват като пеперуда от огън
от фразата „Обичам те“. А също и от се-
риозните отношения. Любовно признание
тези мъже са готови да изрекат само ако
им забивате клечки под ноктите.

ЖЕНСКАТА ТАКТИКА Ако тези думи
действително са толкова важни за вас, раз-
делете се с този човек колкото е възможно
по-бързо, защото той няма да удовлетвори
желанията ви. Макар че по-умните жени не
биха постъпили така. Те си дават вид, че
всички думи вече са казани, и продължават
отношенията, докато марсианецът не
престане да им звъни и да им предлага да се
срещат. В много случаи такива романи
плавно прерастват в семеен живот, пълен с
деца, внуци, щастие и хармония. И всички
са доволни.

Той не ви разбира, 
вие него – също

Възможно е това да стане повод да се раз-
делите още утре, да изтриете телефона
му и да изхвърлите от 15-ия етаж всички-
те му снимки. Но не бързайте с радикални-
те мерки. Както е писал философът Хайде-

гер, „Същността на близостта е в сближа-
ването“. И докато го има това движение
един към друг (даже и ако то е бавно), от-
ношенията значи се развиват. Несходство-
то възбужда. Когато в двойката всеки поз-
нава другия до болка, интригата изчезва.
Разгадаването понякога се оказва доста по-
безинтересно, отколкото търсенето на

отговора на загадката.
ЖЕНСКАТА ТАКТИКА Не се вма-

ниачвайте в желанието си да опознае-
те своя марсианец докрай, да го изучите,

да изтръгнете мозъка му, да го разложите
на части, които да изследвате под лупа.
Възможно е самият той да се страхува да
разбере цялата истина за себе си. И да изпа-
да в ужас от мисълта, че някой друг би
могъл да я научи преди него. Да кажеш на
човека, че го познаваш из основи, е равно-
силно на оскърбление („Ти си прочетена
книга за мен!“ „До болка предсказуем си!“).
Скрийте в малка торбичка малко свои тай-
ни и позволете на мъжа до вас също да си
има тайна кутийка. И ако изведнъж, в про-
цеса на търсене или на почистване, вие я
откриете, направете се, че не сте я видели. 

Казват, че щастието е, когато те разби-
рат, а нещастието – когато са те разбра-
ли докрай. 
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Да кажеш на човека, 
че го познаваш из основи, 

е равносилно на оскърбление 
(„Ти си прочетена книга за мен!“ 

„До болка предсказуем си!“).
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Още от ранна детска възраст знаем, че витамините са
важни за нормалното функциониране на организма. През
зимните месеци ние по-често си купуваме комбинирани

витамини от аптечната мрежа, където разнообразието от
тези продукти е объркващо голямо. Широко разпространена
заблуда е, че всички витамини са, общо взето, еднакви, затова
няма значение какви ще предпочетем. Това, разбира се, не е та-
ка, но е истина, че често е трудно да направим оптималния
избор според собствените си нужди. 

ЗЗААЩЩОО  ССАА  ВВААЖЖННИИ  ВВИИТТААММИИННИИТТЕЕ??  

Витамините са нискомолекулни органични съединения с раз-
лична химична природа, които се синтезират главно в расте-
нията и частично в микроорганизмите. Синтезират се и в
човешкия организъм, но само някои от тях, и то в малки ко-
личества. Витамините имат изключително голямо значение
за организма, тъй като са необходими за нормалното проти-
чане на всички биологични процеси, за усвояването на храни-
телните вещества, за растежа, за възстановяването на
клетките и тъканите. Те повишават имунобиологичната ре-
активност и устойчивостта на организма към въздействие-
то на неблагоприятните фактори на околната среда. Вита-
мините подпомагат кръвообразуването и функциите на ня-
кои важни органи (черен дроб, жлези с вътрешна секреция) и
са необходими за нормалното усвояване на мазнините, въгле-
хидратите, белтъчините и минералните соли. ВВииттааммииннииттее
ооббааччее  ннее  ккооммппееннссиирраатт  ррааззннооооббррааззннооттоо  ххррааннееннее  ии  ннее  ссаа  ххааппччее--
ттаа  ззаа  ееннееррггиияя..  Те не притежават собствена калорийна или
енергийна стойност и не са заместители на каквито и да са
други хранителни вещества. Витамините са  преди всичко
кофактори при ензимните и хормоналните механизми, игра-
ят важна роля в метаболизма, като повлияват структурата
и функциите на органите, и не на последно място са включе-
ни в защитата на клетките. 

ЗЗААЩЩОО  ССАА  ВВААЖЖННИИ  ММИИННЕЕРРААЛЛИИТТЕЕ  ИИ  ММИИККРРООЕЕЛЛЕЕММЕЕННТТИИТТЕЕ??  

Минералите и микроелементите имат четири основни функ-
ции в организма: те могат да бъдат структурни компоненти
на макромолекули (например на кости и зъби), могат да бъдат
компоненти на флуидите в организма, могат да бъдат и ко-
фактори в ензимните реакции или интегрална част от мета-
лоензимите. И накрая – могат да служат за свързване, транс-
портиране и освобождаване на кислород (в еритроцитите и в
мускулните клетки). ННееддооссттииггъътт  ннаа  ррааззллииччннии  ввииттааммииннии,,  ммииннее--
ррааллии  ии  ммииккррооееллееммееннттии  ввооддии  ддоо  ррааззллииччннии  ззааббоолляявваанниияя.. Дос-
татъчно ли е да приемаме комбинирани витамини, минерали и
микроелементи, за да се грижим оптимално за здравето си?
През последните няколко години голям брой изследвания дока-
заха сериозната необходимост от прием на пробиотици. 

ККААККВВОО  ППРРЕЕДДССТТААВВЛЛЯЯВВААТТ  ППРРООББИИООТТИИЦЦИИТТЕЕ  
ИИ  ЗЗААЩЩОО  ССАА  ВВААЖЖННИИ

Те са живи микробиални хранителни добавки, които подобря-
ват гастроинтестиналната микрофлора на организма. Почти
всички пробиотични бактерии принадлежат към групата на
млечнокиселите култури (бактерии). Млечнокиселите бакте-
рии като Lactobacilli и Bifidobacteria са част от гастроинтес-
тиналната микрофлора. Важността на млечнокиселите бак-

терии за човешкото здраве и продължителност на живот е
открита и доказана за първи път от руския ембриолог, бакте-
риолог и имунолог Иля Мечников още в началото на XX век.
Той пръв изказва предположението, че дълголетието на някои
народи се дължи на редовната консумация на млечни продук-
ти, получени след ферментация с пробиотични култури. Днес
здравните специалисти категорично са утвърдили важната
роля на гастроинтестиналната микрофлора за здравния ста-
тус на човека. ХХррааннооссммииллааттееллннааттаа  ссииссттееммаа  ннаа  ввъъззрраассттеенн  ччоо--
ввеекк  ссъъддъърржжаа  ппооввееччее  оотт  1100 11 44 жжииззннееннии  ббааккттееррииии,,  ттоовваа  ее  ееддннаа
ссллоожжннаа  ееккооссииссттееммаа  оотт  ппооввееччее  оотт  440000  ввииддаа  ббааккттееррииии.. Микроф-
лората, която се оценява като благоприятна, включва видове-
те Bifidobacteria и Lactobacilli, докато видове като Escherichia
coli и Clostridium perfringens могат да бъдат патогенни. Съот-
ношението между приятелските и патогенните бактерии за-
виси от състоянието на храносмилателния тракт. 

ККААКК  ЧЧРРЕЕВВННААТТАА  ФФЛЛООРРАА  ДДООППРРИИННААССЯЯ  
ЗЗАА  ООББЩЩООТТОО  ЗЗДДРРААВВООССЛЛООВВННОО  ССЪЪССТТООЯЯННИИЕЕ??  

Основната роля на чревната микрофлора е нейната храносми-
лателна функция, т.е. разграждането на някои хранителни
компоненти. Хармонизираната и балансирана флора допринася
за по-добрата абсорбция на хранителни вещества – минерали,
микроелементи, витамини и аминокиселини. �Чревната флора
произвежда някои витамини (от групата В, витамин К) и късо-
верижни мастни киселини. �Чревната флора осигурява защита
срещу различни болести: незасегнатият чревен епителиум с оп-
тимална флора представлява бариера срещу инвазията на па-
тогенни микроорганизми, антигени и вредни съставки от чрев-
ния лумен. �Освен всичко друго чревната флора е в пряка връз-
ка с чревната имунна система и е от основно значение за имун-
ната стимулация на лигавицата. Основните фактори, причиня-
ващи дисбаланс на микрофлората, са: небалансираното хранене,
напредналата възраст, животът под стрес, боледуването, от-
равянето с патогени, употребата на някои медикаменти (ан-
тибиотици, контрацептиви, болкоуспокоителни). Приемът на
пробиотици е силно препоръчителен именно защото тези фак-
тори често са част от живота ни и защото балансираната
чревна флора е в пряка връзка със здравословното състояние на
човека. 

ИИММАА  ЛЛИИ  ННАА  ББЪЪЛЛГГААРРССККИИЯЯ  ППААЗЗААРР  
ООППТТИИММААЛЛННАА  ККООММББИИННААЦЦИИЯЯ  ООТТ  ВВИИТТААММИИННИИ,,  

ММИИННЕЕРРААЛЛИИ,,  ММИИККРРООЕЕЛЛЕЕММЕЕННТТИИ  ИИ  ППРРООББИИООТТИИЦЦИИ??  

Да, има. Това са комбинираните витамини BBIIOONN  33, които освен
че съдържат дневните нужди на организма от витамини, ми-
нерали и микроелементи, включват в състава си 3 пробиотич-
ни култури – Lactobacillus Gaseri, Bifidubacterium Bifidum и
Bifidubacterium Longum. Тази комбинация помага да се възстано-
ви и поддържа естественият баланс на чревната флора, а съ-
що така да се съхранят подходящи плазмени нива на витами-
ни, минерали и микроелементи. BBIIOONN  33  ссаа  ооссооббеенноо  ппооддххооддяящщии  ззаа
ххоорраа,,  жжииввеееещщии  ппоодд  ссттрреесс,,  ппоо  ввррееммее  ннаа  ввъъззссттааннооввииттееллнниияя  ппееррии--
оодд  ссллеедд  ббооллееддууввааннее,,  ззаа  ввъъззрраассттннии  ххоорраа,,  ппррии  ппуушшааччии,,  ссппооррттииссттии
ииллии  ппррии  ннееббааллааннссиирраанноо  ххррааннееннее,,  аа  ссъъщщоо  ии  ссллеедд  ллееччееннииее  сс  ааннттии--
ббииооттиицции.. Витамините BBIIOONN  33, освен че предоставят тройна
защита, се характеризират и с оптимално съотношение меж-
ду цена и качество.

здраветоздравето
Стари и нови фактори в
грижата за

Стари и нови фактори в
грижата за 
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В
днешно време унисексът
завладя не само света на
модата и козметиката,
но и характера на повече-

то жени. Трябва обаче да пра-
вим разлика между жената
мъж и жената, взела най-доб-
рото от двата пола. Не бива да
отричаме, че мъжете имат и
положителни качества, които,
внедрени в женската половина
на света, биха заличили някои
нелицеприятни черти на харак-
тера, традиционно набедени за
женски – клюкарство, немоти-
вирана промяна в мнението,
капризнечене, интригантство и
глупост. Да, жените обикнове-
но ги смятат за по-глупави от
мъжете. Все още.

Малко 
благородство 

никога не е излишно. При споме-
наването на тази старомодна-
та дума в главата на повечето
хора изплува образът на средно-
вековен рицар на бял (а може и
на черен) кон. Затова всички

съвременни дами изискват от
съвременните си мъже да бъ-
дат рицари, да постъпват бла-
городно.  Честно ли е тогава в
отговор на тяхното благород-
ство да им предлагаме коктейл
Poison от две дози интригант-
ство, една доза завист и щипка
клю-клю?! Впрочем жените
често постъпват точно така.
С глупавото извинение, че „ние,
жените, сме си такива“. И во-
дени от тъпата логика, че ви-
дите ли, ако и ние отвърнем на
мъжкото благородство с благо-
родство, животът на двойка-
та би станал убийствено ску-
чен и предвидим.

С клюки срещу 
неловкото 
мълчание

Бях потресена, когато една
приятелка ми призна, че много
обича да сплетничи и да обсъжда
подигравателно други, неприсъ-
стващи момичета пред гаджето
си. Почувствах се странно, защо-
то в моите представи тя не бе-

ше клюкарка, нито сплетница.
На въпроса ми, защо обича да
клюкари, тя отговори, че така
изглеждала по-интересна в очите
на приятеля си. Понякога се при-
теснявала от миговете на мъл-
чание, които настъпвали помеж-
ду им, и за да се измъкнела от
сковаваща тишина, подхващала
клюките. А фактът, че нейното
гадже нито веднъж не се включи-
ло в такъв разговор, въобще, ама
въобще не я притеснявал. И доб-
ре че не се е включвало! Предста-
вете си мъж, който възклицава:
„Ауу, тази Дияна е толкова
смешна с тази „каска“ на глава-
та. Ще є кажа, че Ицо ми е казал,
че тайно се надява да смени най-
накрая фризьора си и да спре да го
излага с тази прическа.“ Е, подо-
бен тип мъже не се харесват на
нито една жена. Тогава откъде
това убеждение, че нашето клю-
карско поведение не притеснява
мъжете? И откъде тази увере-
ност, че те винаги могат да
простят женското клю-клю?

Мъжете не са толкова глупа-
ви, колкото на нас ни се иска.
Или поне не толкова, че да не
могат да отсъдят логично:
„Щом тя може да плюе и инт-
ригантства зад гърба на позна-
тите си, не е изключено да плюе
и интригантства и зад моя
гръб.“ Е, и мъжете понякога
клюкарят, но не така като нас,
а някак по-умно.

Женският ум 
се котира

Като споменах, че мъжете не

са глупави, се зачудих защо глупо-
стта (по-скоро невежеството,
а не чудовищната тъпота) се
счита за женско и напълно прос-
тимо! качество. Толкова прос-
тимо, че в стремежа си да впе-
чатлят някой мъж, жените це-
ленасочено започват да се пра-
вят на тъпи, та да дадат въз-
можност на събеседника си да
блесне като умник. Мисля, че
това е най-глупавата тактика,
завещана ни от нашите майки и
баби. Умът определено е качест-
во, което силният пол цени.
Преди време психолозите бяха

Мasculine
характер?!

Мasculine
характер?!МЪЖКИТЕ 

КАЧЕСТВА, 
КОИТО 
ЖЕНИТЕ Е
ДОБРЕ ДА
ПРИТЕЖАВАТ

Мъжки качества в нежни сърца? Ще си кажете, 
че подобно „проникване“ би трябвало да бъде 
избягвано с ужас. Но в тази статия няма да става 
въпрос за мъжкарани, които стоят разкрачени, 
псуват като конярки и пият като коне. 

КАКВО МИСЛЯТ

МЪЖЕТЕ

�„Жените не трябва да
отстъпват по чувство за отго-
ворност на мъжете. В крайна
сметка те по закон имат едни и
същи права и притежават един
и същ процент от собственост-
та.“ Георги, 25 години
�„Веднъж загубих работата си
заради две колежки интригант-
ки. Това, че са жени, хич не ги
оправдава, а ме кара да се отв-
ращавам от целия женски род.“
Наско, 27 години
�„Ако момичето, с което ходя в
момента, не се беше изчервило,
когато го заговорих за пръв
път, щях да си помисля, че не си
пада по мен, и нямаше да събера
смелост да му предложа среща.“
Наско, 26 години
�„Смелите жени много ме въз-
буждат. А жена, която цял жи-
вот се е справяла перфектно и
сама, а изведнъж ти признае, че
има нужда точно от мен, напра-
во ме кара да се влюбя в нея.“
Коста, 33 години

МИНИАНКЕТА
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категорични, че умната жена
пречи на мъжа да се изяви като
силния защитник, като домини-
ращия в двойката (биол.
Dominant male). Набиваха ни в
главите, че умната жена се от-
разява зле на мъжкото самочув-
ствие. В новите условия на жи-
вот обаче това мнение изглежда
абсурдно. Да има умна и успяла
жена до себе си, е престиж за
всеки мъж. Една случайно проче-
тена от мен британска ста-
тистика показва, че днес висо-
кото IQ увеличава шансовете
(макар и минимално) на жената
да се омъжи, докато само преди
15 години ги намаляваше драс-
тично. Не знам дали тази тен-
денция се дължи на необяснимо
масово поумняване на мъжкия
пол, или на факта, че най-накрая
мъжете разбраха, че съпруга, ко-
ято по 10 пъти пита как да се
справи с настройките на теле-
визора, е ужасно досадно съще-
ство. Разбира се, никой не може
да поумнее и да се образова от
днес за утре, но, дами, за бога,
ако сте умни, то поне не го

крийте.

Целеустременост
и отговорност 

– две качества, които всеки,
който иска да постигне задово-
лителни резултати в която и
да е област от живота, трябва
да притежава. Жените обаче са
свикнали да успяват и получа-
ват разни неща с капризи и тро-
пане с крак. Но не бъркайте кап-
ризността с отстояване на по-
зиция. С капризи може и да вле-
зеш под кожата на някой мъж,
но самите те все някога ще ти
излязат през носа.

Отстояването на позицията
изисква смелост. Това също е
качество, което трябва да
„свиеш“ от мъжете. Замисли
се, че от всички жени, останали
в историята, нито една не е би-
ла страхливка и нито една не е
била изгаряна на кладата за то-
ва, че е мъжко момиче. 

Женският свян 
като оръжие

Ако все пак искаш да си оста-

неш нежно същество, на което
никой  мъж не може да устои,
вместо да плагиатстваш подля-
рски трикове от закоравели
интригантоведки, по-добре
открадни нещо от поведението
на децата – например малко
свенливост. Не си ли чувала, че
съблазнителките от средните
векове, категория S клас, са уме-

ели да се изчервяват по собстве-
но желание... И всички мъже били
в краката им. Така че да се вър-
неш към детските навици, не е
зле, пък и както е известно, чо-
век през едната половина от жи-
вота си се мъчи да порасне, а през
другата половина се мъчи да си
върне радостта от детството. 

Ирена РАЙЧЕВА

С
ин люк и сребрист корпус, изчистени
опростени линии, четири бутона за
всички видове пране – това е Moon, ед-

на нова концепция за перална машина.
Проучване, проведено от „Индезит към-

пани“ при стартирането на проекта, пока-
за, че от всичките 12–14 програми, с които
разполагат стандартните перални маши-
ни, в действителност се използват средно
от 2 до 4. Което означава, че потребители-
те се нуждаят от пералня с по-разбира-
емо табло за настройване на програ-
мите. С четирите специални бу-
тона за незабавно пускане на все-
ки тип пране Indesit Moon отго-
варя точно на тези нужди. 

Иновация при новата пералня
Moon е уникалният непрозрачен
люк, в който е вградено самопо-
чистващо се отделение за препа-
рати, практично и лесно за използ-
ване. 

Уникалността на Moon се изразява и в
нейния нестандартен дизайн, проектиран
от Giugiaro. Външният вид на Moon е под-
ходящ за всяко помещение в жилището. Той
придава допълнителен стил на интериора. 

Технически характеристики
Натискате само един бутон и получава-

те всичко. Това е възможно единствено с
Moon. �Програмата „Бели памучни 60°“ е
за пране на устойчиви бели памучни тъка-
ни, чаршафи, хавлии и постига перфектни

резултати с клас А на изпиране при 60 °C.
�За ежедневно пране на бели или цветни,
памучни или синтетични тъкани е дос-
татъчно да изберете програмата „Цвет-
ни, смесени с лесно гладене 40°“, която па-
зи цветовете. Чрез функцията „Лесно гла-
дене“ намачкването се свежда до минимум
и гладенето става по-бързо и лесно. �За
вълнени материи е създадена програмата
„Деликатни 30° с центрофуга“, която пере
изключително внимателно на 30 °С. �За
коприна и други фини тъкани е програмата
„Деликатни 30° без центрофуга“. �Програ-
мата „Бързо пране“ (Fast Wash) изпира за 30
минути на 30 °С леко замърсени памучни и
синтетични материи или дрехи с етикет
„пране на 30 °C“, като пести време и енер-
гия. �Ако сложите в пералнята ръчно изп-
рани дрехи, специални сензори отчитат на-
личие на препарат и активират само функ-
ция „Изплакване“.

Това е Indesit Moon, единствената перал-
ня, която прави прането изключително лес-
но. Moon се предлага на нашия пазар във ва-
риант Silver (сребриста със син люк) и във
вариант Pearl (перлен бял корпус със среб-
рист люк).

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

Твоя Мира

ТВОЯ МИРАТВОЯ МИРА

tvoia_mira@mail.bgtvoia_mira@mail.bg

Да замина ли на бригада, или да го обичам?
„Здравей, Мира!
Прочетох няколко писма, изпратени до

теб, и реших и аз да ти питам за съвет.
Имам връзка от четири години. Последна-
та година беше много натоварена и за не-
го, и за мен, и той разбра, че му бях изневе-
рила. Започнахме да живеем само в карани-
ци и побоища. През лятото се разделихме и
три месеца не се бяхме виждали и чували.
Миналата седмица се видяхме и срещата
ни бе много тежка. Скарахме се, сбихме се
и той ми каза, че си има приятелка. После
се видяхме пак, но този път и на двамата
ни беше много хубаво. На следващата ве-
чер пак бяхме заедно и отново беше много
хубаво. Казахме си, че и двамата все още
се обичаме и искаме отново да бъдем заед-
но. Аз обаче искам да замина на междуна-
родна бригада през лятото, а той не е съг-
ласен. Това е неговото условие, за да се съ-
берем отново. Твърди, че няма да издържи
да ме няма до него толкова дълго време. Не
знам какво да правя. Не искам да се отказ-
вам от заминаването си, защото твърдо
съм го решила. Опитвам се да му обясня, че
аз ще си го обичам и няма да го наранявам,
но неговото условие е да не заминавам. А
как да не замина, като не съм сигурна дали
после няма да съжалявам? Ще ти бъда бла-
годарна, ако ми отговориш и ме посъвет-
ваш нещо. 

Благодаря предварително!
Красимира Д.“

Здрасти, Краси! 
Ако бях някаква врачка и ти гледах на ка-

фе примерно, сигурно щях „да видя“ в чаша-
та ти следното: един мъж гледа към теб,
но ти не си обърната към него. Предстои
ти пътуване. 

С което мисля, че вече съм те посъветва-
ла, но нека да караме поред. 

Боят само за да украсиш ситуацията ли е,
или е истински? Или пък е част от любов-
ната ви игра? Написала си: „сбихме се“, а не
„той ме наби“. Казала си го, сякаш не ти
пречи много-много, но мен това ме притес-
ни. И не ми се вярва, че не ти пречи. Боят,
особено когато на ринга има и жени, ме пла-
ши. Мъжете, които се бият, сбиват и т.
н., не виждат по-далеч от юмрука си и са
склонни да причиняват само болка, защото
това познават и това могат. Не знам кое е
по-тъжно – това, че има такива момчета,
или това, че има момичета, които ги оби-
чат. Бъди на голям щрек с този човек, ако
наистина си решила да останеш с него, за-
щото в писмото ти има повече синини от
сбивания, отколкото любов. Любовта
между двама души е безусловна и в условие-
то, което ти е поставил твоят пич, няма
любовни подбуди според мен. 

Отдавна не съм внимавала толкова много
при отговора си, защото имам чувството,
че ще направиш точно каквото ти кажа.
Има едно клише, което гласи, че не е нужно
да променяш целия си свят заради мъж. На-

дявам се, че тази бригада не е целият ти
свят, а само житейски вариант, но въп-
росът е принципен. Между условието и заб-
раната има само един шамар разлика. Пока-
жи на приятеля си, че си наясно с това, и за-
минавай, щом си го решила. 

Приеми го като проверка на любовта –
твоята и неговата. Помисли за себе си и
помни, че всяка жена трябва да има повече
от един житейски вариант и заминаването
е твоят втори (за да не съжаляваш, както
казваш ти). Това не е еманципация, но не е и
свобода. То е изборът да живееш умно. 

Твоя Мира
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„Здравейте, Мира! 
Очевидно вашата рубрика е за

съвети, затова и аз искам да
споделя нещо от личния си жи-
вот, което ме тревожи. Когато
правим секс с моята приятелка,
тя започва да говори за тройка.
Но когато после я попитам как-
во е имала предвид, тя продъл-
жително и многозначително ме
гледа, без да казва нищо.

Подобни неща се случваха и с
предишни приятелки, но още не
мога да разбера какво точно са
имали предвид. Още един
партньор, това е ясно. Но мъж
или жена? Не разбирам също и
дали не харесват това, което
правим, или са най-обикновени
курви. Това често явление ли е,
или е моя съдба?

С уважение: 
Петър Д., София“

Здравейте, Петър!
Разговорът за секс изисква

уважение, затова ще спазя уч-
тивата форма. Както и за да
предупредя, че с тройките съм
на „вие“, но нищо не ми пречи да
се изкажа. 

Казват, че човек и хубав секс
да прави, все някога прави трой-
ка. Познавам хора, които са го
правили, но не са потретили, не
са го повторили дори този секс.
Според мен сексът по тройки
се харесва само на хората, кои-
то приличат на онези певци, ко-
ито пеят по-добре, когато пе-
ят с другите. Но от писмото
не става ясно вие противник на
тройките ли сте, или само ви
ядосва това, че инициативата
идва от приятелките ви. Разби-
рам притеснението ви, че може
да им е скучно да правят секс с

вас. Всяка приятелка, която се
види с друга приятелка на кафе,
вика трета, ако усети, че с пър-
вата є е скучно. В секса е също-
то, третият е за веселото, и
означава, че първият е скучен
или на втория му е криво. А но-
мерата „първи“, „втори“, „тре-
ти“ се менят по род, число и си-
туация.

Първото успокоение в случая
е, че приятелките ви не ви
изхвърлят от леглото, а само
искат да прибавят още някого. 

Второто успокоение, е че спо-
менаването на секс в тройка не
означава, че някой иска нещо
такова да се случи наистина.
Особено пък ако споменаването
е било изпуснато по време на
секс. Не вярвайте винаги, кога-
то ви говори жена, а когато ви
говори по време на секс, още по-
малко. 

Трети вариант е вие да си въ-

образявате, което е възможно,
защото познавам мъже, които
това с въобразяването го уме-
ят по-добре от жените. Въз-
можно е приятелките ви да са
имали нещо друго предвид, а вие
да сте решили, че става дума за
тройка. 

А драматичния въпрос на фи-
нала не знам как да го разбирам.
Не е голяма беда, че приятелки-
те ви искат тройка (ако ис-
кат). По-тъжно би било, ако
съдбата ви е да не разбирате
жените. Но на това нямам от-
говор. Не ви познавам и не знам
дали може да се промени. Чува-
ла съм, че за да се промени един
човек, трябва да се роди отно-
во. А това е тъжно, защото оз-
начава, че докато вие се родите
отново, ще наричате всяка же-
на (приятелка), която не разби-
рате, „най-обикновена курва“.

Твоя Мира 

Защо всички жени искат... тройка?



1. Лошо време
Студеният въздух стимулира

отделянето на тестостерон –
хормон, който покачва мъжко-
то либидо. В организма на жена-
та тестостеронът е в по-мал-
ки количества, затова и студо-
вете оказват по-малко влияние
на женската сексуалност. Даже
мрачният есенно-зимен сезон
може временно да понижи нива-
та на женски хормони, а съот-
ветно и женската чувствител-
ност по време на секс. Както
впрочем и жегите. По тази при-
чина сексът във вана с топла во-
да намалява шансовете за пос-
тигане на оргазъм и въобще е
вреден за сърцето и кръвоносни-
те съдове. Идеалната темпера-
тура за правене на секс е 25 °С. 

2. Плюшено мече 
Сигурно никога не ви е хрумва-

ло, че виновник за сексуалните
ви проблеми може да е любимо-
то ви плюшено мече, обитава-
що от незапомнени времена
ъгълчето на вашето легло. Спо-
ред психоаналитиците пухени-
те играчки, куклите и прочее
предмети от нашето детство,
поставени в зоната за секс (то-
ест в спалнята), ни пречат да се
освободим от табутата, зало-

жени в нас от ранна детска въз-
раст. Като например че сексът
е мръсен, а добрите момичета
мръсни неща не правят. Затова
изхвърлете плюшените играчки.

3. Скука
Някои обичат да правят секс

само върху меко, удобно легло, а
други се възбуждат от по-
екстремни места – секс върху
университетска банка, в асансь-
ора, на поляната, на задната се-
далка на автомобила... Но дори и
да обичате да го правите изклю-
чително и само на кухненската
маса, помнете, че главният враг
на оргазма е навикът. Сексолози-
те са единодушни, че на всяка
половин година трябва да внася-
ме малки промени в сексуалните
си сценарии: да преобзаведем
спалнята например или да сме-
ним секса в колата със секс в ба-
нята. Целта е елементът на из-
ненада да не изчезва никога от
сексуалните ни отношения. Но-
вото, неизпробваното, необичай-
ното стимулира отделянето на
допълнително количество адре-
налин в кръвта, което на свой
ред събужда и хормоните на сек-
суалността.

4. Една цигара
По последни данни изпушване-

то на 20 цигари на ден при 11%
от жените води до постепенно
тотално изчезване на чувстви-
телността на ерогенните зони.
Прилича на хронична аноргазмия.
На базата на експерименти ле-
кари открили интересен факт:
ако не пушите 3–4 часа преди
секса, самият секс е много по-
удовлетворяващ и оргазмен.

5. Впита пола и високи
токчета

„Та нали така се обличат порно
звездите!“ – ще възкликнете
вие. И не се оплакват от липса на
оргазми (или поне така изглеж-
да). Лекарите обаче твърдят, че
пътят към фригидността е осе-
ян с... тесни дрехи. Защото те
нарушават правилното функци-
ониране на венозни клапи, разпо-
ложени по краката и в областта
на малкия таз. Както впрочем и
високите токчета. Схематично
женският оргазъм може да се
изобрази така: възбуда, прилив на
кръв към органите на малкия таз
(гореспоменатите венозни клапи
не позволяват на тази кръв да се
върне обратно!), повишаване на

кръвното налягане и релакс. По
време на оргазъм клапите рязко
се разтварят и кръвта се връща
обратно по кръвоносните съдо-
ве. 10-сантиметровите токче-
та и много тесните дрехи мо-
гат да предизвикат нарушение
на венозното кръвообращение и
даже да повредят клапите, всле-
дствие на което оттокът на
кръвта може да започне още по
време на любовната игра. В ре-
зултат на това вие силно и ряз-
ко се възбуждате и също толко-
ва бързо изстивате. Но, от дру-
га страна, в домашни пантофи
всяка дама би изглеждала анти-
секси. А в този случай сексът
може и въобще да не започне.

6. Виновна е нощта
Природата понякога си прави

шеги с нас. Пикът на сексуална-
та активност при повечето же-
ни настъпва в периода от 21.00
часа до полунощ. Именно през
този отрязък от време в кръв-
та ни има най-голяма концент-
рация на естрогени. През перио-
да от 6.00 до 21.00 ч. също може
да ни се прииска да правим лю-
бов, но не толкова силно. При
мъжете всичко е на обратно. За
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Неподходящ музикален
фон или пък прекалено
високи токчета...
Неочаквани дреболии
могат да ни попречат 
да се насладим на секса 
до дъно. Но как да
направим така, че винаги
да се получава?
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тях оптимален е сутрешният
секс – количеството на тестос-
терон в кръвта им през това
време е в своя пик, а вечерта
търпението и силите им са мно-
го по-малки. Да помогне в случая
може само постоянството и
дългото съжителство. Учените
изчислили, че след пет години
съвместен живот хормонални-
те и биологични ритми на много
двойки започват да съвпадат.

7. Всичко е в главата 
Някои особено чувствителни

жени са способни да изпитат
оргазъм във фризьорския салон
по време на масаж на главата.
Това е т. нар. тактилен ор-
газъм, който може да се случи
от най-обикновено докосване,
поглаждане и прочее манипула-
ции на косата. Кожата на скал-
па, е покрита с хиперчувстви-
телни рецептори, които са пря-
ко свързани със отговорната за
сексуалното ни удоволствие зо-
на в кората на главния мозък.
Стъпалата също са много
чувствителни – по време на пе-
дикюр много жени се стараят
да мислят за нещо друго, за да не
мислят за секс. Имайте пред-
вид, че масажът на стъпалата и
на скалпа е жизнено необходим
на кинестетиците (тези, при
които водеща роля във възприя-
тието на информация от окръ-
жаващия свят и контактите с
другите хора играят не слухът и
зрението, а осезанието).

8. Не съм във форма
Можете ли веднага да направи-

те десет лицеви опори, ако до
този момент не сте се занима-
вали със спорт цяла година?
Мускулите на интимната зона
по своя строеж не се отличават
много от мускулите на ръцете и
коремната преса например. Без
физически натоварвания те
стават атонични. А оргазмът
не е нищо друго освен съкраща-
ване на мускулите. Нещата мо-
гат да се поправят със специал-
но разработен комплекс от уп-
ражнения за влагалището (т.
нар. вумбилдинг). Но това не е
достатъчно. За поддържането
на тонуса са нужни редовни фи-
зически натоварвания на целия
организъм – бягане, плуване или

тенис. Така че спортувайте, ако
искате сексът ви да е песен.

9. Пълен стомах 
Ако сте се наплюскали на вече-

ря и веднага сте се заели с праве-
не на секс, оргазмът може и да не
се случи. Ситият и доволен сто-
мах ще напомня всячески за себе
си, борейки се за драгоценното
кръвоснабдяване, за да може да
смели храната. Идеалната норма
е да не ядете три часа преди сек-
са. Храната не бива да е прекале-
но мазна и пикантна. Най-много
от всичко оргазмът „обича“ про-
дукти, съдържащи фолиева кисе-
лина, цинк и селен: зеленолистни
зеленчуци, моркови, банани, сире-
не, портокали, мляко, риба тон и
сьомга.

10. Алергия от секс
Правите, правите секс, но ис-

тинско удоволствие така и не
успявате да изпитате. Затова
пък изпитвате неприятни неща
– парене и дори болка. Ако е така,
не е изключено да имате алергия
от спермата, от смазката и да-
же от потта на партньора. Ре-
шенията са две. Първото е да
прекратите заниманията със
секс с този човек. Второто е да
ги продължите, но преди това да
си назначите курс на лечение.
Има случаи, когато тази алергия
протича в скрита форма. Тогава
нищо може и да не усетите – ни-
то болки, нито нещо хубаво. За-
щото организмът включва свои-
те защитни механизми, когато
влезе в контакт с биологичните
течности, които не му „пас-
ват“, така да се каже. Той изра-
ботва антитела, понижаващи
чувствителността на ерогенни-
те зони. За да разберете какво
точно става, е достатъчно да си
направите изследвания и по-конк-
ретно тестове за сексуална съв-
местимост с партньора.

11. Силна музика
Музиката наистина прави чу-

деса с либидото. Не осъзнавай-
ки това, ние понякога не можем
да се отпуснем по време на секс
само защото в помещението е
прекалено тихо. Или обратно-

то – защото музиката е прека-
лено силна. Странно, но нивото
на шум в този случай е по-важ-
но от ритъма и от темпа. Ако
се вярва на изследванията по
тази тема най-мощният афро-
дизиак е композиторът Рихард
Вагнер. От некласическата му-
зика най-възбуждащи са диско-
то, регето, джангълът и трип-
хоп (названието на последния
стил да не се бърка с трипера,
защото с него се имат  предвид
едни мили хора като Бьорк,
Gorillaz, Молоко и Portishead).

12. За удоволствието –
делово

Да знаете какъв интересен фе-
номен са открили социолозите!
Колкото повече материални и
социални придобивки завоюва ед-
на жена, толкова повече оргазми
има тя. Сега е ясно защо през ми-
налите векове фригидността се
е смятала за норма. Психолозите
потвърждават, че цялата рабо-
та е в самочувствието. Още
щом жената започне да възприе-
ма себе си не просто като сексу-
ален обект и започне да претен-
дира за по-важна роля от ролята
на „майка“ и  на „къщовница“, тя
постепенно се разкрепостява и
си „разрешава“ да получава удо-
волствие от секса. Изследвания
сочат, че деловите и успели же-
ни стигат до оргазъм пет пъти
по-често от тези, които са ре-
шили да се посветят на домаш-
ното огнище. Не е изключено, за-
щото амбициозните особи прос-
то по-волево и осъзнато умеят

да постигат целите си.

13. Тест за редовност
Ако се учите да карате кола по

1 път на половин година, далеч
няма да стигнете. Същото е и с
оргазмите. При непостоянен
секс вагината постепенно губи
еластичността си, а функциите
на жлезите, които отговарят за
производството на смазка, се
нарушава. 3–4 оргазма на седми-
ца е здравословната норма за же-
ни на възраст до 30 години. Ако
сте на възраст от 30 до 40 годи-
ни – здравословните оргазми са 2
седмично, а след 40 години – по 1
седмично е достатъчен за под-
държане на здравето. Без значе-
ние как го получавате – чрез мас-
турбация или с партньор.

14. Алкохол минус 
оргазъм

След голям джин с тоник или
няколко малки уискита е съвсем
естествено да ви се прииска да
правите секс. Защото черният
дроб започва да произвежда коло-
сално количество ферменти, не-
обходими за разграждане на
спирта. А те разграждат не са-
мо спирта, но по съвместител-
ство активизират и половите
хормони. Затова желанието да
„изнасилите“ някого расте със
скоростта на светлината, но по
други параметри сексуалните ви
възможности за жалост намаля-
ват. В частност рязко се пони-
жава чувствителността на
клитора и на вагината. 

15. Прашките 
развалят всичко

Сексолозите твърдят, че дами-
те, които носят прашки, не се
радват на качествен сексуален
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изпитваме през живота си е средно 10–12 часа.
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живот. Защо?! Прашките оста-
вят гениталиите открити за
постоянно триене с дрехите, в
резултат на което възниква на-
вик и чувствителността на по-
ловите органи се понижава. Съ-
щата важи и за навика на някои
жени да не носят сутиен. Той мо-
же да ви лиши от чувствително-
стта на най-важната ерогенна
зона – зърната на гърдите.

16. На двора расте 
трева

Героинята от филма на Уди
Алън „Ани Хол“ смята, че за же-
ните марихуаната е като виагра-
та за мъжете. Но всъщност не е
точно така. В малки дози тя
действително прави еротични-
те преживявания по-ярки, защо-
то развихря фантазията. Затова
пък понижава чувствителност-
та и забавя рефлексите. По тази
причина хроничните пушачи на
марихуана с времето започват да
изпитва проблеми с ерекцията, а
жените – с дефицита на смазка.

17. Девойката 
не е „узряла“

Сексолозите констатират, че
две трети от жените изпитват
първия си оргазъм след 30-годиш-
на възраст или след раждането
на дете. Повечето от тях за
първи път „излитат в облаци-
те“, занимавайки се със секс по
време на второто тримесечие
на бременността. Жената на 30
години е в своя сексуален разц-
вет. На по-млада възраст много
от нас още не са натрупали необ-
ходимото количество секс хор-
мони – на първо място тестос-
терон и естроген. Така че, ако
още не сте навършили 30, прос-
то се въоръжете с търпение, и
кой знае, възможно е скоро ор-
газмът да ви посети.

18. Огледало на тавана
и прочее глупости

Да правите любов и да съзерца-
вате собствените си отраже-
ния в огледало на тавана, е кра-
сива фантазия, но... Експерти по
фън шуй твърдят, че облицова-
ният с огледала таван на спалня-
та разбива отражението на чо-

века на фрагменти, а значи сим-
волично и неговия интимен жи-
вот. Такъв ефект може да окаже
всяко огледало, монтирано сре-
щу леглото – негативната енер-
гия ще ви разрушава бавно, но си-
гурно. Въобще всички сложени в
спалнята огледала трябва да бъ-
дат изследвани и да бъде устано-
вено какво точно се отразява в
тях. Ако се отразява вратата
на тоалетната (или всякаква
друга врата), не чакайте луд
секс. Съвсем друга работа е ако
в тях се оглежда саксия с преле-
стно цвете, сложена на перваза
на прозореца, или картина, вися-
ща на противоположната стена.
И още. Ако вашата спалня гледа
на запад или на север и в нея не
влиза много слънце, поне се ста-
райте по-често да включвате
изкуственото осветление, за да
се зареждате с енергия. Включи-
телно и със сексуална. 

19. Лошо възпитание
Даже и ако с вашия мъж сте

съвместими по всички парамет-
ри, всякакво желание да се зани-
мавате със секс може да пропад-
не от елементарното отсъ-
ствие на условия. Ако вие живе-
ете под един покрив с роднини
(особено ако това са вашите или
неговите родители) вие посто-
янно ще се притеснявате да не
ги смущавате (или възмущава-
те) със своето „разкрепостено“
поведение. Нали едно добро мо-
миче не бива да се държи разпус-
нато. А и по време на секс няма
да чувствате, а ще мислите за
това, дали не крещите прекале-
но силн, или дали диванът не
скърца прекалено зловещо. А
мислите, както се досещате,
много пречат на оргазма.

20. Той ме води за носа
Ако няколко пъти през деня

сте си капали капки против хре-
ма, не се учудвайте, ако вечерта
в постелята се превърнете в
Снежната кралица. Много често

средствата, призвани да решат
един проблем, провокират други.
Сред популярните лекарства
има немалко такива, които са,
ако можем така да се изразим,
несъвместими с оргазма. Това са
лекарствата за понижаване на
кръвното налягане, транквилан-
тите, антидепресантите, спаз-
молитиците и пикочогонните
препарати. А таблетките за
алергия и за туширане на симп-
томите при простуда изсуша-
ват слизестата вагина много
повече, отколкото носа.

21. Студени крака
Дръжте главата на хладно, а

краката – на топло! Холандски
учени са доказали, че темпера-
турата на краката при жените
влияе на постигането на ор-
газъм. Вероятността той да
настъпи се увеличава с 30%, ко-
гато краката са топли. Това е
свързано с особените рецептор-
ни клетки, разположени по кожа-
та на стъпалата. Те отговарят
за интензивността на сексуал-
ното удоволствие. Затова след-
ващия път, преди да се заемете
с правене на секс, не забравяйте
да си обуете топли вълнени чо-
рапи. Това е безумно секси!

22. Бавно и тъжно
Отсъствието на оргазъм може

да бъде симптом не на фригид-
ност, а на депресия. Загубата на
интерес към секса се явява един
от най-разпространените приз-
наци на вяло протичащата деп-
ресия. За щастие, след като деп-
ресията си отиде, оргазмите се
връщат. Така че, вместо да се
окачествявате като секс наудач-
ница, по-добре да идете на психо-
терапевт.

23. Темпо! Темпо!
Той всичко прави прекалено

бързо и напористо? Или обрат-
ното – писнало ви е от неговата
мудност. Не е този стилът и
ритъмът на секса, който иска-
те да правите? Е, това също е
една от пречките пред пълно-
ценното сексуално удоволствие.
Традиционните препоръки към
мъжете да „бъдат нежни и лас-

кави“ невинаги са панацея. Много
жени например получават ор-
газъм само когато всичко про-
тича бързо и енергично – в про-
тивен случай вагината им се раз-
тяга прекалено. А други пък
имат тайни мазохистични фан-
тазии да бъдат похитени със си-
ла. В идеалния случай социолози-
те препоръчват съчетанието на
силов и мек стил в секса, на бърз
и бавен ритъм.

24. Синя луна
Нашият мозък реагира по осо-

бен начин на цветовите стимули:
едни цветове активизират про-
цеса на блокиране в кората на
главния мозък, а други – напротив,
силно възбуждат. Всички от-
тенъци на червеното, жълтото и
оранжевото стимулират сексуал-
ността. А меките, пастелни то-
нове на зеленото, люляковото и
синьото и една секс бомба могат
да превърнат в пуританка.

25. Защитна реакция
Хормоните, които влизат в

състава на оралните контрацеп-
тиви, променят естествения
цикъл и често влияят отрица-
телно на способността за пос-
тигане на оргазъм. Що се отнася
за презервативите, то те могат
да създават и алергия и бариера в
психологичен план (впрочем при
мъжете по-често, отколкото
при жените). Защото са врагове
на романтиката и спонтанност-
та. Противозачатъчната спира-
ла също може да развали нещата
– мисълта, че имат нещо в себе
си, което по време на секс може
да ги нарани, не дава покой  на
много жени. При това оргазми-
те по правило дълго и упорито не
искат да свикнат със спиралата.
А цената, която можете да пла-
тите за свикването, може да е
загуба на чувствителност. Сек-
солозите обичат да сравняват
спиралите с трънче в палеца. Но
на тях им е лесно да си говорят.
Затова ние няма да послушаме
съвета им да спрем да се пред-
пазваме, а ще се постараем да по-
лучим удоволствие и при условие,
че взимаме предохранителни
мерки по време на секс. Все пак
постигането на оргазъм с пре-
зерватив не е невъзможно, нито
рядкост.  

70% от жените изпитват само клиторен оргазъм.

Женският оргазъм продължава от 10 секунди до
минута. Множественият оргазъм – до 10 минути.
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ККллаассаацциияя  ннааККллаассаацциияя  ннаа
ТТяяххннооттоо  ииззллъъччввааннее,,  ннааччииннъътт,,  ппоо  ккооййттоо  ссее  ооббллииччаатт,,  ххооддяятт,,  ггооввоорряятт  

ииллии  шшееппттяятт,,  ооттппиивваатт  ппииттииее  ииллии  ппаалляятт  ццииггаарраа,,  ссаа  ооппррееддееллииллии  ппоонняяттииееттоо  
„„ссееккссааппиилл““..  ТТааккъъвв,,  ккааккъъввттоо  ссии  ппоожжееллааввааммее  ззаа  ссееббее  ссии  ии  ннииее  ии  ззааррааддии  ккооййттоо  

ввъъззддиишшааммее  ии  ддннеесс..  ББЕЕЛЛАА ннааппррааввии  ссввоояяттаа  ккллаассаацциияя  ннаа  ннаайй--ссееккссааппииллннииттее  ззввееззддии,,
ккоояяттоо  щщее  ппууббллииккуувваа  вв  нняяккооллккоо  ппооррееддннии  ббрроояя..

(Продължение от миналия брой)

5. јлен ƒелон5. јлен ƒелон Той е лошо момче. Истински гамен от махалата, този разглезен Хъкълбери Фин произ-
хожда от разбито семейство. Шест пъти е изхвърлян от училище, работил е като

сервитьор, търговец и дори портиер. Животът му се преобръща в началото на 60-те, ко-
гато получава международно признание за ролята си във филма „Роко и неговите братя“
на Лукино Висконти, а в края на същото десетилетие открива собствена продуцентска
компания „Адел студио“. Без да има сериозно образование, Делон изиграва блестящо роли-
те на недотам морални хора. Ален Делон продължава да печели пари по секси начин. Него-
вата линия парфюми „AD“ е отдавна известна, има приходи и от шампионски състеза-
телни коне. Секси, нали?

Тази естествена и интелигентна
блондинка не вярва в пластичните

операции и подмладяването: „Млада
съм, секси съм и съм желана толкова,
колкото искам.“ Самочувствие не є
липса, затова и не се притеснява да се
снима гола на преклонната 48-годишна
възраст. 
Стоун получава официално титлата на
секссимвол в ролята на мистериозната
бисексуална писателка Катрин Трамел
в култовия „Първичен инстинкт“. Из-
вестната сцена, в която Шарън, без
бикини, прекръстосва крака, я изстрел-
ва в звездна орбита. Нажежаването на
страстите стига своя връх, когато ге-
роинята є прави любов в стаята с ог-
ледален таван, докато нейният
партньор е завързан с копринен шал за
кревата и не допуска, че животът му
виси на косъм... Или по-точно, на върха
на шиш за лед. 

ЗАОБИКОЛЕН ОТ КРАСАВИЦИ

Особената му красота му носи роли на нежни любовници и романтични герои.
Бриджит Бардо е негова най-добра приятелка, Мирей Дарк е в близки отношения
с него дълги години, Роми Шнайдер, казват, е голямата му любов. Делон открива
за киното и Ан Парийо, която също е една от многото му любовници. Че той
обича да бъде заобиколен от хубавици, доказва и изборът на последната му съп-
руга, бивша Мис Холандия. Като истински французин Ален съзнава своя сексапил
и умее да го демонстрира както пред жените, така и пред мъжете. Все пак се
говори, че Висконти го открива за голямото кино именно защото се влюбва в
него. А неговото протеже му се е отблагодарило подобаващо и така получава
друга голяма роля – във филма „Гепардът“.

HOt ИНТЕЛЕКТУАЛКА

Зад ледено сините очи на Шарън се крие мистерията на hot интелектуалка, която едновре-
менно плаши и привлича представителите на силния пол. Мъжете си представят как тя дър-
жи в едната си ръка ученическа линия, а в другата – кожен камшик. 
Заради многото роли, в които нейният сексапил носи смъртоносно предзнаменование, Шарън
се сдобива с имиджа на „черна вдовица“ – най-смъртоносния паяк на света. Но красив паяк! Яв-
но затова не є върви с мъжете. След три развода мис Стоун предпочете самотата. Пък и
никой не иска половинката му да е с по-висок коефициент на интелигентност от неговия.

6. Ўарън —тоун6. Ўарън —тоун



CMYK-81

Бела, брой 1 (119), 2008
81

ссееккссссииммввооллииттеессееккссссииммввооллииттее

(Следва)

Какво да кажем за Джей Ло? Джени от Бронкс, актриса, манекенка, танць-
орка и певица, хип хоп и арендби дива. Колкото дейности, толкова и пря-

кори: Китарата (заради формата на тялото є), Джени, Джей Ло и Дупето на
гетото. За нея пресата упорито тръби как се глези на снимки и изисква спе-
циални условия, луксозни апартаменти и специална храна. И още, че е невижда-
но арогантна към колегите и хората, които я обслужват. Но пък винаги успя-
ва да завърти главата на своите партньори на снимачната площадка – от
Джордж Клуни до Ралф Файнс и Бен Афлек. В Холивуд пробива благодарение на
връзката си с рапъра Пи Диди, сгодена е за Бен Афлек (тогава им лепват пря-
кора Бенифър), а преди брака си с Марк Антъни е била омъжена два пъти.

Славата идва при него с ролята на Сънданс Кид в известния уестърн „Буч Ка-
сиди и Сънданс Кид“. Тази роля обаче е само трамплин за по-сложни и про-

тиворечиви образи, които ще оформят характерния профил на актьора. Освен
привлекателния външен вид Робърт има и доста ум в главата си, а имиджът му
на герой защитник за секунди превръща жените в кротки агънца, нуждаещи се
от сигурност. Източник на толкова трайна популярност вероятно е и посто-
янното му бунтарство. Редфорд си е спечелил имиджа на мъж, който идва на
бял кон, спасява положението, а след това всички заслуги се приписват на… ко-
ня. Колкото и да го харесват в хитове като „Поверително и лично“ и „Непри-
лично предложение“, ние отдаваме предпочитание на ролите му в „Отвъд Афри-
ка“ и „Повелителят на конете“. 

ХУБАВО ДУПЕ

Днес тя е мегазвезда, която независимо от (не)съвършеното си тяло има
орда от ревностни обожатели. За тях Джени е богиня на сексапила. Има
нещо в това „съседско момиче“ с уличен фасон и може би то е достъпно-
стта. Именно заради нейния „квартален външен вид“ мнозина я възприемат
като топла и сърдечна, способна да партнира на всички онези високи,
стройни  манекенки, към които генетиката е била по-благосклонна. Джени
е застраховала тялото си за милиони долари, а дупето си – отделно! През
2004 г. е провъзгласена за най-сексапилната жена в света.

ЗЛАТНОТО МОМчЕ

И днес продължават да го наричат „златното момче на Холивуд“. За негова-
та привлекателност със сигурност допринасят и многобройните роли на
„прелюбодеец, чиято любов е по-важна от всичко“. Редфорд разпалва страс-
тите редом до своите партньорки Джейн Фонда, Барбра Стрейзанд и Фей
Дънауей. В личния си живот не е склонен към изневяра и бракът с първата
му съпруга Лола ван Вагенен трае цели 27 години. Виновна за развода е бра-
зилката Соня Брага, а от 1999 г. синеокият красавец има връзка с германска-
та фотографка Сиби Сагарс. Защото е... златно момче.

7. ƒженифър Ћопес7. ƒженифър Ћопес

8. –обърт –едфорд8. –обърт –едфорд
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И
зображения на еректирал мъжки пе-
нис практически отсъстват в класи-
ческото изкуство. Обратно, мъжки-
те гениталии са открити и далеч по-

видими и затова привличат вниманието.
Това е и причината, поради която мъжката
голота се счита за по-нескромна от женс-
ката, нейната демонстрация и изображе-
ние нарушават културните норми и пре-
дизвикват смущение. Демонстрацията на
мъжки гениталии, особено на еректирал
член, се възприема не толкова като ероти-
чен и сексуален жест, а и като агресия.

Голотата и полът
На пръв поглед изглежда, че възприемане-

то на голото тяло зависи от пола и от сек-
суалната ориентация на зрителя. Мъжете
са привлечени повече от жените, жените –
от мъжете, а хомосексуалистите – от
представителите на собствения си пол. Та-
кова съждение предполага, че интересът
към чуждото тяло винаги е сексуално-еро-
тичен, което е невярно. 

На всекиго от нас се е случвало да съзерцава
голо тяло на човек от собствения или на
противоположния пол, без да изпитва ни
най-малко сексуално желание към него. 

Възприемането на голотата и отношени-
ето към нея зависят от времето, в което

живеем, от характерните за него норми,
табута и морални предписания. 

Гол или разголен
В различни времена и в разни страни мъж-

кото тяло се е култивирало като обект на
еротика и се е разглеждало от гледна точка
на голотата и разголването. Голият човек е
съблечен, без дрехи, така, както майка му го
е родила. Обратно, разголването е социално
и естетическо понятие. Разголеното тяло е
не просто неприкрито, а съзнателно се изла-
га на показ с определена цел в съответствие
с някакви културни условности и ценности. 

Да бъдеш гол, означава да бъдеш сам себе
си, натурален и без украси и преувеличения.

Да бъдеш разголен, означава да бъдеш 
изложен на показ.

За да се превърне голото тяло в разголено,
е необходимо то да стане обект. Голотата
открива същността. Разголването е изла-
гане на показ. Голотата е обречена на това
никога да не бъде разголена. Разголването е
вид дреха. Голият човек може да бъде такъв
както сред хора, така и когато е сам със
себе си. Например в банята голият човек е
сам със себе си и не се чувства като обект
на чуждо внимание, дори не забелязва това
и не изпитва особени емоции по повод голо-
тата си. Но ако усети, че го наблюдават,

той започва да се смущава и да се прикрива
или започва да позира. Разголеното тяло
предполага зрители, които да го оценят и
така да помогнат във формирането на са-
мовъзприятието. 

По време на демонстрации пред публика
стриптийзьорите и мъжете, които се 
занимават с бодибилдинг, съзнателно

превръщат тялото си в обект на чуждите
погледи и интерес, на завист и въжделения. 
Но тези мъже не са просто голи, те са раз-

голени и контролират този процес. Гордеят
се с мускулите, силата, елегантността или
съблазнителността си. Разголването се съз-
дава от погледите, а тези мъже съзнателно
участват в този акт. И обратното. 

Когато мъжът е насила заставен да се 
съблече, той се чувства обект на чужда ма-
нипулация и преживява страх и унижение не-
зависимо от това, дали е красив или грозен. 

Виждам, гледам, 
разглеждам

Виждам, гледам, разглеждам, заглеждам,
оглеждам са сложни психологически и соци-
ално различни действия. 

Гледането може да бъде средство за конт-
рол на един човек над друг; средство за приз-
нание и проява на интерес към другия; сред-

ГОЛОТАТА
и мъжкото

достойнство

ГОЛОТАТА
и мъжкото

достойнство
Кое тяло – мъжкото или женското
– трябва по-грижливо да се укрива?

Изглежда, че женското, защото 
така е устроено от самата 

природа – женските гениталии са
скрити дълбоко в него. Само 

повърхността им е видима. За да
може човек да ги разгледа, жената
трябва широко да разтвори крака,

което има откровено сексуален
смисъл. По своето въздействие 

това граничи с показването 
на мъжки пенис в ерекция.



CMYK-83

Бела, брой 1 (119), 2008
83

àà ðð åå íí èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   
Кой грабна наградите
„Спортист на годината
на СУ“?
Ежегодно ректорското ръковод-
ство на СУ „Св. Климент Охридс-
ки“ и департаментът по спорт на
СУ номинира и тържествено наг-
раждава 10-те най-добри студен-
ти спортисти и преподаватели
треньори на алма матер. Титлата
„Спортист на годината на СУ“ е
признание. Критерият за попадане
в призовата десетка е един – пос-
тижения в индивидуален или отбо-
рен спорт, донесли на университе-

та отличие или медал. През 2007
г. се навършват 78 години от на-
чалото на организираната спортна
дейност в СУ. Днес двете катед-

ри на департамента по спорт раз-
виват над 25 спортни дисциплини,
включително и по-модерните и
атрактивни за младите хора
спортно катерене, бойни изкуст-
ва, стрелба с лък, модерни танци,
акробатичен рокендрол, пилатес и
йога. 
Десетте избрани победители тази

година са равнопоставени (т.е. ня-
ма първи, втори т.н). Сред тях се
открояват лекоатлетът Борислав
Борисов (републикански шампион
по десетобой) и шахматистката
Елица Раева, участвала дни преди
награждаването в престижен меж-
дународен турнир в Турция. За
треньори на годината бяха отли-
чени гл. асистент Боряна Тумано-
ва и ст. ас. Георги Начков – и два-
мата преподаватели по плуване. 
Списание „Бела“ бе един от спомо-
ществователите на събитието и
осигури награди за отличените
спортисти от СУ.

ство за комуникация и средство за предава-
не някакво послание на другия. Гледането е
въпрос и на категория, на йерархия. В древ-
ността често му била придавана магическа
сила (всеки, който гледа, може да урочаса).
Правото да гледаш другия, както и пръв да
се допреш до него е социална привилегия на
по-стария пред по-младия, на мъжете пред
жените, но в никакъв случай не обратното. 

В някои религии (например исляма 
и юдаизма) са строго забранени 

демонстрацията на собствената 
и съзерцанието на мъжката голота. 

Забраната се мотивира не само със стра-
ха от хомосексуалност, но и отново с въп-
роси на йерахичния статус. Известна е ис-
торията на Хам – един от синовете на
Ной. Хам видял пияния си баща гол и му се
присмял. Тук били нарушени именно йерар-
хичните правила – младите нямат право да
разглеждат по-старите, също както и гле-
дането в очите означавало оскърбление. 

Изкуствоведческата литература за исто-
рията на човешкото тяло почти изцяло е
посветена на жените – още едно доказател-
ство, че жените са „по-голи“ от мъжете. Ед-
но възможно обяснение е мъжката сексуал-
ност, защото почти в цялата история на из-
куството както създателите, така и пот-
ребителите му са били мъже, които се инте-
ресували и възбуждали сексуално от женско-
то тяло повече, отколкото от мъжкото. В
европейското изкуство с изключение на ан-
тичността женското тяло се изобразявало
значително по-често от мъжкото. 

В антична Гърция и Рим голото 
мъжко тяло било изобразявано по-често 

от женското и било предмет на култ.
Например гръцките антични вази изобра-

зяват голи куртизанки, но никога, уважаеми
жени, не са изобразявали майки или дъщери.
Същото правило важало и за боговете. Зевс
например можел да бъде изобразен гол, но

Хера – никога. Единствената богиня, която
има голо изображение, е Афродита. 

Обожествяване на пениса
Средните векове превръщат голотата в

табу. Възраждането отново възприема
красотата на голотата, но се съсредото-
чава върху женската. Класицизмът създава
образа на героичното мъжко тяло, роман-
тизмът придава на това тяло чувстви-
телност и нежност, реализмът и натура-
лизмът от края на ХІХ и началото на ХХ
век започнаха да изобразяват мъжете в ре-
ални условия на живот. 

Мускулестата мъжественост от първата
трета на ХХ век е свързана с атлетизма 
и физическата култура. В съвременното 

изкуство мускулестите тела са изместени
от телата на хомосексуалисти. 

Както споменахме, това проследяване на
мъжката голота в изкуство се прави при
уговорката, че женската голота е домини-
раща. Универсалният принцип на мъжест-
веността е, че мъжът не трябва да бъде
подобен на жената, той е длъжен винаги да
остава субект, да бъде домакин на положе-
нието. Това е свързано и с отношението
към мъжките гениталии. Мъжът е склонен
да гледа на тях едва ли не като на нещо све-
щено. Гордее се с тях, склонен е да иденти-
фицира с тях цялото си достойнство и до-
ри ги нарича така – „мъжко достойнство“.

Думата „фалос“ е гръцка и означава 
буквално еректирал мъжки полов член. 

Думата фалос се използва, за да покаже, че
пенисът е обожествен под някаква форма. 

Така например индийците обожествява-
ли фалоса на бог Шива. Има и много други
примери за обожествяване на пениса. В
съвременното и научно некоректно гово-
рене думите „фалос“ и „пенис“ са взаимо-
заменяеми. 

Жената повече или по-малко позира, кога-

то разкрива своята голота и предугажда
оценяващите погледи на мъжа. Мъжете,
обратно, дори да са напълно голи, остават
субекти, които не позират, а действат.
По-просто това може да бъде казано така:
„Мъжете действат, а жените се явяват.
Мъжете гледат жените. Жените наблюда-
ват себе си през времето, когато някой ги
гледа. Това определя не само голяма част
от отношенията между мъжете и жени-
те, но също и отношението на жените към
самите себе си.“ (Джон Бергер)

Интересен пример за 

битова мъжка 
стеснителност 

са обществените тоалетни. Това е когато
при наличие на свободни места, мъжете из-
бират помещението без писоар, което им
гарантира анонимност. 

Повечето жени твърдят, че могат да се
наслаждават на голотата на мъжа само до-
като той спи. Вглеждането, дори когато
то е любовно-ласкаво, смущава Адамовци-
те. А сравнението на пениса на мъжа с те-
зи на другите мъже е недопустима мисъл за
много представители на силния пол. Мъж-
кото тяло при никакви обстоятелства не
трябва да става обект! 

Мъжете имат право да не се показват 
пред други мъже, понеже се страхуват 

от сравнението. 
В числото на тези, които не бива да виж-

дат мъжката голота обаче, не бива да бъ-
дат включвани жените, защото с тях
мъжът няма какво да сравнява. Някои мъже
толкова сериозно се „възползват“ от това
„право“, че дори изпитват притеснение по
време на секс. Истината е, че дори да изг-
лежда, че сексът е най-голото нещо, в сексу-
алния акт голотата е най-малко обективи-
рана. Голотата става видима, когато спрат
всички останали действия и започне гледа-
нето. Или по-точно – съзерцанието. 

Церемонията по награждаването се състоя

дни след официалното избиране на новия рек-

тор на СУ, затова справедливо наградите бяха

връчени от бившия и от настоящия ректор –

проф. д. ф. н. Боян Биолчев и 

проф. д. и. н. Иван Илчев – и от директора 

на ДС доц. д-р Емил Прокопов (крайния вдясно)
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ПРОФЕСИЯПРОФЕСИЯ

– Бяхте ли ходили в планината, преди да
отидете в Черни Осъм?
Ал. Иванов: Допреди това съм карал сноу-
борд. След училище или преди, в зависимост
от смените, непрекъснато бях на Витоша. 
Ал. Найденов: Имам село, където мест-

ностите са гористи, ходил съм за гъби. Хо-
дил съм само на екскурзии от училището.
От този музей в онзи хотел и обратно. То-
ва ми беше цялото ходене. Бях в осми клас
в 119-о училище. Какво прави един осмок-
ласник? Ходи насам-натам и си губи време-

то. Нямах особени ин-
тереси. В едно между-
часие видях обява за
курс по спелеология. Ко-
гато се обадих и казах,
че съм на 16 години, не
пожелаха да ме вземат.
Накрая майка ми подписа някакъв доку-
мент, че е съгласна да прониквам в пещери,
и така изкарах този курс. Постепенно за-
почнах да ходя и в планината. Преди това
беше така – от влака (колата), малък пре-
ход, в пещерата и обратно. Постепенно за-
почнах по-малко да ходя по пещери и ги за-
мествах с палатки, хижи и планински пре-
ходи. За училището в Черни Осъм държах
приравнителни изпити. 
– Как родителите ви възприеха желание-
то ви за това училище?
Ал. Иванов: Като ме оставиха първия ден
в Черни Осъм беше малко кофти, но сега се
радват, че правя това, което искам. 
Ал. Найденов: След неколкодневни уговори
родителите ми склониха и устроиха галаве-
черя преди заминаването ми. Бяха претръп-
нали заради курса по спелеология, но сега
проблемът беше, че излизам от вкъщи и ве-
че няма да живея при тях. Спестявам им
много неща от това, което се случва. 

В
годините, в които селс-
ките школа затварят
врати, черноосъмското
Основно се превръща в

национално училище за планински
водачи СОУ „Васил Левски“. Дока-
то се стигне до откриването на
първата „планинска“ учебна годи-
на (2000 – 2001), директорът
Минко Занковски преодолява ад-
министративни маршрути с мно-
го висока категория на трудност.
Заради това училище в Министе-
рството на образованието и нау-
ката към специалност №1397 –
туристически водач, е създаден 

профил 01 – 
планински водач 

По този начин в Регистъра на
професиите в Република България
се вписва и професията планински
водач. Училището е утвърдено
от министерството на образо-
ванието и науката с прием след

завършен осми клас и срок на обу-
чение пет години. След завъ-
ршване, учениците получават
средно образование, трета сте-
пен на професионална квалифика-
ция и могат да кандидатстват
във всички висши учебни заведе-
ния. Програмата е съобразена с
учебните планове на МОН за про-
фесионални гимназии с 5-годишен
срок на обучение, както и със
стандартите за обучение на пла-
нински водачи и инструктори,
разработени от UIAA (Междуна-
роден съюз на алпийските асоциа-
ции). Това прави свидетелства-
та, издавани от училището в
Черни Осъм, валидни в цял свят. 

Към специфичната професио-
нална подготовка са включени
ски подготовка, топография и
ориентиране, опасности в пла-
нината, хранене, екология, пла-
нинска медицина, алпинизъм,
спелеология и пещерно дело, ту-

ристически и алпийски обекти. 
По предметите от този раздел

има и много часове за учебна
практика. В шестте години от
съществуването на училището,
бъдещите водачи са преминали
вече много планински маршрути
у нас и по света. Много от месни-
те хора изпращат децата си тук,
за да ги направят планинари.
Районът има 

традиции в 
планинския туризъм 

Някои от бабите на днешните
ученици са били хижарки, дядов-
ците – алпинисти или планински
спасители. В училището обаче,
има деца от различни краища на
България. За това на какво учи

школото, планината и нейните
хора разказват двама бъдещи во-
дачи. Александър Иванов (16 годи-
ни) и Александър Найденов – Саш-
ко (18 години). И двамата са от
София, но казват, че в големия
град не се вижда истинският
цвят на небето. И на двамата
всички специални предмети са им
любими. За училището по-малки-
ят Сашо разбрал от интернет и
казал на по-големия Сашо. Алек-
сандър Найденов отишъл в Черни
Осъм в началото на учебната
2005–2006 г., в деня на погребени-
ето на директора Минко Занко-
вски. От първия ден е запомнил
това – мъката на цялото село и
че делата на истинските водачи
продължват и след тях. 

ШШккооллаа  ззаа  ЖЖИИВВООТТШШккооллаа  ззаа  ЖЖИИВВООТТ

Александър Найденов в
пещерата Птичата дупка

Планинските водачи не са спасители, въпреки че имат знания и уме-
ния за спасяването и опасностите в планината. Планинският водач
е специфична и нова за България професия и изисква от всички, кои-
то я упражняват, да обичат и познават планините, да умеят да се
движат и да пребивават в тях и да бъдат отговорни към човека
или групата от хора, които водят. 
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Вмодерното общество инфекциите

на дихателните пътища са подце-

няваната пандемия. Фитомедицината

обаче разработва редица лекарствени

препарати за лечение на настинка, си-

нузит, ангина или бронхит. Уникално

място заема „Умкалор“ (Umckalor) – но-

вият продукт на световния лидер във

фитофармацията, германската компа-

ния „Д-р Вилмар Швабе“.  

За разлика от симптоматичните сред-

ства за кашлица и настинка, „умното

лекарство“ не само облекчава първите

симптоми на инфекцията, но атакува

и причинителя є, скъсявайки продължи-

телността на заболяването. 

„Умкалор“ (Umckalor) активира антиви-

русната защита на организма, като

покрива лигавицата със защитен филм,

предпазващ от прикрепянето на вируси

и стимулиращ имунната система за

борба с тях. Благодарение на тройното

действие на екстракта от Pelargonium

sidoides (Umckalor) пациентите се връ-

щат на работа/училище с 2–3 дни по-

рано и приемат за по-кратък период и

по-малки дози парацетамол. „Умкалор“ с

40% ускорява движението на реснички-

те на епитела на дихателните пъти-

ща и по този начин прави изхвърляне-

то на бронхиалния секрет по-бързо.  

„Умкалор“ (Umckalor) е безопасен про-

дукт и един от малкото медикаменти,

за които са налице многобройни данни

от клинични изследвания, включително

и върху деца над 1 година. „Умкалор“

(Umckalor) е лекарствен продукт без

лекарско предписание, под форма на кап-

ки за перорален прием.

Д-р Ина Тодорова-Стефанова

Когато е късно 

за имуностимуланти 

и рано за антибиотици 

За обикновената настинка няма етиоло-

гично лечение. Европейската статисти-

ка сочи, че в над 80% тя се лекува с анти-

биотик, въпреки че 95% от настинките

са причинени от вируси, срещу които ан-

тибиотиците не са ефективни. Това крие

риск от поява на странични ефекти ка-

то диария, повръщане, алергии и гъбични

заболявания, както и създаване на значи-

телна бактериална резистентност. 

За щастие на пазара вече е регистриран

модерният лечебен продукт под форма

на перорални капки Umckalor на фирмата

„Д-р Вилмар Швабе“ – световен лидер във

фитофармацевтичното производство.

– А хората от селото?
Ал. Найденов: Хората от Черни Осъм са
малко особняци. Отначало ни гледаха с пре-
дубеждение, защото сме софиянци. Но поле-
ка-лека... Работиш с някого, той ще те вик-
не при него на маса, ще те похвали пред друг
и ако си свестен човек – нямаш проблеми.
Общ език се намира. 
Ал. Иванов: Страшни хора. Балканджии.
Има много баби. Интересно е да видиш
много стара баба, която кара колело, нара-
мила чувал, по-голям от нея самата. Дядо
Мичо също... 
Ал. Найденов: Дядо Мичо! Веднага искам
да кажа за него. На 83 години е, живее в ед-
на от изоставените махали на 8 километра
от селото. Като тръгна пеша към него, с
добро темпо, стигам за два часа. Дядо Ми-
чо живее абсолютно сам с двайсет овце.
Докато бил млад, карал рейс. Както казва
той, Костов му „вземал пенсията“. От 220
лева му я смъкват на 60. Той, докато ми
разказваше тази история за пръв път, се
разплака. Чудил се какво да прави, какво да
прави, събрал всичко, което има, на
„жипът“ и айде в Лешко присое, махалата,
в която е роден. Сега кара тринайсетата
година, откак е там сам. Има един „жи ес
ем“ и от акумулатора на джипа си зарежда
телефона. Всеки ден го включва от 12.00 до
12.10 ч. и ако някой има нещо да му казва, му
се обажда тогава. Един път му ходихме на
гости и той вика: „Тия гъби ги ядох онзи
ден, ще направя една чорба и ще я пробвам,
ако след половин час ми няма нищо – ще
ядем. Тя тъкмо ще е изстинала.“ Извади ед-
на кайсиева ракия, стана му хубаво. Чорба-

та страшна, мазен червен цвят, аромат-
на... Страшна!  
– С какво се отличавате от останалите
си връстници, които живеят в градовете
и при родителите си? 
Ал. Найденов: Различава ни самостоятел-
ният начин на живот, който водим. Разчи-
таме на себе си и имаме много приятели.
Учим се да живеем. Имаме много по-трезва
преценка за нещата в сравнение с други уче-
ници. Да, пращат ни готови пари, но като
ги похарчим... Отиваме при някого, той ни
храни, но ние пък помагаме да си нацепи дър-
вата. Тези неща ни възпитават и ни карат
да се замислим как се изкарва прехраната.
Така се учим да разбираме на кого можем да
разчитаме и на кого – не, учим се да комуни-
кираме с хората. Това е школа за живот, не
само за планински водачи. Мисля, че всеки
планински водач може и знае как да живее
правилно. 
– Какво означава планински водач?
Ал. Найденов: Планински водач е професия,
съвкупност от умения и качества, които е
длъжен да притежава определен човек. Тези
качества се придобиват и усъвършенстват
в продължение на дълъг процес на обучение. 
– Някои биха казали, че сте много малки
за водачи...
Ал. Иванов: А лошо ли е да почнем от сега? 
Ал. Найденов: Диплома се взима след 13-и
клас, когато си на 20 години. Главата си за-
лагам, че от Черни Осъм излизат планински
водачи. 

Мирослава ИВАНОВА
Снимки Личен архив

Александър Иванов 
в Стара планина



CMYK-86

86
Бела, брой 1 (119), 2008

ФЕСТИВАЛФЕСТИВАЛ

Н
а фестивал – като на
фестивал, ще кажат ня-
кои. Нищо подобно. It is a
different game, boys!, как-

то твърди работното заглавие
на един от наградените филми.
Тук официалното облекло са по-
ларените якета и трекинг обув-
ките, аксесоарите са ски и дъски
за сноуборд. Никак, ама никак не
е случайно, че подобни фестива-
ли се провеждат в малки градче-
та, далеч от червения килим и
по-близо до белите писти, в сър-
цето на планината. Тази фести-
вална публика е различна. От ед-
на страна са тези, за които
приключенията са второ ежед-
невие, от друга са изкушените
от екстремното и от пътеше-
ствията, но точно фестивално,
ако така мога да се изразя. Те че-
тат книги и гледат филми за
тях, но нямат постижения от
съприкосновението с тях. 

Фестивалът се организира от
Сдружение международен фес-
тивал на планинарския филм.
Претърпял е сериозно развитие
от първото си издание през 1999
г., когато половината от цяло-
то разгласяване за събитието
висеше на един трансперант
насред града (тогава Троян), а
другата половина върху няколко
плаката. Днес фестът има мас-
тити медийни партньори. От
поне пет издания насам вече не
можеш да изгледаш всички фил-
ми. Прожекциите текат на две
места, което означава, че фил-
мите са много, качествени и но-
ви. Над 60 филма от 22 страни и
пет континента бяха предста-
вени в Банско тази година. Лен-
тите покриваха голям спектър
от приключения и авантюри, а
местата на действие далеч не
бяха само планински. Наградите
и специалният гост тази година
обаче сложиха акцент върху ал-
пинизма. 

Райнхолд Меснер
Организаторите на фестива-

ла направиха възможно издава-
нето на първата книга на Райн-
холд Меснер на български език.
Тиражът на „Моят живот на
ръба“ се изчерпа в рамките на
първите два дни на фестивала,
където сам авторът беше
дошъл да я представи. 

Първият алпинист, изкачил
всички четиринайсет осемхи-
лядника, е роден през 1944 г. в
Южен Тирол и е интересен чо-
век с изключителни и разност-
ранни постижения. Когато нау-
чих, че Меснер идва в Банско, за-
мечтах (досущ по почина на
прочутия тиролец) да направя

нещо, което никой не е правил
досега (поне в България). Исках
да му задам 14 въпроса соло. От
езика на алпинизма на езика на
журналиста това означава от-
делно коронно интервю. Аз оба-
че, подобно на неопитните или
без късмет алпинисти, замрък-
нах под върха. Пристигнах в
Банско по тъмно в първата ве-
чер на фестивала, когато в

претъпканата зала на местно-
то читалище Меснер показа
уникални кадри и разказа за от-
делните етапи от живота си.

През 1978 г. той заедно с Пе-
тер Хабелер изкачва Еверест
без кислород за първи път в ис-
торията на алпинизма. Същата
година изкачва Нанга Парбат
соло (самостоятелно). Меснер
нарича тези постижения „пре-

Седмият фест 
на планинарския филм
(29 ноември –
2 декември) е вече
история, но продъл-
жава да поражда 
емоции у всички, 
които бяха част 
от фестивалната
еуфория в Банско.

Ето какво още 
записа диктофонът
ми в залата 
на банското 
читалище:
„Хубавото на аван-
тюрата е, че мога
да си поставям цели
според възможнос-
тите си и възраст-
та си. К2 за мен ве-
че няма да бъде въз-
можен, но това е и
защото съм се кач-
вал на него. (...) Ве-
личието на висока-
та планина е в бав-
ността на човека. А
когато не използваш
кислород във висока-

та планина, намалява не само силата, намалява и волята.
На такива височини човекът се превръща в едно почти ни-
що. (...) Обикновено на самия връх не чувстваме радостта.
Радостта се усеща, когато се върнем сред приятелите.
Връщането от този опасен свят е нещо като прераждане.
И това е причината, поради която се изкачваме в планини-
те. Не за да достигнем върхове, а за да се завърнем сред хо-
рата. Когато се върнем, си даваме сметка, че животът ни
е подарен още веднъж. (...) В живота на човек не е важно
това, което притежава, материалното. Да имаш пари, е
доста досадно. В края на живота е важно това, което сме
направили. (...) Невинаги съм бил на върха. Това, от което
съм се учил, са именно провалите, а не успехите. Когато
съм се провалял, съм се опитвал да се поправям и съм пра-
вил втори опит. След успеха търсех другата цел. (...) Това,
което ми носи радост и ме кара да вървя напред, е предиз-
викателството на утрешния ден. Мисля, че за вас има
много възможности в бъдещето, което е много по-важно
от това, което е било в миналото.“

Да ти се 
завие свят

Да ти се 
завие свят

МЕСНЕРОЛОГИЯ

Меснер 
в банското читалище
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местване на границите“, което
означава, че могат да се правят
неща, които са били смятани за
невъзможни. 

Осем години по-рано, през 1970
г., Райнхолд участва в експеди-
ция на Нанга Парбат заедно с
брат си Гюнтер. „Стигнахме
заедно до върха и бяхме прину-
дени да слезем от другата му
страна (по западния склон Диа-
мар), защото брат ми се разбо-
ля от планинска болест. За да
сваля надолу брат си, който
почти не беше в състояние да
върви, трябваше да се движа
все напред, за да проправям пъ-
тя. Докато обикалях, за да на-
меря някакъв изход, брат ми из-
чезна. Върнах се, положих уси-
лия, но не го намерих. Имаше
пресен сняг от току-що падна-
ла лавина. С измръзвания и
напълно изтощен се довлякох до
долината. След този момент
години наред се връщах там, за
да търся брат си. Знаех, че то-
зи ледник, който слиза към доли-
ната, рано или късно ще освобо-
ди тялото му.“ Меснер опреде-
ля смъртта на брат си като
най-трагичния момент в своя
живот. Следват дълги години,
през които той се бори с нелепи
съдници, обвиняващи го за
смъртта на Гюнтер. Ледникът
освобождава тялото на Гюн-
тер цели 35 години след траге-
дията в подножието на запад-
ната (Диамарска) стена. Мяс-
тото доказва, че тялото на
Гюнтер е било пометено от ла-
вина, и сваля от Райнхолд обви-
ненията, че е изоставил брат
си на южния склон, по който са
се качили. „Разбрах, че и до Бъл-
гария са стигнали съмненията,
че съм изпратил брат ми по
другия склон на върха. Но ако
той беше там, нямаше да го на-
мерим от тази страна.“

Меснер сподели, че когато из-
качил всички осемхилядници,
нямало как да продължи в тази
област, защото вече бил пос-
тигнал всичко. „Но на 40 години
бе още много рано да седна пред
телевизора с бутилка бира и да
чакам пенсията. Истината е,
че нямаше и да получа такава,
защото не бях плащал съот-

ветните вноски.“ 
През 1990 г. заедно с Арвед

Фукс Меснер прекосява Антарк-
тика през южния полюс, като из-
минават 2800 км. През 1993 г.
Райнхолд и брат му Хуберт пре-
косяват пеша Гренландия диаго-
нално, което означава общо около
2200 км. Няколко години от жи-
вота си тиролецът посвещава на
загадката Йети. Бил е депутат
в европейския парламент.

Днес чрез структура от пет
музея, които сам финансира, да-
ва възможност на хората да се
запознаят с това, което е нат-
рупал с изкачванията и авантю-
рите си. „Аз не разказвам за себе
си в тези музеи. Разказвам за то-
ва, което се случва, когато чо-
векът и планината се срещнат.“ 

Меснер се занимава и с плани-
нско земеделие и туризъм. „По
този начин гарантираме бъде-
щата грижа към околната сре-
да. Туризмът в планината е жив
само когато самото земеделие
се запази. Тогава планината ос-
тава жива.“ 

Тримата капитани
Гран при на Седмия междуна-

роден фестивал на планинарския
филм отнесе новозеландската
лента „Да умреш за Еверест“.
Наградата за български филм
отиде при Михаил Михайлов,
Дойчин Боянов и Николай Пет-
ков за „Ел Капитан – сбъдната
мечта“. Лентата показва мо-
менти от пребиваването на
тримата (които са и автори на
филма) в националния парк Йо-
семити в Калифорния и преми-
наването им по тура Носът на
стената Ел Капитан. Според
„тримата капитани“ паркът
Йосемити представлява инте-
рес не само за катерачите, но и
за всеки турист, който обича
животните и природата. Каз-
ват, че успехът при изкачване-
то на стената Ел Капитан за-
виси изцяло от предварителна-
та подготовка на хората и
необходимата екипировка. Има-
ли стотина килограма за изкач-
ване. Именно когато трябвало
да повдигнат специалната тор-
ба за багажа (много тежка!) се
родило първото работно загла-

Н. Петков по Рострум, популярна

и трудна стена в Йосемити

М. Михайлов също по Рострум

Д. Боянов (вляво) и Н. Петков

на върха на Ел Капитан
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Коледните кутии на
Schwarzkopf & Henkel
предлагат най-търсените и инова-
тивни продукти от марката Fa.

�Коледна кутия Fa Natural & Pure
съдържа душ-гел Fa Natural&Pure
роза и пасифлора и дезодорант Fa
Natural&Pure роза. Душ-гелът съ-
четава естествени ароматни
есенции в ободряваща прозрачна
гел формула, която дарява усещане
за приятна свежест и чистотa, а
нежният, естествен аромат на
дезодорант Fa Natural&Pure с
екстракт от роза осигурява дъл-
готрайна свежест и ефикасна за-
щита през целия ден. �Коледна ку-

тия Fa Sport съдържа душ-гел Fa
Sport и дезодорант Fa Sport – една
от най-продаваните серии на Fa.
Душ-гелът е с екстракт от гинко
билоба и зарежда тялото с енер-
гия, а приятният спортен аромат
на дезодоранта осигурява 24 часа
надеждна защита и дълготрайна
свежест.

„Технополис“ търси име
на своя нов символ
Веригата хипермаркети ТЕХНО-
ПОЛИС обявява конкурс за име на
новия си символ – закачливия
малък герой, който наскоро се по-
яви в тв клипове на компанията.
До 31 януари 2008 г. всеки желаещ
може да направи предложение за

име, като се регистрира в сайта
www.technopolis.bg, или да попълни
талон във всеки от хипермарке-
тите ТЕХНОПОЛИС в страна-
та. Победителят в конкурса ще
получи Голямата награда – ваучер
за покупки на стойност 3000 лв.
от ТЕХНОПОЛИС. Чрез томбола
ще бъдат изтеглени и още пет
награди на стойност 200 лв. Име-
то на малкия герой ще бъде изб-
рано от жури от представители
на ТЕХНОПОЛИС и актьорите
от телевизионното шоу „Коми-
ците“ – Любомир Нейков, Кръс-
тю Лафазанов, Христо Гърбов и
Руслан Мъйнов. 

Новият фон дьо тен
Miracle Touch на
Max Factor 
е новаторски фон
дьо тен, който
при контакт с
кожата лесно
променя плът-
ната си тексту-
ра в лека и ефирна
течност. Това уни-
кално свойство му позволява да
изглади до съвършенство дори
микронеравностите на вашата
кожа. Резултатът е порцеланова
кожа, супернежна на докосване.
Повечето фон дьо тени с течна
консистенция лесно се разтичат
и натрупват по вдлъбнатините
на кожата. Плътните пък имат
гладко покритие, но тежката им
консистенция не позволява равно-
мерно нанасяне. Новаторската
технология въвежда флуидната
илюзия, която трансформира
плътната консистенция на фон
дьо тена Miracle Touch в течна, за
да може нежно и лесно да обгърне
лицето. След еднократното нана-
сяне на фон дьо тена той сам
преминава през трансформираща-
та фаза и попива.

вие на филма It is a different game,
boys!. „Носът“ е гранитен от-
вес с височина 1068 метра (или
31 въжета) и е част от масив,
дълъг около 3 километра. Този
маршрут е един от най-атрак-
тивните за катерене в т. нар.
биг уол стил. Биг уолът е най-
адреналиновата разновидност
на алпинизма и представлява из-
качване по големи стени, за кое-
то се изисква изключителна ка-
терачна техника.

Една от най-важните награди,
които присъжда фестивалното
жури, е именно тази за български
филм. Важна, защото показва
променената ситуация в родния
алпинизъм. Той се стреми да бъде
не само по-отворен към пости-
женията, но и по-отворен към
хората, които не принадлежат
към алпийските среди. Филмите
(и книгите) за експедициите
превръщат екстремните зани-
мания от нещо за алпинистите
(и останалите приключенци) в
нещо за другите. Само допреди
две-три години беше невъзмож-
но на планинарския фест да се ви-
дят български кадри от Меката

на катеренето, както наричат
националния парк Йосемити в
Калифорния. Не защото да нап-
равиш филм за експедиция беше
толкова невъзможно, колкото
защото не се смяташе за важно.

Именно в това овъншняване се
крие смисълът както на фести-
вала, така и смисълът на кате-
ренето и всички останали
екстремни занимания. 

Случих се до две жени във фо-

айето на читалището в Банско,
откъдето Меснер дълго време
не можеше да си тръгне. Една-
та се втурна към него с думите
„Чакай, да го пипна за късмет“.
А другата каза „Еее, той да не
ти е коминочистач“. Може да
бъде сравнен с нещо такова про-
чутият тиролец. Райнхолд
Меснер дойде в България, за да
продуха животите на всички,
които успяха да го пипнат по
някакъв начин. И да ги накара да
гледат напред и нависоко, поне
толкова нависоко, че да могат
да видят трансперанта за след-
ващия фестивал на планинарс-
кия филм. Такива са „на пипане“
и „тримата капитани“, и всич-
ки, участвали в знайни и незнай-
ни експедиции и приключения,
от които може да ти се завие
свят. Разпадали са живота си
до жажда, която изсушава во-
лята, до една крачка, която
струва усилие, до едно вдишва-
не, което е непосилен труд. 

Мирослава ИВАНОВА
Снимки Личен архив – 

Н. Петков,  М. Михайлов, 
Д. Боянов, Н. Георгиева

МИХАИЛ МИХАЙЛОВ изкачва Безименната кула на Транго
Тауър през 1998 г. и става най-младият алпинист, преборил вели-
чествената скална игла. Има десетки изкачвания на скални
маршрути в Алпите и България от най-висока категория на
трудност. Роден е през 1976 г.

ДОЙЧИН БОЯНОВ направи безкислородно изкачване на Еве-
рест през 2004 г. в рамките на втората национална експедиция
до върха. През 2006 г. заедно с Николай Петков изкачва друг
осемхилядник – Нанга Парбат. На 31 години е. Стената Ел Кап
била голямо предизвикателство за него (и е първото му по-зна-
чимо постижение в биг уола). По време на фестивала сподели, че
е щастлив от това, че може да изпитва предизвикателството
под различни форми, и се старае да опита от всички видове ка-
терене.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ катери повече от три десетилетия, но за
него не може да се каже, че времето на неговия алпинизъм е от-
минало. Напротив, от много години насам и по-младите, и по-
старите могат да сверяват постиженията си по неговите.
Просто защото Петков е най-резултатният български алпи-
нист. Движи се извън онова, което Меснер нарича пистов алпи-
низъм, и когато няма предизвикателства, си ги създава. За него
не е важно просто да изкачи някой връх или да мине по някой
тур, а да го направи, като прибави постижение. 



ТЪРГОВИЯ, ИНЖЕНЕРИНГ И СПЕДИЦИЯ: 
�сигнално-охранителна техника
�пожароизвестителна техника
�техника за видеоконтрол и наблюдение
�системи за контрол на достъпа
�радиооборудване
�видеодомофони и домофони
�кабели и акумулатори

ПРОИЗВОДСТВО: 
�устройства за предаване на данни
�централизирани съоръжения за оборудване 
на мониторинг център
�предaване на данни на големи разстояния

МОНИТОРИНГ:  
24-часово електронно наблюдение на подвижни 
и неподвижни обекти по: 

�телефон
�радиовръзка
�интернет
�телевизионна мрежа
�GSM мрежа
�GPS система

ПАТРУЛНА И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА: 
�24-часова охрана чрез патрулни коли
�физическа охрана на обекти
�инкасова дейност

ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЩИТА ЕЛЕКТРОНИК ООД, член на „DSC България Холдинг“: София, ул. „Бурел“ 41В, тел.: 02/9531636, 02/4006699, факс: 02/9531787, www.dscbg.com
ДИЛЪРСКА МРЕЖА В ГРАДОВЕТЕ: Бургас, Ботевград, Варна, Видин, Габрово, Добрич, Етрополе, Казанлък, Перник, Плевен, Пловдив, Стара Загора, Русе, Смолян, Хасково,
Свиленград, Харманли, Дупница, Кюстендил,Червен бряг, Разград, Пазарджик, Видин, Горна Оряховица. 

ЕЛЕКТРОННА ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯ И ИМУЩЕСТВО НА ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
ЧРЕЗ КАЧЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И ДОВЕРИЕ.
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ДИЗАЙНЪТ 
на новата „Фабия“ е с... емоционал-
ни характеристики – свеж, със сил-
но акцентираната радиаторна ре-
шетка и интегрираните предни фа-
рове, които са едновременно дина-
мични и хармонично съчетани с екс-
териора, както и със страничната
линия на купето. 
�Вътрешното пространство е
изключително просторно въпреки
компактните размери на автомо-
била. Доста впечатляващо е увели-
ченото с 5 см  пространство за гла-
вите на седящите на задните се-
далки. От значение е и възможност-
та за препозициониране на ергоно-
мичната шофьорска седалка. Поне-
же е по-високо разположена, тя поз-
волява по-добра видимост, както и
лесно и удобно влизане и излизане от
автомобила. �В новата „Шкода
Фабия“ има повече място за колене-
те и краката на всички пътуващи в
автомобила. �Освен простор за
пътниците, „Фабия“ има и много
добро багажно пространство – 300
л, което би могло да се увеличи до
1163 л при сгънати задни седалки. 

Новата „Фабия“ се произвежда в
няколко нива на оборудване – „Бей-
сик“, „Класик“, „Амбиенте“,
„Спорт“ и „Елеганс“.  Автомоби-
лите от ниво „Бейсик“ имат въз-

душна възглавница за водача, регу-
лируем по височина и дължина во-
лан с хидроусилвател, оборотомер
с дигитален часовник, предни и зад-
ни чистачки с регулируем интервал
и пръскачки, триточкови предпаз-
ни колани за всички места с пиро-
патрони за донатягане, прекъсване
на горивото при удар, имобилайзер,
брони с цвета на купето, фарове
Clear optic, радиоподготовка с 4
високоговорителя и антена, поле-
нов филтър и система за рецирку-
лация на въздуха в купето, зумер за
забравени светлини, стоманени
джанти 5,0Jx14 с гуми 165/70/R14,
големи декоративни тасове и др.
Нивото „Класик“ е допълнително
снабдено с въздушна възглавница и
за пътника до водача, запалка с ос-
ветление, предупредителна свет-
лина за незакопчан предпазен колан
на водача, калобрани отзад  и др.
Нивото „Амбиенте“ съдържа още
екстри към към гореописаното
оборудване: климатик с регулиране
на температурата, странични въз-
душни възглавници, бордов ком-
пютър, на който може да получава-
те информация за температурата
навън, за средната скорост, за раз-
хода на гориво и др. Освен това е
оборудвано с изключително важни-
те системи за сигурност ABS

+MSR+ASR, които ще осигурят
стабилността на вашия автомо-
бил и при по-сложна пътна обста-
новка, предни ел. стъкла, фарове за
мъгла, регулираща се по височина
седалка на водача, декоративно-за-
щитни лайстни на вратите, ку-
тия за вещи под седалката на вода-
ча, джобове в седалките и във вра-
тите,  делима задна седалка (ако  в
автомобила пътуват не повече от
трима души, ще можете да сгъне-
те част от задната седалка, да я
преместите напред и така да уве-
личите багажното си простран-
ство за по-обемист багаж). Нива-
та „Спорт“ и „Елеганс“ са за най-
претенциозните клиенти на „Фа-
бия“. За спортните натури „Фабия
спорт“ предлага тъмен спортен
салон Pulse, кожен 3-спицов волан,
облицовани с кожа скоростен лост
и ръкохватка на ръчната спирачка,
дистанционно управление на цент-
ралното заключване, пръскачки на
фаровете, които се грижат за чис-
тотата на фаровете и съответно
подсигуряват по-добра освете-
ност на пътя, тонирани стъкла с
UV филтър, подгряващи се и ел. уп-
равляеми странични огледала – ед-
на функция, която ви спестява
усилията за почистване при снего-
валеж и ви осигурява винаги отлич-
на видимост, държач за слънчеви
очила, осем тонколони с антена и
антенен усилвател, подлакътник
отпред и др. С „Фабия елеганс“ мо-
же да се насладите освен на всичко,
което се съдържа в описаните вече
нива на оборудване, също и на кли-

матроник, лети джанти 14“ с ди-
зайн  Atik, стелки с цвета на инте-
риора и др.   

ДВИГАТЕЛИ
Новата „Фабия“ се предлага със 7

различни двигателя – 4 бензинови и
3 дизелови. Този асортимент макси-
мално покрива изискванията в сег-
мента на малките автомобили.
Бензиновите двигатели са: иконо-
мичният 1.2 HTP 44kW 60 k.c.; 1.4
MPI 16V63 kW86 к.с. и най-пъргави-
ят – 1.6  MPI 16V 77kW 105 k.c. Ди-
зелови двигатели с филтър за твър-
ди частици са 1.4 TDI-PD 51 kW
70к.с., 1.4 TDI-PD 59kW 80 к.с., 1.9
TDI-PD 77 kW105 к.с. Най-мощният
бензинов двигател може да се ком-
бинира с 6-степенна автоматична
предавателна кутия Tiptronic. Ком-
бинираният разход на гориво при
дизеловите двигатели е  4,6 л–4,8 л,
а при бензиновите двигатели – от
5,9 л до 7,6 л за най-мощната вер-
сия. Автомобилът поддържа ниско
ниво на въглеродните газове в срав-
нение със средните за индустрия-
та, като най-ниските стойности
са за двигателя 1.4 TDI PD/59kW –
120g/km.

Новата „Шкода Фабия“ е лесна за
управление, със стабилно поведение
на пътя. Много е полезна в града, но
предлага и нужните комфорт и си-
гурност за дълго пътуване. Предла-
га се с отлично съотношение каче-
ство–цена. Базовият модел „Бей-
сик“ на новата „Фабия“ 1.2 НТР 12
V/60 к.с. е със специална цена за Ко-
леда – 14 798 лв. с ДДС.  
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НОВАТА 
„ШКОДА ФАБИЯ“

LOVE AT FIRST
DRIVE!

НОВАТА 
„ШКОДА ФАБИЯ“

LOVE AT FIRST
DRIVE!

ОБНОВЕНА, С МОДЕРЕН И ВПЕЧАТЛЯВАЩ ДИЗАЙН,
НОВАТА „ФАБИЯ“ Е СРЕД НАЙ-ПРОСТОРНИТЕ 
АВТОМОБИЛИ В СВОЯ КЛАС. 



CMYK-91



СПЕКТЪРСПЕКТЪР

92
Бела, брой 1 (119), 2008

CMYK-92

„МИЛЕЙДИ“  
Прелъстителна, убийствено кра-
сива, тайното оръжие на карди-
нал Ришельо. Това са част от оп-
ределенията за милейди Де
Уинтър, незабравимата героиня
на Александър Дюма. Нейните
превъплъщения са многобройни –
проститутка, монахиня, шпионка
и съпруга на конт Дьо Ла Фер,
известен най-вече като Атос.
Но Милейди е и съпруга на лорд
Де Уинтър – герой, често оста-
ващ в сянка на фона на приключе-
нията на тримата мускетари.
Кой е той и какви са тайните в
миналото на фаталната красави-
ца, чиято единствена цел е
отмъщението, ще разберете от
този филм, в който участват
децата на Жерар Депардийо –
Гийом и Джули.

„КОДОВО ИМЕ: ЧИСТАЧЪТ“
Ето една пародия на филмите за
агент Джейсън Борн, в която се
вихри Седрик Комедианта. Той е
в ролята на Джейк, напълно обик-
новен човек до момента, в който
се събужда в хотелска стая с ци-
цина на главата, труп до себе си
и куфарче с 250 000 в брой. Проб-
лемът е, че Джейк изобщо не си
спомня нито кой е, нито как се е
озовал в стаята. Появата на една
загадъчна красавица, която твър-
ди, че е негова съпруга, го
обърква още повече. Джейк реша-
ва да си плюе на петите, и се
скрива в местно кафене. Тук оба-
че се натъква на една сервитьор-
ка, която му сервира новината,
че е негово гадже. Според нея
той е чистач в местна фабрика,
но Джейк е убеден, че е таен
агент на ЦРУ с кодово име Чис-
тачът, и решава да го докаже.

„РАТАТУЙ“ 
Изключително рядко в днешно
време може да попаднете на не-
що толкова топло и прелестно,
което да ви върне усмивката и да
ви накара да гледате на живота с
други очи. Този филм е точно
такъв и може да ви припомни
вкуса на любимия домашен слад-
киш на майка ви. Всъщност с
готвенето тук основно се зани-
мава един... плъх. Е, Реми далеч не
е противен гризач, а изтънчен це-
нител на добрия вкус. Той не оби-
ча да яде боклуци, чете готварс-
ки книги и прави невероятни вку-
сотии. Ще оценят дарбата му
дори в най-изискания ресторант
в Париж. Реми ще върне блясъка
му със своите специалитети, ще
разтопи сърцето на най-заклетия
кулинарен критик, а между друго-
то ще сватоса младия чистач с
една красива готвачка.

„ДЕСПЕРАДО“ 
Култовият филм на Робърт Род-
ригес издигна екшън жанра до но-
ви висоти и превърна в звезда
мачото Антонио Бандерас. А
той се вписва идеално в образа
на Ел Мариачи – комбинация от
чара на Индиана Джоунс и самот-
ника без име от уестърните на
Серджо Леоне. Той е бивш музи-
кант, който в калъфа си за кита-
ра има арсенал, с който може да
срази цяла армия главорези. А те
са налице, след като Ел Мариачи
се опитва да си отмъсти на
местния наркобарон в градче
край мексиканската граница. Сал-
ма Хайек в ролята на собстве-
ничка на книжарница, станала не-
волна помощничка на дългокосия
красавец, е чудесна в холивудския
си дебют. Куентин Тарантино
пък се появява, за да разкаже един
виц и да... получи куршум.

КОНКУРСЪТ НА JAMESON
Наближава поредният София филм фест. Освен качествено кино на
него по традиция ще бъде връчена и наградата JAMESON за най-добър
български късометражен филм. Този път конкурсът, благодарение на
който наши режисьори успяха да покажат филмите си на фестивала
в Кан, ще се появи и онлайн. Освен уникалната статуетка и сумата
от 6000 евро, които победителят получава, от Jameson Irish Whiskey
ще бъде връчена и награда на онлайн публиката, която е добре дошла
за всеки млад кинотворец – прeносим компютър MAC Book Pro и про-
фесионален софтуер за видеомонтаж Final Cut Pro. Победителят ще
си го получи на специална прожекция в Дома на киното след закрива-
нето на София филм фест в края на март 2008. 
Всеки кандидат за конкурса ще може да качи свой филм на адрес
www.jameson-short.com. След 18 януари 2008 г., когато изтича крайният
срок за качване, регистрираните потребители ще имат възможност
да гласуват за всеки от филмите на сайта по веднъж – с рейтинг от
1 до 5. По този начин ще се селектира и онлайн победителят на пуб-
ликата. Кандидатстването в конкурса за наградата JAMESON ще бъде
осъществявано по досегашния начин – с подаване на документи и
филмови копия в офиса на международния София филм фест. 12-те
селектирани филма ще участват в надпреварата за наградата JAME-
SON и също както в досегашните издания, ще бъдат прожектирани
заедно с филмите от конкурса за голямата награда на 12-ия поред
филмов форум.

За гледане
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„АМЕРИКАНСКИ
ПСИХАР!
Скандалният роман на
Брет Ийстън Елис роди
една от най-големите
сензации за последните
години. И има защо – ос-
вен ексцентричния главен
герой, който твърди, че е
сериен убиец, Елис пише
едни от най-уникалните
диалози, които могат да
накарат и Куентин Таран-
тино да му завиди. Пат-
рик Бейтмън е типично-
то юпи, което разбира
от мода, заведения, пити-
ета, наркотици и порно-
филми. Голямото му за-
бавление е да изнасилва
млади жени и да убива ко-
гото свари, след което...
да изяжда част от жерт-
вите си. Романът е екра-
низиран с Крисчън Бейл в
главната роля.

„НАЙ-ДЪЛГИЯТ 
ГОДЕЖ“
Нали помните този филм
с прелестната Одри То-
ту? Ето го и първоизточ-
ника, дело на един от най-
уважаваните френски пи-
сатели. Между другото
всички книги на Себастиен
Жапризо са адаптирани за
голям екран. С тази той
показва ужасите на война-
та, която обаче не може
да унищожи една голяма
любов. През януари 1917 г.
петима френски войници,
осъдени от военен трибу-
нал за самонараняване, са
изоставени на прицела на
германските оръжия. Сред
тях е и новобранецът
Блюе. Неговата годеница
Матилд го обича, вярва, че
той е оцелял, и ще напра-
ви всичко възможно да го
открие.

„ДРУГАТА БОЛЕЙН“
Догодина ще гледаме този
филм със Скарлет Йохан-
сон и Натали Портман.
Историята за двете
сестри, които си съперни-
чат за сърцето на един
крал, е добре позната. Ме-
ри Болейн привлича първа
погледа на капризния млад
монарх. Едва 14-годишна,
тя става фаворитка на
Хенри VIII, докато нейна-
та остроумна и чаровна
сестра започва да я изме-
ства от сърцето му. Се-
мейството има своята
тежка дума и нарежда на
Мери да отстъпи, за да
може Ан да извърви пътя
към престола, обречена на
кратка слава и ужасен
край.

„ХАРИ ПОТЪР 
И ДАРОВЕТЕ 
НА СМЪРТТА“
Ето я финалната точка в
една от най-популярните
литературни поредици.
След седем книги и пет
филма (поне засега) Хари
Потър си остава един от
героите на нашето време.
Сега всички фенове на по-
расналия магьосник ще раз-
берат какво му е предопре-
делила съдбата (разбирай
Дж. К. Роулинг) и как ще
завърши неговият сблъсък
със зловещия лорд Волде-
мор. Разковничето се крие в
Даровете на смъртта. Те
обаче не са смъртоносни, а
животворни. Именно в тях
е ключът към победата на
Хари и на всеки, който носи
магията в себе си – магията
да отстоява истината, да
отстоява доброто.

За четене

„НУЛАТА“ 
Провокативен трилър, изпълнен
с черен хумор и видения в стил
Кафка за това, как изпитанията
се превръщат в престъпления,
как си прощаваме и дали трябва
да го правим. Ченгето Брайън Ре-
ми идва на себе си и открива, че
се е прострелял в главата – в
един град и една страна, зашеме-
тена от катастрофална теро-
ристична атака. 

„УЧИЛИЩЕ ЗА ЕДИН 
МИЛИАРД ДОЛАРА“
Забавен разказ за разглезена бога-
ташка дъщеря а lа Парис
Хилтън, която ще положи неве-
роятни усилия, за да получи свое-
то наследство. Пипа Уокър на-
пуска красивия си и богат годе-
ник пред олтара, навръх сватба-
та си. За да си възвърне благоск-
лонността на семейството и да
получи наследството от дядо
си, тя трябва да се сдобие с...
диплома.

„КРЪСТЪТ НА МОРИГАН“ 
Това е първата книга от новата
трилогия „Кръгът“ от майстор-
ката на бестселъри Нора
Робъртс. С помощта на портал
във времето Хойт Маккийни се
пренася в съвременен Ню Йорк
от далечната 1128 г. Той се при-
тичва на помощ на своя брат
Кийън срещу могъщата кралица
на вампирите Лилит, чиято цел е
да завладее света. 

„НЕПОКОРНИ МОМИЧЕТА“
Пътищата на две млади и амби-
циозни жени от различни краища
на света, които опитват да из-
бягат от миналото си, се преси-
чат по странен начин. Нина е
американка от бедно семейство,
а мечтае за бизнес кариера. Елиза-
бет е дъщеря на богат английски
лорд, а се стреми към олимпийс-
кото злато в ски-спускането. И
двете нямат късмет в любовта,
но са твърдо решени да постиг-
нат мечтите си. 

MEDIA SAPIENS
Сергей Минаев, разбунил
духовете с романа си Дух-
less, хвърля бомба и в ме-
дийните среди. Млад и
талантлив PR специалист
пише речите на влияте-
лен политически лидер.
Интелигентен и циничен,
той не измисля нищо ори-
гинално и решава да
потърси вдъхновение в...
речите на Гьобелс. Кога-
то това е скандално разк-
рито, той е уволнен и
заплашен, че от сега на-
татък светът на меди-
ите ще е табу за него. Но
той не се предава толко-
ва лесно и сътворява
убийствена политическа
манипулация.

Страниците подготви Ивайло ТОДОРОВ
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бела къщабела 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.

В този брой:В този брой:

CMYK-95

Бела, брой 1 (119), 2008
95

КРЪГЛА КЪЩА
Без нито едно ъгълче за тъща

ЦВЕТЯ В САНДЪЧЕ
Четирите правила на цветната
композиция

ЗАПОВЯДАЙТЕ ЧИЙЗКЕЙК!
Две лесни и бързи рецепти за
шоколадов и за портокалов

СОЧЕН РАМСТЕК
Как да го приготвим
стъпка по стъпка

ГАРНИТУРА ЗА КУЛИНАРКИ
Или за материалите, от които е
направена модерната кухня



П
о време на наливането на основите
къщата приличала на басейн. Пър-
воначалната версия на странични-
те наблюдатели била, че на това

място е открита минерална вода и се
строи спа център. Когато се издигнал ци-
линдърът, се появила втора версия – че Ах-
мед Доган е дал много пари, за да се построи
джамия в града. Тъщата на собственика
пък поискала едно ъгълче...

Предварително знаех, че тази къща е 

сащисала гражданите 
на Троян 

и е поизпитала въображението им. Мнозина
са чували за нея, но не са я виждали, защото
е разположена малко встрани от оживени-
те улици. Нейни домакини са Теодора и Ди-
митър Дудеви. Тя е учителка по физика и
математика, той – инженер, експерт в
троянската община. Синът им Тони, който
е седмокласник, знае за пирамидите повече,
отколкото мнозина възрастни. Не са пост-
роили къщата просто ей така, за да се пра-
вят на интересни. И двамата възприемат
и оценяват жилището си не само в битов
план, но и чисто професионално. Димитър
твърди, че с удоволствие би отговорил на
всякакви въпроси и на всякакви хора, защо-
то желанието му е повече люде да имат
това, което имат те – кръгла къща. 

Опитах се да подбера най-важните неща,

които ми разказаха семейство Дудеви, но
да знаете, че този текст прилича на само
започнат строеж. Кръглата къща е 

такова едно чудно нещо 
което изисква повече страници застроена
(с текст и снимки) площ. 

Тази в Троян е петата по последовател-
ност и първата в Северна България. Изпъл-
нена е по проекта на инженер Светослав
Вълчев. Той усъвършенства идеята си заед-
но с екип от проектанти, създава този про-
ект и го патентова. Изпълнението на подо-
бен проект включва обследване, проектира-
не и строеж до ключ. Включително и кон-
султиране за това, как и в какви цветове
трябва да бъдат  организирани вътрешни-
те нива и околното пространство.

Строителството на такъв вид къщи се
основава на факта, че всяко ново нещо е

добре известно, но забравено старо. Забра-
веното е старо колкото инките, египтяни-
те и старите хималайци и се нарича 

космически ъгъл 
Питали ли сте се защо например египетс-

ките мумии са били в пирамидите хиляди
години, но когато ги положиха в британс-
кия музей, трябваше да ги сложат във ваку-
ум, за да не се разпаднат? Условието е не
толкова определената постоянна темпера-
тура, а ъгълът. Ъгълът на Хеопсовата и
всички останали египетски пирамиди е
точно 52 градуса. Ъгълът на пирамидите в
Мачу Пикчу е също 52 градуса. Пирамидите
в Хималаите са със същия ъгъл. Дори шат-
рите на нашите прабългари са били с ъгъл,
приблизително равен на този. 

Ъгълът на покривната част на кръглата
къща е точно 52 градуса. Къщата е всъщ-
ност конусна пирамида. Тя притежава 

положителното 
енергийно въздействие 

на пирамидалните конструкции и в същото
време се възползва от по-големия обем и
пространство на конусната и овална фор-
ма. Проектът предлага разновидности
спрямо кубатурата на жилището, но като
цяло идеята не се променя при строител-
ството на други обекти. Преди да се започ-
не строителството на такъв вид жилище,
специалисти радиестезисти правят замер-
ване за геомагнитни аномалии (мрежите на
Хартман и Кюри, подпочвени води). Къща-
та се строи сравнително централизирано в
петното за строеж и е ориентирана в чис-
тите посоки на света. След това се
пристъпва към проект. 

Проектът е класически 
Схемата на къщата е на три нива (ета-

жите са нехарактерно понятие за този
проект). Първото ниво е общо помещение,
което включва хол, кухненски бокс и сани-
тарен възел. На второ ниво има две спални
с два санитарни възела. Третото ниво е т.
нар. енергийно ниво, което е под самия пи-
рамидон.

Теодора и Димитър споделят, че в начало-
то повечето им познати очаквали фирмата
изпълнител на проекта да ги излъже. Исти-
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р х и т е к т у р аа
КРЪГЛА КЪЩАКРЪГЛА КЪЩА

БЕЗ ЪГЪЛЧЕ ЗА ТЪЩА

С помощта на радиестезия-
та могат да се откриват подземни

води, минни залежи, зарити богатства,
вредни излъчвания (геомрежи на Хартман
и Кюри), както и да се извършва медици-
нска диагностика (заболяванията се отк-
риват в начален стадий, тъй като се ра-
боти на клетъчно ниво, т.е. регистрира
се промяна на вибрацията на клетките).

Терминът се състои думите „радио“
(излъчване на вълни) и „естезия“
(чувстване, усещане, улавяне). 



Подобри своя живот

Знаете ли, че обикновено въздухът в нашите помещения може да бъде от 2 до 10 пъти по-замърсен 

от външния въздух? Хората прекарват от 60 до 95% от времето си в затворени помещения.

Качеството на въздуха, който дишаме, заслужава може би повече внимание, 

отколкото качеството на водата, която пием.

Продуктите на AGROCLIMA – Италия, ще ви помогнат да решите напълно 

неудобството да живеете или работите в среда на замърсен въздух!

99% по-малко прах, полени, миризми и цигарен дим!

Ако влагата във вашето помещение е под 40% или над 60%, тогава е много възможно да имате проблеми: 

миризма, плесен, мухъл и бактерии. При наличие на повишена или ниска влажност във вашето помещение 

Ви предлагаме следните уреди, отнемащи и регулиращи влагата.

фотокалитичен филтър НЕРА филтър
предварителен

филтър

Официален вносител за България: „ТСП“ ООД, 
1504 София, ул. „Панайот Волов“ №13, тел. 02/ 843 18 19, факс 02/ 944 64 98, фирмен магазин: София, ул. „Чаталджа“ №13,

www. tspbg.com, e-mail clipipes@tspbg.com

модел Jonio DESIGN

модел NARCISO

модел HYDRO

ултразвуков овлажнител  и йонизатор

модел WET

овлажнител с ел. нагревател

�филтриращ капацитет до 210 м3/час
�подходящ за помещения до 40 м2

�йонизираща мощност – 3 000 000 йони/см3

�дистанционно управление и LCD дисплей

�филтрираща система
�предварителен филтър �НЕРА филтър
�фотокалитичен филтър �3 бр. UV лампи
�функция стерилизация

�програмиране до 8 часа

�обезвлажняващ капацитет от
12 до 20 л/ден според модела
�обезвлажняващ обем от 150 до
240 м3/час
�обем на резервоара – 3,5 л
�мощност от 280 до 380W

�за помещения до 45 м3

– спални, кабинети
�автономно действие
– до 8 часа
�обем на резервоара –
0,9 л
�йонизиращо действие
– 100 000 йони/см3

�за помещения до 100 м3

�обем на резервоара – 2,5 л

модел  Jonio PROFESSIONAL

�4-степенна филтрираща система 
в един филтър:
�предварителен филтър�НЕРА
филтър �фотокалитичен филтър
�активен въглероден филтър

�програмиране до 12 часа

модел LittleDry 10

�обезвлажняващ капацитет
до 10 л/ден
�обезвлажняващ обем 
до 90 м3/час
�обем на резервоара – 1,8 л
�мощност от 220W

Особено подходящи за: �басейни, джакузи, зимни градини �SPA центрове, са-

лони за масаж, медицински кабинети �складове за съхранение на хартия, архив

�зали с компютърна техника, сървърни помещения �библиотеки, галерии,

трезори �сушене на пране (особено през есенно-зимния сезон)
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ната е, че специалистите, които работили
по изграждането на тяхното жилище, ста-
нали техни приятели. Нещо изключително
нехарактерно за бранша. Да сте чули някой,
който да не се оплаква от майстори?
Изпълнителите на проекта са обучени да
строят точно такъв вид жилища. Всички
са много образовани, но работят това, за-
щото им доставя удоволствие да правят
нещо, което е нехарактерно и ново за стро-
ителството в България. Къщата е постро-
ена за четири месеца и половина. 

Хората работили чисто
и с песен 

Слушали класика и рок. Авторът на про-
екта много държал строежът да започне
по стара християнска традиция и първата
копка да се освети. По лунния календар би-
ло изчислено в кой ден и в колко часа тряб-
ва да започне строежът. Независимо че би-
ло петък и на този ден валял дъжд. Свеще-
никът бил много изненадан от това, че е
поканен за освещаването на първа копка.
Обикновено това се прави накрая. 

Геометричният център 
на къщата се намира на място, където е
имало крушово дърво на повече от сто го-
дини. Крушата вирее на здрава и слънчева
земя. Под този геометричен център под
плоча е положен неутрализатор на негатив-
на енергия, който представлява медна спи-
рала. В покривната част на къщата е мон-
тиран шлифован планински кристал във вид
на идеална сфера. 

Екоматериали
Сградата е от смесен тип – монолитна

конструкция (около 30%) и дървена

конструкия (70%). Стоманобетонът е из-
ползван, доколкото е необходимо да се га-
рантират якостта и здравината на сграда-
та. Цялото първо ниво и две трети от
второ ниво са изградени от тухли с бето-
нен пояс и монолитно стълбище, което иг-
рае ролята на противоземетръсна шайба.
Половината от второто и цялото трето
ниво, както и междинните плочи са изцяло
от дървена конструкция. Използваните ма-
териали са екологични, като предварител-
но са изследвани за вредни съставки и при-
меси. 

Специалисти са направили пълно енергий-
но обследване на жилището. Кръглата къща 

не е обикновено жилище
Тя е енергийно съоръжение. Кръглото жи-

лище се отоплява с около една трета от
мощността, която е необходима за апар-
тамент с аналогична квадратура. Тази къ-
ща реализира вижданията на Дудеви относ-
но максимална икономия на електрическа
енергия. Колкото по-малко енергия консу-
мираме, толкова повече се връщаме назад
към природата, намаляме вредните емисии
и по-бавно вървим към бъдещето, в което
енергията ще бъде най-скъпото перо в бюд-
жета на едно семейство. 

Семейство Дудеви все още обитават

старото си жилище. Но наричат апарта-
ментите, в които живеят повечето хора 

фарадеев кафез 
Фарадеевият кафез представлява гъста

метална мрежа или метална обвивка, коя-
то огражда някакъв обект. В тези апарта-
менти човешкото биополе не може да си
взаимодейства с магнитното поле на земя-
та, което води до здравословни проблеми.
Причината нашите баби и дядовци да не бо-
ледуват от съвременните болести не е са-
мо че времената са били други. Къщите им
са били от гредоред. Прабългарите пък при
минусови температури са съумявали да
оцеляват само с по една кожа на гърба си... 

Няма съмнение, че кръглата къща е приро-
досъобразна и че семейство Дудеви тепър-
ва ще изпита върху себе си благотворното
є влияние. Те знаят, че откъсването от ци-
вилизацията и съвременния начин на живот
е невъзможно, но вече имат място, където
пълноценно да „зареждат батериите“. Пос-
тигнали са го с ум и с толкова пари, колко-
то са необходими за един апартамент с
аналогична квадратура. Със сигурност им
предстои по-качествен живот в това съв-
ременно жилище на бъдещето, което идва
от миналото. 

Мирослава ИВАНОВА
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Вече са провеждани изследвания за въздействието, което оказва върху човека
подобно жилище. Група от шестима души с различни тежки заболявания (хепа-
тит С, подагра, диабет, хипертония) е пребивавала под лекарски контрол в
продължение на девет дни в една от вече построените кръгли къщи. Участни-
ците консумирали храна и вода, които са престояли поне 12 часа в жилището.
Водата, оставена под въздействието на пирамидалната структура, абсорби-
ра пирамидалната енергия и сама се превръща в лечебен енергоносител. Уни-
щожаване на вредните бактерии, премахване на гниенето в органичните ма-
терии и подобряване на вкуса са въздействието, което пирамидалната струк-
тура оказва върху плодове, зеленчуци и други хранителни продукти. Изследва-
нията на организма им са проведени по методите на традиционната медицина.
Ето резултатите на един от участниците в експеримента:

Дегенерация

Начална дегенерация

Дисфункция

Хипоактивност

В норма

След експеримента

Преди експеримента

ЗА МРЕЖИТЕ

НА ХАРТМАН И КЮРИ

„Жолио-Кюри твърдял, че магнитните
линии се простират в посоките северо-
изток-северозапад и югоизток-югозапад
на разстояние 6/5 метра една от друга.
Доктор Ернст Хартман твърди, че гео-
магнитните линии са с широчина 10 инча
(25,4 см) и се простират по посока север-
юг през 2 метра, а по посока изток-запад
– през 2,5 метра. Практиката на стоти-
ци физикални радиестезисти от цял свят
обаче доказа недвусмислено правотата на
д-р Хартман. Ето защо в литературата
геомагнитната мрежа носи неговото
име. Излъчването при съвпадение на кръс-
товки от двете мрежи е многократно
по-силно, отколкото при единичните и
това е признакът, по който може да се
засече такава аномалия.“

Откъсът е от „Радиестезична 
тетрадка“ на Иван Тодоров
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О
бзавеждането на жилище-
то логично започва от
кухнята. Защото тя е
символ на семейното ог-

нище и исторически център на
бита и битуването за българи-
на. Затова е толкова важно да
бъде проектирана функционал-
но, удобно и красиво. Кои са ос-
новните критерии?

УДОБСТВО 

1Да има последователност в
петте зони на кухнята: за за-

паси, за съхранение, за миене, за
подготовка и за готвене. (В
следващия брой ще разгледаме
как да функционализираме
пространството, за да се
навъртат по-малко километри,
а по късно ще представим и
проекти, изпълнени по тези
критерии.) 

2 Да се изберат видове шкафо-
ве и механизми, съобразени

със съвременните тенденции за
улесняване на използването им,
за да се спести време и усилия
на домакинята. Всеки може да
си даде сметка за разликата
между 150, 180 или 200 часа,
прекарани месечно в кухнята.

СТИЛ 
Той трябва да отразява инди-

видуалния стил и душевните
нагласи на домакинята и на чле-
новете на семейството. Доб-
рият резултат е пряко свързан
с наличното пространство и с
използваните материали. Но не
е задължително непременно да е
свързан и с голям бюджет. По-
важни в случая са талантът и
уменията на дизайнера да балан-
сира между изискванията на ин-

веститора, бюджета и обстоя-
телствата.

МАТЕРИАЛИ 
Разбира се, те определят пър-

во качеството, второ – цяло-
стното излъчване на кухнята
(отделно или като част от по-
голям интериор) и трето – ле-
котата при нейното използване
и поддържане. 

�
Най-използваният матери-
ал е известен като ЛПДЧ

(съкратено от ламинирани
плоскости от дървесни части-
ци). Той е евтин, работата с
него не е трудна и времепоглъ-
щаща, а поддържането му е
бързо и лесно. Това го прави и
най-предпочитания. Използва-
ните дебелини са 16, 18 и 25 мм.
Разнообразието по вид и каче-
ство е изключително голямо, но

броят на декорите е ограничен.
Въпреки това добрият профе-
сионалист може да постигне за-
бележителни резултати с този
материал. 

�
Друг основен материал е
МДФ (Medium Density

Fiberboard). МДФ е по-скъп ма-
териал, но пък отваря по-голе-
ми възможности за преобразя-
ване на кухненския интериор и
по-лесно се съчетава с мебели-
те в другите обособени прост-
ранства на дневната. Познат е
в две разновидности. Първата
е фурнирован МДФ (с различни
видове фурнири – дъб, бук,
орех, махагон и др.). Фурнири-
те придават по-елегантен и
модерен вид на кухнята и с ес-
тествения си фладер (шарката
на дървото) – усещане за
присъствие на натурална дър-
весина. Разнообразието на цве-
тове байц и видове лак също е
голямо – от матова до 100%
гланцова повърхност. 

Често, за да се облекчи бюд-
жетът, корпусите се правят
от ПДЧ, а видимите части –
от фурнирован МДФ. Същото
важи и за мебелите, изработе-
ни от втората разновидност
на МДФ, при която финишна-
та повърхност не е фурнир и
лак, а полиуретаново покри-
тие. Цветовото разнообразие
в този случай стига до 6000
цвята, а свободата за дизай-
нерски решения е неограниче-
на. Като добавим и разнообра-
зието на профили и фрезовани
декорации, както и опцията
за комбинация с фурнирован
МДФ, ПДЧ, натурална дърве-
сина и метал (най-често алу-
миний, инокс и месинг), МДФ
с полиуретаново покритие се

к с п е р т и з ае

„Материализирана“
КУХНЯ

„Материализирана“
КУХНЯ
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явява по-доброто решение за
клиентите с големи претен-
ции.

Алтернативните
материали  

използвани в кухнята, са стък-
лото и металът. 

�
Стъклото може да бъде на-
турално, матирано или бо-

ядисано – в комбинация с алуми-
ниева рамка или апликирано нап-
раво на вратите (последният
писък на модата при обзавежда-
не на кухните!). Освен за напра-
вата на вратички на кухненски
шкафове то се използва и за из-
работването на помощни пло-
тове, и като елемент за обосо-
бяване на пространството в
комбинация с иноксови, алуми-
ниеви и месингови конзоли. Ряд-
ко, но ефектно стъклото се

комбинира и с камък, който е и
другият алтернативен мате-
риал при обзавеждане на кухня-
та.

�
Разбира се, S класата е на-
туралната дървесина – дъб,

орех, череша и екзотични дърве-
сини и др. Ако инвестирате в
такава кухня, ще се радвате на
непреходен резултат. Не бива
да пренебрегваме и използване-
то на пластмасите, които, ма-
кар и плахо, навлизат в дизайна
на кухнята при направата на
врати, рафтчета и др.

Кухненският плот

�
Той най-често е изработен
от ПДЧ с постформирано

термоустойчиво покритие в
две дебелини – 30 и 40 мм. Па-
зарът предлага достатъчно го-
лямо разнообразие в комбина-

ция с гръб за стената, който
успешно замества трудните за
почистване фаянсови или тера-
котени плочи и придава един по-
изчистен и цялостен вид на
кухнята. 

�
Друг вид материал за пло-
тове е камъкът. Добре е да

знаете обаче, че мраморът не
„понася“ мазни петна и разлято
вино. Затова естественият
гранит със своето разнообразие
от цветове е много по-предпо-
читан материал въпреки по-ви-

соката си цена. 
Като се има предвид, че често

животът на една кухня стига
20 години, бюджетът за обза-
веждането є трябва да се об-
мисли добре. Почти няма инте-
риор без компромис. Именно ди-
зайнерът е този, който ще ви
помогне да направите по-малко
компромиси и да изберете и
разпределите правилно пари,
пространство, осветление, зо-
ни, механизми и аксесоари в кух-
нята. 
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Коледата безопасна!

С официална пресконференция в га-
лерия „СиБанк“ стартира социал-
но-информационната кампания
„Коледата безопасна! Внимавайте
какво подарявате на децата!“
Кампанията е по инициатива на
еврокомисаря по защита на потре-
бителите г-жа Меглена Кунева с
подкрепата на bТV, вестник
„Стандарт“, Дарик радио и Коми-
сията за защита на потребители-
те в България (КЗП). Тя се реали-
зира с изключителното съдей-
ствие на „Ромпетрол“ и СиБанк и
апелира към безопасност на про-
дуктите и открит бизнес. Иници-
ативата стартира с коледна кам-
пания срещу вредните и опасни иг-
рачки, които се продават на бълга-
рския пазар. Много хора в желание-
то си да спестят пари и време не
обръщат достатъчно внимание
какви предмети купуват и подаря-
ват на децата. 
На стартовата пресконференция

г-жа Меглена Кунева, г-н Дамян
Лазаров – председател на комисия-
та за защита на потребителите,
г-жа Славка Бозукова – главен ре-
дактор на в. „Стандарт“, г-жа
Цветелина Бориславова – предсе-
дател на НС на СиБанк и г-жа Яна
Николова – маркетинг мениджър
на комапния „Ромпетрол“, обясни-
ха каква е опасността от детски-
те стоки, неотговарящи на стан-
дартите за качество, и необходи-
мостта от информираност на об-
ществото по темата.

Раймунд Доман спечели
HENKEL ART.AWARD
За шести пореден път „Хенкел“ –
Централна и Източна Европа връ-
чи Henkel Art.Award. Тази година
конкурсът бе в сферата на инду-
стриалния дизайн в сътрудниче-
ство с организацията „Културкон-
такт“ – Австрия, като наградата
включва 7000 евро и финансиране-
то на самостоятелна изложба на
спечелилия. Тази година престиж-
ната награда бе връчена на унгарс-
кия дизайнер Раймунд Доман на га-
лацеремония в централната зала
на музей „Ото Вагнер“ във Виена
на 30 октомври. 
От общо 140 млади дизайнери за
артистичната награда бяха номи-
нирани творбите на петима ав-
тори. Международното експерт-
но жури с председател Тугла Бе-
верле (специалист по история на
изкуствата, основател на арт
промо агенция „section a.“),
Джеймс Сконе (преподавател по
дизайн в Академията по приложен

дизайн във Виена), Катарина Ху-
бова (Словашки център за дизайн)
и Владислав Плута (професор по
продуктов дизайн в Академията
за изящни изкуства в Краков, Пол-
ша) избраха Раймунд Доман от Ун-
гария за носител на Henkel
Art.Award 2007. Основната причи-
на бе начинът на представяне на
проекта – портативна кафе-ма-
шина. Практичното устройство,
с което кандидатства за Henkel
Art.Award 2007 – чаша-кафе-маши-
на, носи унгарското име
„KotyoGo“ и е предназначено за
нуждите на професионалните ка-
терачи в планините. Устройство-
то е малко и лесно за употреба.
Към момента на пазара не съще-
ствува подобен конкурентен про-
дукт.   

GLOBUL Арт – новата
специална секция 
на GLOBUL

Компанията предлага на всички
посетители на своя корпоративен
сайт www.globul.bg новата специ-
ална секция GLOBUL Арт.  Тя
представлява виртуална разходка
през времето и проследява разви-
тието на телекомуникациите

чрез историята на изкуството.
Дванадесет изображения пресъзда-
ват различни периоди в история-
та на изящните изкуства и предс-
тавят най-големите изобретения
в областта на телекомуникаци-
ите от 1832 г., когато в галери-
ите властва неокласицизмът и ху-
дожникът Самюъл Морз изобре-
тява своята „морзова азбука“, до
наши дни, когато дигиталното из-
куство е факт, а в комуникациите
доминират модерните цифрови
технологии. 
Сред използваните изображения са
знаменити произведения на Давид,
Дьолакроа, Моне, Анди Уорхол, Ху-
ан Миро, Рой Лихтенщайн и др.,
оформени графично от екип на
агенция BSH, и присъстват също
на официалния фирмен календар на
GLOBUL и всички коледни реклам-
ни материали на компанията. 
Посетителите на GLOBUL Арт
могат да украсят екрана на своя
монитор с тапет на всяко от
изображенията в подходящата за
тях резолюция или да изберат
сред трите варианта за скрийн-
сейвър, който служи и като кален-
дар и часовник. На разположение на
посетителите на секцията GLOB-
UL Арт са и четири дигитални
картички, към които всеки може
да добави пожелание по свой избор
и да ги изпрати по електронна по-
ща на свои близки и приятели. 
Използването на тапетите,
скрийнсейвърите и картичките е
безплатно за всички посетители
на GLOBUL Арт.

Дянко Дянов, 
дизайнер – „Видар дизайн“ 
София, ул. „Любляна“ 46 А,
тел.: 02/491 25 30, 0886 31 85 45
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Съдомиялната Electrolux ESF 46010 разполага с ав-
томатична програма и сензори за вода и елект-
роенергия. Това ще рече, че машината сама оп-

ределя количеството вода и електроенергия според
нивото на замърсеност на съдовете, така че да се по-
лучат перфектни резултати. При автоматичната
програма съдовете не само се измиват, а се измиват
перфектно – в края на миещия цикъл има 10-минутно

изплакване при 68 °С, което унищожава 99.9% от бак-
териите. Налице е и програма за бързо измиване, спе-
циално създадена да съчетае скорост и ефективност.
Само за 30 мин програмата се справя с току-що използ-
вани съдове. 

Технически характеристики: 
Клас: ААА
Вместимост: 9 комплекта
Консумация на вода: 13 л
Размер (ВхШхД): 85 х 45 х 63 см
Ако пространството е проблем, тази компактна съ-
домиялна (с 45 см ширина) е точното решение.

Предимства 
НА СЪДОМИЯЛНАТА МАШИНА В СРАВНЕНИЕ 
С МИЕНЕТО НА СЪДОВЕ НА РЪКА:
СПЕСТЯВА ВОДА Съдомиялната машина на Electrolux
използва между 13 и 20 л вода за един цикъл на миене.
При миенето на ръка са нужни между 80 и 100 л вода
при същото количество съдове. 
СПЕСТЯВА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО Съдомиялната машина на
Electrolux използва около 1,2–2 kwh електроенергия за
едно миене, докато при миенето на ръка за същото
количество съдове се използват около 2,5 kwh. 
ХИГИЕНА При миенето на ръка температурата на во-
дата е между 25 и 35 °С, което не е достатъчно за пъл-
ното отстраняване на бактериите. Съдомиялната
машина използва вода с температура от 45 до 70 °С и
отстранява 99.9% от бактериите. 
ПОВЕЧЕ СВОБОДНО ВРЕМЕ За една година съдомиялна-
та машина може да спести от времето на домакиня-
та до 25 работни дни. 
ЧИСТОТА Още едно предимство на съдомиялната е, че
може да се използва и като допълнителен шкаф, в кой-
то да се слагат мръсните съдове. 

Съдомиялна на
Electrolux пести
време и пари

Съдомиялна на
Electrolux пести
време и пари
За една година съдомиялната
машина може да спести 
до 25 работни дни от времето
на една домакиня

Изследване на Университета в Бон показва, че пор-
тугалците и испанците използват най-много вода и
енергия, докато мият съдове. Изследването е нап-
равено през тази година в 9 европейски държави –
Франция, Германия, Англия, Ирландия, Испания, Пор-
тугалия, Турция, Чехия и Полша. То наблюдава и ана-
лизира навиците на потребителите при консуми-
ране на вода и електроенергия. Тестовете показ-
ват, че за ръчното миене на 140 бройки съдове в
Португалия и Испания се използват 170 л вода. До-

като средната консу-
мация в 7-те други
държави е 103 л. Изпо-
лзването на миялна
машина за тази рабо-
та намалява консума-
цията до 15 л (при
обикновена програма)
и до 22 л (при интен-
зивна програма). Ос-
вен това изследване-
то показва, че миене-
то в миялна машина
е по-добро, оставяй-
ки съдовете много
по-чисти от ръчното
миене.
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Цветя в сандъчеЦветя в сандъчеЧЕТИРИТЕ
ПРАВИЛА 
НА ЦВЕТНАТА
КОМПОЗИЦИЯ

ц

На дъното на сандъ-
чето сложете слой
чакъл с дебелина 3–5
см, за да може из-
лишната вода да се
стича бързо от дуп-
ките на съда. Отго-
ре покрийте камъче-
тата с не много де-
бел слой почвена
смес. Височината се
регулира в зависи-
мост от височина-
та на стъблата на
самите растения.
Те не бива да са мно-
го зарити в почвена-
та смес. 

44

11
22

33

И последното, което трябва да направите, е да поле-
ете своите зелени любимци. Но внимавайте да не на-

водните почвата, защото ще създадете парников
ефект на своите растения. По принцип посадените в
група растения в сандъче се поливат по-рядко, откол-

кото поединично посадените в саксии. 

Внимателно отделете растенията
от саксиите, в които са били поса-

дени, и ги подредете в пръстта съг-
ласно схемата, която сте измислили
за своята цветна композиция. За да
измъкнете по-лесно самите расте-

ния от саксиите, от предишната
вечер е добре да потопите самите

саксии в леген с вода. 

А сега запълнете всички празни простран-
ства между растенията с почвена смес.

Внимавайте да не се образуват кухини. За
целта е нужно постянно да чукате по сте-
ните на съда с дървена пръчка. От края на

сандъчето до горния слой на почвата тряб-
ва да останат 2–3 см разстояние.



НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. От блатовете се изрязват 2 еднакви по-
лумесеца, като за целта се използва предва-
рително приготвен шаблон от картон. Шо-
коладовият блат се поставя в поднос за
торта.
2. Кремът се разбива ръчно. Първо – смета-
ната, след това се добавят какаото и 2 с. л.
пудра захар. Сместа се разбива хубаво още

веднъж, за да се получи пищна и плътна пяна.
С получената маса се намазва шоколадовия
блат и слоят се изравнява с помощта на ло-
патка или широк нож. Отгоре се покрива
със светлия блат, който се притиска внима-
телно. 
3. Фъстъците се счукват в хаванче и се

запържват в тиган, без добавка на мазнина.
Тортата се поръсва с останалата пудра за-
хар и се украсява с марципановите звездички,
захарните топчета, запържените фъстъци и
с тънки лентички портокалова кора.
Време за приготвяне: 40 мин
В една порция: 360 кал

Колко приятно е да помечтаеш за бъде-
щето, докато се наслаждаваш на вку-
са на този изискан сладкиш... Но преди

това трябва да се вдъхновиш и да забъркаш
„мечтателната“ торта. Не се колебай, защо-
то става готова за отрицателно време.
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Торта „Нощно небе“

с шоколадово-сметанов крем

ЗА 14 ПАРЧЕТА: 
� 2 готови бисквитени блата (светъл и
шоколадов) � 250 мл сметана (с 30% масле-
ност) � 3 с. л. пудра захар � 2 с. л. какао на
прах За украсата: � 50 г обелени сурови
фъстъци � захарни топчета (малки бонбо-
ни) � марципанови звезди в различен размер
� портокалова кора

Х
олдинг „БЕЛЛА – Бълга-
рия“ отново доказа, че се
грижи за удобството на
жените. Специално за най-

активните и организираните
от тях БЕЛЛА създаде едни от
най-традиционните български

продукти – баниците от точе-
ни кори в нов и удобен формат.
Те ще бъдат точно такива, как-
вито ги познаваме от нашето
детство – хрупкави, с пълнеж
от сирене, сирене и спанак,
ябълка и крем ванилия. Произ-

ведени по най-съвременни тех-
нологии, новите готови баници
с точени кори ще пестят време
в домакинството. Продукти-
те ще се предлагат замразени,
като само за 15 минути ще се
превръщат в апетитна закуска
или десерт. Фантастичното
тук е, че няма да ви се налага да
ги размразявате. От фризера
можете да ги сложите направо
във фурната! И след 15–20 ми-
нути ще се радвате на вкусния
резултат. 

Готовите баници с точени ко-
ри ще се предлагат в два форма-
та – традиционна голяма вита
баница и малки банички с чети-
ри вида пълнеж. Големите бани-
ци ще се продават в собствена

тавичка, което спестява още
един неприятен за домакинята
процес – миенето на съдове.

Според маркетолозите на хол-
динга на световните пазари е
нараснала употребата на „удоб-
ни“, замразени и здравословни
храни. През последните години
тази тенденция се забелязва и в
България. Бъдещето е на полу-
фабрикатите, които спестя-
ват време на жената и я пра-
вят по-усмихната и щастли-
ва.

БЕЛЛА е подготвила още при-
ятни изненади за работещите
дами. Така в навечерието на го-
лемите празници трапезата ни
ще изглежда великолепно, и то с
минимални усилия. 

От фризера –
във фурната
От фризера –
във фурната

Съвременните жени са едновременно бизнесдами, 
перфектни домакини, приятелки, майки и съпруги.

Нагърбени с всички тези роли, често те 
не намират време за себе си.
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ВЪРХУ БЛАТ ОТ НАТРОШЕНИ БИСКВИТИ
ЗА 12 ПАРЧЕТА:
�125 г хрупкави бисквити �2 с. л. краве масло �2 пакета
ванилия �1 с. л. какао на прах �600 г сирене рикота (може
и крема сирене) �50 г брашно �180 г захар �4 яйца
�настъргана лимонова кора от 2 портокала и 1/2 лимон
�4 с. л. натрошен шоколад �100 мл сметана с 30% масле-
ност �100 г битер шоколад
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Бисквитите се натрошават и се смесват с разтопеното
краве масло, ванилията и какаото. Кръгла форма с диаметър
24 см се обмазва с олио и в нея равномерно се изсипва смес-
та. Изравнява се с нож и се слага за 30 мин в хладилника. 
2. Фурната се загрява до 180 °С. Сиренето, брашното и за-
харта и яйцата (добавят се едно по едно) се разбъркват
добре. Към сместа се добавят разбърканите с 1 ванилия
портокалова и лимонова кора и парчетата шоколад. Всичко
се разбърква още веднъж. Сметаната се разбива на плътна
пяна и внимателно се подбърква в сместа. 
3. От лист хартия за печене се изрязва лента с дължина око-
ло 80 см и ширина 15 см и с нея се „облицоват“ стените на
формата. Формата се запълва с чийз сместа и се пече 15
мин, след което температурата се намалява до 150 °С и
сладкишът се пече още час и половина. Фурната не бива да
се отваря по време на печенето. Готовият чийзкейк се ос-
тавя да изстине във формата.
4. Битер шоколадът се натрошава и разтопява на водна ба-
ня. С него се „рисува“ по повърхността на кейка. Изчаква се
глазурата да изстине и кейкът се нарязва на парчета. 
Време за приготвяне: 35 мин
В една порция: 430 кал

ПРИГОТВЯ СЕ БЪРЗО, БЕЗ ПЕЧЕНЕ
ЗА 24 ПАРЧЕТА:
�по 200 г краве масло и сухари �100 г захаросани бадеми
�3 портокала �2 лайма �400 г сирене рикота (може и
крема сирене) �1 кг безсолна извара  �150 г захар �1 чаша
портокалов сок �2 пакета прозрачна заливка за торта
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Кравето масло се разтопява. Сухарите и бадемите се
счукват в хаван или се натрошават в комбайн. Парчетата
се изсипват в дълбока купа и се смесват с кравето масло. 3
с. л. от получената маса се отделя за украса. 
2. Една тава се застила с хартия за печене, върху която се
разпределя сместа за блата, като се притиска плътно към
дъното и се изравнява. Тавата се слага в хладилника за 30
мин, за да се стегне блатът.
3. Портокалите и лаймът се измиват с гореща вода, изтри-
ват се с хавлиена кърпа и корите им се настъргват. Сокът
от лайма се отделя в една чаша. Корите от портокал и
лайм заедно със сокът от лайм се смесват с изварата и си-
ренето рикота. 
4. Заливката за торта се смесва със захарта и портокало-
вия сок. При непрекъснато бъркане се довежда до кипене (но
не се оставя да кипи!) на котлона и се смесва с изваровата
маса. Когато изстине напълно, тази смес се разпределя вър-
ху блата от сухари и се изравнява с нож. Кейкът се оставя
в хладилника за минимум 4 часа. 
5. Портокалите се обелват и почистват от белите ципи.
Месото им се нарязва на тънки кръгчета. Чийзкейкът се ук-
расява с парчета портокал и се поръсва с оставената за ук-
раса смес за блата. Десертът се нарязва на парчета и до
сервирането се съхранява в хлавилника. 
Време за приготвяне: 60 мин
В една порция: 240 кал

ШОКОЛАДОВ

ПОРТОКАЛОВ

ЗАПОВЯДАЙТЕ чИЙЗКЕЙК!ЗАПОВЯДАЙТЕ чИЙЗКЕЙК!
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ЗАДУШЕНИ САРМИ С чЕРВЕНО ЗЕЛЕ

С ПЛЪНКА ОТ СВИНСКО ФИЛЕ,
ШУНКА И ПИКАНТЕН ВИНЕН
СОС
ЗА 4 ПОРЦИИ:
�16 големи листа от червено зе-
ле �350 г свинско филе �20 г олио
�125 г шунка �1 яйце �1 яйчен
жълтък �2 с. л. галета �1 с. л.
сметана �2 с. л. ябълков оцет
�40 г краве масло �250 мл черве-
но вино �125 мл бульон (разтво-
рен от кубче) �200 мл сметана
НАЧИН 
НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Зелевите листа се бланшират за 3
мин в подсолена вода и се групират
едно върху друго две по две. 
2. Филето се запържва в олиото.

Шунката се нарязва на колкото е
възможно по-дребни парчета. Смесва
се с яйцето, яйчния жълтък, галета-
та, сметаната и оцета. Овкусява се
със сол и черен пипер. Плънката се
разпределя по средата на листата и
се оформят сарми. 
3. Сармите се запържват в кравето
масло, заливат се с бульона и полови-
ната от виното и се задушават 45
мин под капак на котлона. Изваждат
се. В соса от задушаването се нали-
ват вино и сметана. Сварява се и се
подправя. По желание ястието се ук-
расява със зелени подправки или пера
от зелен лук.
Време за приготвяне: 50 мин
В една порция: 570 кал

Всичко със 

ЗЕЛЕ
Всичко със 

ЗЕЛЕ

1

2

3
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СОчНИ КОТЛЕТИ ОТ КАРФИОЛ

ЗА ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ

ЗА 4 ПОРЦИИ:
�1 глава карфиол (900 г) 

�70 г олио 

�200 г картофи, сварени с кожата 

�200 г обезсолено сирене 

�1 щипка риган 

�2 с. л. нарязан на ситно магданоз 

�3 с. л. галета

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Карфиолът се почиства, измива се и се рендосва на едро ренде. За-

душава се в 1/3 от олиото, като от време на време се разбърква. Ос-

тавя се да се охлади.

2. Картофите се обелват и настъргват на ренде. Смесват се с кар-

фиола и сиренето. Подправят се със сол, черен пипер и риган.

3. От сместа се оформят 12 кюфтета, овалват се в галета и се

пържат в останалото олио до златисто – по 5 мин от всяка страна.

По желание се украсяват с мащерка. Сервират се с гарнитура от до-

мати и краставици.

Време за приготвяне: 50 мин

В порция: 310 кал

1

ОГРЕТЕН СЪС САВОЙСКО ЗЕЛЕ

С КАЙМА, СИРЕНЕ И БЕКОН

ЗА 4 ПОРЦИИ:
�15 големи листа от савойско зеле �1 глава лук �1 с. л. краве

масло �750 г кайма �1 скилидка чесън �1 ч. л. сушена мащерка

�3 домата �200 мл сметана �1 яйце

�50 г настъргано сирене �8 парчета бекон

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Зелевите листа се бланшират 3 мин в подсолена вода, след което

се накисват в студена вода. Лукът се нарязва и запържва в маслото.

Обърква се с каймата, която също се запържва. Сместа се подправя с

чесън и мащерка.

2. Доматите се нарязват на кубчета. Сметаната се разбива с яйцето

и сиренето. Подправя се със сол и смлян черен пипер.

3. 4 парчета бекон се подреждат на дъното на тава, което е предва-

рително намазано с краве масло. Върху тях се подреждат част от зе-

левите листа и по 1 слой кайма и домати. Залива се със сметановата

смес. Върху всичко това се подреждат останалите зелеви листа и

парчетата бекон. Ястието се пече 35 мин, покрито с фолио, в пред-

варително загрята до 180 °С. След което още 15 мин без фолио. 

Време за приготвяне: 50 мин

В една порция: 770 кал

СВИНСКО ПО ПРОВАНСАЛСКИ

С АРОМАТ НА РИГАН

ЗА 4 ПОРЦИИ:
�600 г свинско филе �1 с. л. сушен риган 

�100 г бекон�800 г карфиол �1 с. л. олио 

�1 с. л. захар� с. л. балсамов оцет

�300 мл бульон (разтворен от кубче)

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Месото се посолява, поръсва се с черен пипер и стрит риган. Бе-

конът се нарязва на ивици, а карфиолът – на розички. 

2. Беконът се запържва в олиото и се слага върху салфетка да се

отцеди. Свинското месо се запържва от всички страни в същата

мазнина, пресипва се в тава и се пече 20 мин на температура 180 °С.

3. Карфиолът се задушава в мазнината, останала от запържването

на месото, посолява се, поръсва се с черен пипер и със захарта. Разбъ-

рква се и се изчаква леко да се карамелизира. Залива се с бульона и с

оцета и се вари 25 мин. Овкусява се с подправките, смесва се с беко-

на и се разпределя по чиниите заедно с парчета месо. Украсява се по

желание с нарязан на ситно зелен лук.

Време за приготвяне: 30 мин

В една порция: 410 кал

2

3
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ЗА 4 ПОРЦИИ:
�� 8 средноголеми картофа �� 4 дафинови листа
�� по 4 стръка мащерка и салвия (градински чай)
�� 90 мл зехтин �� 500 г домати �� 2 стръка зе-
лен лук �� 1/2 връзка босилек �� 2 с. л. балсамов
оцет �� 1 скилидка чесън �� 4 парчета телешко
месо (по 200 г едното)
КАК СЕ ПРИГОТВЯ

1.Картофите се измиват с четка и с помощта
на остър нож по тях се правят дълбоки и гъс-

то разположени нарези. Фурната се загрява до 200
°С. Дафиновите листа се разполовяват и се пъ-
хат в картофените нарези, като се редуват с
листа от мащерка и салвия. Картофите се поли-
ват с 2 с. л. мазнина, посоляват се, поръсват се с
черен пипер и се подреждат в намазана с олио та-
ва. Пекат се 35 мин.

2.Доматите се нарязват на кубчета, а зелени-
ят лук – на колелца. Босилекът се нарязва на

ситно. Всичко се смесва с 2 с. л. зехтин, оцета и
чесъна, предварително пасиран през преса за

чесън. Сместа се подправя със сол, черен пипер и
щипка захар.

3.Стековете се подсушават със салфетка и се
запържат в останалия зехтин – по 2 минути

от всяка страна. Ако след това продължите да
пържите рамстека (по още 2 минути от всяка
страна), ще получите червено-кафява коричка и
леко кървава среда. След 3–4-минутно пържене
от двете страни месото ще стане розово по сре-
дата. Ако искате стекът да е изцяло изпържен,
следва да увеличите времето за пържене до 6 ми-
нути. Накрая месото се посолява и поръсва с че-
рен пипер – но задължително след пърженето, а не
преди това.

4.Стековете, доматите и картофите се разп-
ределят по чиниите и се сервират на маса-

та. По желание порциите се украсяват с листа
от босилек.
Време за приготвяне: 30 мин
В една порция: 690 кал

Шпиковаме 
картофите

Нарезите в картофите
трябва да са достатъчно
дълбоки, за да може дафино-
вите листа и листата от
мащерка и салвия да се
задържат в тях, без да пад-
нат в тавата. Пък и да си
пуснат аромата в сърцеви-
ната на картофа.

Мариноваме 
доматите

Яркостта на вкуса на дома-
тите зависи от това, какъв
вид оцет използвате. Ако ня-
мате балсамов, можете да го
заместите с винен или ябъл-
ков, като накиснете в него
изсушени ароматни  подправ-
ки, за да го подобрите.

Запържваме месото

За да остане то сочно, е не-
обходимо отначало стекове-
те да се запържат и от две-
те страни на силен огън. Та-
ка белтъчините в тях коагу-
лират бързо и се образува
плътна коричка отгоре.
Отвътре те остават сочни.

В подробности Сочен рамстекСочен рамстек

С ГАРНИТУРА ОТ
ПЕЧЕНИ КАРТОФИ

Най-важното е да се подчертае натуралният вкус 
на продуктите: запържено телешко месо, пикантни 

домати и картофи, запечени с пресни зелени подправки.
Просто, но вкусно!
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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.
7. Кое те накара да купиш последния
брой:
� Корицата.
� Анонсите върху нея.
� Любопитството да прочетеш следва-
щите материали.
� Друго: ..........................................................
...........................................................................
8. Купуваш ли други списания освен „Бе-
ла“?
� Не.
� Да. (Кои са те?): ........................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................
9. Прилагаш ли съветите на „Бела“ на
практика?
� Да.
� Не.
� Понякога.
10. Ако не, какво ти пречи?
� Липса на време.
� Липса на средства.
� Намирам ги за неприложими.
11. Как най-общо би определил/а списание-
то?
� Интересно.
� Полезно.
� Еднообразно.
� „Близко“.
� Друго: ..........................................................
...........................................................................
12. Цената съответства ли на качество-
то и съдържанието на „Бела“?
� Цената съответства.
� Цената е ниска.
� Цената е висока.
13. Какво искаш да се промени в списание-
то?
� Текстовете.
� Дизайнът.
� Илюстрациите.
� Нищо.
� Друго: ..........................................................
...........................................................................
14. 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
�В добра физическа форма сте. По-голяма част от
здравословните ви неразположения ще се дължат
главно на нервно изтощение. �Имате предразпо-
ложение към повишено кръвно налягане, особено
на 8-и и на 9-и. При някои от вас са възможни и сил-
но главоболие, виене на свят и отпадналост. Нераз-
положенията са сигнал, че имате нужда от повече
спокойствие през тези два дни. �На 5-и и 6-и не са
препоръчителни хирургични интервенции и коз-
метични операции поради опасност от инфекци-
озни усложнения. �Пийте повече успокояващи
нервната система билкови чайове. Цитрусови плодо-
ве, киви и най-вече грейпфрути ще ви доставят та-
ка необходимия ви в момента витамин С. Намалете
до минимум аклохола, особено концентратите, защо-
то вероятността да ви „хване” от малко е голяма. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Още първите дни на месеца ще ви донесат повишен тонус и самочув-

ствие. Това ще засили експанзивността и желанието ви за приключения.

Излъчвате силен магнетизъм и чар, а ако промените нещо във външно-

стта си, ще бъдете наистина неустоими за противоположния пол. То-

ва означава, че ако нямате постоянен партньор, сега е мо-

ментът да го „уловите”. Желанието за нови преживявания може да

ви подтикне да предприемете и по-дълги пътувания в страната или

зад граница. Не потискайте порива си, защото, освен че ще смените

обстановката, е възможно именно на път да срещнете голямата си лю-

бов. �Тези, които имат вече постоянен партньор, ще могат да осве-

жат и обновят връзката си. �В сексуален апогей сте от 7-и до 10-и, на

16-и и 17-и и от 26-и до края на месеца. Всъщност за онези, които не

обичат спортуването, сексът е много добър начин да изразходят изли-

шествата от енергия.
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П
ървите дни на настъпващата година
ще ви заредят с активност. Гледа-
те смело в бъдещето и можете да

развиете творческия си потенциал. Окол-
ните забелязват вашата ярка индивидуал-
ност. Много вероятно е общественият
живот да ви донесе напрежение и безпокой-
ство, но всички събития, които ви се случ-
ват през този месец, ще дадат сериозен
тласък на вашето развитие. �От 6-и настъп-
ва добър период за всякакви действия, които ще
ви популяризират. Добре е обаче да се доверявате на
професионалисти, особено ако заниманията ви са от обла-
стта на рекламата или маркетинга. Периодът е благоприя-
тен за всички, които са на прага на завършване на образо-

ванието си или искат да започнат следваща
степен на обучение. �На 13-и ще отхвър-
лите много натрупани с времето бито-
ви проблеми. �След 15-и можете да се
погрижите за себе си. Намерете време за
по-активна почивка, разкрасяване и четене
на книги. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�Няма да разпилявате силите си, ако обмисляте
внимателно всяка следваща стъпка. Анализирайте ду-
мите и действията на другите и не подминавайте с лека
ръка дори дребни факти и събития, които ще ви дадат
ценна информация.

ОВЕН
(21.03 – 20.04)

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�За някои от вас се очертава подписване
на професионални договори и начало на рас-
теж в кариерата. Професионалната ви ак-
тивност е висока и сте в състояние да напра-
вите всички промени, към които се стремите.
�На 4-ти ви очаква изключително успешен
ден в професионален план. Вероятно ще има-
те добри новини в службата, което ще се от-
рази положително и на доходите ви. Вече сте
по-спокойни за бизнеса си. Месецът е подходящ
за мащабни финансови операции – покупки, про-
дажби и инвестиции. Не е препоръчително да
теглите кредити. Вместо това оперирайте
със средства, които са в наличност или идват
като печалба от търговски сделки в момента.
Като цяло финансовото ви положение през яну-
ари ще е добро, а приходите ви ще са предим-
но от собствен бизнес (ако имате такъв, раз-
бира се). Периодът е благоприятен за всички,
които търгуват с предмети на изкуството.

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�ИМА ОПАСНОСТ ОТ ИЗМАМИ
ИЛИ ГРЕШКИ ПРИ ОФОРМЯНЕ
НА ФИНАНСОВИ ДОКУМЕНТИ:
до 10-и. 
�НЕ БЪДЕТЕ ЩЕДРИ В ОБЕЩА-
НИЯТА СИ: на 18-и.
�ОПАСНОСТ ОТ ПРОСТУДНИ И
ВИРУСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ: на 3-
ти и 22-ри.
� В СЕКСУАЛЕН АПОГЕЙ СТЕ: от
7-и до 10-и, на 16-и и 17-и и от
26-и до края на месеца.

114
Бела, брой 1 (119), 2008



CMYK-115

Център на 
внимание сте

Никак не ви се иска да оставате насаме със себе си. Леко
сте разсеяни при общуването с околните, но желанието ви
да демонстрирате пред тях повишеното си самочувствие
е голямо. А потребността да ви забелязват няма да ви да-
ва мира. И без специални усилия популярността ви ще е
факт, но не бива да прекалявате. Понякога се опитвате да
манипулирате околните, водени от желанието всички да
бъдат на вашето мнение. Имайте предвид, че прекалената
настойчивост и неспособността да изслушвате другите
могат да доведат до влошаване на отношенията ви.

Работите 
в екип

Възможно е по-голямо напрежение в службата през пе-
риода 7–10 януари. Един ваш колега отдавна ви отрупва с
жестове на внимание и сега не бива да ги пренебрегвате.
Подходящи за договаряне и сключване на дългосрочни

споразумения са 5-и и 19-и. Подкрепа от висшестоящи-
те или по-добро възнаграждение може да потърсите
на 9-и и на 28-и. Критични дни за общуването ви са 2-
ри, 10-и, 13-и и 31-ви.

Изчистете 
недоразуменията

Веднага след празниците напрежението в дома ви ще на-
расне. Възможни са битови конфликти и недоразумения. Не
пренебрегвайте и не подминавайте проблемите, защото
решаването им вече е належащо. Отдайте се изцяло на
любимите си хора (брачен партньор или деца) на 7-и,
14-и, 27-и и 30-и. Не пропускайте да заредите с енергия
семейното огнище и така ще бъдете спокойни, когато сте
прекалено ангажирани служебно после.
От 11-и до 14-и събития от различно естество могат
да ви накарат да съсредоточите вниманието си върху
родителите или децата си. Някои от вас ще проявят
творчество в подхода към децата си, а други да използват
тези дни за... ново попълнение в семейството.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ЯНУАРИ

ОВЕН И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
С другите Овни ще
се разбирате
прекрасно. Може да
се появи силна
интуитивна връзка
помежду ви,
стигаща дори до
телепатия.
Борбата за
надмощие между
вас ще изчезне и на
нейно място ще се
появи желание за
сътрудничество.

Постарайте се да
опазите
отношенията си с
Телец от внезапни
конфликти до 9-и.
След това всичко ще се
промени в много
хармонична посока. Но
ако не сте внимателни
през първите дни на
месеца, няма да
можете да се
насладите на тази
хармония.

Близнаци ви
отбягват и дори
може да ви се
стори, че направо
се крият от вас.
Истината е, че се
чувстват много
притиснати в
ъгъла и това е
единственият
начин да съхранят
доброто си
отношение към
вас сега.

Търсите близостта
на Рака, макар че
невинаги ще ви е
спокойно и
комфортно с него.
През януари Раците
не са склонни да
разбират и да
прощават
внезапните промени
в настроението ви.
Пазете връзката
си от напрежение
на 10-и и 24-ти.

С Лъва ви очакват
отново много хубави
отношения,
изпълнени с разбиране
и творчески заряд.
Взаимно се
зареждате с идеи и с
енергия за
реализирането им.
Използвайте
максимално този
период, особено за
начинания, свързани с
изкуство и дизайн.

Девите са много
изнервени сега.
Имат
свръхнепоносимост
към липсата ви на
такт и към
шумното ви
поведение. Ако
възникне конфликт
на 1-ви, 8-и или 15-
и помежду ви,
причината ще е
вашата
нетактичност.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
С Везни ви очаква
известно
напрежение,
свързано с
разпределяне на
пари. По-добре е да
не ги дразните с
излишни
разхищения. Ако
искате да
направите покупка
или инвестиция, не
ги информирайте и
не разчитайте на
тях.

Със Скорпион сте в
непрекъснати
пререкания и дори
когато говорите
нормално, той има
усещането, че го
критикувате или му
давате съвети,
които не желае. Не
влизайте в
сражение с него,
особено когато
усетите
напрежение в тона
му.

Стрелецът е пълен с
идеи и желание за
развлечения. Вие пък
искате да
отхвърлите повече
задачи. Това може да
ви пораздалечи или
пък да създаде
напрежение между
вас. Все пак няма по-
добра компания от
него, ако искате да
се позабавлявате на
9-и.

С Козирог предстои
финализиране на
проект, който сте
започнали преди
време.
Отношенията ви
могат да се
изострят поради
недостиг на време,
но е добре да
запазите
спокойствие, за да
завършите
работата в срок.

Водолеите са
извън обсега ви
на внимание.
Нямате много
вземане-даване
с тях през
януари, но
срещите ви,
ако ги има, ще
са спокойни.
Нито те, нито
вие ще
предявявате
претенции.

С Риби ще се
чувствате
некомфортно, макар
че няма реална
причина за това.
Може би сте по-
директни един към
друг, а това означава
и нетактични. След
11-и можете да
стигнете до
сериозни конфликти
и до разрив на
отношенията.

ОВ
ЕН

ОВ
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Тонусът ви е повишен и енергийният ви потенциал е
завиден. Вероятните неразположения са хрема, каш-
лица или синузит. Но организмът ви ще се справи лесно
с тях, стига да се отнасяте внимателно към него. Физи-
отерапевтичните процедури сега ще имат силен
ефект. �Избягвайте обаче хирургични интервенции
на 7-и и на 8-и, особено ако са свързани с козметични
корекции на лицето. �На 7-и и 11-и разходките в пла-
нината ще ви се отразят здравословно и ще засилят ва-
шата устойчивост на стрес. �Около 10-и половата
система и пикочопроводните пътища могат да ви
създадат проблеми, които да се превърнат в хро-
нични. Пийте много вода и заместете концентратите
с 1–2 чаши червено вино. �Сок от лимони ще ви е по-
лезен през този месец. Не се отказвайте от любими-
те си ястия, защото не е време за диети.
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Ж
ивотът ви ще бъде пълен с много ин-
тересни събития. Най-важното за
вас сега е да не губите ентусиазма

си и да си направите ясен план за
действие, който да изпълнявате. �Още в
началото на месеца ще се появи шанс
да постигнете дългоочаквана цел, но
ще се наложи да поработите доста
усърдно. �До 10-и трябва да съхраните
динамичния си начин на живот – срещи с при-
ятели, служебни разговори и командировки. Ако
запазите тази динамика, вие ще съхраните тонуса си, кой-
то ще работи в полза на енергичния ви имидж. �Добре би
било да се погрижите за външността си. Периодът е под-
ходящ за смяна на външността и на гардероба, както и за

покупки на елегантни дрехи. 6-и и 14-и са
идеални дни за шопинг терапия.
�Чувствата и желанията ви ще са твърде
променливи. Възможно е да създадете у
околните усещане, че сте непостоянни и
повърхностни, а това никак не е характер-
но за природата ви. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�Обект сте на особено внимание и затова е добре
съзнателно да проявявате своите най-добри качества –
търпение, издръжливост, грациозност и обаяние. �Озапте-
те своята разсеяност на 3-ти, 12-и и 27-и , защото има
опасност да направите груби грешки от недоглеждане.

ТЕЛЕЦ
(21.04 – 21.05)

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�През януари се очертава активизиране на емоционалните ви прежива-

вания. Още на 6-и желанието за флирт ще ви потопи в страстни

мигове. Няма да можете да се прикривате и вашите влюбвания бързо ще

станат обект на публично обсъждане. �Семейните да внимават. При ня-

кои от вас чувствата ще се окажат сериозни. Има опасност да сключите

брак с друг човек, който обаче ще попречи на кариерата или образование-

то ви. Все пак, преди да направите решаващата стъпка, е добре да на-

мерите време за почивка и отпускане, което ще ви помогне да съберете

мислите си и да укротите емоционалната превъзбуда, за да вземете

трезво решение. �В резултат на повишената ви сексуална актив-

ност между 11-и и 20-и ще ви връхлети силно желание и за други

приключения. Ще търсите авантюрата на работа, по време на пътува-

ния, в баровете и дори, докато се разхождате сред природата.
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

� ТЕЛЦИТЕ, КОИТО СЕ ЗАНИМА-
ВАТ С БАНКОВО ДЕЛО, ЩЕ ИМАТ
УСПЕШНИ СДЕЛКИ: на 3-ти и на
17-и.
�ПЛАНУВАЙТЕ КОМАНДИРОВ-
КА: на 9-и. Ще е решаваща за
кариерата ви.
�ПОДХОДЯЩИ ДНИ ЗА УСПЕШ-
НИ ДЕЛОВИ РАЗГОВОРИ СА: 6-и,
9-и и 10-и.
� ГОЛЯМА ПОКУПКА ЗА ДОМА
МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ: на 19-и.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Настъпва период на материален ком-
форт. Финансовите проблеми отшумяват
и можете да се замислите сериозно за нови
инвестици, собствен бизнес или нова рабо-
та с по-висока заплата. �Има шанс да раз-
работите нови проекти в областта на малкия
и средния бизнес. Търсете надеждни партньори
сред близки хора или приятели. Финансовите
операции ще бъдат успешни при условие, че
поставите правилно целта си и съумеете бър-
зо да действате в неочаквани ситуации. Па-
рите ще идват при вас по-лесно от всяко-
га. Възможно е да получите скъпи подаръци,
кредити, наследство във вид на имущество
или финикийски знаци. �На 9-и може смело
да планувате командировка, която ще се
окаже значима за кариерата ви. Не отказ-
вайте на тази дата среща с човек, който иска
разговор. Възможно е точно той да ви помогне
в бизнеса ви или да заработи съвместно с вас 
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Активни контакти
Популярността се гради от активни контакти. Понякога
ще се чувствате уморени, но новите запознанства ще ви
обогатят както емоционално, така и финансово. Вътреш-
ната хармония, която сте постигнали, ще завладее и от-
ношенията ви с другите. В деловите разговори бъдете
максимално точни, кратки и ясни, за да няма недоразумения.

Водете преговорите 
коректно

Отношенията с началниците и със сътрудниците ще
се променят забележимо още в началото на месеца.
Имате силно влияние и ще провокирате тяхното решение
за инвестиции. Подходящи дни за подобни делови разго-
вори са 6-и, 9-и и 10-и. Мобилизирайте се и използвайте
фактите точно, когато говорите. Не разкрасявайте и не
си измисляйте несъществуващи. Ако началниците или коле-
гите ви усетят, че ги манипулирате или мамите, няма да
постигнете нищо.

Приятелите 
ви помагат

Приятели ще ви помогнат да постигнете важна цел
след 7-и. Като неформален лидер вие знаете, че колкото
по-голям е професионализмът на човек и колкото по-благо-
родна е целта му, толкова по-широк кръг от надеждни хора
и приятели събира около себе си. Не издребнявайте, когато
става дума за финансовите параметри на взаимоотноше-
нията ви. Малко повече търпимост ще ви трябва, за да
преодолеете напрегнатото общуване с приятели на
16-и.

Уютна семейна 
атмосфера

Сега може да направите всичко, което ви хрумне, в името
на хармонията в дома. Независимо че коледните празници
отминаха, влезте в ролята на добрия вълшебник и органи-
зирайте весели забави с игри и подаръци. Децата ви ще бъ-
дат приятно изненадани и щастливи. 

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ЯНУАРИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
С Овен могат да
възникнат
противоречия и
конфликти в началото
на месеца. До 9-и
внимавайте какво
казвате и каква
интонация
използвате в
присъствието му,
ако искате да
запазите
отношенията си.

Между другите
Телци се
чувствате в
равновесие. Сега
помежду ви има
разбиране и
усещане за
взаимност и
хармония. Общите
ви дейности ще се
увенчаят с добри
резултати.

С Близнаци ви
очакват силни
положителни
емоции. Още през
първите дни на
януари ще
завършете бурна
и вълнуваща
връзка с един
Близнак. Но за
жалост –
краткотрайна.

С Рака отношенията
ви ще се основават
на взаимно доверие.
Възможно е да имате
сходни бизнес
планове, така че ако
търсите партньор,
може да го намерите
сред
представителите
на този знак.

Периодите на
изнервяне обхващат
ту Лъва, ту вас.
Хармонията е
трудно постижима,
но с повече такт и
внимание ще
работите добре
заедно. На 12-и и 13-
и не влизайте в
пререкания с
Лъвове.

Дева е склонна да
оспорва всичко,
което кажете, и да
намира кусури на
всичко, което
правите. Това нява
да ви хареса и с
основание ще
отстоявате
позициите си. 1-ви и
13-и са силно
критични дни за
отношенията ви.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
С Везни се очакват
недоразумения – не
конфликти, а
неизяснени ситуации.
Препоръчвам ви да
бъдете внимателни
в предаването и
приемането на
информация и да
бъдете точни в
поемането на
ангажименти спрямо
тях.

Със Скорпион има
шанс отношенията
ви да са прекрасни,
но ключът към това
е във ваши ръце. Той
ще бъде склонен на
отстъпки, но ако
прекалите с
изискванията си,
може да ви
тръшне вратата
под носа.

Стрелец може да
организира интрига
по ваш адрес.
Пъкленият му план
ще ви извади от
равновесие и ще ви
подтикне към
необмислени
действия.
Внимавайте, защото
лошите последици
ще са във ваша
вреда. 

С Козирог ще имате
чудесни отношения
през януари. Това е
неговият месец.
Можете спокойно
да му се доверите
и да му възложите
отговорни задачи.
Всичко ще бъде
свършено перфектно
и с чувство за
отговорност.

Водолей силно ще
ви впечатли още
през първите дни
на месеца.
Независимо от какво
сте очаровани, ще
попаднете в капана
на чара му. Но
имайте предвид, че
представителите
на този знак са
твърде
непредвидими.

С Риби
общуването ще
ви достави голямо
удоволствие. Това
е другият знак, с
представител
на който
можете да
започнете
интимна връзка
още между 2-ри
и 5-и.

ТЕ
ЛЕ

Ц
ТЕ

ЛЕ
Ц

ТЕЛЕЦ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Неразположения като главоболие, гастрит
или сърцебиене са резултат от нервното ви
пренапрежение. Препоръчително е да не вземате
насериозно оплакванията и да не се впускате в
скъпи медицински изследвания. Резултатите ще са
само доказателство, че се нуждаете от повече
спокойствие, почивка и разходки сред природата.
�За да подпомогнете организма си, е добре да
пиете чай от жълт кантарион или да вземе-
те хранителна добавка на основата му. Билка-
та ще успокои нервната ви система и ще подпо-
могне организма ви да се справи със зимния студ.
�14-и е подходящ ден за започване на пречи-
стващи диети, които не бива да превръщате
в гладуване. �На 16-и и 24-и пазете крайници-
те си от евентуални травми.
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ИИ
знервени сте още в началото на месеца.
Всяка дреболия може да ви изведе от
равновесие и не сте в състояние да

контролирате това състояние. Нервното
напрежение ще ви принуди да си мислите,
че не се справяте с нищо. Нямате реално
основание за тревога, но най-добре е до
5-и да не предприемате сериозни стъпки.
�Първата десетдневка на месеца е подходя-
ща единствено за довършване на вече започнати
неща или за дълго разтоварващо пътуване. �На 10-
и не се захващайте с нищо. Отдайте се на разходки или
четене. �На 11-и настъпва по-ведър период. Ще успе-
ете да разгърнете творческите си импулси. Чувствата
ви продължават да бъдат променливи, но ще подпомогнат

притока на оригинални идеи за бъдещето. Не
е изключено да бъдете осенени от идеи, кои-
то ще ви направят лидер в кръга ви от съ-
мишленици. �Благодарение на харизма-
та ви около 22-ри ще бъдете в своя апо-
гей. Ще ви обземе желание да смените гар-
дероба и козметиката си. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�Не предприемайте спонтанни действия в каквато
и да е посока на 2-ри и на 10-и. �На 13-и и на 16-и бъде-
те макслимално пестеливи на думи. �На 25-и е добре да
останете вкъщи, далеч от врявата на деня.

БЛИЗНАЦИ
(22.05 – 21.06)

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�ПОДХОДЯЩИ ЗА ПОКУПКИ И
УСПЕШНИ ИНВЕСТИЦИИ СА: 11-и и
21-ви.
� ЗАПОЧНЕТЕ ПРОЧИСТВАЩА ДИ-
ЕТА: на 14-и.
�ПРЕКРАСНА РОМАНТИЧНА ВЕ-
ЧЕР ВИ ОЧАКВА: на 19-и.
�ПАЗЕТЕ КРАЙНИЦИТЕ СИ ОТ
ТРАВМИ: на 16-и и 24-и.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Сега е много важно да бъдете последо-
вателни. Правилната стратегия е да си
направите план на приоритетите. Не
започвайте нищо ново, преди да сте
приключили предишното. �Януари е
месец, в който успешно можете да се за-
нимавате с организиране на групови ме-
роприятия и развлекателни дейности.
Подобна активност може да ви донесе не
само морални, но и финансови доходи.
�На 2-ри и на 10-и планетите ви пос-
тавят в рискови, дори екстремна фи-
нансови ситуации. Възможно е даже
да сее изправите пред банкрут. От
друга страна, ако успеете да се спра-
вите добре с финансите си, животът
ви може да се промени към по-добро.
�Не се поддавайте на изкушението за
смяна на работата. Необходимо е да из-
чакате, защото в противен случай за
дълго време може да останете без сигур-
ни доходи.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�През първите десет дни на месеца ви обхваща желание да се

усамотите. То обаче няма да е в синхрон с повишената ви сексуал-

ност и ще стане сериозна предпоставка за вътрешни конфликти.

�След 8-и постепенно започва разведряване на облачното ви

настроение и тогава може да се впуснете в така желаните

романтични преживявания. Привличате вниманието на противо-

положния пол без никакви особени усилия. Многочислените романтич-

ни срещи ще отнемат голяма част от времето и вниманието ви,

което ще се превърне в пречка за реализацията на служебните ви

цели. С повече разум от ваша страна любовните увлечения ще бъ-

дат стимул, а не бариера пред развитието ви. �Ако сте семейни,

бъдете по-предпазливи, защото са възможни издънки, които могат

да съсипят хармонията в дома ви. �На 19-и ви очаква прекрасна

вечер с постоянния ви интимен партньор или с човек, който

може след време да го замести.
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Партньорството 
не ви се удава

Януари може да се окаже труден месец за отношенията ви
с роднини или с хора, които са ви близки. В основата на то-
ва може би са вашата разпиляност и липса на последова-
телност в думите и действията. В средата на месеца се
оформя ситуация на принципни разногласия с обкръже-
нието ви. Разяснете на другите своята позиция, като
признаете правото на всеки да има своя собствена. Сами-
те вие няма останете дълго на мнението, което така
яростно защитавате сега. Партньорството, независимо
дали е брачно, бизнес съдружие или ежедневна работа в
екип, остава трудно за вас. Натрупали са се нерешени си-
туации, а към тях се прибавя и вашата нервна избухли-
вост. Ако успеете да се овладеете и да си дадете сметка,
че това е само лош период, то през следващия месец ще
стабилизирате отношенията си. Дори да усещате, че
връзките ви, лични или служебни, са изчерпани, пак не бър-
зайте с решение. След януари раздялата ще бъде много по-
лека. Критични дни за контактите ви са 9-и, 10-и и 17-
и. Не водете разговори с цел изясняване на отношения сега.

Склонни сте към изричане на силни думи и към необмислени
действия, а така трудно се намират допирни точки с опо-
нента. 

Приятелите ви 
разбират

Сред приятелите ще успеете да избягате от общото
напрежение. Очакват ви щури купони в компанията им.
Възможно е приятел да изиграе значителна роля при реша-
ване на проблемите в другите ви взаимоотношения. Въз-
можно е в приятелския ви кръг да се появят нови хора, об-
щуването с които ще бъде приятно интелектуално пре-
дизвикателство.

Не предизвиквайте 
началниците

Бъдете много умерени, когато общувате с шефове или хо-
ра, от които зависят проектите ви. Начинът, по който
заявявате иначе ценните си идеи, може да предизвика разд-
разнение у тях и това да ви коства работата. 1-ви, 8-и и
14-и са крайно неподходящи за срещи и разговори с ше-
фове дати.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ЯНУАРИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Овен ви създава
дискомфорт с
присъствието си.
Поведението му по
необясним начин ви
притеснява. Имайте
предвид, че той не
ви мисли лошото.
Чувството ви, че
сте атакувани и
гледани под лупа, е
по-скоро плод на
фантазиите ви.

Телецът може да
разбере
изострената ви
чувствителност
сега.
Романтичната
ви нагласа в
момента ще
срещне
адекватен
отговор у
представител на
венериния знак.

Споровете и
словесните
дуели ще са в
основата на
общуването ви
с другите
Близнаци.
Срещите ви са
все пак полезни,
защото са добра
възможност да
видите себе си
отстрани. 

Към Рака имате силно
влечение, вероятно
провокирано от
засилената ви
чувствителност и
романтизъм, които са
ви обладали. Не е
сигурно обаче, че
той ще откликне
веднага на
вашитите опити за
по-близък контакт.

Ако има Лъв в кръга
на вашите
приятели, бъдете
внимателни.
Възможни са
недоразумения,
които да влошат
трайно взаимо-
отношенията ви.
Стриктно
изпълнявайте
обещанията, които
сте му дали.

Общуването ви с Дева
започва да се
хармонизира, въпреки че
вие все още изглеждате
дистанцирани.
Истината е, че сте
просто уморени от
напрежението и имате
нужда от почивка. За
всеки случай
избягвайте срещите с
Деви на 1-ви, 9-и и 15-и.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Още в първите дни
на месеца ще
усетите колко ви е
приятна компанията
на Везните. Хубавата
атмосфера, която
взаимно създавате,
може да привлече и
други хора към вас и
постепенно да
сформирате работен
екип или приятелски
кръг.

Скорпион е
дистанциран от вас.
Помислете какво
сте му причинили с
неволно изпуснати
думи или
невнимателно
отношение.
Побързайте да
изясните това, иначе
ще оглавите
листата му на
персони нон грата.

Взаимоотношенията
ви със Стрелеца
влизат в нова фаза и
ще се разгърнат и
задълбочат. Всичко,
което досега ви е
привличало или
отблъсквало от него,
е в резултат на
приликата между вас.
Прекрасен ден за
новото начало
между вас е 8-и.

Между вас и Козирог
няма сили на
привличане или
отблъскване. Всеки
опит за преодоляване
на тази
индеферентност
може да съзаде
неприятни моменти и
за двете страни,
затова не бъдете
активни в
контактите си с тях.

Водолей е
добронамерен
към вас,
независимо че
все напира да ви
критикува.
Опитайте се
да не влизате
в спорове с
него след 18-и
и война между
вас няма да
избухне.

С Риби ще имате
проблеми. Това не
е конфликт, а
непрекъснато
напрежение,
което взаимно ще
ви изнервя. Може
да се каже, че с
тях общуването
ще бъде неясно,
изпълнено с
недомлъвки и
подозрения.
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�До 9-и можете ще се чувствате много изнервени.
И най-малкият дразнител би могъл да ви изведе от рав-
новесие. Чаят от маточина и леко алкохолните плодови
коктейли, изпити в приятна компания и подходяща обс-
тановка, ще облекчат състоянието ви. �Хубаво е да се
поглезите, но не прекалявайте с висококалоричните хра-
ни. През януари сте предразположени към натрупва-
не на излишни килограми и малко аскетизъм в начина
на хранене ще ви е от полза. �Между 8-и и 14-и вни-
мавайте с мазните храни и концентратите – въз-
можни са храносмилателни проблеми и болки в
жлъчката. �Впрегнете вашата изпълнителност и по-
могнете на организма си да се пречисти. Така ще го
предпазите от тежестите на различни болежки. Въз-
можни са проблеми с опорно-двигателния апарат и с ко-
жата.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Емоциите при вас винаги са основен двигател и източник на енер-

гия, независимо дали ги изразявате външно, или бушуват вътре във

вас. Сега имате желание да изразите пред любимия човек всичко, кое-

то ви мъчи от доста време насам, но като че ли пак няма да намери-

те сили да го направите. Чувствате се неразбрани, често пъти

отхвърляни и пренабрегнати. Всъщност проблемът е основно във

вас. Очаквате човекът, който е обект на вашите чувства, сам да се

досети какви са емоционалните ви потребности. �На 5-и и на 19-и

съберете сили и поговорете откровено с него/нея. Не само ще

усетите облекчение, но и ще разкриете пред любимия човек страни

от вашата чувствителност, за които той не подозира, че същест-

вуват. �Някои от вас могат да преживеят страстни безсънни

нощи на 28-и и на 29-и. Преживяването ще остави трайна следа в

живота ви.

CMYK-120

З
апочва период, който ви зарежда с жела-
ние за експериментиране в непознати
области. Ще натрупате нови знания.

Някои от вас ще получат интуитивно усе-
щане за нова цел и перспектива в живота.
Оптимизмът и щедростта ви ще са в изо-
билие, но имайте предвид, че често те ще
граничат със загуба на чувството ви за мяр-
ка. �Популярността ви неочаквано ще нарас-
не и можете да се възползвате от това при
всички публични изяви. Тенденцията е много изра-
зителна в началото на месеца, затова на 5-и, 8-и и 9-и
имайте готовност за повече обществена активност.
�Желанието за повече власт ще ви промени и това няма
да остане скрито за хората от близкото ви обкръжение.
Има дори сериозен риск те да използват това и да ви

изстрелят в центъра на добре замислен шан-
таж. �Между 13-и и 16-и сте склонни
към самозаблуди и илюзии, което ще ви
направи и доста нерешителни. Това е
период, през който от вас се изисква да бъ-
дете по-малко активни. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�Пазете се от неорганизираност и неуравно-
весеност, когато става дума за решаване на финансо-

ви въпроси. �Овладейте желанието си за власт и кариера,
за да не предизвикате активизирането на своите врагове.
�На 10-и и 13-и не започвайте нови неща. Тези дни са
ви отредени за равносметка.

РАК
(22.06 – 23.07)

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Месецът е много силен по отношение на
социалните ви и бизнес контакти и планове.
Посвещавате много време на своето из-
растване в кариерата, а звездите ви
подкрепят в това начинание. �Проработ-
ва интуицията ви за намиране на финансови
средства, необходими за осъществяването
на новите начинания. На 7-и ще имате фи-
нансови постъпления от неочаквани из-
точници. Независимо от добрите приходи,
бъдете по-въздържани в харченето. �Пери-
одът до 19-и не е подходящ за инвести-
ции или големи покупки. Не е добре и да
сключвате договори за сътрудничество, осо-
бено с чуждестранни партньори. Възможно е
да ви шантажират, особено ако им дадете
знак, че сте склонни на не съвсем почтени
сделки. �15-и и 28-и са дни за публични
изяви, както и за повишение в длъжност
(или за повишение на заплатата).

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ
�НЕОЧАКВАНИ ФИНАНСОВИ
ПОСТЪПЛЕНИЯ ЩЕ ИМАТЕ: на
7-и.
�НЕ ЗАПОЧВАЙТЕ НОВИ НЕЩА
И ИЗПОЛЗВАЙТЕ ДНИТЕ ЗА
РАВНОСМЕТКА: на 10-и и на
13-и.
�ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ, ПОВИ-
ШЕНИЕ В СЛУЖБАТА ИЛИ УВЕ-
ЛИЧАВАНЕ НА ДОХОДИТЕ ЩЕ
ИМАТЕ: на 15-и и 28-и.
� СТРАСТНИ БЕЗСЪННИ НОЩИ
СЕ ОЧЕРТАВАТ ЗА НЯКОИ РАЦИ:
на 28-и и на 29-и.
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Търсите контакти
През този месец обществените ви контакти ще са много
интензивни. Времето на съзнателна изолация отмина и се-
га сте обладани от потребност за общуване. След среда-
та на януари започвате усилено да привличате съмиш-
леници около себе си. Интуицията ви ще бъде основен по-
мощник в спечелването на околните на ваша страна. Обид-
чивостта обаче ще ви бъде враг. Спонтанните емоцио-
нални действия са забранени на 3-ти и на 11-и. На 9-и
бъдете по-гъвкави, ако ви се налага да водите прегово-
ри. На 15-и има голяма вероятност да ви забележат,
особено ако демонстрирате открито позициите си.
Стабилизирайте психиката си, защото от раздразнител-
ност е възможно да направите сериозни грешки в работа-
та. 15-и ще е успешен ден за благоприятно решаване на
различни делови въпроси. Денят е окуражителен и за разго-
вори с началници.

Децата се нуждаят 
от вас

Ако не им отделите време, те сами ще привлекат внима-

нието ви по някакъв начин. За жалост това може да е и...
чрез настинка или грипен вирус. Между 8-и и 12-и се пос-
тарайте да бъдете по-грижовни родители. Останете
на разположение на децата, но не ги назидавайте, а се опи-
тайте да ги разберете и подкрепите. През първата сед-
мица на месеца има опасност да изречете твърде сил-
ни думи, за които ще съжалявате.

Кариерата 
не е всичко

В интимните ви отношения има неща, които ви измъчват,
защото не сте намерили сили да поговорите откровено с
партньора си. Фантазиите ви пораждат мнителност и
ревност, макар че нямате реални основания за безпокой-
ство. Потиснете негативните мисли и не давайте ухо на
клюките. Имайте предвид, че ако се отдадете само на ка-
риерата, може да занемарите поддържането на семейния
уют. А това може да доведе до напрежение с партньора.
На 10-и и на 13-и не си позволявайте спонтанни емоци-
онални реакции – обстановката може да се взриви от
банална дреболия.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ЯНУАРИ

РАК И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
С Овен ще се
чувствате
напрегнати. И най-
малката реакция от
негова страна може да
ви изведе от
равновесие. Не се
поддавайте на
моментни
настроения и бъдете
умерени в думите,
които му казвате, на
10-и и на 24-ти.

Телец може да ви
подаде ръка в
много критичен за
вас момент. Това
е знак, че е готов
на стъпки в
посока на бъдещо
партньорство, но
не трябва да
избързвате.
Оставете
общите дела за
следващия месец.

Близнаци усилено
ще търсят
вашата близост.
Вие обаче нямате
желание да им
отвърнете с
близост. Бъдете
деликатни,
защото хладното
ви поведение ще
се възприеме от
тях като
високомерие.

С другите Раци ще
ви е доста
напрегнато. Най
добре ще
направите, ако
сведете
общуването си
само до делови
разговори. На 3-ти
и на 10-и се
пазете от силни
думи в
присъствието им.

С Лъв ви предстоят
силни емоции и
ползотворна
работа. Включете
го в списъка на
вашите съюзници.
Дайте му правото
да се чувства избран
и оценен. Ако
демонстрирате, че
не зачитате
мнението му, ще го
разгневите.

На работното място
се очакват конфликти
с Дева на 1-ви, 10-и и
16-и. Не се поддавайте
на провокации от
страна на трети лица.
Послушайте
интуицията си и
чувството ви за
справедливост ще
надделее над
мнителността и гнева
ви.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Везни са на ваша
страна, независимо
че използват
ситуацията на
нарасналата ви
активност и за свои
цели. Не
постъпвайте
егоистично спрямо
тях и помнете, че
най-добрата тактика
с тях е „печеля аз –
печелиш и ти”.

Хубавият период
със Скорпионите
продължава,
независимо от
някои
спречквания,
които ви
очакват около
10-и. Принципно
общуването ви е
пълно с
положителни
емоции.

Обърнете
специално
внимание на
представител на
знака Стрелец,
особено ако те са
сред хората от
екипа, с който
работите. Един
Стрелец ще
застане зад гърба
ви в труден
момент.

Вашата критичност
може да стане повод за
размяна на остри
реплики с Козирога.
Преувеличените фрази
са по-скоро плод на
вашата емоционалност,
отколкото на реалните
факти. С
неоснователно
раздразнение ще
реагирате на 10-и и
23-ти.

С Водолей сте в леко
хладни отношения.
От известно време
той ви натоварва с
проблемите си, но пък
вие не сте му дали
знак, че това ви
дразни. Добре е
между 8-и и 15-и да
му покажете
тактично, че не сте
„кошче за душевни
отпадъци”.

С Риби ви
предстои хубав,
изпълнен с
положителни
емоции и
преживявания
месец. Виждате
и усещате
нещата по един
и същ начин и
това ви кара да
се чувствате
особено близки.

РА
К

РА
К
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БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Уверени и спокойни сте за бизнеса си.
�Имате блестяща възможност да
проведете успешни делови срещи, да
сключите изгодни за вас договори и да
работите без бюрократични спънки с
държавните институции на 18-и, 19-и
и 20-и. Не бъдете припрени и дайте вре-
ме на всяко действие от ваша страна да
намери своето място в пространството.
�На 17-и и 18-и ще получите шанс да
проявите организаторския си талант.
Резултатите ще бъдат от полза не само
за вас, но и за всички, които са ви гласува-
ли доверие. Това може да ви направи водач
на екипа, който сами ще сформирате. Във
финансов план обстоятелствата ще ви
предоставят нови възможности, плод на
сериозния труд, който сте положили през
последните 2–3 години. Бъдете внима-
телни, ако искате да инвестирате.

CMYK-122

З
апочвате месеца с надежда, но още
около 10-и ще се почувствате излъ-
гани в очакванията си. Истината е,

че всичко около вас се развива много добре,
независимо че скоростта на случване не ви
се нрави. Липсата на търпение може да ви
доведе до силни психически сривове, така че
е добре да започнете с автотренинг в тази
посока. �Ентусиазмът, с който стартирате
новите начинания, е огромен и в първия миг, в
който получите усещането, че темпото се забавя,
сте склонни да зарежете всичко. Сега е моментът да се на-
учите да изчаквате. �След 14-и отново ще имате при-
лив на енергия, но вече не толкова за работа, колкото

за обучение и развлечения. �През втората
половина на януари някои Лъвове ще се
дипломират успешно. �Родените около
10 август може отново да почувстват
спад на енергията след средата на месе-
ца. Звездите определят това време като
период за повече размисъл и почивка. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Не бъдете припрени и експанзивни към работа-
та и към хората около вас. И не прибързвайте с крайни-
те решения. Оставете за известно време нещата да се
случват от само себе си и... колкото – толкова.

ЛЪВ
(24.07 – 23.08)
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

� БЪРЗ И ЛЕСЕН РЕЗУЛТАТ ЩЕ
ИМА ДИЕТАТА, ЗАПОЧНАТА: на
2-ри.
�НЕ СЕ ПОДЛАГАЙТЕ НА КОЗ-
МЕТИЧНИ И ХИРУРГИЧНИ ПРО-
ЦЕДУРИ: на 14-и и на15-и.
�ПРОЯВЯВАТЕ ОРГАНИЗАТОРС-
КИЯ СИ ТАЛАНТ: на 17-и и 18-и.
�ПАРТНЬОРА ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ
МОЖЕ ДА СРЕЩНЕТЕ: през пе-
риода 6–9 януари или на 25-и.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�В добро здраве сте. Дори да се появят някакви бо-
лежки, те ще са краткотрайни и леки като проявле-
ние. По-скоро ще са сигнали за това, че се нуждаете
от почивка. Започнете да спортувате по-активно.
Избягвайте обаче големите натоварвания, защото
има опасност от травми. �На 9-и и 10-и може да се
почувствате вяли и отпаднали. Проблемите не са
сериозни и са провокирани от силни емоции. Опитай-
те се да потиснете изблиците си на еуфория или на
гняв и се разходете сред природата. �На 14-и и 15-и
не се подлагайте на сериозни козметични или хи-
рургични интервенции. Има опасност от бактериал-
ни зарази. �Със свалянето на килограми, натрупа-
ни около празниците, започнете още на 2-ри.
Ефектът ще бъде поразителен, и то без драстични
лишения. Хапвайте ръжен хляб и бъдете внимателни
със сладкишите.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Възторжени сте от успехите си в други области и тази позитив-

на енергия ще се пренесе и в личния ви живот. Ще се радвате на вни-

мание от страна на противоположния пол, което може да стане по-

вод за недоразумения с постоянния ви партньор. Ако в момента няма-

те половинка, сега е времето да я срещнете. �Дните между 6-и и

9-и, както и 25-и ще ви предоставят чудесна възможност за

това. Обожателите ви са много и изборът – богат. Не се хвърляйте

на врата на тези, които най-много ви ръкопляскат, защото аплодис-

ментите може да са продиктувани от комерсиални домогвания.

Обърнете внимание на онези, които ви ценят и дори ви критикуват.

Опитайте се да осъзнаете, че нарцистичното ви чувство доста чес-

то ви пречи и го контролирайте. Ако загърбите суетата си, ще

откриете магията на стойностните и добронамерени отношения.

�Любовните връзки, възникнала през януари, имат шанс да са

за цял живот.
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Разкъсани сте 
между работата и дома

Налага ви се да водите много разговори и да общувате с
хора на различни нива. Понякога ще се чувствате като
разпънати на кръст от служебните ангажименти, от една
страна, а от друга, от нуждите на семейството ви. С ин-
тимния партньор ви очакват сериозни изпитания, свързани
с породило се недоверие към вас. Колкото е възможно по-
бързо решете стуацията, независимо коя от двете страни
е сбъркала и дали всичко е плод на клюки, неправилно пове-
дение или просто свръхчувствителност. На 2-ри и на 10-и
бъдете изключително деликатни с любимото същест-
во. Ако се наложи да давате някакви обяснения, най-добре е
да съберете кураж и да го направите. Напълно откровени-
ят разговор е безусловно необходим и само с негова помощ
може да спасите връзката си. Ако решите, че сте прави и
няма какво да обяснявате, вратата може да се захлопне за-
винаги и после да съжалявате за неположените усилия. 

Не давайте 
напразни обещания

В служебните контакти сте по-балансирани, независимо че
обстановката е напрегната. Контактите ви са на различ-
ни йерархични нива, но вие ще се справите отлично с всич-
ки, стига да не преувеличавате възможностите си. Ваша-
та пословична щедрост може да се изрази в искрени обеща-
ния, които да не сте в състояние да реализирате. 

Подкрепа от колегите
Отношенията ви с колегите ще бъдат най-искрени и доб-
ронамерени през този период. Усещането за подкрепа от
тяхна страна не е илюзия. Не се поддавайте обаче на мо-
ментни гневни настроения и не си позволявайте груби за-
бележки към „съотборниците” си, защото това може да
влоши ситуацията за броени минути. Не избързвайте, пре-
ди да проверите от първа ръка или сигурен източник ин-
формацията, която ви е предизвикала. 

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ЯНУАРИ

ЛЪВ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Творчески срещи ви
очакват с Овена. 8-и,
16-и 17-и и 25-и са най-
подходящите дати за
стартиране на
съвместен проект,
свързан с дизайн,
интериор или
изкуство. Не
подминавайте нито
едно предложение от
страна на Овена в тази
посока.

Всяко нещо, направено
от вас, провокира
Телеца към скрит гняв
или иронични
забележки. Вие обаче
не отстъпвате в
това отношние и
ако не запазите
самообладание на
12-и и на 13-и, ще
развалите
отношенията си.

Единствено
абсолютните
точност и
коректност могат
да предотвратят
неприятни сцени и
спречквания с
Близнаци.
Измъкнете се с
чувство за хумор,
когато ситуацията
загрубее.

Толкова сте
добронамерени към
Рак, че е възможно
и да хлътнете.
Помнете, че
тактичността не
е най-силната му
черта сега, и не се
обиждайте от
незначителни
прояви на
невнимание от
негова страна.

С другите Лъвове
сте в деликатна
ситуация. Еднакво
чувствителни и
активни сте и не
е зле да се пазите
от стълкновения
през целия месец.
Особено силни
тенденции за
конфликтност
има на 6-и и на 7-
и.

С Девите месецът
може да започне
ужасно. Конфликт
на 2-ри ще се
отрази дори на
здравословното
ви състояние с
главоболие,
високо кръвно
или други
симптоми на
нервно
пренапрежение.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Везните са много
добронамерени
към вас и всички
споразумения
помежду ви ще се
увенчаят с успех.
Ако са сред
началниците ви,
то периодът е
подходящ за
делови рзговори
по финансови
въпроси.

Със Скорпион ще си
сътрудничите
добре въпреки
напрежението и
стига да сте
напълно лоялни към
него. В никакъв
случай не се
опитвайте да
демонстрирате
надмощие или да
коригирате негово
решение на 5-и.

Според вас
Стрелецът е
разсеян и разпилян.
Но ако го
атакувате с упреци
и забележки, може
да се стигне до
конфликт. Най-
добре е да поемете
някои от неговите
функции и да го
наблюдавате по-
внимателно.

Козирог може да се
впусне в
нравоучителни
тиради, които ще ви
досадят до смърт.
Изборът е ваш – или не
се срещайте с него, или
търпеливо ги
изслушайте. Всяко
непокорство от ваша
страна ще се окачестви
от него като
неуважение.

Напрежението
стои между вас и
Водолей и каквото
и усилие да
положите, няма да
го стопите. Може
да стане само по-
лошо. Моментът не
е подходящ за
решаване на
конфликти и
дистанцията е най-
добрият изход.

Риби владеят
положението и
всякакви опити да
им изземете
функциите ще
бъдат наказани, и
то сурово. Ако са
сред вашите
началници, в никакъв
случай не им се про-
тивопоставяйте
през този месец.

ЛЪ
В

ЛЪ
В
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Добре е да се погрижите за психическия си комфорт,
тъй като от него зависи и физическият ви тонус. Тя-
лото реагира негативно, когато психиката се прето-
вари. Почивка ви е нужна, затова отделете уикенди-
те единствено за релакс. �Рискът от фалшиви
тревоги по отношение на здравето е повишен
през този месец. Не бързайте да изпадате в пани-
ка, каквито и симптоми да се появят. Направете
консултация поне с още един лекар и не предприемай-
те самолечение, особено по препоръка на познат със
„същите” симптоми. Ако състоянието ви позволява,
опитайте да избегнете взимането на лекарства. За-
ложете на билколечението. �Кожни проблеми мо-
гат да ви споходят на 12-и и 18-и. На тези дати са
възможни и хранителни отравяния и затова не консу-
мирайте яйчени кремове и сосове, както и колбаси.

CMYK-124

В
началото на месеца ще ви се наложи
да се борите за своите права и да
отстоявате житейските си прин-

ципи. Новаторският подход ще ви даде
възможност да се освободите от ненужни
задължения както в личен, така и в обще-
ствен план. �На 12-и можете смело да
се изявите в публичното пространство с
лекция, публикация или интервю. Изявата
ви няма да остане незабелязана и вероятността
да ви разкрие нов път за развитие е голяма. �Стра-
ховете и притесненията ви съпътстват постоянно и ако
не ги преодолеете, през този месец те ще се превърнат в
спирачка за вашето развитие. �Възможни са битови аварии

и проблеми. На 6-и не извършвайте ремонт-
ни работи с електрически режещи маши-
ни. �След 20-и за вас се активизира те-
мата за парите, които не сте изкарали
със собствен труд. Някои може да получат
наследство или пък да им се наложи да ре-
шават проблем, свързан с наследство. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�Не се придържайте към познатото и сигурно-
то, а се стремете да бъдете нестандартни. Приемете
предизвикателствата, които съдбата ще ви поднесе през
този месец, и рискувайте.

ДEВА
(24.08 – 22.09)

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Събирайте енергия през първите 10 дни
на януари, за да можете да се впуснете в
действие след 11-и. Фокусирайте се в по-дъл-
госрочните цели и отделете време за събиране
на информация. Така ще подготвите предстоя-
щите хубави събития в професионален план.
�Периодът до края на месеца ще е успешен
за нови начинания. Не се впускайте обаче в
такива, които изискват големи инвестиции.
�Около 17-и има опасност от неочаквани
кадрови размествания на работното ви
място. Не си създавайте излишни врагове точ-
но преди този период. �След 20-и деловата
ви активност ще нарасне и желанието ви
за бърз финансов резултат ще стане много
силно. Не прекалявайте с амбициите в тази
посока, защото може да станете жертва на
собствените си самозаблуди или пък на измами
от други хора. �Месецът не е подходящ за съз-
даване на нови бизнес партньорства.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Напоследък не сте доволни от интимния си живот. Имате усещане

за празнота, а това води до понижение на тонуса ви и оттам до

чувство на неудовлетвореност. Причината за проблемите ви е, че не

знаете какво точно искате, а опасността да не успеете да хармони-

зирате интимните си отношения е голяма. Отправяйте конкретни и

ясни послания към любимия човек, формулирайте точно какво очаква-

те от него и какво сте готови да дадете в замяна. �Купоните и ху-

бавите компании ще ви зареждат с добра енергия. Нищо чудно точно

на купон да срещнете представител на противоположния пол, който

да ви извади от любовното униние. �На 6-и ви предстои интерес-

на романтична среща. Не се опитвайте да неглижирате желание-

то си за положителни емоции. �12-и е ден за разтоварване – от-

дайте се на развлечения и бурни преживявания. �На 16-и, 18-и и

25-и не си уреждайте интимни срещи и не се впускайте в лю-

бовни обяснения, защото няма да се чувствате удовлетворени.
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

� БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ ПРИ
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВСИЧКИ ВИ-
ДОВЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ: на
6-и. 
�ПОЧИНЕТЕ СИ ХУБАВО И СЪ-
БИРАЙТЕ СИЛИ: до 10-и.
� ВАШИЯТ ДЕН ЗА РАЗВЛЕЧЕ-
НИЕ: 12-и.
�НЕОЧАКВАНИ КАДРОВИ РАЗ-
МЕСТВАНИЯ ЩЕ ВИ ИЗНЕНА-
ДАТ: около 17-и.
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Общувам значи 
конфликтувам

Нарасналата ви активност ще ви провокира към повече со-
циални контакти. Това няма да ви хареса и може да повиши
раздразнителността ви при общуване. Необходимо е да
обуздаете това състояние, защото сега трябва да събира-
те обществена подкрепа. Най-силно изразено напрежение
ще има в отношенията ви с партньори и колеги. Недоразу-
менията може да бъдат съвсем неочаквани и да следват ед-
но след друго. Откажете се от каквито и да е спорове и
изясняване на позиции, защото дори и да постигнете
някакъв успех, след 21-ви всичко ще се обърне отново
срещу вас. На 13-и е възможно да се сблъскате с преда-
телство от човек, на когото сте имали доверие, и то-
ва ще ви изведе от  равновесие. Не разкривайте състоя-
нието си пред останалите колеги и в никакъв случай не го
обсъждайте. Изчакайте до 25-и, за да се изяснят обстояте-
лствата. 

Ако сте ръководител 
не правете кадрови промени. Ще се отрази зле на целия ко-

лектив, а резултатите, които очаквате, няма да се поя-
вят. Най-доброто, което можете да направите, е да се
помъчите да съхраните взаимоотношенията си с колегите.
Не бъдете дребнави на 2-ри, 10-и, 13-и и 18-и. Не подх-
ващайте разговори по финансови въпроси на 4-ти.

Семейно 
застудяване

Отношенията ви в семейството са спокойни, но и доста
хладни. Времето, което оставяте за дома, е оскъдно както
за вас, така и за любимите ви хора. Не се чувствайте
длъжни да разведрявате атмосферата. Позволете на дру-
гите да го сторят, като не им правите забележки и не
проявявате недоволство. Отпуснете се и приемете всяка
грижа. Позволете на близките си да изразят обичта си и не
слагайте спирачки на желанието им да ви извадят от едно-
образието, в което сте потънали. Приемете техните
предложения за нови емоционални преживявания. Ако
възприемете този подход, наистина ще реализирате всич-
ки потенции, с които звездите искат да заредят семейни-
те ви отношения.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ЯНУАРИ

ДЕВА И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Към Овен ще
проявявате
силна раздраз-
нителност,
граничеща с
непоносимост.
Избягвайте
препирни с него
на 1-ви, 8-и и на
15-и, за да не
стигнете до
сериозни драми.

Не бъдете дребнави с
Телеца.
Непрекъснатите
забележки и опитите
ви да го промените
може само да влошат
отношенията ви.
Замисляйте се всеки
път, преди да му
кажете „не”. Той е
склонен да чува само
позитивните ви
изказвания.

С Близнаци не ви е
комфортно, макар
отношенията ви да са
относително спокойни.
Обстоятелствата ще
ви помогнат да
спазвате дистанция и
няма да ви се налага да
влизате в контакт с
тях. Все пак бъдете
внимателни с
Близнаци на 1-ви, 8-и
и 15-и.

Създадени от други
недоразумения ще
пречат на
взаимоотношенията
ви с Рак през първата
половина на месеца.
Внимавайте къде и
пред кого говорите за
него. Интригите не са
ваш патент, но
можете да бъдете
въвлечени в тях от
други хора.

Запазете добрия
тон с Лъва през
първите дни на
януари, за да
нямате проблеми
с него през
остатъка от
месеца.
Избягвайте
спорове и
продължителни
разговори с
Лъвове на 2-ри.

Звездите
предвещават
успешно взаимно
сътрудничество с
другите Деви.
Осланяйте се на
интуицията си и
работете заедно
в името на обща
кауза. Откажете
се от празните
приказки, време е
за действие.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Отношенията ви с
Везни са активни,
особено ако имате
обща дейност с
представители на
този знак. Ако не
проявите колебние
или страх от битки,
то с тях можете да
спечелите много за
общата кауза. Те са
ваши верни съюзници. 

Скорпион е силно
впечатлен от вас
наполследък и
разчита на вашите
методичност и
работохолизъм. Не го
атакувайте и
критикувайте пред
други хора на 5-и и
на 12-и. Решавайте
възникналите
противоречия насаме.

Със Стрелеца няма да
се чувствате
комфортно през
януари. Занимават ви
различни неща и това
може значително да
затрудни общуването
ви. Споровете помежду
ви е изключено да
завършат с успех за
която и да е от
страните.

Между вас и
Козирог се
очертава
ползотворно
сътрудничество.
Той ви дава импулс
за действие и
идеи, а вие пък
намирате
начините за
изпълнението им.

Контактите
между вас и
Водолей са
напрегнати и е
добре, че няма да
имате чести
срещи. Бъдете
уверени в себе си и
не позлявайте да
ви подценяват.
Бягайте далеч от
Водолея на 13-и.

През януари има
три критични дни
за общуването ви
с Риби – 7-и, 14-и и
15-и. Ако
избегнете
конфликтите с тях
на тези дати,
отношенията ви
ще бъдат
хармонични през
целия месец.

ДЕ
ВА

ДЕ
ВА

Бела, брой 1 (119), 2008
125



ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Като резултат от повишената ви нервна възбудимост са въз-
можни проблеми със стомашно-чревния тракт. Около 3-ти е под-
ходящо да започнете терапия, основана на модерни техноло-
гии. �Предразположени сте към пълнеене, затова бъдете по-уме-
рени в храненето. На 4-и и на 5-и някои от вас наистина ще
прекалят с пикантните храни и сладкишите. �Възможно е
да изкарате настинка на крак около 7-и. �На 8-и силно ще на-
товарите нервната си система. Препоръчително е на този ден
да не участвате в публични мероприятия. �Ако решите да пъ-
тувате след 11-и, помнете, че стомашните проблеми може
да ви застигнат в най-неподходящия момент. �На 13-и внима-
вайте с храните, които слагате в уста.

CMYK-126

З
апочвате годината с хубаво настроение.
Доста активни сте. Още през първите
дни на януари ще реализирате част от

личните си и професионални планове.
�Между 3-ти и 9-и ви предстоят пъту-
вания, при които ще срещате труднос-
ти от различно естество, но които ня-
ма да попречат на успеха ви. По-контакт-
ни и дипломатични сте от обикновено и оп-
тимизмът няма да ви напусне през целия месец.
�След 12-и имате голям шанс за напредък в про-
фесионалната йерархия. Професионалните ви занимания
ще бъдат интензивни и продуктивни. Обаятелност е дума-
та, която ще характеризира вашето излъчване. Продължава
тенеденцията на увеличаване на влиянието ви сред други-

те. Е, ще има и дни, в които нещата ще ви се
удават трудно. �На 10-и и на 16-и не зах-
ващайте ремонти вкъщи. Дори основно-
то почистване на дома може да се ока-
же свръхтежко за вас. �На 13-и не пое-
майте никакви рискове. Денят е крити-
чен и е най-добре е да го прекарате вкъщи. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�Склонни сте към разпиляност и разсеяност и това
може да ви създаде проблеми. �Бъдете съсредоточени,
когато се договаряте и когато шофирате. �Фокуси-
райте се върху индивидуални дейности, защото работата
в екип ще бъде проблематична.

ВEЗНИ
(23.09 – 23.10)

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�На 18-и и на 20-и ви
предстои разговор с шефа.
Ако успеете добре да предс-
тавите идеите си за разви-
тие и начина, по който въз-
намерявате да ги постигне-
те, успехът ви е гаранти-
ран. �За тези, които имат
собствен бизнес, не са пре-
поръчителни промени в дей-
ността. �От 8-и до 17-и
има опасност от финансо-
ви загуби, свързани с пред-
ложение за бърза печалба.
�След 21-ви всички, които
се занимават с преподава-
телска дейност, информа-
ционно обслужване и
електронни технологии,
ще постигнат напредък.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Положителни емоции няма да ви липсват. Заредени сте с оптимизъм

и създавате усещане за радост и комфорт у хората наоколо. Време е

за любов! Това е посланието, което излъчвате, и затова ще се радва-

те на интерес от страна на противоположния пол. В центъра на вни-

манието сте, а това на вас много ви харесва. Хубаво е, че няма да

приемате флиртовете сериозно, защото моментът не е подхо-

дящ за създаване на сериозни интимни връзки, понеже сте склон-

ни към самозаблуди. �Другата опасност ви грози, ако решите да се

отдадете на бурни, извеждащи ви от депресивното състояние, купо-

ни. Не се пускайте по наклонената плоскост, защото на следващия ден

може да се окажете в още по-голяма дупка. Съветвам ви през януари

да се посветите на повече съзерцание, четене на книги и разход-

ки сред природата. Дайде на чувствата си духовна храна и така ще

запазите емоциите си в задоволително равновесие.
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

� ГОЛЯМ ПРОФЕСИОНАЛЕН НАП-
РЕДЪК ВИ ОЧАКВА: след 12-и. 
� СПОРТИСТИТЕ ДА НЕ СЕ ПРЕТО-
ВАРВАТ, ЗАЩОТО ОПАСНОСТТА
ОТ ТРАВМИ Е ГОЛЯМА: на 16-и. 
�НЕ СЕ ЗАХВАЩАЙТЕ С РЕМОН-
ТИ: на 10-и и на 16-и.
� ВЕРОЯТНОСТ ОТ ФИНАНСОВИ
ЗАГУБИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ ЗА БЪРЗА ПЕЧАЛБА: от
8-и до 17-и. 



CMYK-127

Ще ви търсят 
за арбитър

Ще ви се наложи да използвате цялото си дипломатично
умение за уреждане на взаимоотношенията между други
хора. Това е част от таланта на Везните, но точно сега
ситуациите от подобен род ще ви дойдат в повече. Ето
защо е добре да избягвате ролята на арбитър и да не
участвате в спорове и конфликти. Отминавайте интриги-
те и празните приказки на другите и ще видите, че обс-
тоятелствата ще заработят във ваша полза. Влиянието
ви върху останалите ще бъде много силно, поради което е
добре да се въздържате от всичко, което може да ги прово-
кира към извършването на лоши постъпки. 

Колегите ви 
предизвикват

Обърнете внимание на отношенията в колектива и ако се
налага, преразпределете задачите. Колегите могат да ви
създадат неприятни емоции с клюки и сплетни. Не се опит-
вайте да изяснявате отношенията си с тях сега. Най-доб-
ре е да не реагирате по никакъв начин. Вашата жизнера-

дост сега е най-голямата ви сила и най-доброто ви оръжие
срещу опитите за провокации и конфликти от страна на
околните. 6-и, 8-и и 14-и са най-критичните в това от-
ношение дни. Затова бъдете особено внимателни и
предпазливи пред кого и за кого говорите на тези дати.
Създаването на нови екипи не е препоръчително. 

Хубави любовни 
емоции

Приятни емоции с интимния партньор ви очакват през то-
зи месец. Още на 3-ти той ще ви изненада приятно. Как-
вато и да е изненадата, тя ще ви достави голяма радост.
Добре би било да отвърнете подобаващо на този жест. На
7-и и на 20-и не бива да оставате вкъщи. Загърбете до-
машния уют и идете заедно с любимия човек на театър,
кино или на дискотека. Важното е да използвате пълноцен-
но подходящото време за смяна на обстановката и да се
позабавлявате заедно. Покажете на партньора си, че рев-
ността му е неоснователна. Просто сега представители-
те на противоположния пол ще ви обръщат изключително
внимание заради неустоимия ви чар.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ЯНУАРИ

ВЕЗНИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Проблеми в
отношенията с Овен
могат да възникнат
заради пари. Трудно
вземате решение при
покупки и тази ваша
колебливост ще влезе
в противоречие със
смелата
безотговорност на
Овена. Повече
толерантност е нужна
и на двете страни.

Бъдете точни в
общуването си с
Телец, особено ако ви
свързва обща работа.
Проблеми могат да
възникнат от грешки
в комуникацията.
Говорете по-малко,
слушайте по-
внимателно и
поемайте само
изпълними
ангажименти.

Добър тандем
сте с Близнаци.
Чувствате се
добре заедно,
но и другите
ще бъдат
привлечени от
атмосферата,
която
създавате.

Добро партньорство
ви предстои с Рака.
Имайте предвид
обаче, че
мнителността му е
голяма, и не си
позволявайте
своеволия.
Партньорството ви
ще е ползотворно
само ако споделяте
всичко помежду си.

Лъвът ви е слабост
през януари. Готови
сте да го дарите с
доверие и дори с
власт, стига да се
държи
добронамерено с
вас. Все пак е
добре, преди да го
направите, да
чуете внимателно
какво очаква той
от вас.

Девите са по-
колебливи от вас
сега и това
донякъде ще ви
изненада. Сега е
ваш ред да
проявите своето
умение да
убеждавате и да
ги насърчите,
защото заедно
имате по-голям
шанс за успех.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
С другите Везни може ще
сте в непрекъснати
противоречия, които
обаче няма да доведат
до сериозни конфликти
помежду ви. Избягвайте
да си демонстрирате
взаимно надмощие на
14-и, защото това
може да помрачи деня.

Скорпионът ще ви
зареждат с много
енергия и амбиция
за справяне с
критични
ситуации.
Приемете с
великодушие
хапливия му език
на 5-и и на 19-и.

Стрелецът ще ви
вдъхновява с новите
си идеи. Помислете
добре, преди да
приемете да
участвате в
реализирането им.
Може да се окаже, че
са доста в страни
от вашия път.

Козирогът ще
ви провокира
към действие.
Вслушвайте се
в съветите му
по отношение
на ваши нови
стратегии и
планове за
действие.

С Водолей ще се
забавлявате дори в
процеса новата ви
съвместна работа.
След 12-и
желанието ви да
сте заедно може да
изкристализира
дори в
съжителство
помежду ви.

Първите десет дни
на януари ще са
трудни с Рибите.
Нямате допирни
точки и е по-добре
да не търсите
контакт с тях.
Оставете
срещите за
времето след 11-и.
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�На 1-ви все още сте под влиянието на новогодишните
празници. Екзалтираността и бодростта ви ще са съче-
тани обаче с афектираност и нервност. �Задължително
започнете новата година с очистваща диета. На 8-и може-
те да си позволите да хапнете деликатеси, но не в го-
лямо количество все пак, защото сте склонни към нат-
рупване на излишни килограми и към преяждане. �На
10-и не ви съветвам да използвате електрически уреди. Има
опасност от злополука. �Прекалената ви импулсивност и
изострената ви емоционалност могат да ви предизвика към
прибързани действия. А това също създава рискове от вся-
какви злополуки. �След 15-и периодът е подходящ за заб-
ременяване. А онези от вас, които очакват дете, трябва
да бъдат много внимателни през целия месец, тъй като съ-
ществуват рискове от проблеми. Най-добре е да си седите
вкъщи и да намалите контактите си с хора.
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В
началото на месеца не правете ни-
що, в което не сте абсолютно уве-
рени, защото това може да отп-

рищи серия от несполуки. Планетите ви
предизвикват да действате самостоятел-
но. Участието в рисковани авантюристич-
ни начинания ще ви доставя удоволствие.
�Този месец е много важен, защото ще
разпознаете кой ще ви бъде опора през
следващите месеци. �Около 10-и не се изку-
шавайте да сключвате съмнителни сделки с цел
бързи пари. Те ще са обречени на неуспех и освен това ще
опетнят имиджа ви за дълго време напред. �Пътешест-
вията и командировките ще разширят кръгозора ви,
ще ви донесат нови възможности и пари. Препоръчвам
ви да реализирате планирано от по-рано пътуване на 12-и

и на 13-и. �След 20-и ви очаква силен твор-
чески период. Ще реализирате успешно
всичките си планове, но най-вече тези,
свързани с политиката и обществения жи-
вот. Избягвайте обаче рисковани действия
и компромати, защото може да се обърнат
срещу вас. �Не се опитвайте да унищо-

жите противниците си – сега е по-скоро
време да ги разпознаете. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�Приемете неочакваната помощ от страна на прия-
тели, съмишленици и близки. Но не забравяйте, че ако
се наложи, трябва и вие да им помогнете със същата ле-
кота.

СКОРПИОН
(24.10 – 22.11)

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Вашата подчертана обществена активност
с творчески оттенък ще създаде условия за на-
растване на популярността ви. Отношения-
та ви с деловите партньори ще станат
по-перспективни. В състояние сте да контро-
лирате ситуацията и това ви направи по-спо-
койни. �Онези от вас, които са материално
отговорни, да прегледат внимателно докумен-
тацията си и да я сложат в ред. На 10-ти и на
11-ти са възможни данъчни или други фи-
нансови проверки. �След 12-и е добре да
върнете всичките си натрупани дългове –
както морални, така и материални. Има
опасност от скарвания, конфликти и дори от
раздели заради неуредени финансови отноше-
ния. �В средата на януари настъпва подхо-
дящ период за парични вложения, свързани с
нови проекти, замислени още миналата го-
дина. Но инвестирайте само в дълго обмисляни
начинания. Не действайте авантюристично. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�За радост през този месец на енергиен дефицит сте доста лю-

бовно настроени. Любовта може да се окаже най-силната тема

от астропрогнозата ви за януари. А щом има любов, Скорпионът

може да преодолее всичко друго. �Ще се радвате на комплиментите

на любимия, който ще е впечатлен от засиления ви магнетизъм и от

чара ви. Това ще се превърне в нещо като двигател на жизнените ви

сили. Внимавайте обаче да не пропилеете ситуацията, стоейки само

на работното си място или затваряйки се сами вкъщи. Тогава ще се

почувствате самотни, незабелязани и изоставени. А това е убийстве-

но за един Скорпион. Не го допускайте през този месец. �Намерете

баланс между служебните ангажименти и интимния си живот и

тогава наистина ще постигнете хармония със себе си. �Януари е

хубав месец за любовния ви живот, но като най-прекрасен се очертава

периодът от 20-и до 26-и. Тогава си вземете отпуска и сменете обс-

тановката, за да се заредите емоционално.

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�НЕ СКЛЮЧВАЙТЕ СДЕЛКИ И НЕ
ПРАВЕТЕ ГОЛЕМИ ПОКУПКИ: на
22-ри и на 23-ти. Датите не са
подходящи и за подписване на
договори, защото има опасност
да бъдете измамени. 
�ОТВАРЯЙТЕ СИ ОЧИТЕ НА ЧЕТИ-
РИ: на 26-и. Не е изключено да
станете жертва на кражба на
обществено място.
� ЛЮБОВЕН ПЕРИОД: от 20-и до
26-и.
�ПОДХОДЯЩ ЗА ЗАБРЕМЕНЯВА-
НЕ ПЕРИОД: след 15-и. 
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Иска ви се 
да общувате

Дори е възможно да изпитате ужас от усамотяването. Ще
търсите непрекъснато събеседници и публика. През този
месец животът ви ще е пълен със срещи. Предстоят ви но-
ви запознанства и обновяване на стари връзки и контакти
както в социалната, така и в личната сфера на живота ви.
Особено удовлетворение ще изпитате от нараствалата
си популярност. Вашият магнетизъм в съчетание с желани-
ето ви за изяви ще се окаже много полезна за кариерата ви
комбинация.

Колегите ви оценяват 
по достойнство

В колектива, в който работите, сте особено ценени и
търсени. През вас ще „минават” проблемите на всички и
във ваши ръце ще е единството и спокойствието на коле-
гите ви. От 15-и до 22-ри може да ви се наложи да иг-
раете роля на арбитър в работата. Осланяйте се на

интуицията си, за да вземете правилното решение. Роля-
та на балансьор не е типична за вас, но ще се справите,
ако се стараете да не проявявате пристрастие към предс-
тавителите на противоположния пол.

Разногласия 
с началниците

Конфликтите с тях ще се редуват с примирия. Ако иска-
те да представите своя нова идея или концепция
пред шефовете, използвайте времето от 22-ри до
25-ти. През останалото време ви съветвам да си траете
и да търпите.

Любовни емоции
За мнозина от вас януари ще е свързан с бурни любовни емо-
ции, които не изключват и вашият съпруг/а. Изживейте ги,
без да си поставяте прегради. Не пестете суперлативите
си към него/нея. И се освободете от мнителността си. Та-
ка ще задвижите една много хубава енергия на взаимност,
която ще ви зареди с чувство на щастие в любовта.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ЯНУАРИ

СКОРПИОН И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Ще трябва да се
заредите с повече
търпение, когато
общувате с Овен.
Атмосферата
около вас е
заредена с
напрежение и
конфликтът може
да избухне по най-
незначителен
повод.

Отворени сте към
общуване с
Телците.
Отношенията ви
могат да се
трансформират
трайно в по-близки.
Въпрос на време е.
Трансформацията
ще стане бавно, но
затова пък има
шансове да е
дългосрочна.

Към Близнаци се
отнасяте с резерви
поради неизяснени
ситуации,
недоизказани мнения и
техни прибързани
думи. На 21-ви ви
съветвам да
инициирате
разговор с тях, за да
обсъдите и
олекотите
отношенията си.

В компанията на
Рака ще се
чувствате добре.
Дори и някои по-
остро отправени
реплики от него
към вас на 10-и
няма да нарушат
хармонията
помежду ви. А
само ще
допринесат за
разнообразието. 

Не играйте на
надмощие с Лъва. В
тази игра няма да
има победител. Само
може да си
причините излишно
главоболие и нервни
кризи. По-добре го
привлечете за
съвместна работа. 5-
и е критичен ден за
отношенията ви.
Бъдете мъдри.

Дева ще вашият
верен сътрудник и
помощник. Не
демонстрирайте
превъзходство пред
нея на 5-и и на 12-и,
защото е възможно
да предизвикате
желанието є да ви
критикува.
Възникнали
противоречия
решавайте насаме.

СК
ОР

ПИ
ОН

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Везни ви се доверяват
напълно, но е ви съветвам
да не се държите
прекалено назидателно и
нравоучително с тях.
Желанието им е да се
учат от вас, а не да ги
поучавате. Забравете за
менторския тон на 5-и и
на 19-и, за да избегнете
недоразуменията.

С другите
Скорпиони ще
работите
чудесно в екип, но
не е желателно
да сте дует.
Енергията, която
излъчвате, е
много мощна и
можете взаимно
да се взривите.

Силно сте
изненадани от
внезапните прояви
на активност у
Стрелеца. Тя може
да ви се стори
фалшива в първия
момент, но
истината е, че той
наистина е в много
добра кондиция за
работа с вас.

С Козирога сте в
комбина.
Впрегнете
енергията си в
дела, защото в
противен случай
може да започнете
безсмислени двубои,
които ще ви
изтощят. Ако сте
му шеф, му дайте
конкретна работа.

С Водолей
отношенията ви
са хармонични, но
някак вяли. Може
би има нужда да
поотлежат
вълненията от
миналия месец.
Важното е да
имате яснота, че
се нуждаете от
почивка.

Хубавият период с
Риби продължава. С
тях ще се
чувствате най-добре
през януари. В тяхно
присъствие ще си
почивате. Не
пренебрегвайте
желанието си да сте
заедно, независимо че
те не го
демонстрират.

СК
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�В здравословен план няма да имате проблеми. Доб-
ре е обаче хипертониците и болните от диабет да
се хранят с повишено внимание, за да не активизи-
рат хроничните си заболявания. �За някои Стрелци
съществува опасност от алергични реакции. �Пери-
одът е неблагоприятен за посещение при стома-
толог. За сметка на това козметичните процедури
ще са много ефективни за вас. �Забранете си да
пиете алкохол и избягвате мазната и лютивата
храна. Има риск от поява на хронични стомашни
проблеми. �Оперативните лечения в областта на
шията, раменния пояс и половата система е жела-
телно да отложите за следващ период, ако е възмож-
но. �На 13-и или на 14-и се очаква рязко подобре-
ние на тежкоболните и прилив на енергия. �На
19-и ще се чувствате напрегнати и нервни. Възмож-
но е да се появят оплаквания, свързани с храносмила-
телната и с вегетативната нервна система.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Предстои ви дълъг период на професионални
трудности и грижи за бизнес делата ви. През януа-
ри все още решавате проблеми, останали ви в наслед-
ство от декември, но скоро ще разберете, че те са
песен в сравнение с тези, които ви предстоят. �В
края на януари обстоятелствата ще ви помогнат да
разберете истинската си цена. Ще реализирате начи-
нания, които обмисляте отдавна, но за които не сте
събрали куража да действате. �Очаквайте сблъсък с
шефа заради несъответствия в ценностната ви
система. �Деловата ви активност ще се забави на 4-
ти, 13-и и 14-и. Тогава ще използвате времето си мно-
го непродуктивно. Парите – също. Не започвайте нови
проекти на тези дати. �Сега не е подходящо да
търсите подкрепата на шефовете, както и на
влиятелни лица и институции. �Само работата в
екип ще ви позволи да се покажете в най-добрата си
светлина. Колкото по-близо сте до целта обаче, тол-
кова по-вероятно е да възникнат кризисни ситуации –
нещо като проверки на сериозните ви намерения.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Емоциите ви са разцентровани. В личния ви живот също се поя-

вяват недоброжелатели и врагове, които ще се опитат да раз-

валят отношенията ви с постоянния партньор. Очаквайте

сплетни и интриги по ваш адрес. �Необвързаните Стрелци ги чака

шанса да срещнат мното впечатляващ обект на хоризонта. Не

прибързвайте със сериозните решения обаче, защото няма да сте в

кондиция. Може да се обвържете с обещания, които после ще ви се

сторят абсурдни. �След 15-и за вас започва благоприятен период

в любовта. Ще преживеете необикновени любовни приключения. Ня-

кои от вас неочаквано ще се влюбят от пръв поглед. Но периодът не

изключва конфликтите и разделите, както и борба със самотата.

CMYK-130

О
чакват ви важни промени. Ще се люшка-
те от една крайност в друга, на мо-
менти ще се чувствате в безизхо-

дица, но в крайна сметка ще намерите
изход. �Ще получите шанс да осъзнаете
трупали се с години ваши проблеми и комп-
лекси и да се справите с тях. Но няма да е
лесно, защото ще ви се наложи да минете
през планини от противоречия и опозиция.
�Ще разпознаете тайните си врагове. И ще
осъзнаете коя точно черта от вашия характер ви
пречи да напредвате. �Периодът е благоприятен за са-
моусъвършенстване, макар че ще ви бъде трудно да
анализирате постъпките си. Възможно е да се ядосате на

някои свои действия, но заради пословичната
ви гордост, щедрост и доброта ще продъл-
жавате да творите добрини, които ще изп-
разват джобовете ви. �Ще изпитвате
нужда от повече уважение и поддръжка от
другите. �След 11-и много трудно ще по-
насяте самотата. Затова ще посрещате

с ентусиазъм покани за пътувания и срещи. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�Не позволявайте на вашия интерес към необичайното и
неизвестното да се превърне в суеверие. �Пазете се от
измами и опити за кражба на 5-и, 12-и и 13-и. 

СТРЕЛЕЦ
(23.11 – 22.12)

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�ОПАСНОСТ ОТ ТРАВМИ НА КРА-
КАТА: на 22-ри.
�ЩЕ СЕ РАДВАТЕ САМО НА ПО-
ЛОЖИТЕЛНИ ЕМОЦИИ: на 1-ви и
на17-и.
� ЛЮБОВЕН ПЕРИОД: след 15-и.
�МНОГО ТРУДНО ЩЕ ПОНАСЯТЕ
САМОТАТА: след 11-и.
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Разногласия с шефовете
Много от вас ще са изцяло концентрирани в служебните си
задължения и в разговорите на финансови теми. Но не са
изключени разногласия с началниците. Пред периода 3–8
януари ще се чувствате разкъсани между професионал-
ните и семейните проблеми. Оставете обаче везните да
натежат към служебните ви дела. Не се опитвайте в ни-
какъв случай да балансирате. Защото, ако решите, че лич-
ният ви живот е по-важен, ще си навлечете 

конфликти с колегите 
А от това ще пострада и репутацията ви. От една стра-
на, с вас ще бъде много трудно да се общува, тъй като вие
често ще се придържате към две противоположни мнения
едновременно. От друга, може да си навлечете врагове за-
ради необмислено ваше изказване. Прямотата рядко е най-
добрата политика.

Бъркотия с близки и роднини 
Много е вероятно да научите факти, които да събудят

сериозни вътрешни противоречия у вас. И даже разочаро-
вания от брат, сестра или братовчеди. Съветвам ви да
не вземате прибързани решения, а да проверите добре
източника на информация, както и самата информация,
преди да предприемете каквото и да било действие. Въз-
можно е всичко да се окаже опит за интрига или манипу-
лация.

Променливи отношения 
с любимия човек

Старайте се да задържите за по-дълго положителните
емоции помежду си. Това няма да ви е много трудно, тъй ка-
то вашият партньор ще е готов да ви съдейства. Реаги-
райте с прословутото си чувство за хумор на всяка ситуа-
ция, която съдържа риск от конфликт, без обаче да превръ-
щате шегите в иронични забележки. Или в саркастични из-
казвания. Склонни сте да се влияете от чуждото мнение,
затова по-добре не споделяйте личните си проблеми пред
други хора през този месец. Защото хората и от най-доб-
ри чувства могат да ви тласнат в грешна посока.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ЯНУАРИ

СТРЕЛЕЦ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Отношенията ви с
Овен ще са
диференцирани по
време. Началото на
ноември е
подходящо за
делови и
професионални
контакти, а след
15-и – за лични,
независимо от
естеството на
връзката помежду
ви.

През януари
партньорствата ви
с Телците ще са под
добра звезда. Ще ви
помага еднаквото ви
умение да се
приспособявате един
към друг. Ако той ви
предложи
сътрудничество на
19-и, не го
пренебрегвайте в
никакъв случай.

С Близнаци сте в
хармонични
отношения през
този месец. Тази
тенденция се
засилва след 14-и,
когато е напълно
възможно да
влезете в по-
дълготраен съюз,
който ще е и
юридически
оформен.

С Рак през целия
месец сте в добро
разбирателство.
Това, в което иска
да ви убеди той, е
полезно и за двама
ви. Затова чуйте
какво иска да ви
каже. Не се
дразнете от
дреболии, а се
опитайте да
бъдете над
нещата.

Лъвът често ще ви
се изпречва пред
погледа сега 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, и то
най-вече между 1-ви
и 7-и.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Периодът между 3-ти
и 17-и е подходящ за
поставяне на ново
начало в отношенията
ви с Везните. И то
предимно в делови
план. Възможно е
прекрасните колегиални
отношения да ви
наведат на мисълта за
самостоятелен бизнес с
тях. Не пренебрегвайте
тази възможност.

Със Скорпион
отношенията ви
ще са твърде
интимни през
този месец.
Възможно е даже
да се влюбите в
представител
на този знак. Но
не прибързвайте
със сериозното
обвързване.

Добрите
отношения с
другите Стрелци
са в положителна
градация и ще
стигнат
кулминацията си
на 19-и, когато
ще разберете, че
сте от една
порода. Направете
си празник!

Отношенията ви
с Козирога ще са
сдържани и
хладни. Липсва ви
желание да
общувате. Ако
все пак се налага
да се срещате по-
често, бъдете
изключително
предпазливи какво
говорите пред
него.

С Водолей ще си
сътрудничите перфектно,
ако общувате само делово.
Ще се радвате на
подкрепата и
отзивчивостта му, но в
определени рамки. Не си
позволявайте да
излезете от рамките на
добрия тон с Водолея на
8-и и след 21-ви, защото
може да се скарате.

С Риби бъдете
по-сговорчиви
и не влизайте
в ненужни
пререкания и
спорове,
особено на 5
януари. След
време ще
разберете, че
не си е
струвало
нервите.
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БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Козирозите, които се занимават с политика,
обществени дела или заемат ръководни постове,
ще напреднат в кариерата. �Периодът между
3-ти и 9-и е успешен за счетоводна и юриди-
ческа работа, подписване на дългосрочни до-
говори, включително и на трудови. �Съвет-
вам ви сега да налеете основите на големите си
проекти. Не се впускайте да реализирате обаче
тези, които обещават бързи и лесни печалби.
�11-и и 18-и са отлични дни за сключване на
търговски сделки. Продажбите ще са с висок
процент печалба за Козирозите, а сключването
на дългосрочни договори за наем ще е изгодно за
вас, независимо дали сте наемател или наемода-
тел. �Внимавайте на 17-и, защото денят не
е предвиден за активни действия, а за съзер-
цание и почивка. Каквото и да захванете на та-
зи дата, ще се сблъскате с проблеми и пречки от
най-различно естество. Усилията ви да ги преодо-
леете само ще влошат ситуацията.

CMYK-132

Н
еобходимо е през януари да приключите
старите си дела, за да освободите
пространство за нови. �Първата

седмица на месеца е подходящ период за
съставяне на дългосрочни планове. Пред
вас се откриват добри перспективи – как-
то в личния живот, така и в бизнеса. Бъде-
те смели и решителни. �Творческият ви
потенциал е на ниво и ще стартирате ус-
пешно всичко, което изисква творчески под-
ход. �На 11-и ще финализирате един проект,
който ще ви донесе много пари. �На 18-и и на 19-и може
да ви се наложи да пътувате в командировка, която също
ще е успешна. Ще се почувствате победители. Не се само-
забравяйте от успеха обаче, а веднага се заловете за
нови дела. Звездите ще ви помогнат добре да обмислите

позициите си и да намерите правилния подход
към новите си идеи. Налага се обаче да ги
изтласкате на първо място в съзнанието
си, за да ги реализирате успешно. �Ще изг-
леждате добре и ще се чувствате доб-
ре. Намерете време да се занимавате и с
любимите си неща, което ще ви зареди с

енергия и ще ви донесе радост. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Не променяйте плановете си и не позволявайте на
обстоятелствата да попречат да направите онова,
което сте решили. Най-ефективните ви оръжия сега ще
са твърдостта и последователността. �Не се поддавай-
те на съмнението и нерешителността.

КОЗИРОГ
(23.12 – 20.01)

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�ЩЕ СЕ ПОЧУВСТВАТЕ ПОБЕДИ-
ТЕЛИ: на 18-и и на 19-и.
�ДНИ ЗА СЪЗЕРЦАНИЕ И ПО-
ЧИВКА: 17-и. Не ви съветвам
да бъдете активни, защото
ще се сблъскате само с пречки
и проблеми. 
� ЛЮБОВЕН ДЕН: 18-и. Ще бъ-
дете обект на куп обожатели.
�ШАНС ЗА СЛЮЧВАНЕ НА
БРАК: през последната седмица
на месеца. Не се колебайте да
го направите!

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Здравето на родените през втората половина на януа-
ри бе влошено напоследък. Сега се налага да възстанови-
те организма си с разходки на чист въздух и здравословно
хранене. Добре е да включите в менюто си пшенични
кълнове, за да укрепите имунната си система. Кози-
розите често изпитват недостиг от калций, затова във
възстановителния период е добре да хапвате ежед-
невно повече млякото и млечните продукти. Ако не
ги обичате, заместете ги с ядки (фъстъци или орехи нап-
ример), зрял фасул, броколи или повечко сьомга. �Отделе-
те време за закалителни процедури, колкото и то да ви
се струва загубено. �Бъдете по-предпазливи по отно-
шение на здравето си през периодите 6–10 януари и
от 24-ти до края на месеца.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Емоционалното ви състояние е лабилно. Нервите ви са опънати

като пружина и най-малкият повод може да ви изведе от привидното

равновесие. �На 5-и и на 6-и ще ви обземе желание да се скриете

от света. Има опасност да се оплетете във фантазиите си и да

посегнете за спасение към алкохола. �Романтичната ви душа коп-

нее за ласки и внимание, които не получавате. Помислете дали не сте

създали погрешна представа за себе си пред околните. Вие не сте сту-

ден човек, безразличен към нежността и романтиката, нали? �Нови

интимни запознанства с добра перспектива са възможни след 17

януари. Преди това обаче трябва да положите усилия да не изпаднете

в меланхолия. Ако го направите, ще се изолирате за дълъг период от

време от хората. �18-и е важен за любовните ви дела ден. Ще стане-

те център на внимание на куп обожатели. �Някои Козирози могат

да създадат семейство през последната седмица на месеца или

поне да вземат решение за такава стъпка. А, както казах, дългос-

рочните решения са с попътен вятър през този месец.
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Балансът 
ще е труден

Желанието ви да се отдадете на личния си живот и на
близките си ще бъде осуетено от активизирането на об-
ществения ви живот. Трудно ще балансирате между ваши-
те и тези на близките си желания. Начинът, по който мо-
жете да облекчите ситуацията, е да бъдете 100% там,
където сте. Когато сте вкъщи, изключете съзнанието си
за служебните проблеми, а когато сте на работа, не мисле-
те за домашните дела.

Семейни 
проблеми

На моменти сте много прибързани и се гневите, ако други-
те не откликнат своевременно на импулса ви. Друг път
сте крайно предпазливи и праволинейни. Гневът ви се разга-
ря само ако някой наруши плановете ви. Ако решите да
направите ремонт вкъщи, задължително го обсъдете с ин-
тимния партньор. Ако го поставите пред свършен факт,

ще провокирате основателно му негодувание. На 8-и е
добре да разговаряте по този въпрос с него. Ще срещ-
нете разбиране.

Ако сте шеф
ще ви се прииска да направите промени на работното мяс-
то, свързани с новите проекти, които ви се въртят в гла-
вата. Периодът обаче не е подходящ за уволнения или сък-
ращения. Ще създадете доста напрегната обстановка и
има риск колективът да ви се опълчи. Търсете нови хора и
се подготвяйте за промените, но не ги правете сега. Важ-
но е да не влизате в конфликти със сътрудниците си
до 16-и. После ситуацията става по-спокойна.

С шефовете
и с хората, от които зависи бизнесът ви, ще се разбирате
перфектно. Във ваше лице те виждат перспективен слу-
жител и партньор. След 15-и спокойно обсъдете с тях
новите си планове и идеи. Но не слагайте всички карти
на масата. Запазете някои подробности за момент, в кой-
то сте убедени, че „ще хванат дикиш”, както се казва.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ЯНУАРИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
С Овен сте в
критични
отношения.
Общата ви работа
ще е напрегната.
Може да туширате
ситуацията, като
промените
гледната си точка.
Обърнете внимание
на ентусиазма му, а
не на егоизма му.

Телецът ви е
истински предан
и ще ви окаже
много силна
подкрепа в
нужния момент. С
представител на
противоположния
пол от този знак
има шанс да
пламнат любовни
искри.

Отношенията ви
с Близнаци се
нуждаят от
почивка. Сега не
сте настроени
хармонично един
към друг. Тяхната
разсеяност и липса
на емпатия могат
да ви раздразнят.
Но е по-добре да
си замълчите.

Към Раците се
отнасяте с бащинска
доброта и възторг
от успехите им.
Очаквате може би
повече внимание от
тях, но за съжаление
те са толкова заети
със себе си в
момента, че ще се
държат с вас като
непослушни деца.

Не се дръжте
назидателно с Лъва. И
не заставайте на пътя
на неговите импулси.
По-добре за вас би било
да се заразите от
неговата творческа
енергия. На 12-и ще
разисквате
финансови
взаимоотношения. Но
няма да се скарате.

Всичко, което
правите заедно с
Дева, ще ви носи
удовлетворение. Тя е
точно човекът, който
ви трябва в момента.
10-и и 18-и са
подходящи дати да
действате
съвместно по
творчески проекти.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Партнирането ви с
Везни много прилича на
игра на тенис. Но ви
носи удоволствие,
независимо от
резултата.
Внимавайте обаче
със „забивките” на 2-
ри и на 10-и, за да не
възникне конфликт
помежду ви.

Ще водите
сериозен разговор с
един Скорпион на 5-
и или на 9-и. Темата
ще засяга целите и
съвместните ви
проекти в близко
бъдеще. Това ще е
най-плодотворната
ви среща през
месеца.

Срещате разбиране
от страна на
Стрелеца.
Доверявате му се,
макар да сте
скептични. Това ще
създаде условия за
спорна работа
помежду ви. Той ви
зарежда с усещане
за лекота.

С другите
Козирози сте в
разбирателство и
затова ще се
чувствате
спокойни в
компанията им.
Но сега не е време
да водите делови
разговори.
Избягвайте ги.

С Водолей не спорете
въобще, защото няма
да спечелите спора. На
13-и бъдете много
внимателни и
предпазливи с него,
ако трябва да
подписвате договор
или споразумение.
Има опасност да ви
заблуди.

Този месец може
да се запознаете с
представител на
знака Риби, който
ще изиграе важна
роля в живота. Не
пропускайте
този шанс на 14-
и или на 15-и.
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БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Очакват ви нови възможности. От вас зависи
да се възползвате от тях. Още на 5-и си уго-
ворете делова среща, която сте отложили
за след Нова година. �Може да ви се наложи
да се консултирате със специалист относно
счетоводен или данъчен проблем. Това може да
ви струва повече пари, отколкото ви се иска
да дадете, но експертното мнение в този мо-
мент е много нужно. �Тези от вас, които
имат желание да развиват собствен биз-
нес, могат да го стартират на 11-и. На та-
зи дата някои ще получат известие от чужби-
на, свързано или с обучение или с предложение
за нова работа. �На 12-и бъдете точни в
уговорките си, за да не пропуснете нещо
важно. Следете с повишено внимание корес-
понденцията си. �Пари няма да ви липсват.
Но впрегнете усилията си да не попаднете под
ударите на нелоялна конкуренция в бизнеса или
на подвеждащи оферти за бързи печалби. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Започвате месеца ентусиазирано. Активността ви ще е залог

за интересния ви любовен живот. И в интимната сфера се очер-

тава нов период. �Ако на 8-и получите предложение за романтична

вечеря, не се замисляйте, а приемете веднага. �Ако сте обвързани,

се доверявайте повече на любимия човек. Иначе мечтите ви за съв-

местен живот ще станат на пух и прах. �Слезте на земята през

първата седмица на януари. На 12-и има опасност от самозаб-

луди. Възможно е да останете излъгани в любовта. �На 20-и ви

очаква ден, пълнен с радостни преживявания от всякакво естество –

успехите ще повишат многократно тонуса ви и това ще ви създаде

усещане за еуфория. Помислете за освежаване на интимните си кон-

такти. �На 28-и таен обожател ще ви разведри емоционално.
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Т
ози месец ще бъдете под влияние на
променливите настроения. Физичес-
кият и емоционалният ви тонус рязко

ще се подобряват и влошават. В очите на
околните ще изглеждате по-скоро забавни,
отколкото неадекватни. Тези люшкания
са признак, че излизате от депресията,
която ви правеше унили и лениви напос-
ледък. �Навлизате в динамичен период,
изпълнен с планове и смели идеи. Не се насилвай-
те. Оставете обстоятелствата да ви подтикват
към действие. �Интуицията ви е много силна и много
ще ви помага, ако се вслушвате в нея. �На 3-ти ще по-
лучите неочаквана новина, която ще ви активизира. �В
средата на месеца ще изпитате желание да се отдадете

на развлечения и любовни емоции. Не го под-
тискайте, защото то е явен признак за при-
лив на нови сили. Танцувайте, спортувайте,
дайте воля на позитивната енергия и ще
се почувствате тонизирани и необходими.
�Периодът между 12-и и 19-и е много
творчески за всички, които се занимават с

изкуство (предимно с музика и театър). 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�Не позволявайте на депресивните настроения да ви зав-

ладеят за дълго. Търсете начини бързо да излизате от кри-

зите. Дайте повече свобода на мислите и желанията си.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�ИЗОСТРЕТЕ ВНИМАНИЕТО СИ НА
РАБОТНОТО МЯСТО: на 12-и. Ста-
райте се да подкрепяте всичко с
писмен договор, за да се
чувствате сигурни.
� СТАВАТЕ ПОПУЛЯРНИ: на 14-и.
Предстои ви успешна изява пред
публика. 
�НЕ РИСКУВАЙТЕ С ИНВЕСТИЦИИ:
на 20-и. Има опасност да загуби-
те пари. 
�ДЕН, ПЪЛЕН С ПРИЯТНИ ЕМО-
ЦИИ: 20-и.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Започвате месеца с чувство за умора и физическо изто-
щение, които са резултати от досегашния ви стереотип
на живот. Ако не се оставите на инерцията, а се вземете в
ръце, тези симптоми бързо ще отшумят. �След коледните
празници е възможно да сте натрупали някой и друг килограм
около ханша, но не започвайте диета. Гладуването ще ви за-
тормози психически. Яжте повече зеленчукови салати.
�След 12-и организмът ви, а и психиката ще са в добра форма.
Още на 14-и спокойно можете да се отдадете на купонд-
жийски начин на живот. Не прекалявайте обаче с алкохола,
защото той може да ви доведе отново до енергиен срив поне
за 3–4 дни. �Водолеите, които имат проблеми с кръвното на-
лягане, е добре да следят стойностите му през периода 14–18
януари, защото тогава има опасност от резки колебания. Не
прекалявайте със солените и мазни храни. �След 23-ти ще
сте в кондицията, която ви е присъща, и от този момент на-
татък е важно да я поддържате на това ниво.
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Срещи 
с интересни хора

Предстоят ви плодотворни твoрчески контакти в изоби-
лие. С началниците обаче трябва да сте по-деликатни и
дипломатични. Преките ви шефове не са най-добрата ком-
пания за общуване през този месец. Дори ви съветвам да
стоите по-далеч от тях, тъй като има сериозна опасност
да привлечете вниманието им с конфликт. Ситуацията е
доста рискова и може да ви коства работата, така че се
помъчете да не влизате в никакви пререкания с тях. Обуз-
дайте желанието си да ги запознавате с невероятните си
хрумвания сега. Отложете това за следващия месец. 

Колегите ще интригантстват 
зад гърба ви

Насочете енергията си в градивна посока, а не в изяснява-
нето на проблемни отношения. След 8-и вероятността

колегите да заформят интрига зад гърба ви е много го-
ляма. На 10-и се пазете от скандал на работното мяс-
то. Ако не го прекратите в зародиш, той може да прерас-
не в криза. Не позволявайте и на другите да го задълбочат.
Налага се да овладеете себе си и по-скоро импулсивността
си, за да не стигнете до конфликт на работното място. 

Проблеми с интимния 
партньор 

Те ще продължат през първите две седмици от месеца. Съ-
берете сили да бъдете по-търпими и толерантни. Не пра-
вете сцени на ревност и не отправяйте ненужни обвине-
ния. Това ще ви помогне да преодолеете негативните влия-
ния и да запазите нервите си – вашите и на човека, когото
обичате. Направете му подарък на 19-и и ще се изнена-
дате от положителните емоции, които този малък
жест ще отключи помежду ви.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ЯНУАРИ

ВОДОЛЕЙ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
С Овен няма да
сте особено
близки този
месец. Ако
обаче се налага
да работите
заедно, бъдете
спокойни. В
тази сфера
нямате повод
за притеснения.

Телецът, особено
ако не ви познава
добре, може да
остане с погрешни
впечатления за вас.
Има всички
предпоставки обаче
да се сближите
много с един Телец,
когото познавате
отдавна.

С Близнаци ви
предстои хубав
месец. Помежду
ви може да
пламне и любов
на 20-и. Работа
по творчески
проект само може
да усили
токовете, които
протичат между
вас.

Струва ви се,
че Ракът е
дистанциран
от вас, но
истината е, че
вие сте доста
обсебващи и
той е уморен. И
двете страни
имате нужда
от един вид
почивка.

Периодът на опозиционните
отношения с Лъва
продължава. Както е
известно, в такава ситуация
всеки се чувства прав в
своята позиция и трудно
могат да се намерят
допирните точки за
сближаване. Погледнете по-
философски на ситуацията и
може да откриете вярното
поведение. 

Налага се да
пренастроите
отношенията си с
Девите. Важно е да ги
възприемете като хора,
които са готови да ви
разберат и да ви
подкрепят при
излизането ви от криза.
Ако обаче не го
оцените, е възможно
на 13-и да се скарате.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
В компанията на
Везни ще се
чувствате отлично.
Общуването ви ще е
гладивно и
ползотворно. Ще сте
потопени в хармония
и разбирателство.
Периодът след 12-и
е подходящ за
стартиране на
съвместна работа
или съжителство.

Напрегнато ще е
общуването ви със
Скорпиона, но и двете
страни ще намерят сили
да преодолеят кризисния
период. Ще намерите
баланса в името на
общите си интереси,
независимо от искрите
на недоволство, които
могат да прехвърчат. В
края на месеца облаците
съвсем ще се разсеят.

Между вас и
Стрелец има
голямо взаимно
привличане и
общуването
ви ще е
белязано от
романтични
нотки, ако
въпросният
Стрелец е от
противополож-
ния пол.

С Козирог трябва да
имате конструктивно
общуване и да бъдете
внимателни в
детайлите, защото
може да го подведете
с поведението си. А
Козирогът трудно
прощава това. На 13-и
деловите ви
отношения може да
пострадат заради
ваша небрежност.

С другите Водолеи
сте в идейно
единство, но иначе
не се понасяте.
Защото и
подхождате
твърде
емоционално към
отношенията си и
към околния свят. В
края на месеца
напрежението
помежду ви изчезва.

През януари ще си
сътрудничите
успешно с Риби,
особено ако те са
по-високостоящи в
служебната
йерархия. Ако
имате обаче близки
или роднински
отношения с тях,
не ги разваляйте с
дребнави и
прибързани думи.

ВО
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ЛЕ
Й
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ЛЕ
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У
силията ви ще се увенчаят с успях, сти-
га да преодолеете досадните спънки
пред първите три дни на януари. Вни-

мавайте да не попаднете в центъра на
шумен обществен скандал. �На 5-и нео-
чаквана среща ще сложи начало на нещо
ново в живота ви. Надявайте се на добър
шанс за промени – смяна на работа, на
местоживеенето или дори на професия.
Планетите ще ви подкрепят да направите пра-
вилния избор и да разкриете вашите способности и
таланти. �На 11-и ще получите малко допълнителни при-
ходи. �На 13-и бъдете много наблюдателни за всички
на пръв поглед странни събития. Възможно е някое от
тях да ви подскаже вярната посока, по която да поемете.
Разбира се, успехите няма да дойдат от само себе си, а ще

са резултат от сериозни физически и психи-
чески усилия от ваша страна. �В средата
на месеца не се поддавайте на чувство-
то за неувереност, което може да ви
завладее. Смелостта ще ви помогне да на-
мерите изход от всяка ситуация. �След
26-и ще изпитате желание да промените

нещо в личния си живот. Ще станете по-
чувствителни, по-капризни и по-обидчиви. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�Вярвайте на интуицията си, тя няма да ви предаде.
�Обещанията, които давате, и ангажиментите, които
поемате, трябва да са добре преценени, защото има риск
да подведете някого.

РИБИ
(20.02 – 20.03)

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
�Периодът не е блестящ за правене на бизнес.
Ще срещнете много спънки в начинанията си. Бъде-
те много търпеливи и запазете спокойствие във
взаимоотношенията си с държавните институции –
възможни са проблеми, особено с данъчната админи-
страция. Огледайте внимателно цялата си доку-
ментация, има опасност проблемът да дойде от
незначително недоглеждане или дребен пропуск.
�В никакъв случай не си позволявайте да изпускате
срокове, фиксирани в договори. През януари ви деб-
нат отвсякъде, за да ви хванат в издънка. Бъдете
нащрек и организирайте добре работата и до-
кументацията си. �Рибите, които разчитат на
бизнес партньори, ще разчитат и на по-доходоносен
бизнес през този месец. Доверете се на бизнес
партньора си! Предложенията му ще бъдат полезни
за общата работа. Негова идея може да донесе пари
за фирмата ви, оставете го да я реализира и го под-
помагайте. �Подходящи дати за сключване на сдел-
ки и за развитие на бизнеса са 10-и, 11-и, 25-и и 26-и.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Не крийте чувствата си, а се опитайте да ги изразите по най-

красноречивия начин, на който сте способни. В противен случай

ще загубите. �На 2-ри и на 3-и обърнете повече внимание на лю-

бимия човек. Дните са много подходящи за пълноценни емоционални

преживявания. Личност от противоположния пол ще ви накара отново

да грейнете. �Не се лишавайте от вълнуващо преживяване на 7-и са-

мо защото се боите да се отклоните от обичайното русло. През пър-

вия уикенд на месеца с повече активност и фантазия ще успе-

ете да решите важен проблем с интимния си партньор. Не всич-

ко в живота е розово и понякога се налага да се правят компромиси. В

момента просто е дошъл вашият ред за това. �Не си позволявайте

неясноти в любовта. Пазете се от ревност, която може да стане

причина за раздяла. �През януари за някои Риби съществува опасност

да си върнат стара, но все още гореща романтична връзка.
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�ПРЕКАРАЙТЕ ВРЕМЕТО В ПРИЯТ-
НА КОМПАНИЯ: на 7-и, 21-ви и
26-и. Така ще успокоите нерви-
те си. 
�ПОДХОДЯЩИ ДНИ ЗА СКЛЮЧ-
ВАНЕ НА СДЕЛКИ СА: 10-и, 11-и,
25-и и 26-и.
�ОБЪРНЕТЕ ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ
НА ЛЮБИМИЯ ЧОВЕК: на 2-ри и
на 3-ти.
� БЪДЕТЕ ПО-НАБЛЮДАТЕЛНИ: на
13-и. Звездите ще ви подскажат
коя е правилната за вас посока.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Имате нужда от повече тишина и спокойствие, за-
щото през последните няколко месеца бяхте под голя-
мо напрежение и нервната ви система се нуждае от
почивка. �Погрижете се за нервите си – на 4-ти и
на 14-и могат да се появят оплаквания на нервна
почва (главоболие, аритмии и високо кръвно наля-
гане). За да ги избегнете, добре е да си наложите по-
строг режим на хранене, като избягвате солените и
пикантните храни. Добре е да намалите и дневното
количество мазнини в менюто си. Препоръчвам ви да
се храните често, но по малко. Употребявайте повече
салати и месо (без мазнини), както и много течности
– чай, плодови и зеленчукови сокове. Наблегнете на ко-
реноплодни зеленчуци – моркови, ряпа, картофи, като
се опитате да замените хляба с тях. В краен случай
можете да ядете пълнозърнест хляб, стига да сте си-
гурни в качеството му.
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Ексцентричност и 
непоследователност 

– това ще са основните пречки в общуването ви с други-
те. Тези ваши качества могат да бъдат използвани от хо-
ра, склонни към измами. Не се поддавайте на съмнителни
предложения от какъвто и а било характер, колкото и ин-
тересни и екзотични да ви изглеждат.

Отношенията ви 
с брачния партньор 

са доста крехки. Могат лесно да се сринат ако не проявите
нужното внимание към човека до вас. На 12-и може да се
стигне до сериозна разправия, която да тръгне от нез-
начителна забележка от негова страна. Ако сте по-вни-
мателни и обективни, ще установите, че той е прав. Мо-
же би начинът, по който ви го казва, е малко по-експанзи-
вен. Той ви ревнува. Заради сексапила, който пръскате обил-
но около себе си.

Лидерски позиции
Сега харизмата ви е голяма. Ще разигравате ситуациите с
няколко хода напред, което ще ви превърне в лидер. Ако

сте ръководител, сега е вашият звезден миг. Хората ще се
вслушват в мнението ви и ще ви следват. Може да се нало-
жи да играете ролята на арбитър, с която също ще се
справите блестящо. Но през периода 13–18 януари оре-
олът на мистичност около вас може да отблъсне ваши-
те почитатели. Затова внимавайте.

Предложение 
за нова работа 

Не бързайте с взимането на решение, преди да проучите
точно с какво ще се занимавате. Впоследствие тази рабо-
та може да се окаже безинтересна за вас. Ако пренасочите
разговора в посока на вашите идеи и иновации, може да по-
лучите нещо, което е по-ценно – средства за финансиране
и по-висока заплата, за работата, която ви е интересна.

Роднините и приятелите ви помагат
В кръга на най-близките си хора ще се чувствате най-ком-
фортно и уверено. Но не злоупотребявайте с тяхната
подкрепа, за да не я изгубите. Не се величайте в тяхно
присъствие и не налагайте мнението си на всяка цена. На
9-и организирайте приятелска вечеря или обяд. Това ще
ви разтовари от негативната енергия.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ЯНУАРИ

РИБИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
С Овена се държите меко
и деликатно. Това е
единственото вярно
поведение, с което може
да заобиколите
възникналите
недоразумения помежду
ви. Иначе след 11-и е
възможен конфликт.

Към Телеца ще
почувствате
силно
привличане
между 2-ри и 5-
и. Присъствието
му ще ви зареди с
чувство за
сигурност и
спокойствие.

Близнаците ще ви
изнервят.
Помежду ви ще
витае
напрежение.
Общуването ви
няма да е
пълноценно и по-
добре го сведете
до минимум.

Ракът е сред
любимците ви
през януари.
Между вас има
позитивни
емоции, които са
надеждна основа
както за
творчески, така
и за романтични
преживявания.

Лъвовете се държат
като малки деца, но
не могат да се
променят. Не им
правете забележки и
не изразявайте
недоволството си,
защото лимитът им
на търпимост бързо
се изчерпва.

Отношенията ви с
Дева са много
динамични и създават
условия за отхвърляне
на много работа. Но и
за напрежение,
което може да се
изкристализира в
конфликт на 7-и, 14-
и или на 15-и.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
С Везни ще
общувате
трудно в
началото на
месеца. Затова
ви съветвам да
ги избягвате до
11-и. След това
отношенията
ви се оправят
от само себе си.

Скорпионът е сред
вашите
обожатели през
януари. Може би
невинаги го
показват
подобаващо, но вие
ще го усещате и
близостта му ще
ви зарежда с много
енергия.

Със Стрелеца не ви
съветвам да бъдете
словоохотливи. Той не ви
чувства близки, макар че
вие сте привлечени от
енергичността му и ще
търсите компанията му.
Най-важното е да не се
„връзвате” на
странното му чувство
за хумор.

С Козирог може да
имате съдбоносна
среща в средата
на месеца.
Обърнете по-
специално внимание
на представител
на този знак. Ще
станете отличен
тандем занапред с
него.

С Водолей ви
очакват чудесни
делови отношения,
но лошо финансово
сътрудничество,
особено ако сте в
по-близки
отношения. Не му
давайте пари
назаем, но и не
вземайте от него.

През първите 3–4 дни
на месеца трудно ще
понасяте другите
Риби. Постепенно
атмосферата ще се
поуспокои и след 18-
и ще възстановите
спокойствието и
хармонията
помежду си.

РИ
БИ

РИ
БИ
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ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...
КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО

1–8, както и
23–31 януари
НАМАЛЯВАЩА
ЛУНА

8 януари, 13.38
ч., Луната е 
в Козирог 
НОВОЛУНИЕ

9–22 януари 
НАРАСТВАЩА
ЛУНА

wПрез този период не мислете за диети. Защото няма да дадат резултат. Ако пък искате да качите някой

друг килограм отгоре за повече сексапил, това е моментът! При нарастваща Луна всяко натрупване е бла-

гоприятно и трайно! wНарастващата Луна ще се опитва да задържи и да складира всичко в тялото – и хра-

нителни вещества, и течности. Само разумното разпределение на храненията и движението ще ви помаг-

нат да не наддавате килограми. wНа 16-и и на 17-и се пазете от преяждане, защото тогава Луната е в Телец

и апетитът ви ще е много голям. Задължително спортувайте или поне ходете повече пеша на 10-и, 11-и,

14-и, 15-и, 18-и и 19-и. На 12-и, 13-и, 20-и и 21-ви ограничете сладките храни. По-добре отидете на плуване.

22 януари, 
12.21 ч., Луната 
е в Лъв 
ПЪЛНОЛУНИЕ

ХРАНИ СПОРЕД ЛУНАТА

ВИДОВЕ При нарастваща Луна При намаляваща Луна
(9–22 януари) (1–8, както и 23–31 януари)
ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА... ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА...

Белтъчни храни 14, 15, 22 (след 12.20 ч.) 4 (след 16.15 ч.), 5, 6, 23, 24 (до 16.50 ч.)

и плодове
Сол и кореноплодни 9 (до 13.15 ч.), 16, 17 7, 8, 24 (след 16.50 ч.), 25, 26

Мазни храни 9 (след 13.15 ч.), 10, 11, 18, 19, 20 (до 10.00 ч.) 1, 27, 28, 29 (до 11.40 ч.)

Въглехидрати и 12, 13, 20 (след 10.00 ч.), 21, 22 (до 12.20 ч.) 2, 3, 4 (до 16.15 ч.), 29 (след 11.40 ч.), 30, 31

листни зеленчуци

wСлед празничните кулинарни фиести, предполагам, веднага ще се сетите за Луната. За късмет точно
сега тя е намаляваща и с лекота ще успете да влезете отново във форма, ако сте прегрешили с бакла-
вите и баниците по празниците. Веднага вземете мерки. wНа 2-ри, 3-ти и 4-ти яжте само салати! Не
прибавяйте към тях сол и сирене, а си направете следната подправка – в 100 мл зехтин или слънчогле-
дово олио стрийте 2 с. л. розмарин, който има способността да прочиства организма, мащерка, която
действа релаксиращо, и магданоз, известен със своите антибактериални и диуретични свойства. В маз-
нината сухите подправки успяват да освободят своите лековити и ароматни вещества. След като та-
зи смес престои ден-два в хладилника, се превръща в чудесен диетичен дресинг за пресни зеленчуци. wНа
5-и и на 6-и наблегнете на прясно изцедените плодови сокове.

wНоволунието в Козирог ще съдейства да изпълните по най-добрия начин препоръката за днес. А тя е

– колкото по-малко храна, толкова по-добре. Най-добре – пълен глад! Ако днес не натоварите

организма си с храна, той ще може по-лесно да проведе своята профилактика и да се самопочисти от

токсините. Спазвайте този принцип поне веднъж в месеца. wКогато Луната е в Козирог, стомахът е

по-слабо чувствителен и няма да ви измъчват колики. wПийте повече течности – те подпомагат по-

бързото изхвърляне на отровите. wГладуването или провеждането на строга диета днес

(препоръчителни са храните с повече калций) ще спомогне за облекчаването на всички ставни болки и

възпаления, както и за успокояването на раздразнена кожа. wКозирогът управлява костната система,

зъбите и кожата. Пийте мляко – прясно или кисело, което допълнително е обогатено с калций за

профилактика на тези органи. wДнес си пожелайте да спазвате с лекота всички ваши ангажименти и

задължения, да сте организирани, мотивирани и повече амбициозни. Пожеланието ще се сбъдне, защото

е новолуние!

На датите, посочени в таблицата, ще извличате най-полезните вещества от съответния вид храна. Тогава организмът е най-
чувствителен към нея (особено при нарастваща Луна) и ще ви се прияждат точно такива продукти, и то в големи количества. Но
бъдете внимателни, ако имате здравословни проблеми, които се провокират от определени хранителни вещества. Ако сте хипер-
тоник например, ще се наложи да ограничите солта в „дните на солта“. Ако искате да отслабнете, наложете си на съответните
дати през януари да не посягате към упоменатите срещу тях храни.

wОграничете както храната, така и работата и емоциите си. Днес е най-добре хапвате предимно

белтъчна храна и плодове малки порции. Вечерята я прескочете. wАко получите главоболие, не посягай-

те към таблетките – обърнете се към билките. Направете си чай от девесил – това е билката, която

по естествен начин намалява артериалното налягане и холестерола, действа релаксиращо, снема напре-

жението. wПри Луна в Лъв са уязвими всички хипертоници и пациентите със сърдечносъдови заболява-

ния. Те не бива да ядат солени храни. wДругата вълшебна билка, която ще ви помогне днес, е чубрицата

– тя също намалява артериалното налягане и успокоява аритмията. 

ЛУНАТА СЪВЕТВАЛУНАТА СЪВЕТВА
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КОСА

КОЖА

ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ ПРЕЗ ЯНУАРИ

Подстригване

Къдрене

Боядисване

ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ НЕПОДХОДЯЩИ ЗАБЕЛЕЖКА
ДАТИ ДАТИ

НОКТИ

МАСАЖИ

САУНА

– 12, 13, 20, 21, 22 Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно и ще се 
омазнява по–бързо.

9–11, както и 14–19 – Ако искате косата ви да расте бързо.

1–8 както и 23–31 – Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

16, 17 – Ако имате проблем с кожата на главата. Направете си маска в 
корените. Ефектът ще е поразителен. 

4, 5, 6, 15, 18, 26, 29, 30, 31 – Според тибетските вярвания, ако се подстрижете на тези дати, ще 
привлечете богатство, късмет и щастие. Всички ще ви забелязват и 
ще бъдат добри към вас.

Епилация и
оформяне
на вежди

Манипулации за проблемна
кожа (премахване на пъпки,
петна и брадавици, 
лекуване на акне)

1–8, както и 23–31 – –

Парна баня – 9–22 Има опасност да ви останат белези.

1–8, както и 23–31 – –

Пилинг маски с плодови 
киселини

4 (след 16.15 ч.), 5, 6, 14, 15, 22 – –
(след 12.20 ч.), 23, 24 (до 16.50 ч.)

7, 8, 9 (до 13.15 ч.), 16, 17, 25, 26 – –

9–21 – Най–ефективни ще са процедурите 
на 14, 15, 16 и 17 януари, когато кожата 
ще има нужда от много влага.

9–22 – –

9–22 – –

2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31 – –

– 9–22 –

1–8, както и 22–31 – –

– 1–8, както и 23–31 –

9–22 – –

1–8, както и 23–31 – Максимален ефект на 4, 5, 6, 23 и 24 януари.

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

– 2, 3, 4, 12, 13, 20, 21, 22, 29, 30, 31 –

1, 9,10, 11, 16, 17, 25–28 – Къдренето ще е най-безвредно и трайно. Прическата ще ви стои добре.

23, 24 – Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни – като гривата 
на лъвица. 

– 12, 13, 20, 21, 22 –

1, както и о 25–28 – За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.

2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 23, – За интензивно и трайно боядисване на нормални коси.
24, 29, 30, 31

– 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22 Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е 
много болезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

– 12, 13, 20, 21, 22 Датите са неподходящи за епилация.

1–8, както и 23–31 – Тези дати са подходящи за оформяне на вежди. 

1–8, както и 23–31 – Подходящи за механична епилация. Космите ще растат по–бавно.

9, 10, 11, както и 14–19 – Датите са подходящи за епилация с химически средства и 
за фотоепилация.
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* На долуизброените дати не правете
планови хирургични операции. Това не
се отнася за спешните случаи!
** През тези дни успешно ще проведе-
те профилактични неагресивни проце-
дури на съответните органи, изброени
в средната колонка

ОРГАНИ И СИСТЕМИ НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО
Всички те се активират последователно от минаване на
Луната през зодиакалните знаци на всеки 2–2 1/2 дни

*** На тези дати успешно можете да
проведете профилактични процедури,
да приемате укрепващи организма ви
витамини, минерали и хранителни до-
бавки

14, 15 Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, устна
кухина, зъби

27, 28, 29

16, 17 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки 2, 3, 4, 30, 31

18, 19 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце 5, 6

20, 21, 22 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен
мехур

7, 8, 9

23, 24 Сърце, слезка (далак) 10, 11

25, 26 Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза,
черен дроб, жлъчен мехур; вегетативната нервна система

12, 13

27, 28, 29 Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и на целия
гръбначен стълб

14, 15

2, 3, 4, 30, 31 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали 16, 17

5, 6 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта 18, 19

7, 8, 9 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби 20, 21, 22

10, 11 Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система,
органи, свързани с нарушения на кръвното налягане

23, 24

12, 13 Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система 25, 26

* 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 януари 2008 г. и с благоприятните

дати за лечение при намаляваща Луна.
ВАЖНО! По възможност избягвайте всякакви планови оператив-
ни интервенции на 22 януари (пълнолуние) и на 8 януари (новолу-
ние).

Луната ще е пръв ваш помощник, стига да искате се „допитва-
те“ до нея. Почистването на прахта, прането и миенето на
прозорци ще ви се удават много бързо и лесно, ако ги правите в
периода на намаляваща Луна. Вярно е, че през месеца тези дни
са твърде недостатъчни, за да поддържате дома си изряден, но
поне по-голямата част от домакинската работа ви съветвам
да свършите тогава.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА:
Основно почистване: от 1 до 8, както и от 23 до 31 януари.

Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не про-

пускайте датите 2, 3, 4 (до 16.15 ч.), 12, 13, 20 (след 10.00

ч.), 21, 22 (до 12.20 ч.), 29 (след 11.40 ч.), 30, 31 януари. Това

са т. нар. дни на водата. Всички замърсявания и петна ще се

отстраняват с лекота. 

Неподходящи дати за миене на прозорци: 1, 9 (след 13.15

ч.), 10, 11, 18, 19, 20 (до 10.00 ч.), 27, 28, 29 (до 11.40 ч.) януа-

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 януари.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ 
ЗА КУПУВАНЕ НА:
Модни дрехи, произведения на изку-

ството, парфюмерия и козметика,

музикални инструменти и аудиоза-

писи:

1, 12, 13, 16, 17, 27, 28, 29 януари.

Недвижими имоти, мебели: 

7, 8, 9, 16, 17, 20, 21, 22 януари. 

Автомобил, мотор или колело: 

2, 3, 4, 14, 15, 18, 19, 29, 30, 31 януари. 

Текстилни и метални изделия,

предмети за бита:

14, 15 януари.

Канцеларски материали и книги:

18, 19, 25, 26 януари. 

Спортни стоки: 

4, 5, 6, 14, 15 януари.

Бяла и черна техника, електрони-

ка, компютри и мобилни апарати:

9, 10, 11 януари. 

Обувки и дрехи:

7, 8, 9, 12, 13 януари. 

Бижута, злато, луксозни вещи:

21, 22, 23, 24 януари.

КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ ЯНУАРИ

СПОЛУЧЛИВО ПАЗАРУВАНЕ
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1-ви лунен ден (ЛД) – 8.01 (от 13.38 ч.)
Чист и светъл ден. Припомнете си

детството. Ще ви осенят творчески идеи.

Не започвайте нищо ново. Посветете то-

зи ден на всичко, което възвисява духа.

2-ри ЛД – 9.01 (от 8.50 ч.) Не се подда-

вайте на гнева, избягвайте конфликтите и

изблиците на емоции. Подходящ е за нови

начинания. 

3-ти ЛД – 10.01 (от 9.20 ч.) Енергетика-

та на този ден изисква да сте активни.

Пасивността е противопоказна и опасна.

4-ти ЛД – 11.01 (от 9.46 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 – 12.01 (от 10.08 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 – 13.01 (от 10.29 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 – 14.01 (от 10.50 ч.) Ден за мо-

литва. Сбъдват се желания.

8-и ЛД – 15.01 (от 11.13 ч.) Сега се ак-

тивират фините и неуловими енергии в

организма. Добре е да се гладува, за да се

прочисти тялото.

9-и ЛД – 16.01 (от 11.39 ч.) Не е успе-

шен. Склонни сте към заблуждения и само-

измами. Добре е да дадете прошка. Прак-

тикувайте йога.

10-и ЛД – 17.01 (от 12.10 ч.) Не плани-

райте нищо важно. Изкъпете се с гореща

вода. Медитирайте.

11-и ЛД – 18.01 (от 12.51 ч.) Много мо-

щен ден. Активира се вселенската жизнена

енергия кундалини. Добре е да прочистите

организма си. Внимавайте с режещи

инструменти.

12-и ЛД – 19.01 (от 13.43 ч.) Дава се ми-

лостиня. Молитвите се чуват. Подходящ

е за взимане на важни решения.

13-и ЛД – 20.01 (от 14.48 ч.) Ден за ак-

тивни контакти, работа с информация и

учене. Сами си пригответе и изпечете хля-

ба. Не преяждайте.

14-и ЛД – 21.01 (от 16.02 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 – 22.01 (от 17.20 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 – 23.01 (от 18.36 ч.) Ден за пос-

тигане на вътрешна хармония. Старайте

се да вършите само добри дела.

17-и ЛД – 24.01 (от 19.49 ч.) Подходящ е

за удоволствия, общуване и физически на-

товарвания. И за брак по любов.

18-и ЛД – 25.01 (от 20.58 ч.) Изгонете

лошите мисли. Прочистете стомашно-

чревния тракт – ден за гладуване.

19-и ЛД – 26.01 (от 22.04 ч.) Запалете

повече свещи у дома, направете анализ на

постъпките си. Ще успеете да се отърве-

те от чуждото влияние.

20-и ЛД – 27.01 (от 23.08 ч.) Получават

се духовни знания и прозрения. Не проявя-

вайте гордост!

21-ви ЛД – 29.01 (от 0.12 ч.) Много ак-

тивен, творчески ден. Отличен е за започ-

ване на нова работа, спортуване и пъте-

шествия.

22-ри ЛД – 30.01 (от 1.16 ч.) Ден на мъд-

ростта. Предайте на другиго своите зна-

ния. Посетете астролог.

23-ти ЛД – 31.01 (от 2.20 ч.), както и
1.01 Тези дни са символи на саможертвата

– простете на другите, разкайте се. Добре

е да се пости. Не правете секс. Почисте-

те дома си.

24-ти ЛД – 2.01 (от 2.25 ч.) Активен,

творчески ден. Използвайте го за укрепва-

не на духа и тялото. Ден за нов строеж.

25-и ЛД – 3.01 (от 3.30 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 – 4.01 (от 4.33 ч.) Въздържайте

се от активна дейност и постете. Песте-

те си енергията и мълчете.

27-и ЛД – 5.01 (от 5.36 ч.) Ден за прекра-

тяване на контакти с лоши хора. Почивай-

те и медитирайте. Ще имате прозрения. 

28-и ЛД – 6.01 (от 6.35 ч.) Ден за покуп-

ка на жилище или началото на ремонт. Съ-

нищата са верни.

29-и ЛД – 7.01 (от 7.28 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.

30-и ЛД – 8.01 (от 8.33 ч.) Ден на хармо-

ния, любов, покаяние и прошка. Желателно

е да се свърши всичко започнато и да се

направи равносметка. Не се правят плано-

ве. Перфектният ден за почивка и съзерца-

ние. Не бъдете суетни, подгответе за

преход към нов етап на развитие.

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: 2, 3, 4 (до 16.15

ч.), 12, 13, 20 (след 10.00 ч.), 21, 22 (до 12.20 ч.), 29 (след

11.40 ч.), 30, 31 януари.

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 1, 9 (след

13.15 ч.), 10, 11, 18, 19, 20 (до 10.00 ч.), 27, 28, 29 (до 11.40 ч.)

януари. На тези дни с поливането има опасност да провоки-

рате появата на листни въшки или други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 2, 3, 30, 31

януари.

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

възможно сами да си изберете датата, най-добре посетете

зъболекаря в периодите от 1 до 6, както и от 23 до 31 яну-

ари.

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: от 7 до

9 и от 14 до 17 януари включително. И в никакъв случай

(освен в спешен!) не ходете на зъболекар на 22 януари (пъл-

нолуние) и на 8 януари (новолуние). Много ще ви боли!
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ЕЗОТЕРИЧНО

А
стрологичното ни пъте-
шествие от миналата го-
дина продължава. „Изчер-
пахме“ лунните зодиакал-

ни превъплъщения. Сега в
продължение на 12 месеца ще
спрем вниманието си на плане-
тата Меркурий и нейните раз-
лични тълкувания в зависимост
от разположението є в 12-те
зодиакални знака. 

Малко астрономия,
митология 

и астрология 
Меркурий е най-малката пла-

нета и се намира много близо до
Слънцето – никога не се отда-
лечава на повече от 28 градуса
от него. Орбитата на Мерку-
рий е разположена между Слън-
цето и Земята и илюстрира
символичната му функция на
посредник. Меркурий е римски
бог. Но който е чел старогръц-
ките митове и легенди, ще раз-
познае в него гръцкия бог Хер-
мес. Равностойни архетипи се
откриват и в други култури.
Например откриваме Меркурий
в египетския Тот, който е бил
известен още и като бога на
свещените думи. Подобен архе-
тип има и в нордическата ми-
тология под името Локи. Се-
верноамериканският хитрец,
съответстващ на Меркурий

(Хермес), е койот, а ескимоси-
те са го наричали Гарвант. Хер-
мес (Меркурий) има много роли
в гръцката митология. Той е
крадец, магьосник, занаятчия,
пратеник на боговете, богът на
границите, на прага, на търго-
вията, на търговците и на ду-
мите. В астрологията Мерку-
рий се възприема като лична
планета, управляваща интим-
ния ни свят. Нещо като връзка
с ядрото на вътрешния ни жи-
вот. От гледна точка на астро-
логията Меркурий олицетворя-
ва рационалната мисъл. Свързан
е с усещането ни за духовна по-
сока (символизирана от Слънце-
то). Умът трябва да служи на

нашите цели, да улеснява размя-
ната на идеи между съзнанието
и подсъзнанието. В астрология-
та Меркурий управлява процеса
на получаване и изпращане на
мисли и информация, както ле-
тящият херолд (нем. вести-
тел, предвестник) в митологи-
ята, който тълкувал волята на
Зевс на смъртните. 

Най-важното, 
което трябва 

да знаете 
От разположението на Мер-

курий в личния хороскоп на чо-
века правим изводи за характе-
ристиките на човешкия ум, за

начина на мислене, за начина на
възприемане и асимилиране на
знанията и за уменията на об-
щуване. Меркурий отговаря за
всички комуникативни умения
– говорене, писане, пеене, както
и за обмена на идеи и информа-
ция. В зависимост от знака, в
който се намира, той показва
какви дарби и таланти прите-
жава човекът със съответния
хороскоп. Както и по какъв на-
чин този човек установява кон-
такти с хората. Меркурий ха-
рактеризира също и отношени-
ята с родните братя и сестри.
Той е пратеникът на боговете,
той е посредникът, който ула-
вя всичките ни сетивни възпри-

ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯТА НА
МЕРКУРИЙ

ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯТА НА
МЕРКУРИЙ

„Стани Меркурий, сложи си пера
на сандалите и литни като
мисъл от тях към мен отново.“ 

Шекспир, „Крал Джон“

„Хермес, ти, който пред всички
други богове си най-любимият
придружител на човека…“

„Илиада“
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ятия. В зависимост от разпо-
ложението му в съответния
зодиакален знак дава информа-
ция за това, как реагираме на
гледки, звуци, миризми, вкусове
и осезания. Меркурий е медиа-
торът между физическото ни
тяло, мозъкът и вътрешната
ни природа от една страна и
външния свят от друга. В чо-
вешкото тяло Меркурий влияе
на нервната система, дробове-
те (и на целия дихателен апа-
рат), ръцете и дланите. При
нервната система планетата
посредничи, изпращайки сигнали
от тялото към мозъка. В зоди-
ака Меркурий е управител на
Близнаци и Дева. 

МЕРКУРИЙ В ОВЕН
Ако имате такова разположе-

ние на Меркурий във вашата
рождена астрокарта, значи се-
тивни възприятия са остри и
мигновени. Веднага откривате
и разпознавате миризмите, зву-
ците, гледките и вкусовете.
Най-характерното за вас е, че
реагирате бързо, почти свет-
кавично на всичко. Изразявате
мнението си на секундата –
знаете определено какво ви ха-
ресва и какво – не. �Вие прите-
жавате борчески и състезате-
лен дух. Използвате всички въз-
можности да използвате речта
или действията си като начин
да вдъхновите, развълнувате и
да поведете други хора след се-
бе си. �Лесно се изразявате
вербално и отлично импровизи-
рате. Понякога жизненерадост-
та и енергичността ви се
трансформират в язвителност
и саркастичност, особено ако
забележите, че хората около вас
не ви обръщат нужното внима-

ние и не ви отдават нужното
уважение. Вие сте умни, изоб-
ретателни, прекалено импул-
сивни, преливате от оригинал-
ни идеи, особено ако видите, че
сте спечелили одобрението на
околните.
�Харесвате интуитивния

свят на митовете и символите
и вдъхновявате вашите прибли-
жени с оригинално мислене, изк-
лючително плодовито въобра-
жение и чист ентусиазъм, кои-
то влагата в своята любима об-
ласт или работа. Забележете
последната фраза „любима об-
ласт или работа“ – това е една
от най-отличителните харак-
теристики на хората, които
имат Меркурий в Овен в хорос-
копа си. Никой не може насила
да събуди интереса ви към не-
що, ако то не ви харесва и не ви
е по сърце. Вие сте толкова
откровени и спонтанни, че
веднага реагирате на натиск
отвън, и то понякога доста
бурно. �Често се изявявате ка-
то инициатор и подстрекател.
С Меркурий в Овен сте екстро-
вертни, дружелюбни и много
открити в общуването си с
другите. Вие нищо не премълча-
вате и завоалираното подмолно
поведение ви е чуждо. Действа-
те и говорите директно и
честно. Не сте от тези, които
премълчават мислите си. Каз-
вате всичко, което ви хрумне.
Поговорката „Каквото му е на
сърцето, това му е и на езика“
сякаш е създадена заради вас.
Толкова сте прями, че понякога
изглеждате по-скоро груби, от-
колкото честни. Склонни сте
към разкриване на премълчавани
неприятни истини. Точно с то-
ва ваше поведение вие наранява-

те и нагрубявате (неумишлено!)
хората около вас. Хората с
Меркурий в Овен са динамични,
големи ентусиасти и оптимис-
ти и проспериращи личности.
�Мислите много бързо, реаги-

рате смело и предизвикателно
към схващания, които се разли-
чават от вашите. Винаги сте
много радостни, когато имате
възможност да се измъкнете
от рутината и някой ви прово-
кира да усвоите нови знания.
�Имате най-логичен ум в срав-
нение с всички останали огнени
знаци (Лъв и Стрелец) и умеете
малко по-дълго да си концентри-
рате вниманието върху дадена
идея, въпреки че огънят не оби-
ча да бъде статичен. Това поло-
жение на Меркурий не е подхо-
дящо за продължителни психич-
ни усилия, защото ще е необхо-
димо да култивирате търпение.
Изключително много се изнер-
вяте, когато нещо става бав-
но. Толкова сте припрени, че
често трудно се сработвате с
колектив, особено ако в него
преобладават повече земни
знаци (Телец, Дева, Козирог).
�В общуването сте живи, бър-
зо схващате основната идея на
разговора и не търсите обилно
количество думи, за да участва-
те в обсъждането. �Когато
сте уверени в своята правота
(а то почти винаги е така), не
отстъпвате от вашите предс-
тави и сте склонни повече към
монолог, отколкото към диалог. 

Алгоритъм 
за разпознаване 

на човек с Меркурий
в Овен 

�Представя себе си като дина-

мичен, активен, със самочув-
ствие, че може да постигне
всичко. Винаги имам мнение за
всичко и го изразява открито. 
�Изказва се директно, изгова-
ряйки всичко, което му дойде
наум – говори, преди да мисли, и
действа, преди да говори. Дава
гласност на мислите си, без да
се съобразява с публиката (със
слушателите, а не със събесед-
ниците), с целта на разговора
или с времето/мястото.
�Представя се първи и бърза да
изговори всичко, прескачайки
обясненията (натрупването на
прилагателни). Концентрира се
върху действията (изрича пове-
че глаголи).
�Изпълнява „автоматично“ за-
учена в детството роля – всяка
реакция от страна на събесед-
ниците е положителна и насър-
чаваща, противоречието мо-
тивира, съгласието въодушевя-
ва, действието се прекъсва са-
мо при липса на слушател или
игнориране.
�Иска да бъде изслушан, разб-
ран и очаква активно участие,
подкрепа и съдействие.
�Не чува и не приема чуждо
мнение, освен това, което от-
говаря (резонира) на собствени-
те му импулси и желания.  - Взи-
ма решения моментално, още
преди да е наясно с предпостав-
ките и условията и преди да е
предвидил последиците.
�Не понася да го прекъсват. Не
обича правилата, ограничения-
та и задължения. Но най-много
от всичко ненавижда теоре-
тичните постановки, които не
могат да бъдат приложени на
практика. 

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 КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ
ВОДОРАВНО: „Истината за любовта“. Арсен. Фитил. Жанр. Змиорка. Ливер. Лао. УПА. Ака. Орница. Устра. Имане. Цитра. Донор. Якир (Йона).
Ут. Сахара. Анели. Рез. Йена. Наноси. Ом. Рил. Ран. Наем. Хитов (Панайот) Анати. Евро. Ане. Ен. ДКВ. Аарон. Превоз. Обрат. Ало. Анев (Кирил).
Смерч. Плуване. Ейл. Алтея. Илин (Лев). Лаг. АРИА. Нивоз. Кодекс. Аскеер. Воле. Арат.
ОТВЕСНО: Асамус. Авари. Камара. Триптих. Натев (Атанас). Елис (Лев). Писоар. Аронов (Арон). Ортак. Нер. Адрес. Врабче. Банка. Оазис.
ОАР. „Яне“. Акин. Рап. Ир. Гаф. Амо. Отлив. ЗИЛ. Ар. Улов. Катион. Авизо. Ливрея. План. Тюлен. Кашон. Арон. Ке (Шарл). Рицин. Маане. ЕЛО.
Нож. Цирей. Енева (Лили). Ада. Валат. Лерма. Онегер (Артур). Етна. Руини. Тезей. КА. Аромат. „Алпин“. Власт.
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ÏÅÐÔÅÊÒÍÀÒÀ ÂÈÇÈß
MIRACLE TOUCH ÔÎÍ ÄÜÎ ÒÅÍ Ñ ÔËÓÈÄÍÀ ÈËÞÇÈß.

НЕПОВТОРИМИЯТ ЗАВЪРШЕК. ЗА ТЕБ, НЕПОВТОРИМА. НАШИЯТ НОВАТОРСКИ ФОН ДЬО ТЕН, КОЙТО ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА, 
ЛЕСНО ПРОМЕНЯ ПЛЪТНАТА СИ ТЕКСТУРА В ЛЕКА И ЕФИРНА ТЕчНОСТ. РЕЗУЛТАТЪТ Е НАИСТИНА ВПЕчАТЛЯВАЩ – ПОРЦЕЛАНОВА КОЖА

С НЕЖНА ТЕКСТУРА И ГЛАДКО ПОКРИТИЕ САМО С ЕДНО ДОКОСВАНЕ. ПРЕОБРАЗИ СЕ. БЪДИ СЕБЕ СИ. БЪДИ КРАСИВА.

THE MAKE-UP OF MAKE-UP ARTISTS
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