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книги

от „Бард“

а трета поредна година списание ,,Бела“ излъчва носи-
тел на наградата БЕЛА ПРИЗ. Имената на късмет-
лиите досега са: 

Румяна Цветева, учителка от гр. Лом, носителка на БЕЛА 

ПРИЗ 2005; Валя Иванова, дизайнер от гр. Добрич, носи-
телка на БЕЛА ПРИЗ 2006. 
Новата носителка наНН БЕЛА ПРИЗ 2007 ще бъде публикувана в 
следващия брой.

Всички те ще бъдат поканени на юбилейното парти на спи-
сание ,,Бела“ през месец май тази година.
БЕЛА е любимка на много жени, които знаят и не зна-
ят какво искат, но със сигурност, искат да са специални. 
Поне за един ден. 
За наша радост БЕЛА се оказа любимка и на немалко мъже, 
които май са не по-малко суетни и от жените. 
Затова скъпи приятели (и жени, и мъже!), попълвайте и из-
прпрпращщщайте талони на адрдрдреса на ррредддакцицц ята. Само активното 

участие в нашата игра ще ви даде шанс да сте сред къс-
метлиите, които ще спечелят следващия БЕЛА ПРИЗ 2008. 
А най-голям шанс ще имат, разбира се, тези, които са ни 
изпратили най-много талони през годината. 
Всеки месец 10-ина от вас ще получат чрез жребий обяве-
ните месечни награди, а след публикуването на 12-ия талон 
отново чрез жребий ще бъде излъчен и носителят на го-
дишния приз. Нищо чудно и да е мъж!
БЕЛА ще подари на победителката/победителя един специ-
ален ден, пълен с изненади и награди:
�настаняване в хотел (нощувка+закуска+обяд+вечеря)
�козметични и СПА процедури
�облекло и аксесоари
�вечеря за двама в класен ресторант
�медийно отразяване и връчване на плакет БЕЛА ПРИЗ.
Изпращайте изрязаните талони най-късно до 15-о число на те-

кууущищщ я месец цц на адрдрдреса на ррредддакцицц ята.

Талон № 1/2008

гр./с. .............................................................................................. п.к. ........................... община ...........................................................................

област ................................................. ул. .......................................................................................... № ......... бл. ......... вх. ......... ап. .........

име, презиме, фамилия ......................................................................................................... години .............. тел. ............................................

какво работиш (или учиш) ........................................................................................................................................................................................

БЕЛА ПРИЗ 2008

Сарантис

ГОЛЯМАТА НАГРАДА ЗА ТАЛОН №1:
карта за козметични процедури от

И подаръци от: книга от „Пан“

книги от „Колибри“

книги от „Еднорог“

книги от „Хермес“

DVD-та от „Тандем“

Голямата награда от талон №12 – карта за дерматологични процедури от DERMAPRO
печели Славка Рангелова от Сливница. Награди печелят още: Евелина Георгиева от Со-

фия, Румяна Диянова от Бургас, Мария Николова от с. Мечка, Тошка Бончева от Казан-

лък, Маргарита Генкова от Габрово, Маргарита Стоянова от Сандански, Екатерина Па-

хова от Сунгурларе, Нели Станева от Попово, Фанета Вълева от Брацигово, Аделина Ми-

тева от София.

продукти от Vitality
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Темите
в брой февруари 2008

БЕЛА КАЛЕНДАР

5 неща, които не търпят отлагане 4

АНТРЕФИЛЕ 

За любовта 5

ХАЯ

Цялата баклава 7

ДИГИТАЛНИ ДВОЙКИ

Стари къщи за нови българи 8

МОДА

Цветни петна 10
Акценти
Masculine излъчване 12

БОЛНА ТЕМА

Две хубави... гърди 14
Д-р Ильо Стоянов: 
„Имплантантът е вечен, но бюстът не е“ 18
Часът на психотерапевта
Дисморфофобия 20

КРАСОТА И ЗДРАВЕ

Правилата на маскировката 22
Ненаучени уроци
По-оптимистична визия 26
Шпакловка и замазка
Основа с... основания 28
Фризьорски салон
Най-добрият фризьор на света 30
Усмивката
Зъбните упойки 34
Душа и тяло
По-комфортно презимуване 36
Дансинг
Манията ирландски танци 38
Хранене
Особености на вкуса 40
Въглехидратите – без вина виновни 42
Без рецепта
Офиката 44
Чичо доктор
Познатият непознат грип 46
Ползите от витамин С 50
Как работи паметта 54
Полезно или вредно
Мирно съвместно съществуване с вълните 58

ЗВЕЗДИ

Романтичката Хелена Бонъм Картър 60

ИНТЕРВЮТА

Александър Секулов: 
„Любовта може всичко“ 62
La donna ѓ mobile (разговор с две френски пси-

хоаналитички за жената, дъщерята, сина 

и мъжа) 64

ЛЮБОПИТНО

Още по-необикновено злато 66

ДА ПОГОВОРИМ

Гениалността 68
Микрофон за психолога
Той харесва ли ме? 70
Masterclass КАРИЕРА
Как да представим слабите си страни 
на интервю за работа 72

Браво! Отличен (6)! 73

Човекознание
Синдромът на недоволните маркови хора 74

ИНТИМНО

Обратен ред (или на какво можем да се научим 

от хомосексуалистите в леглото) 76
Класация на секссимволите 78

ТЯ И ТОЙ

Това истинска любов ли е? 80

От живота
Раздяла за добро 82

ДЕЦА

Това е твой проблем, малкият! 84

ТВОЯ МИРА

Здрасти, аз съм онзи, плешивият 86
Обичам по-млад мъж 87

ПО СВЕТА

Шанхай – Париж на Изтока 88
„Спешъл олимпикс“ в Шанхай 92

ЕТИКЕТ

Бизнес вечеря по вода 96

СПЕКТЪР

Какво ново за четене, гледане и слушане 98

Сцена 
Театрални новини 100

БЕЛА КЪЩА

Архитектура
През прозореца 102

Интериор
Матраците за здравословен сън 104

Практично и сръчно
Идеи за изкуствено състаряване 
на мебели 106

Атмосфера
Офис у дома 110

Домакиня
Победа над трудните петна 112

Цветя
Луковичните 114

В кухнята
Овесени бисквити със стафиди 115
Свинско на дневен ред 116

Вкусни маршрути
Мусака по литовски с Арунас Тарашкевичус 118

Традиции
Празниците на февруари 121

АНКЕТА БЕЛА

Попълнете, изпратете, спечелете... 123

АСТРОНАВИГАТОР ЗА ФЕВРУАРИ

Професионални астропрогнози за всяка зодия 
от СЪНИ 125
Подходящите лунни дни за диети, 
разкрасяване, лечение, почистване на дома, 
шопинг, грижа за цветята и посещение 
при зъболекар 138
Лунен календар 141

Уроци по астрология
Какви са хората с Меркурий в Телец 142
Кръстословица 144
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през февруари

Целувки – по повече
Февруари се смята за месеца на влю-

бените. Няма по-любовен акт от це-

лувката. Затова я практикувай по-

често. Най-малкото защото учени-

те твърдят, че тя разхубавява. Ако не 

знаеш как да накараш любимия мъж да 

те целува по-често, ние ще те подсе-

тим – усмихвай му се по-широко, готви 

му по-вкусно и не го обсипвай с дреб-

нави упреци. Сутрин, преди да излез-

еш от вкъщи, мило, по котешки му под-

ложи лицето си – първо бузата, а след 

това устните си. Няма начин да не се 

сети какво трябва да направи.

Ако не се получи, просто седни и му 

прочети една „лекция“, колко здраво-

словно е целуването. Според лекарите 

то предпазва от кариеси, пародонто-

за, високо кръвно, лош холестерол, сла-

бост на мускулите и безсъние.

Омъжи се на 29 февруари 
Древна мъдрост гласи: „Избирай не само подходящ парт-

ньор, но и подходящ ден за брак.“ Макар че дата за сватба-

та не е стопроцентов залог за щастлив семеен живот, из-

борът на сполучлив ден увеличава шанса за благополучие на 

бъдещото семейство. 

Благополучната високосна дата тази година се пада в пе-

тък, а петък е най-добрият ден за сватби, защото се упра-

влява от Венера – планетата на хармонията и мира и пове-

лителка на влюбените.

Сребърно щастие
Ако още не си си купила сре-

бърно бижу, направи го. През 

високосната 2008 година сре-

брото носи щастие!

Дистанционното – 
в друга роля
Използвай устройството за дис-

танционно управление на теле-

визора като разделител за книга 

и прекарай без телевизия толко-

ва дни, колкото са ти необходи-

ми, за да прочетеш всичко, кое-

то си си набелязала.

Купи си истински 
часовник 
Не го бъркай с мобилен телефон и не се 

осланяй на факта, че долният десен ъгъл 

на екрана на компютъра ти показва вре-

мето. Инвестираните в истински часов-

ник средства ще ти помогнат да оценя-

ваш всяка минута и да проумееш твър-

дението на един стар занаятчия часов-

никар, че животът на съвременния човек 

без часовник е живот без пътища.

през февруарипр з ф руар

Целувки – по повече
Февруари се смята за месеца на ввввввллллллллввлллллюю-ююю-ю-ю-ю-ююююю

5 НЕЩА, КОИТО 
НЕ ТЪРПЯТ ОТЛАГАНЕ
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Л
юбовта не се изрича. „Обичам те“ е само аматьор-
ски опит да я изразим и легитимираме. Тя е тиха и 
силна. Толкова силна, че те изпълва с доброволна сла-
бост. Да обичаш, означава по собствено желание да 

дадеш на друг човек необозрима власт над себе си.
Любовта не стиска зъби. В нея няма никакво усилие. Когато 

зарази кръвта ни, ние с облекчение отпускаме юмруците, кои-
то бдително сме стискали пред лицето си – да се защитава-
ме или да нанасяме удари. 
Любовта ни дава кураж да се събличаме бавно, без да изпит-

ваме срам от голотата си. 
Любовта ни омаломощава, прави ни леки като въздишки. Из-

празва ни от съмнения, подозрения и черни мисли, насочени към 
нас самите. Защото да си любим, означава да си избран, да си 
специален, да си важен за някого.
Любовта, ако е истинска, е брутално честна. И не се обиж-

да от нищо. Тя е истината, която не боли. 
Любовта понякога плаче, но не от унижение, а от безсилие 

да ни отведе до съвършенството. Нещастна е, когато е не-
разбрана. 
Любовта не може да е само щастлива. Щастието е награда 

от мига, а любовта е труден изпит по търпение. Някои от 

нас се явяват няколко пъти на поправителен. Други до края 
на живота си не го издържат. Защото е убийствено трудно 
да стъпчеш егото си, да преглътнеш смирено залците тъга, 
да преобърнеш представите си за достойнство, да се жерт-
ваш, забравяйки за амбициите си, за болните си амбиции – все 
условия за любов. 
В чистия си вид любовта е несподелена. Споделената е раз-

половена. Споделената изисква, тропа с крак, опитва се да 
хитрува, да покорява, да променя. Несподелената само стра-
да и си въобразява. В мъглата на въображението любовта се 
чувства най-добре. Там тя си почива от реалността, която 
постоянно я опровергава, непрестанно се съмнява в същест-
вуването є. 
Любовта винаги е неочаквана. Не можеш да є задаваш параме-

три – ръст, цвят на очите, черти на характера... Тя ти се явя-
ва в неустоим за теб образ и те повлича към безразсъдството. 
Ако те е избрала, е невъзможно да є се противопоставиш.
Любовта може и да е трудна и объркана, но винаги е свет-

ла. И не можеш да разбереш, че си живял в тъмнина, дока-
то не откриеш някого, който да ти свети. Тогава разбираш, 
че обичаш.  

Мариана ЯНЕВА 

За любовта
„Любовта ще бъде векове безсмъртна,

но само веднъж – жива.“

Йордан Милев
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Мариана ЯНЕВА

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...

Хая не
А н

ХАЯХАЯХАЯ

Днес, деца, ще се изпитваме какво е искал да 
каже авторът на филма „Баклава“. Не знаете?! 
Ами, как ще знаете, като не сте го гледали. Гле-
дали са го група граждани, които не са от група-
та на онези, помагали в правенето му – а имен-
но „държавни служители, общински съветници, главни 

редактори на печатни издания, директори на учили-

ще, дом за култура, читалище, полицейско управление, 

летище, противопожарна отбрана и... обикновени ба-

чкатори от Бургас, Меден рудник, Царево, Варна и Со-

фия“, някои от които обаче се преляха в групата 
на онези, които след това гракнаха срещу клипове-
те, рекламиращи „Баклава“, и ги заклеймиха като 
долно порно, в което участват деца. Ако нищо 
не сте разбрали от горното изречение, ще ви го 
обясня с прозрачна метафора. Картофите в този 
тюрлюгювеч са малко. Картофите в този изпор-
тен тюрлюгювеч, който прилича повече на повръ-
щано, а не на тюрлюгювеч, са именно малцината, 
успели да видят филма на представянето му на 
фестивала „Любовта е лудост“ през септември 
миналата година. Само те евентуално могат да 
отговорят за отличен на въпроса, какво е искал 
да каже авторът.
Още по-тюрлю става положението от факта, че 

самият режисьор Алексо Петров отказва да каже 
на хората какво е искал да каже с филма си: „...за 

зрящите той не само говори, а крещи. За останалите 

– може би на моменти забавлява, шокира или изчервя-

ва, но и най-малкото показва какво наистина се случ-

ва в момента в България.“ 

Тогава да се изпитаме по темата какво наисти-
на се случва в България, деца. Или по-скоро как-
во се случва с децата на България. Пушат ли те, 
пият ли, дрогират ли се, убиват ли се, гледат ли 
тайно порно в хола, докато родителите им съ-
преживяват порното в съседната спалня? Май да. 
И май повечето от тях не живеят в дома за 

деца без родителски грижи в Бургас „Александър 
Георгиев Коджакафалията“, а може би в съсед-
ния апартамент. Или даже във вашия собствен. 
И кого да обвиним за пороците на „лирическите 
герои“? Обществото, институциите, родителите 
или може би конкретно Агенцията за закрила на 
детето? А, да, бе! Баклавата, естествено. За до-
машно, деца, искам да напишете на какво е мета-
фора баклавата. 
Аз „изядох“ и трите „парчета“ от нея в интер-

нет. И не се възмутих, а се натъжих. Много ми 
домъчня, че в нашия български чалга микрокосмос 
е все по-трудно да различиш добрите от лошите, 
красивото от грозното, пошлото от възвишеното 
и децата от възрастните. Видях България като 
голяма кебапчийница, в която се разхождат косма-
ти мъже по потници и даже без потници, розови 
бебета пълзят на масата, умело промушвайки се 
между купата със салатата и шишето с ракията, 
докато някой омазва плюшените им играчки със... 
сперма и руси каки друсат пищна задници в на-
къртващия ритъм на кючека. Гадно, нали? Абсурд-
но ли ви се струва? Не вярвате, че това е бъл-
гарската действителност? Естествено, че не е. 
Това е просто метафора за нея. А за да я проуме-
ете докрай, ще трябва да гледате филма и после 
да дрънкате глупости. Изяжте цялата „Баклава“, 
натъпчете стомасите си със смъртоносен захарен 
сироп и си строшете някой зъб на нарочно забра-
вена черупка от орех в нея. Сигурна съм, че след 
това няма да ви е до спорове изкуството ли ими-
тира живота, или животът – изкуството. Още 
по-малко ще ви се слуша „Ноктюрно“ на Шопен.
Ето затова, деца, не е толкова важно кой е пра-

вил клиповете за филма „Баклава“, кой е участвал 
в тях и кой е разрешил това участие. По-важно 
е да се научите да разпознавате кои са лошите и 
кои са добрите – и във филмите, и в живота.  

ЦЯЛАТА 
БАКЛАВА

CMYK
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С
негът по покривите на 

старите български къщи 

се топи по-бързо, отколко-

то този по планинските върхове. 

Също както и животът в тях. На 

пръв поглед...

Родното законодателство махна 

ръждясалите катинари от пор-

тата на държавата и даде из-

ключително добри възможности 

на чуждестранни граждани да 

закупуват недвижима собстве-

ност у нас.

Съществуват някои ограниче-

ния във връзка с придобиване-

то на собственост върху земя. 

Практиката обаче е кодифицира-

ла начини тези забрани да бъдат 

преодолени по легален път. Из-

ключително свободният режим, 

особено за придобиване на сгра-

ди и части от тях, се обусла-

вя от нуждите на започващите 

бизнес у нас от офиси, складове 

и пр. Според някои тези възмож-

ности са жизнено необходими и 

са продиктувани от надеждите 

на нашите държавници за отва-

рянето на България към светов-

ната икономика чрез привличане 

на чужди инвеститори. Според 

други количеството чужденци 

(а оттук и чужди инвестиции) у 

нас продължават да се свързват 

само с динамиката на туристи-

ческите посещения. 

Чрез старите български къщи 

малките села реализираха първи 

държавническите въжделения за 

отварянето на България и при-

общаването є към света. Част 

от иностранците посещават 

България и си купуват стара(и) 

къща(и), както български ту-

рист си позволява ключодържа-

тел с Айфеловата кула. Много 

чуждоземци вече трайно са се 

настанили у нас, превръщайки из-

оставени селца в оживени, пре-

димно английски колонии. В резул-

тат на това всяка баба може да 

каже „тенкю“ с лондонско произ-

ношение. 

Назря и възможността за реаби-

литация на учителите по българ-

ски език, които започнаха да да-

ват частни уроци на новите ин-

веститори. Даскалите вече се 

радват на по-прилежни ученици 

от тези в българското училище, 

които на контролно по англий-

ски правят по-малко грешки, от-

колкото на контролно по българ-

ски език. 

Ето как може да започне един 

урок по български език, вдъхно-

вен от новите капитали, кои-

то се наливат у нас. Думите old 
house (от англ., стара къща) мо-

жем да преведем на български 

като „нова инвестиция“. „Thank 
you, people“ си го знаем.

Снимки

CMYK
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Цветни

Дрехит
са модн
сезон. Н
цветни

Малинова шапка от велур

с рязана периферия в комбинация

с двуредно палто от туид

Колан върху 
палтото
Тази мода е изключително женствена. 
Но не забравяйте, че палтото тряб-
ва да е вталено, защото, ако не е и
е от груб плат, коланът ще го де-
формира. Върху палто от туид в ин-
телигентния цвят камел стои изклю-
чително стилно яркожълт широк ко-
лан с елегантна катарама. Ръкавиците
и жълтата чанта допълват перфект-
но аутфита.

те и аксесоарите от кожа 
на тенденция през този 
Но сега те трябва да са 
. Яркоцветни!

петна

CMYK
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ЧЕРНО-ЧЕРНО БЯЛА графикаграфика

В краен случай можете да 

се впишете в черно-бялата 

графика и само с меланжи-

ран красив шал и стилна 

черна чанта. Тези аксе-

соари ще изпъкват най-

добре върху снежнобя-

ло палто 

Черният сукман от плътна и 

твърда материя е също хит 

през тази зима. Носи се с бяла 

риза на черно райе (в случая, на 

сребристо). Най-добре е да е леко 

разкроен, с подчертана талия

Дългите тежки среебърни

обици, украсени с циирко-

ний и черен оникс, саа иде-

ално допълнение за чеер-

но-бялата графика. Ноо 

не на сукмана и бялатаа 

риза, а на малка черна 

рокля, покрита с бял копп-

ринен шал

Чанта сак
Ако в гардероба ви преобладават дре-
хи в сиво и кафяво, както повеляват
модните тенденции, оцветете живо-
та си с голяма оранжева чанта, кооя-
то прилича на минисак. Впрочем яррко-
цветните дълги гердани продължаваат 
да са на мода от миналата зима.

С червените 
ботушки

Сивото вълнено палто с ви-
сока талия и обемна кройка
е перфектно асамблирано с 

лачени червени ботуши с ви-
сочина до средата на прасеца.
Червената гривна и червени-

ят гердан са за акцент.

Кожа, 
но блестяща
АкАААкАкАкАкАкАкАкАкккАААкАкААккккААкккАккоооооо о ооооооооооо о о о оо оо о о стсстстстстсттсттстссттттс е е е е е е ее е ее ееее попопопопопооппопопопооопопопопоооопооо-к-к----к-к-к-кк-к-к--кк-к--к-к-к-к--к-- ононононононнононононнонононооннооонссесесесесеессесессссссссесс рврврврврврврврврврврврвататтттатаатттаттаттттттттттттттививививививививививививививввививвивввививививиивииви нннинининининининининининининиинин иии и ии и ииии ииииииииииииии 
зазазаааазааазаааааааазааааз  н ннннннннннннннн ннннищищищищищщищщщищищищщщищищщищищщщищищщщищииищищищищщищищщищщиииииищи ооооооооооо ооооо о оо о о нананананананананананананнннаннанаанананнанаанананаанннананананааааа сссссссссссссссс ссссс с ссвевевевевевевевевевевевеееевееевевееевевееевввевевееетатататтатататататтаттатаататтттттттаттатаатататтататттатата н н н н нне е е е бибибибибибиибибибибибибибибибибибибибибибииибиибибиб хтхтхтхтхтхтхтхтхтхтхтххтхтхттхтхттхтхтхтхтхттхххттттеееее е еееееееееее еееееееееееее еееее ееееее
сисисисисиииисисисисисисисиии к к кк к к кккккккккккк кккккккккккккккккккккккупупупупппупуппупупуппупуппппупппппупупилилилиллилилилилилилилилиллииилиилилиллилилилилилилилиилили ииии и иии иииииииииииии ии жъжъжъжъжъжъжжъжжъжъжжъжъжъжъжжъжъжъжъъж лтлтлтлтлттлтлллттлтлтлтллтлтлтлттлтлттоо ооооо оо о оо оооооо илилиллиилилииилилилиилилилилиилиилиллилииллилиииилилилиллиллилли ииии и ииииии иииииииии ии ииииии чечечечечечечечечечееерврврврврврврврвврвввврврвврвврврввввввврввененененененененненененененеенееененеенее оооооооооооооооооооооо
ккококококооооокоокококоооооокожжжжжежжжжжжжежжежжежжежжежежежжжжжжжжжжжжжжжжжж нононононононооноононооооооооооно я яяя яяяя яяяяяякекекекекекккекекееккекеккекеккек , , ,, , тотототототототототототооототттт гагагагагагагагагаагагаггаггггг вававававававававававвааваааававав  в в в в в ввв в п ппппппппп   пппппппппоололололололололололололооо зазаззззааааазазаазааазаааззазазаззаззаааааааа
нннананаааааааааннаааннааннааан ггггггггг г г глаллалаллалалалаалааааааааамумумммммуммуммумумумуумумумумммммумммумммуммммммм рарараррарарарарараараррррррраааара и и ииии иииииииизбзбззбзбззбзббзбзбббзззз ереререререрррреререррееррретететеетететететтететететтееттте е е е е ее еее ее свсвссвсвссвсввсввввввввввсввсссссвввсссвсссвввс етететететететететететтеттее ллллллололлллолололоооололллллллоолоолллолооллооо-------------
ккакакаккааааккакакакаккаакккаааааааакафяффяфяфяфяфяфяфффяф вовововооооовоовововоовоооооооооо   сссссс сссс м м м м мммм ммммммммммететететететететтеттееттететтете алалаалалалллалаллаллллааааллаликикикикикикикикикикиккикикиккккккк  е ееее е е еефефефефефефефееефефеффеефеееефееефеф кткткткткткткткткткткткткткткткткткткттткткткткткктктктккткткттттккткткт...

Кожена пола с... 
волани

е мека и добре АкАко о о кокожажаж таттат   
тази пола ще оббраабобоб тетететеенананананана, , , , тт
тно. Изберете япападада  перфефектктктт
– червено или в в яряръкък ц цвявят т т
които са хито-тутурсрскокоосисисииньньнььо,о,о,о,   
на.ветее нна аа сесееесезозозозозозз ннн
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П
рез 1939 г. Vogue за първи път 
представя панталона в ка-
чеството му на дамска дре-
ха за разходки навън. Естест-

вено, дамите масово носят панталони на 
обществени места още от края на XIX 
век, но предимно когато са се занимава-
ли със спорт (и най-вече с езда).
Катерина Медичи се смята за първата 

жена, обула панталон. Но и тя си е поз-
волявала тази дързост изключително и 
само по време на езда.
Истинското революционно „влизане“ на 

панталона в дамския гардероб дължим на 
Коко Шанел. През 20-те години на мина-
лия век тя вече ходи в широки пантало-
ни, вдъхновени като кройка от унифор-
мите на моряците. Тях Коко комбинира 
с мъжки пуловери, шлифери и барети. А 

мъжките сака тя преработва в култови 
дамски жакети.

МЪЖКИЯТ ПОДХОД 
В СТИЛА НА ЗВЕЗДИТЕ

Костюмът с панталон е практичен и 
ефектен.
Ето защо звездите често го избират 

за ежедневните си турове. А костюмът 
от сив плат на райета е истинска кла-
сика в жанра на всекидневното облек-
ло. Той даже и такава „отрова“ като 

Къртни Лав може да преобрази в дело-
ва жена. 
За по-тържествени случаи, естестве-

но, звездите залагат на черния костюм 
с панталон. Комбиниран с бяла блуза/риза 
и обувки от лак (както се е облякла 
Кирстен Дънст), той е по-подходящ за 
делови събития. А в ансамбъл с атлазен 
топ и обувки на високи токчета става 
ефектен вечерен тоалет.

Голяма чанта от естествена 

кожа с ремък за носене на рамо

Бутонели – за предпочитане е да са шарени, за да подхождат на повече тоалети

Риза на райе – най-добре в строга черно-бяла графика

Часовник, но голям. На-право можете да го сва-лите от ръката му, преди да излезете сутринта на работа. Но не забравяй-те да изречете вълшеб-ната думичка „моля“

Обувки с мъжки фа-

сон – а именно с 

връзки и груби токо-

ве (за предпочитане 

е да си отиват по 

цвят с чантата)

Вратовръзка. Всъщ-

ност вратовръзки, 

подхождащи по цвят 

на тоалета ви

КАКВО ДА ОТКРАДНЕМ 
ОТ ГАРДЕРОБА НА ЛЮБИМИЯ

МЪЖКИТЕ АКСЕСОАРИ И ЕЛЕМЕНТИ ПРЕЖИВЯВАТ СВОЯ ТРИУМФ В ДАМСКАТА МОДА. 
ТЕ ПРАВЯТ АУТФИТА СТРОГ, НО ЕЛЕГАНТЕН.

ИЗЛЪЧВАНЕ
Masculine

CMY
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Ж
енските гърди символизи-
рат секса в неговия... оби-
лен смисъл. Напоследък
тази теза се опита да до-

каже група японски лекари, според които
по размера на бюста може да се съди за
поведението на дамата в леглото и за ней-
ните сексуални пристрастия. И макар че в
Япония едрогърдите хубавици са пренебре-
жимо малък процент, предпочитанията на
групата японци са на тяхна страна. 
От формата и размера на бюста изсле-

дователите вадят изводи и за характера
на притежателката му. Японците нами-
рат цицестите мадами за по-изобрета-
телни, по-инициативни, по-големи опти-
мистки, по-жизнерадостни, по-чувствени
и сексуално по-разкрепостени. 
За дамите с по-маломерен бюст се за-

стъпват американски учени, които са на
противоположното мнение. Те смятат,
че едрогърдите красавици не са особе-
но умни. По-интелигентни, но и по-при-
теснителни и комплексирани според аме-
риканската класификация са дамите с по-
спортен бюст. Освен това те не са при-
дирчиви и понасят по-търпеливо мъжки-
те изневери. А собственичките на среден
размер гърди са уравновесени и се радват
на секса най-пълноценно. 

ПСИХОЛОГИЯ НА... 
„БАЛКОНА“

МЪЖЕТЕ ОБИЧАТ... 
ВЪЗВИШЕНИЯ

Женските гърди се издигат в култ не

само от мъжките лайфстайл списания. 
Те са били на почит още в праисториче-
ската ера като символ на плодородието. 
Как стоят нещата в наши дни? Има ня-
колко причини, поради които мъжете за-
таяват дъх при вида на всяка блузка с 
по-дълбоко деколте.

1. Женските гърди са успокояващи. В све-
та на груби форми и още по-груби ситу-
ации те изглеждат нежни, приканващи и 
незаплашителни. 2. Те символизират дава-
нето и плодовитостта. Първо, защото са 
орган на кърменето и като такъв изра-
зяват способността на жената да дарява 
живот и да се грижи за поколението. Точ-
но затова съвсем неоснователно се смята, 
че дамите с по-голям бюст ще отгледат 
по-здрави деца. Всъщност обаче и жени-
те с много малка гръдна обиколка имат 
достатъчно кърма, за да отгледат децата 
си. 3. Те са ключът към женската възбуда.
Всеки добър любовник знае, че женски-

те гърди са важна и хиперчувствител-
на ерогенна зона. Това е още една при-
чина, поради която мъжете нямат тър-
пение да се докоснат до тях. 4. Мъже-
те харесват с очи, а женската гръд „пъл-
ни“ очите. Гърдите са най-открояващи-
ят се полов белег при Евите. Не е изне-
нада, че представителите на силния пол 
впиват поглед именно в тях. 5. В мъж-
ките представи женските гърди са забра-
неният плод. Притегателната им сила се 
увеличава още повече, когато мъжът си 
даде сметка, че тези  „неща“ не трябва 
да се показват на всекиго, а още по-мал-
ко да бъдат пипани от всекиго. Мисълта, 

че той е този някой, който се докосва
до тези „неща“, е много възбуждаща.
Привързаността на мъжете към женски-

те гърди не е от вчера. Няма защо да ги
съдим тогава, че надничат повече в де-
колтетата ни, отколкото в очите ни.

ФОРМАТИРАНЕ

СЕКСУАЛНО АМПЛОА 
Сексолозите могат да разкажат за сек-

суалните предпочитания на различните
жени, основавайки се само на анатомич-
ните особености на гърдите им. Спо-
ред тях размерът и формата на жен-
ската гръд говорят много за характера
и сексуалното амплоа на техните при-
тежателки. 

С форма на круша Собственичките
на тези „плодове“ са най-сексапилни и
страстни. Те обичат разнообразието в
секса и са най-вървежни сред мъжете.
Но, внимание! Не забравяйте, че тези
жени са доста непостоянни.

С форма на пъпеш Тези дами са добро-
душни. Те се класифицират като майчин-
ски тип жени. Само дето са доста ка-
призни и лениви. Обичат да си похапват
и обожават някой да ги глези и да им се
възхищава. Не биха се отказали от ми-
молетен флирт, но към секса са по-ско-
ро равнодушни.

С форма на ананас Според тази класифи-с
кация жените, които имат бюст с та-
кава форма, са изключително интелигент-
ни и постигат бързи успехи в кариерата.
Обичат романтиката. А мъжете си падат

ДВЕ ХУБАВИгърди
МЪМЪММЪЖЖКЖКЖКККЖКИИТИТТТЕЕЕЕ ПОПОПОП ГЛГЛГ ЕДЕДДЕДИИ ИИИИИ НЯНЯНЯНЯННЯНЯКАКАКАКАКАКАКАКККК КК КК ЕСЕСЕСЕСЕЕССЕСТЕТЕТЕТЕСТСТСТСТСТТВЕВЕВЕВЕВЕВЕВЕЕНОНОНОНОННОНООН  П П П ППООЛОЛОЛОЛОЛОЛООЛОООЛЕПЕПЕПЕППППЕПЕЕ ВАВАВАВАВАВАВВ Т Т Т ПППОПОПОПОПОПППОПО ЖЖЖЖЕНЕНЕНННЕ СКСКСКСККККСКАТАТАТТТАТАТАТАААТТАТТАТТТАТАТААААААААААА АА ГГГГГРГГГГГРРЪЪДДЪДДДД  
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много по романтични бизнес дами. Друго
тяхно немаловажно достойнство е, че са
изключително верни. Този, който успее да
покори сърцето на красавица с „ананасови“
гърди, може да разчита на продължителни
любовни отношения с нея. 

С форма на портокал Дамите с „порто-
калови“ гърди са уверени в себе си, зна-
ят какво искат от живота, но в легло-
то рядко проявяват инициатива. Те са
по-скоро приятелки на мъжете, отколко-
то страстни любовници.

С форма на грейпфрут Тези дами не са
подходящи за мъже, които поставят секса
на първо място в живота. Те са скромни и
срамежливи, дори външността им да гово-
ри обратното. Собственичките на „грейп-
фрутови“ гърди са готови на всичко за
своите мъже, но предпочитат платонич-
ните пред сексуалните отношения. Борба-
та между желанието да угодят на парт-
ньора си и неприязънта към секса може да
ги доведе до нервно разстройство.

С форма на лимон Собственичките на
„лимонови“ прелести са с весел нрав.
Проявяват завидна активност в леглото.
Но никак не обичат изненадите, което е
техен минус. В състояние са да се оби-
дят сериозно и задълго, ако партньорът
им предложи нова поза или се опита да
разнообрази с нещо креватните игри.

ПРЕВАНТИВНИ 
МЕРКИ 

ЗА ДА СА СТЕГНАТИ 
ПО-ДЪЛГО

Какво да правим, за да постигнем това

вълшебство?

�Правилна стойка Когато вървите, 
издърпвайте раменете леко назад и 

изправяйте гръбнака! Тази стойка възпре-
пятства преждевременното увисване на 
бюста. Вратът също трябва да е леко 
източен. Контролирайте и таза – неза-
висимо дали сте седнали, изправени, или 
в движение, той трябва да е лекичко из-
даден назад, но не много, защото стой-
ката става изкуствена.

Какво не бива да правите  
�Да напълнявате и да отслабвате рязко. Чес-

ттите колебания в теглото ви излагат на риска

оот неестетично отпускане на кожата на гър-

ддите и от появата на стрии в тази зона. �Да

сспите по корем. Добре е да избягвате да спи-

тте и само надясно или само наляво, защото по

ттози начин оказвате натиск само върху едната 

ггърда и съдействате за дисхармонията помеж-

дду им и за образуването на бръчки по деколте-

тто. �Да консумирате храни с високо съдържа-

нние на животински мазнини (краве масло и кол-

ббаси например). Те влияят зле на епидермиса, на 

ммускулите и на жлезите. А женските гърди са 

жжлези. �Да се излагате на слънце без горни-

щще на бански и да посещавате солариум, без да 

ссте намазали кожата със защитно средство. 

ТТака само ускорявате естествените процеси

нна стареене на кожата, в това число и на кожа-

тта на гърдите, която най-бързо губи тонус, за-

щщощотщотщотщотщщщ о ео е из изклюключитчителнелно то тънкънкаа.

�Полезните храни за тях За да се х
радвате на твърд бюст, включете 

в менюто си зърнени храни, сусамени се-
мена, соя и житни кълнове. Те могат да 
се прибавят към сосове, салати и супи. 
Полезно е да ядете и повече зеленчуци с 
тъмнозелени листа (като спанак напри-
мер). Някои видове риба, като риба тон 
и херинга, съдържат вещества с благот-
ворен ефект върху бюста.

�Тонизираща маска Можете да я при-
готвите в домашни условия от 

прясно изцеден ябълков сок. Оставете 
го да престои 1 час в хладилника. После 
напоете с него голямо парче памук, кое-
то положете върху гърдите и изчакайте 
10 минути. Изплакнете, като редувате 
струи от студена и хладка вода.

�Студени душове Те поддържат гър-
дите стегнати. Насочете студена-

та струя към тях и ги масажирайте с 
нея. Или пък ги масажирайте деликат-
но с гъба, напоена със студена вода, към 
която сте прибавили етерични масла от 
мента и лавандула. За същата цел може-
те да използвате и натрошен лед, увит 
в марля. Сложете „вързопчето“ върху 
гърдите и изчакайте няколко минути. 

�Въздушни бани Оставяйте по-често 
бюста да подиша на чист въздух. 

Това също ще спомогне за добрия тонус 

на гърдите ви.

СКАЛПЕЛ

КОРЕКЦИЯ НА ФОРМАТА

Говори се, че Мария-Антоанета имала
толкова прелестен бюст, че майстори
занаятчии изработвали стъклени и кера-
мични чаши, които наподобявали форма-
та на изящните є гърди.
Но много жени по света не са особе-

но доволни от това, с което ги е да-
рила природата, и биха искали да го ко-
ригират, като използват съвременни коз-
метични средства. Решението за опера-
тивна корекция на бюста не е толко-
ва лесно, колкото изглежда на пръв по-
глед. Защото съвременната жена е наяс-
но, че пластичната хирургична интервен-
ция крие и известни рискове.

Искам по-големи! Някои жени си мислят,
че с напредването на възрастта ще из-
глеждат по-млади, ако уголемят бюста си.
Тези дами обикновено цял живот са били
недоволни от малките си гърди, но след
40-годишна възраст стават по-решител-
ни и по-склонни от всякога да решат да
променят тази ситуация на операционната
маса. Рисковете от такава операция са ня-
колко. �Капсулната контрактура е най-
честото усложнение, което може да се
появи по всяко време – от няколко седми-
ци до година след операцията. Някои жени
могат да развият слаба степен на кап-
сулна контрактура, което прави гърдите

Правила за поддържане

1.Винаги носете сутиен! Той трябва да е 

точен по размер и от мека еластична ма-

тттерия, за да следва естествените извивки на 

ббюста. В никакъв случай не бива да притиска илии 

дда стяга гърдите, както и обратното – да бъде 

ппрекалено голям. Материята, от която е изра-

бботен, е от голямо значение, защото твърдата 

ммможе да претрие или разрани кожата на гърдитее..

2.Използвайте специализирана козмети-

ка за бюста, особено по време на бремен-

ннност, кърмене, менопауза и при провеждането 

ннна драстични диети. Всички тези периоди остаа--

ввят своя грозен отпечатък върху женския бюст

––– кожата на гърдите се отпуска и по тях се поя--

ввяват неестетични стрии.

3.Всекидневна програма. ✔Преди да приклю--

чите със сутрешния душ, в продължение

нна 2–3 минути обливайте гърдите със студена 

ввода. Тя стяга фибрите и тъканите и спомага заа 

ззаапазването на еластичността им. Запомнете, 

чче обливането на гърдите с гореща вода е една 

оот главните причини за отпускането им! ✔Из-

пползвайте ежедневно специален тонизиращ ло-

ссион за бюст. Но не прекалявайте с дозата, ако

иимате мазна или проблемна кожа. И се старай-

ттте да не обработвате с него зоните непосред-

сствено около зърната. След попиването на про-

ддукта вземете кубче лед и внимателно обтрий-

ттте с него бюбюста си. 

CMYK

16 Бела, брой 2 (120), 2008



малко по-твърди от нормалното. Непри-
ятно е, ако се образува плътен ръб, кой-
то може да предизвика имплантанта да
заеме нежелана сферична форма и усеща-
не на болка. Тогава се препоръчва хирур-
гично разделяне на плътната капсула, об-
разувана около имплантанта. �Макар и
рядко, приблизително 10% от подложили-
те се на операция за уголемяване на гър-
дите получават инфекция, която обикно-
вено се овладява с антибиотици и прециз-
на хирургична техника. Ако се появи ин-
фекция, имплантантите се вадят и ин-
фекцията се лекува. Понякога присадките
могат да се поставят няколко месеца по-
късно, когато инфекцията е напълно овла-
дяна. �Няма съмнение, че имплантанти-
те с по-тънки обвивки, които днес нямат
широко приложение, дават възможност за
изтичане на малко количество силастик
гел във фиброзната капсула, заобикаляща
имплантанта. Разбира се, фиброзната кап-
сула предотвратява изтичането на гел в
другите тъкани. Изтичането е трудно
забележимо, освен ако не причинява бол-
ка или промяна на формата на бюста.
Имплантантите от ново поколение са из-
ключително здрави и ако не са подложени
на изключително силен натиск (например
от предпазен колан при автомобилна ка-
тастрофа), не биха могли да се ръзкъсат.
При пробив изтичащият гел се обособява
локално и имплантантът лесно се изваж-
да и се поставя отново. �В немалко от
случаите имплантираните присадки с вре-
мето водят до изкривяване на гърдите и
до алергични реакции.
Преди да се подложите на операция за

корекция на бюста, водени от надежда-
та да изглеждате по-млади и по-секси,
помислете дали не е достатъчно прос-
то да инвестирате в по-секси бельо. И
имайте предвид, че невинаги по-голямо-
то е по-добро.

Искам по-малки! Големият по природа
бюст създава неудобства по време на
сън, бягане и скачане. И ви принуждава да
му търсите подходящи сутиени, които,
знаем, се намират доста трудно. Да не
говорим, че ви е омръзнало мъжете да ви
подсвиркват по улицата, когато облечете
блуза с малко по-изрязано деколте.
Имайте предвид обаче, че след опера-

цията за намаляване на бюста гърдите

ви може да станат доста по-несъразмер-
ни (заради отнетата тъкан). Диабетът и 
затлъстяването също са две от най-непри-
ятните последици след подобен род хирур-
гична интервенция при някои пациентки.

Искам ги по-високо! На операция за пов-
дигане на бюста се подлагат най-вече 
жени, които са родили и откърмили две 
(може и повече) деца и които са успели 
да свалят бързо натрупаните по време на 
бременността (бременностите) килограми. 
На операционната маса се елиминира из-
лишната тъкан от гърдите, а оставаща-
та кожа се зашива във формата на котва. 
Белезите избледняват с времето и чувст-
вителността на гърдите се възстановява 
сравнително бързо. От четири до шест 
месеца след операцията е наложително да 
се носи денонощно стягащ сутиен.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА 
КОЗМЕТИКА

КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ 
КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ  
Контрастните душове и ежедневното 

обгрижване на тялото с хидратиращо 
мляко или лосион не са достатъчни гри-
жи за поддържането на бюста във фор-
ма. Веднъж седмично е нужно да се из-
ползва ексфолиант за цялото тяло, за да 
елиминирате мъртвите рогови клетки. С 
този ексфолиант обработвайте повече 
деколтето, а не толкова самия бюст. 

Как се нанася крем 
на гърдите
ЗЗапочнете от основата на гърдата с кръгови 

ддвид жения. С лявата ръка масажирайте дясната  

гъгъргъръргъгъг да да и обрар тно дод  пълното попиване на пропродуду-ду-ду-у-у

кктктктктакта С. След товва бобр баботете д кеколтето и шия-я-

тта чак до брадичката. Движенията трябва да 

сса плавни и нежни, а за да подсилите ефекта

нна козметичните продукти, съхранявайте ги в

ххладилник. Нанасяйте ги сутрин или вечер. При

ммного суха кожа използвайте в допълнение и хи--

ддрадрадрадрарадрдд тиртирращащ крекрер м.м.

СПОРТ 
Няма жена или девойка, която не би

искала бюстът є да е стегнат и привле-
кателен. За съжаление анатомичното му
устройство е такова, че не е лесно да
бъде предпазен от отпускане и увисва-
не. Пагубно влияние върху гърдите оказ-
ват както рязкото напълняване, така
и рязкото отслабване. Затова се стре-
мете да поддържате едни и същи кило-
грами. Дръжте раменете и гърба си ви-
наги изправени, независимо дали ходите,
или седите.
Аквааеробиката е един от най-благо-

приятните за поддържането на бюста
спортове. Общоукрепващата гимнастика
не оказва пряко влияние върху бюста, но
заздравява и стяга гръдната мускулату-
ра, което е залог, че гърдите ви ще са
стегнати по-дълго време. С добър ефект
са следните упражнения:

�Сложете ръцете зад тила и из-
теглете лактите назад. Вдишайте.

При отпускане на лактите напред изди-
шайте. Направете 3 серии от по 10 уп-
ражнения.

�Вземете във всяка ръка гиричка от
по 3 кг и протегнете ръце напред.

От тази изходна позиция бавно придви-
жете ръцете (опънати в лактите) на-
страни и ги върнете в изходна позиция.
Упражнението се изпълнява 10–15 пъти.
За гърдите е подходящ всеки спорт, в

който активно участва раменният пояс
– плуване, гребане, тенис, волейбол и бас-
кетбол.

Материала подготви
Дарина НИКОЛОВА

Предложението 
на БЕЛА
ЕНЯ PUSH UP – крем за стягане 
на бюста
Той заздравява кожата на бюста 

и деколтето с помощта на ком-

плекс от морски водорасли и рас-

тителни екстракти. Тези съставки

оказват  регенериращ и изглаждащ 

ефект, връщат еластичността на 

кожата и същевременно предотвра-

тяват отпускането є. Прилага се 1

път дневно. Всекидневната му упо-

треба спомага за постигане на от-

личен резултат.
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Е
стетичните интервенции вече не
са запазени само за звезди от
сцената и екрана. Пластичната
хирургия слезе при обикновените

хора, а тази достъпност означава и нуж-
да от информация. Събеседникът ми не-
доумява как е възможно по-внимателно
да се избират чифт обувки например,
а операцията за корекция на бюста да
следва съвета само на една приятелка.
– Има ли естетически идеал за красиви-

те гърди, познат ли е той на жените, или

те просто искат по-голям бюст?

– В търсене на идеалния модел са правени
много неуспешни опити. Стандартизиране
в изкуството, наречено естетична хирур-
гия, не може да има. Всеки е индивидуален
и иска да бъде още по-индивидуален. Точ-
но по тази причина хората прибягват до
скалпела на естетичната хирургия. Ние,
хирурзите, не можем да наложим единно
мнение за това, кой бюст е идеален. Ако
за мен е идеален малкият, стегнатият и
добре оформеният, друг мъж би си пад-
нал по големия, леко провисналия, с капко-
видна форма бюст. 
– И все пак не смятате ли, че естетич-

ната хирургия унифицира? Много хора

твърдят, че всички силиконови гърди са

еднакви...

– Може би имате предвид представител-
ките на поп-фолккултурата в България,
която налага един модел на говорене, на
обличане и на... бюст. Да, те всички са
руси, с изкуствени коси и с огромни гър-
ди. Аз имам твърде малко пациенти от
тази таргет група, не знам защо. Мо-
ите пациенти са други – бизнес дами и
по друг начин успели хора, които бягат
от унифицирането. Освен това хората
имат различни анатомични характерис-
тики. Гръдният кош на всеки е с различ-
на костна структура, ширината на ра-
менете не е еднаква, подкожната тъкан
е различна, кожата е различна... Затова
една и съща операция с едни и същи им-
плантанти дава коренно различни резул-
тати при двама души.
– Как една жена може да се ориентира в

избора на имплантанти?

– Използват се гелови и 
такива с физиологичен се-
рум, които се пълнят по 
време на операцията. Хи-
рурзите от европейската 
школа и аз самият пред-
почитаме да работим с 
гелови имплантанти. Въ-
преки че имплантанти-
те с физиологичен серум 
имат редица недостатъ-
ци, те все още се използ-
ват масово в Америка, 
защото доскоро само те 
бяха разрешени от закона. Водно-солеви-
те имплантанти, т.е. тези с физиоло-
гичен серум, много често изпускат теч-
ност, вследствие на което се получава 
дефлацио (намаляване на обема на бюста) 
– понякога неравномерно, само на едната 
гърда. Те издават специфичен звук пора-
ди местенето на водата вътре в имплан-
танта. По-малко твърди са, не са толко-
ва еластични и меки, защото течността 
няма еластичност, не притежава пъргави-
ната на гела. При тях се разчита един-
ствено на пъргавината и еластичност-
та на самата обвивка. Гелът при гелови-
те имплантанти е еластичен, при натиск 
променя формата си, а когато натискът 

се отпусне, заема първо-
началната си форма.
– С кои марки работите

вие?

– Фен съм на фирмата
„Макган“. За мен това
са най-щадящите им-
плантанти, които тя-
лото въобще не усеща.
Във всяка кутия с им-
плантант от тази марка
има четири паспорта, ко-
ито са с еднакви номера.
Единия паспорт го залеп-

вам на епикризата на пациента, втори-
ят остава в моите документи, третия
го изпращаме във фирмата, вносител на
имплантантите „Макган“ в България, и
четвъртия го изпращам в централата на
корпорацията. Във всеки момент може да
се провери кой имплантант в коя точка
на света е и в коя жена е въведен. Това
е една огромна индустрия, която не може
да си позволи да допусне грешка. Грешки-
те се допускат от пациента.
– Кои други марки граничат с качество-

то на „Макган“?

– Изборът трябва да бъде между двете
американски марки – „Ментор“ и „Мак-
ган“. Следват ги френските „Пи ай пи“

ИНДИВИДЪТ – ОЩЕ 
ПО-ИНДИВИДУАЛЕН

Д-Р ИЛЬО СТОЯНОВ ЗА ЕСТЕТИКАТА В ПОВЕДЕНИЕТО И ХИРУРГИЯТА

Използват се гелови и се отпусне заема първо
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на естетичната пластична хирургия нанаанана естестттттстттстстетиетиетиетиетиетиетиетичначччначнн таататаататата плаплаплалплаплаплалааплп стистистистиститс ччначчч хирургия

в Прага, Лондон и Бон. Дипломиран

специалист по пластична хирургия е

и в България. Един от специалисти-

те на шоуто „Пълна промяна“. Казва,

че с тази хирургия се сблъскал слу-

чайно и в началото му била чужда,

защото психологическата нагласа

на хирурга е, че той трябва да спа-

сява животи. След това се влюбил в

естетичната хирургия и твърди, че

може да говори от сутрин до вечер 

за нейните проблеми. Сега толкова

много я обича, че тя е станала него-

во хоби. Всичко останало в живота

си д-р Стоянов нарича работа.
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„Евросиликон“. В България се поста-
ят масово имплантанти от „Евросили-
он“, защото са най-евтини, но моето
нение е, че те са с най-лошо качество
т гореизброените.
Какви са цените на изброените от вас

мплантанти?

Директно казвам цените, изобщо не
е е страх от никого. Кръглите им-
лантанти „Евросиликон“ струват око-
о 1000–1100 лв. „Макган“ – 1800 лв., а
ръглите „Пи ай пи“ – 1620 лв.

– Какви са методите за въвеждане на

имплантанта в тялото на жената?

– Кардинален въпрос е къде да бъде по-
ставен имплантантът – подмускулно или
надмускулно. Дали да бъде в непосред-
ствен контакт с жлезата, или между
жлезата и имплантанта да има мускул.
През 1996 г. се появиха първите публика-
ции за подмускулно поставяне на имплан-
тантите. Аз започнах да работя по този
метод през 1997 г. Подмускулното поста-
вяне може да бъде наполовина подмускул-
но и изцяло подмускулно. Изцяло подмус-
кулното разполагане е изключително пре-
цизна работа, която изисква много уме-
ния от страна на хирурга. Късните ре-
зултати са в пъти по-добри, отколкото
ако имплантантът е поставен надмускул-
но или наполовина подмускулно. При под-
мускулното поставяне няма капсулни кон-
трактури (изолиране на чуждото тяло
със „стена“ от съединителна тъкан, кое-
то води до стягане и притискане на са-
мия имплантант); няма риплинг ефект
(набръчкване на имплантанта); имплан-
тантът не стои като топка, залепена за
гръдния кош; в легнало положение гърдите
не отиват чак до подмишниците, както
се случва с надмускулно поставените им-
плантанти, и последно, но не последно по
важност – имплантантите не изконсуми-
рат собствената жлезна тъкан на гърда-
та, което е най-важното предимство на
този метод. Когато имплантантите са
поставени надмускулно и ги държи само
кожата, те упражняват от вътре навън
налягане върху собствената жлезна тъкан
на гърдата, която с течение на времето
атрофира, т.е. губи от масата си.
– Възможно ли е изваждане на надмускул-

но поставени имплантанти и поставяне

на нови имплантанти подмускулно?

– Понякога е възможно, но понякога не е,
защото надмускулно поставеният имплан-
тант вече е изконсумирал гръдната жле-
за. В такъв случай, поставяйки нови им-
плантанти изцяло подмускулно, рискувам
да се получи тъканен дефицит, т.е. да
имаме недостиг от тъкани, които няма
да могат да бъдат покрити от новия
имплантант, та дори и той да е по-го-
лям от стария. Обикновено новият им-
плантант се прави с около 200 мл по-го-
лям от стария, което звучи страшно, но

всъщност гърдите остават толкова го-
леми, колкото са били и преди операция-
та. Голямата трагедия е, че масово у нас 
имплантантите се поставят надмускул-
но, което е огромна, подчертавам, огро-
мна грешка. И пациентите също бъркат, 
защото не са информирани, няма откъ-
де да получат тази информация. Задача-
та на медиите е да им показват верния 
път, за да взимат те правилните реше-
ния. Имам случаи на оперирани пациен-
ти, както у нас, така и в чужбина, кои-
то идват при нас, защото имат някакъв 
проблем. Знаят, че операцията им е била 
направена подмускулно, но когато ги пре-
гледам, се оказва, че не е така. Оказва се 
също и че нямат документ за това.
– Значи има фолктенденции и в средите 

на хирурзите?

– Едно име се гради с години и се раз-
валя само с двама или трима „ненапра-
вени“ пациенти. 
– Как могат пациентите да търсят 

правата си?

– Епикризата е единственият официален 
документ, на базата на който пациен-
тът може да търси правата си. 
– Как трябва да се поддържа бюстът 

след такава операция?

– Много жени си мислят, че след като 
си направят такъв бюст, вече могат и 
дори трябва да ходят без сутиен. Греш-
ка. Те трябва да пазят този бюст като 
очите си. Час, два, три могат да ходят 
без сутиен, но не постоянно. Тези жени 
дори трябва да спят със спортен сути-
ен без ръбове, а през деня задължително 
трябва да са със сутиен. 
– Вечен ли е този бюст?

– Имплантантът е вечен, но бюстът не 
е. Влияние оказват процесите на старе-
ене, процесите на умора и отслабване на 
тъканите, които покриват имплантанта 
и до голяма степен определят формата 
на бюста. В резултат на тези процеси 
формата на гърдите се променя и паци-
ентът може да дойде за втора операция. 
Втората операция е значително по-лека. 
Изваждаме старите имплантанти и по-
ставяме нови, с един номер по-големи. За-
това съветът ми е да не се поставят ог-
ромни имплантанти на първата операция. 
С което не искам да кажа, че втората 
операция е задължителна. Един пациент 
може да носи имплантантите и цял жи-
вот, стига да не му пречи това, че с про-
цесите на стареене бюстът се променя. 
– Вредна ли е подобна интервенция за 

жени, които не са раждали?

– Не. Особено когато имплантантът е 
разположен изцяло подмускулно и не е пре-
калено голям. Има колеги, които убежда-
ват пациентите, че при надмускулно по-
ставяне на имплантантите също няма 
проблем. Да, така е, но проблемите за-
почват след раждането. По време на 

кърменето се получават мастит и задър-
жане на кърма, създава се възможност по
каналчетата на млечната жлеза да навле-
зе инфекция, която да стигне до капсу-
лата на имплантанта, и тогава се обра-
зуват капсулни контрактури. 
– В кои случаи една жена не подлежи на

такава операция?

– Ако има раково заболяване в областта
на гърдите. При диабет (макар че, ако
тежестта на заболяването не е много
голяма – може) или друго системно за-
боляване – увреждане на черния дроб,
бъбреците, както и на трансплантира-
ни пациенти. Трудни са процесите на за-
растване при пациенти с хашимото или
друго автоимунно заболяване, но това не
е противопоказание за операция.
– Колко време трае възстановяването?

– От седмица до две. На четвъртия-
петия ден болките спират, а остана-
лото е въпрос на раздвижване. Муску-
лът трябва да се отпусне, да се преда-
де, трябва да свикне с това, което сме
сложили под него.
– Има ли у нас достатъчно добри специ-

алисти?

– В България има достатъчно добри спе-
циалисти и аз съм един от тях. Имам
такъв инструментариум, с какъвто раз-
полагат само няколко клиники в Европа.
Тук е силата на един хирург. Приказки-
те за златния скалпел, сребърната ръка
и платинените пръсти са приказки от
хиляда и една нощ. Човешкият фактор е
основен фактор, но решаваща роля, осо-
бено през последните десет години, и то
не само в тази хирургия, играят маши-
ните и инструментариумът.
– С какво все пак човекът изпреварва ма-

шините във вашата работа?

– От огромно значение е това, как
един хирург оперира, как се държи спря-
мо тъканите. Мое мнение е, че капсул-
ните контрактури се дължат предимно
на грубото манипулиране с тъканите от
страна на хирурга по време на операция-
та – дърпане, късане и т.н. С тъканите
трябва да се работи невероятно фино и
това се учи. Имах добри учители още в
ранните си години като хирург. По раз-
пределение отидох в Кнежа, където по-
паднах на един невероятно елегантен хи-
рург. Няма да забравя първите му думи,
когато му се представих. Той ми каза:
„Колега, операционната е храм за хирур-
га. Вътре не се пее, не се подсвирква, не
се говори високо, не се издават резки за-
поведи. Там се говори бавно, премерено,
точно. Движенията са плавни, меки. Вие
трябва да обичате тъканите, вие тряб-
ва да бъдете техен любовник.“ Това е,
което не трябва да забравя един хирург,
докато е хирург.

Интервю на Мирослава ИВАНОВА

Снимка Global Vision
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–Н
а 18 години съм и смятам, че

е много важно да изглеждам

добре. Толкова ли ненормалноН
ти се вижда това?!

Ани беше гневна и отчаяна. Искаше да
си сложи 400 г силикон в гърдите, защо-
то това бил предпочитаният размер в
България. Чула го по телевизията. Аз ни-
как не бях въодушевена. И не го скрих.
– Разбира се, че е нормално да искаш да из-
глеждаш добре. Но е неестетично на твои-
те 48 кг да сложиш „двукилограмови“ гър-
ди като сексбомба. 
Направих пауза, но тя нищо не каза. 

– Такива гърди се носят гордо и величест-
вено, с кралско достолепие, а не с усилие – 
продължих аз. – Ти имаш грацилна струк-
тура на тялото. Приличаш на принцеса, 
а не на кралица. И тези гърди са съвсем 
адекватни на телосложението ти.
Това за принцесата є хареса. И беше

вярно.
– А носът ми според теб не е ли

– Според мен не е. А и според хирурга, до-
колкото знам, също не е.
– Да, но аз го усещам като ра

кица, залепена на лицето ми. 

на училище, крия лице в полото

ме радва. Мисълта ми не може 

не от този нос. Нищо не ми се

рургът ще ми разправя, че нищ

на носа...

– Хирургът е отхвърлил възможността за 
операция, защото в твоя случай тя няма 
да ти помогне. Ще промени носа ти, но не 
є усещанията ти. Тях трябва да излекува-
ме първо. Когато станеш здрава и емоци-
онално стабилна, ще можеш да решиш ис-
каш ли да коригираш носа си, или не. 
Тя започна да рови усърдно 

якето си и извади листче с 
сано на него.
– В интернет прочетох, че 80% от жени-

те и 40% от мъжете не харесват своята 

външност. Ето какво най-често не харес-

ват в себе си мъжете и жените. 

И тя ми подаде листчето, на което 
бе изписано:

„ЖЕНИТЕ: 1. Краката (бедрата). 2. 
Гърдите. 3. Корема. 4. Очите. 5. Уст-
ните и брадичката. 6. Носа и ушите. 7. 
Интелекта (но само в сравнение с други-
те жени). 8. Брачния партньор.

МЪЖЕТЕ: 1. Размера на половия член. 2. 
Ръста. 3. Физическата сила. 4. Положе-
нието в обществото, материалното си 
състояние. 5. Това, че бързо ги хваща ал-
кохолът. 6. Образоваността. 7. Щръкна-
лите уши, плешивото теме. 8. Собст-
вената жена.“
Разгледах списъците с интерес и се ус-

михнах.
– Не се смей – прекъсна ме Ани. – Ако 

беше момче, нямаше да ти е така смешно. 

Да не мислиш, че им е лесно! Много хора не 

харесват външния си вид, но дори не очак-

– Не е така просто. Всяка част от нашето 
тяло има свое „представителство“ в пси-
хиката –  – Така там се оф-
ормя един образ за нашето физическо „аз“, 
представата за начина, по който изглеж-
даме. Тя започва да се гради от най-ранна 
възраст на базата на усещания, идващи 
от самото тяло, и на отражения от външ-
ния свят (наблюдение в огледалото, акту-
ален идеал за красота, сравнение с други-
те). Психичният образ на тялото е впле-

тен в цялостния психичен образ, който 

изграждаме за себе си (цялостния „аз“ об-

раз). Нарушавайки единия, ние неизбеж-

но се намесваме и в другия. Това обяснява 

защо промените във външния вид водят 

до промени и в емоциите и поведението 

ни. Затова, гледайки себе си в огледалото, 
понякога е трудно да различим негативно-
то, което виждаме, от негативното, кое-
то възприемаме.
– Как така?

– Много просто. Ако ти имаш негативна 

нагласа към себе си или ниска самооцен-

ка, не е много ясно дали не се харесваш, 

защото имаш склонност да се оценяваш 

ниско, или се оценяваш ниско, защото не 

се харесваш. За несполуките в живота си 
ние често сме свикнали да обвиняваме не-
съвършения си външен вид. Защото от 
вестници, списания и билбордове ни се ус-
михват безупречни красавици, които ся-
каш ни казват: „Приемлива си само ако 
изглеждаш като нас. Ние сме блястящи и 
успешни!“ И понеже „атаката“ на идеала 
за красота е много мощна, ние много лесно 
преставаме да различаваме идеализирана-
та картина от екрана и истинската реал-
ност. И се подлагаме на диети, козметич-
ни процедури и пластични операции. За да 
станем приемливи. 

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

Ина Илиева, клиничен психолог и психотерапевт

ДИСМОРФО   ОБИЯДИСМОРФО   ОБИЯ
и огромен?

хирурга, до-

азкривена ме-

Като отида 

о си. Нищо не 

да се откъс-

е прави. А хи-

що ми нямало 

ожността за 
чай тя няма 
оса ти, но не 

а да излекува-
ава и емоци-

да решиш ис-
или не. 
в джоба на 
нещо напи-

вах да са толкова много. В САЩ козметич-

ните операции са нещо нормално – не си ха-

ресваш нещо и отиваш да ти го оправят.

– Не е така просто. Всяка част от нашето 
тяло има свое „представителство“ в пси-
хиката – намесих се аз. – Така там се оф-
ормя един образ за нашето физическо „аз“,
представата за начина, по който изглеж-
даме. Тя започва да се гради от най-ранна 
възраст на базата на усещания, идващи 
от самото тяло, и на отражения от външ-
ния свят (наблюдение в огледалото, акту-
ален идеал за красота, сравнение с други-
те). Психичният образ на тялото е впле-

тен в цялостния психичен образ, който 

изграждаме за себе си (цялостния „аз“ об-

раз). Нарушавайки единия, ние неизбеж-

но се намесваме и в другия. Това обяснява 

защо промените във външния вид водят 

до промени и в емоциите и поведението 

ни Затова гледайки себе си в огледалото

Ф
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ЗНА Е ТЕ ЛИ, ЧЕ...

....ПОПОО ССЕ Е ЩЩЕ Щ НИ Е ТТОО НО ННА А ККУУРУРРССС 
ПППОО ТАТАТАНН ЦИЦИ Ц  Е Е ВВЪЗВЪЗЗМ МОООЖЖЖ НННОООССТСТТ 
ЗАА А ННО ОВИВИ В ЗА ЗАПОПОЗ НАААН Н ССТТВВААА
ИИИдее тете т  нна диискскс котото текеке каа илили ннаа лаа а ттии ноноо паарар тти иии щеще е
се ес уувееу  рии ри те т  в в тото ва.ва. Н Наа д даданн сиинин гага ииилиии окко ллоо ннее--
го ог чо оч вевекв  заавъ въ рзвр а ма мнно го о зза ппоззн нна нн н сствтва ссс дрруу-у-
гии и темемт  пее рара ра ме ме нт нини и и и иин тете ресесес нии ллиичч ноосос тии.
ААкоА  ттатан ццн уву ва та те ла ттини ноо танан н цци,, н нне ее изкзкк лююч чече ноно
ня н кокойкой сиимпмпм пата тичи ченен ккака вва леререр д даа вви ппопо ка ннии нана 
таннц, ц за ащо що щото е ви ддял,ял,ял, ч че умуме етете е да сесе е двиви жижижиижижижижииииижииижиииижжиижиижи-----------
те те те кра сиси во в  по дан син н га.га. А какакак во щщее сее слууу чи и 
по-нана ататта ък меж ду вас, , нини и кко га нене ссе ззнааааааааааааааааеееееее.еееееееееееее

ПРЕДЛАГА
✓Индивидуално и групово обучение по 

латиноамерикански и бални танци.
✓Ежеседмична възможност за практикуване на 

наученото в реална танцова среда.
✓Групи за деца и ученици

(събота от 16 ч. и вторник от 19 ч.)))))))))))))))))))))))
Възрастта и предварителният опит са без знннннннннннннннннннннннннннначачачаччачачеачачачаааачачаачачаччачччччч ние 

и не влияят на доброто настроеоеееееееоеееениеннннннннн !

ул. „Загоре“ №3 (зад Орлов мост)
Записване на тел.: 02/ 944 92 35 (17–19 ч.),

088/ 670 78 04

Барби култура
Когато кажеш на момиченце „О, колко си краси-

ва!“, то вече знае, че е важно да бъде красиво. 

Едва-що проходило, момиченцето получава кук-

ла Барби, после втора, после семейство кукли

Барб с бебе Барб докато тр г е а

– Затова са и по-уязвими. И по-безми-
лостни към себе си. Те хулят своето тяло, 
обиждат го, изразяват омразата си към 
него не само насаме пред себе си, но го пре-
връщат в нещо като масов спорт. Често 
ще чуеш жена да се жалва на приятелката 
си: „Виж какъв целулит имам. Ужасен!“ А 
приятелката обикновено отговаря: „Ауу, 
вземи мерки, моля те!“ С което внушава 
на другата, че добрият стандарт, види-
те ли, повелява да се отнасяме критич-
но към себе си. Отношението на отхвър-

ляне и унижение към собственото тяло 

се просмуква и в цялостния „аз“ образ. 

И всичко се трупа „на сметката“ на са-

мооценката ни. Ти самата също си под-
властна на Барби културата, и то много. 
– Добре, де, но защо жената, която цити-

ра по-горе, трябва да понася целулита си? 

Защо да не отиде да є го махнат?

– Не съм казала да не отива. Но рискове 
има дори когато трябва да ти извадят 
зъб. Смятам, че тази жена трябва да е ин-
формирана за рисковете от подобна мани-
пулация и чак тогава да вземе решението. 
Популярността и успехите на козметич-
ната хирургия и козметичните корекции 
растат бързо. Достъпът до тях става все 
по-свободен. Преди години пластичната 

хирургия бе привилегия само на звездите. 

Днес тя се превръща в панацея.

„Като стана по-млада, и ще види той“ – 

заканва се 49-годишна жена, която е хва-
нала мъжа си с млада любовница. А в бра-
ка є от младини се трупат нерешени кон-
фликти. И това, че ще отслабне с липо-
сукция и ще си опъне бръчките, няма да 
задържи любимия є мъж завинаги у дома. 
Както и твоите чифт големи гърди не ти 
гарантират, че ще срещнеш и ще впеча-
тлиш с тях мъжа от сънищата си.

Искам да кажа, че хората се фиксират 
прекалено върху външните си дефекти и 
престават да търсят другата истина. 
Тези хора стават пациенти на клиники-
те по разкрасяване, правят си корекция 
след корекция и в крайна сметка пак не са 
доволни от резултатите. Някои от тях 
даже не могат да възприемат промяната, 
дори и силно да са я искали преди това. 
Защото конфликтът с техния „аз“ образ 
е толкова голям, че чак непреодолим. Тога-
ва следва стъпка към следваща корекция 
и/или към депресия и отчаяние. 

Нарича се дисморфофобия

шенството си и непрекъснато търси увере-

ние и успокоение от другите, че то не е тол-

кова фатално.

Състоянието на някои пациенти е 
толкова тежко, че нарушава способнос-
тта им да общуват нормално, да ходят 
на работа и да се появяват сред хора. 
Други се справят по-лесно с ежедневие-
то си и умело прикриват тревожност-
та и стреса, които изпитват. Предпри-
емането на процедури за отстраняване 
на дефекта в техния случай не е пра-
вилното решение, защото те често ос-
тават неудовлетворени от резултата. 
Всъщност много често самият резул-
тат им докарва още по-голям стрес. 

Ако в горните редове разпознавате нещо от себе си, ако скрити мисли и чувства провокират 

тревожни въпроси, когато четете историите, които разказвам, ако с вас се случва същото, което се 

случва и с моите „герои“, съберете кураж да поговорим и заедно да потърсим решенията. Можете да 

се обадите на 0898/464-770 или да ми пишете на e-mail: infoprim@mail.bg. Ако пък се притеснявате да 

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

Барби с бебе Барби и докато тръгне на учили-

ще, е погълнало цялата Барби култура.

Всъщност учени генерирали компютърен мо-

дел на жена с пропорциите на кукла Барби. И 

се оказало, че гърбът є е твърде слаб, за да

удържа теглото на горната част на тялото 

є, а обемът на долната част на трупа є едва 

би побрал половин черен дроб и няколко санти-

метра черва. Реална жена с подобна фигура би 

страдала от хронична диария и в най-добрия

случай би умряла от недохранване.

А група учени от Харвард констатирала, че 

откакто има кабелна телевизия на остров 

Фиджи, броят на заболелите от анорексия 

стремглаво се увеличил. При все че местните

се славели с предпочитанията си към по-пъл-

ни фигури. 

– Жените са по-зависими от външния си 

вид – прекъсна ме Ани.
– Затова са и по-уязвими. И по-безми-
лостни към себе си. Те хулят своето тяло, 
обиждат го, изразяват омразата си към 
него не само насаме пред себе си, но го пре-
връщат в нещо като масов спорт. Често 
ще чуеш жена да се жалва на приятелката 
си: „Виж какъв целулит имам. Ужасен!“ А 
приятелката обикновено отговаря: „Ауу, 
вземи мерки, моля те!“ С което внушава 
на другата, че добрият стандарт, види-
те ли, повелява да се отнасяме критич-
но към себе си. Отношението на отхвър-

ляне и унижение към собственото тяло 

се просмуква и в цялостния „аз“ образ. 

И всичко се трупа „на сметката“ на са-

мооценката ни. Ти самата също си под-

задържи любимия є мъж завинаги у дома. 
Както и твоите чифт големи гърди не ти 
гарантират, че ще срещнеш и ще впеча-
тлиш с тях мъжа от сънищата си.

Искам да кажа, че хората се фиксират 
прекалено върху външните си дефекти и 
престават да търсят другата истина. 
Тези хора стават пациенти на клиники-
те по разкрасяване, правят си корекция 
след корекция и в крайна сметка пак не са 
доволни от резултатите. Някои от тях 
даже не могат да възприемат промяната, 
дори и силно да са я искали преди това. 
Защото конфликтът с техния „аз“ образ 
е толкова голям, че чак непреодолим. Тога-
ва следва стъпка към следваща корекция 
и/или към депресия и отчаяние. 
– Разбрах. Ще се видим другата седмица.

Всичко това, което говорихме с Ани, 
е второстепенно в нейния случай. Най-
важната причина, поради която є е от-
казана операция на носа, е нейното за-
боляване. 

Нарича се дисморфофобия
Това заболяване се характеризира с прекале-

но ангажиране с мним или съществуващ ма-

лък физически дефект (най-често на кожата, 

косата или носа) – акне, кожни петна, окос-

мяване, изтъняване на косата, дълъг нос, чип

нос и т.н. Пациентът прекарва дълго време, 

проверявайки и сравнявайки в огледалото или 

по друг начин състоянието на „дефекта“. По

всякакъв начин се стреми да скрие несъвър-

шенството си и непрекъснато търси увере-
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К
олкото и да се грижите за себе
си, козметичните дефекти се по-
явяват ненадейно и са в състоя-ККние да съсипят живота ви. АкоКК

обаче знаете някои малки тайни, без про-
блеми ще отстраните или поне умело ще
маскирате внезапно появилата се пъпка
или неканените отоци под очите и умело
ще прикриете всяко несъвършенство.

Пигментни петна
КРИЙТЕ СЕ ОТ СЛЪНЦЕТО!

Причините за пигментациите са различ-
ни: заболявания на вътрешни органи, недос-
тиг на витамин С, злоупотреба със слън-
чеви бани... Преди да прибегнете обаче до
радикалните мерки на пластичната хирур-
гия, за да отстраните нежеланата пиг-
ментация, се консултирайте с дерматолог,
алерголог и ендокринолог. Възможно е поя-
вата на петната да свидетелства за иму-
нен срив в организма. Но независимо от
причините за появата им маскировката на
пигментациите е наложителна. Не само от
естетични съображения, а и заради здраве-
то на кожата петната не бива да бъдат
излагани на директното въздействие на
слънцето. Дебелият слой фон дьо тен ка-
тегорично отпада – така само ще привле-
чете вниманието към петното. При пър-
вата поява на хиперпигментация се препо-
ръчват избелващи маски, както и кремове
за изсветляване на кожата. При по-сериоз-
ни и трайни поражения се обърнете за по-
мощ към дерматолог, който ще ви назначи
избелващи процедури, включващи ексфолиа-
ция (за излющването на хиперпигментира-
ните клетки от повърхността на кожата)
и последващо третиране с активен серум
с растителни компоненти.

ПРОФИЛАКТИКАФ За да съхраните бело-
тата на кожата, мийте по-често лицето
с кисело мляко. Преди да нанесете под-
хранващ крем, изтривайте лицето с прясно

изцеден сок от магданоз, смесен със сока 
от 1/2 лимон. Два пъти седмично правете 
избелващи маски с краставица. И никога, 
дори и през зимата, не пренебрегвайте коз-
метиката, в това число и декоративната, 
с висок слънцезащитен фактор.

Разширени кръвоносни 
съдове

КОНТРОЛИРАЙТЕ ВЕНОЗНИЯ ТОНУС!

Появата на единични и множествени 
кръвоносни съдове („мрежички“ по лице-
то и тялото, но най-често по краката) 
е първият признак за варикозна болест. 
Причините за възникването є са различ-
ни – от тютюнопушене и заболяване на 
щитовидната жлеза до наследствено пред-
разположение. Резултатът винаги е един 
и същ: неестетични участъци по кожата 
и доста сериозна диагноза. Освен възмож-
ностите за „мигновеното“ (само 3–4 про-
цедури) отстраняване на разширените съ-
дове с помощта на лазер (процедурата се 
предлага вече почти във всеки козметичен 
център), специалистите препоръчват и ле-
чение с кремове и компреси. След нанасяне 
на сутрешния хидратиращ крем, нанесете 
на лицето и крем, съдържащ жизненоваж-
ния за кръвоносните съдове витамин К. 
Уморените ви и осеяни с капилярни „мре-
жи“ крака ще бъдат благодарни на лосиона, 
приготвен от прясно сварен зелен чай.

ПРОФИЛАКТИКАФ Топлите вани, сауната
и парните бани влошават венозния тонус
и провокират застой на кръвта. Ако ви е
грижа за състоянието на вените ви, по-
добре се откажете от подобни удоволст-
вия. Старайте се да се движите повече
и не носете стегнати дрехи. Обувките
ви не бива да бъдат на ток, по-висок от
4 см. Пийте отвара от червена боровин-
ка или шипка (1 с. л. плод на чаша вря-
ла вода). Обилното количество витамин
С, съдържащо се в тези плодове, укрепва
стените на кръвоносните съдове.

Акне 
СПРЕТЕ ДА НЕРВНИЧИТЕ!

Колкото и да е досадно, акнето поняко-
га се появява не само по лицата на под-
растващите. С подобен проблем често се
сблъскват и зрелите жени. Появата на
пъпките на по-късна възраст се провокира
от стрес и хормонални изменения (алкохол,
бременност, нередовна менструация). Ако
изведнъж се изпъпчите, заменете обичай-
ните козметични средства с тоник, гел и
крем за проблемна кожа. Не трябва да пре-
небрегвате и тайните от „аптеката“ на
баба. Ако възпалението е концентрирано в
една зона, най-често на челото, правете
компреси от бял равнец и лайка, като сме-
сите 3 с. л. от тази суха цветна маса с
30 г вазелин. Нанесете „мазилото“ на про-

ПРАВИЛАТА
на маскировката
Никой не е застрахован срещуНикой не е застрахован срещуууууууу к к к кккозозозозозозмммммемемеееммммметтттттттттитититититтичнчнчнчнчннчнии и иииииииии дддедедедедееееееееефефефефефеффефекткктктктктти.и.и.и.и

Появата на пигментни петна, дододододододдосасасасасасаднднднднннндндно о о о о оо акакакакакакнененененен , , , , , какакакакакакак пипипипипип лялялялялялярнрнрнрнрни и и и иии
„звезди“и стрии не е повод да отппупупупупускскскскскскатататататате е е е ее бебебебебеббезпзпзпзппзпомомомоммомо ощощощощощщщнонононоонно р р р р ръцъцъцъцъцъце.е.е.е.е   

Козметичните средства, какттототототооо и и и иии „ „ „„„ „нананананааророророророднднднднднднититититититите“е“е“е““е“ и и и ии илалалалалаачичичичичичи и и и иии 
мазила могат да заличаааааат т т тт попопопопоопослслслслслследедедедедедицицицицици итититититтите.е.е.е.ее
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блемните участъци, покрийте го с марля и
го оставете да действа 30 минути.

ПРОФИЛАКТИКАФ Движете се колкото е
възможно повече и почивайте на чист въз-
дух. Това ще ви избави от градския стрес,
който е главният виновник за акнето. Вни-
мателно подбирайте храната си. Рибата и
зеленчуците трябва да присъстват в ос-
новното ви меню. И категорично се отка-
жете от шоколада и газираните напитки.
Ако издържите на такъв хранителен ре-
жим, като бонус даже и ще отслабнете.

Стрии
МИСЛЕТЕ В АВАНС!

Тези неестетични белези по статисти-
ка са притежание на 80% от жените.
Стриите обикновено са следи от стреса
на кожата по време на бременност, физи-
чески натоварвания или рязко намаляване
или увеличаване на теглото. Всъщност те
представляват скъсани колагенови влакна.
Колкото и да е тъжно, предотвратяване-
то на появата им е за предпочитане пред
лечението им, което в повечето случаи е
невъзможно. 
В случай че вече сте ги допуснали, не

се отчайвайте. Когато забележите този
козметичен дефект, незабавно пристъпе-
те към действие (колкото по-рано започ-
нете лечението им, толкова по-ефектив-
но ще е то). Два пъти на ден втривайте
в проблемните участъци специален крем за
стрии. По време на лечението пийте кол-
кото е възможно повече вода – течност-
та ускорява циркулацията на кръвта и
обмяната на веществата. Ако лечебната
козметика не може да ви помогне, обърне-
те се към специалист. В салоните за кра-

сота ще ви предложат серия процедури – 
мезотерапия или лечение с лазер. 

ПРОФИЛАКТИКАФ По време на бре-
менност или при активни занимания със 
спорт носете стегнат сутиен с бандаж. 
Това ще намали и напрежението, което 
изпитва гръбначният стълб. Когато взи-
мате душ, насочвайте струята на вода-
та към корема и го масажирайте с кръ-
гови движения. Не забравяйте да използ-
вате остра масажна ръкавица или скраб. 
Тези процедури ще съхранят гладкостта и 
еластичността на кожата ви. Дори и да 
нямате такъв козметичен проблем, използ-
вайте козметични средства за стрии пре-
вантивно. Душ-гелът и лосионът за тяло, 
които използвате, трябва да съдържат 
витамин А, С и Е (помагат за укрепване 
еластичността на кожата).

Изпотяване 
ДА ЗАТВОРИМ ПОРИТЕ!

Повишеното потоотделяне е съпроводено 
от силна миризма – една от най-неприят-
ните изненади, които може да ни предложи 
тялото. С този недъг е недопустимо да 
се примирите. Най-малкото защото да не 
се борите с изпотяването си е неприлич-
но. Областта на подмишниците трябва да 
миете 2 пъти дневно с хладка вода. След 
това внимателно подсушавайте тези зони 
и ги третирайте с талк (детска пудра, 
пудра с цинк или парфюмерийна). От обил-
ното потене на ръцете и краката ще ви 
спаси отварата от лайка (6 с. л. лайка за-
лейте с 2 л вряла вода, похлупете съда и 
изчакайте течността да се запари в рам-
ките на 1 час). След като прецедите раз-
твора, го стоплете, ако е нужно, и напра-
вете с него 20-минутна вана на стъпалата 
и дланите. Ако страдате от изпотяване 
на краката, в арсенала ви за борба с не-
приятното явление непременно трябва да 
включите специален дезодорант за ходила. 
Тежките случаи на хиперхидроза (профузно 
изпотяване) е препоръчително да се леку-
ват с хирургична намеса.

ПРОФИЛАКТИКАФ Веднъж в годината в 
продължение на 4 седмици приемайте про-
филактично отвара от настойка на сал-
вия (градински чай) и коприва. Залейте 15 
г сухи листа с 2 ч. ч. гореща вода. Пийте 
по половин чаша два пъти дневно, а след 
това по веднъж в продължение на 2 дни. 
Дори да не страдате от прекомерно по-
тоотделяне, витамините, приети чрез чая, 
няма да ви навредят.

Проблеми с косата
СЛЕДЕТЕ ЗА ЗДРАВЕТО СИ!

Нищо не издава състоянието на органи-
зма така, както косата. Дори при най-

малка нередност тя започва да се къса,
да цъфти и даже да пада. Друга причина
за нездрава коса са неправилните грижи за
нея. Ако използвате неподходящ шампоан,
кожата на главата ви може да се възпали,
което да доведе до себорея. Специалисти-
те в козметичните фирми са разработи-
ли средства за всякакви проблеми. А ако
комбинирате професионалните грижи с на-
родна медицина, успехът ви ще е гаранти-
ран. Ако имате мазна коса, след като я
измиете с подходящ шампоан, втрийте в
скалпа сок от репей (настърганото свежо
растение залейте със спирт и оставете
да престои, а преди употреба разредете с
вода в съотношение 1:1). 
Сухата коса можете да третирате с ов-

лажняваща маска. С пърхота трябва да се
борите с медицинска козметика, като при
много тежките случаи е необходимо да се
обърнете към дерматолог.  

ПРОФИЛАКТИКАФ За да се радвате на
здрава и блестяща коса, научете няколко
лесни правила за обгрижването є. Никога
не я мийте с много гореща вода, защо-
то тя активизира работата на мастните
жлези и към края на деня прическата ви
няма да изглежда много шик. Не забравяй-
те да използвате и балсам за коса, но го
нанасяйте само в краищата. В началото
на лятото си набавете козметични сред-
ства със защитен фактор от вредните
ултравиолетови лъчи. Преди да боядисвате
косата си и след това задължително пра-
вете подхранващи маски. Всяка рязка про-
мяна на имиджа (от брюнетка в блондинка
или обратното) е желателно да реализира-
те с помощта на професионалист. Тогава
шансовете ви да добиете цвета, за който
сте мечтали, силно нарастват.
„Въоръжете“ се с хубав гребен или чет-

ка (най добре дървен, с редки зъби) и обез-
ателно по веднъж в годината (най-добре
през март) пийте специален комплекс ви-
тамини за коса. 

Ноктите 
ЛАКИРАЙТЕ ГИ!

Ако ръцете на жената издават нейната
възраст, то ноктите без думи говорят за
отношението є към нея самата, както и
за здравословното є състояние. Неподдър-
жаните, чупливите нокти, „опаковани“ в
кожички, със сигурност ще развалят об-
щото впечатление за вас. Грозният мани-
кюр не може да бъде компенсиран нито
със стилна вечерна рокля, нито със скъпи
бутикови обувки. За да приведете ръцете
си в ред, започнете с масаж на кутикула:
обработете проблемните участъци с гли-
церинов или детски сапун и с помощта на
мека четка (може и с четка за зъби) на-

Нашето предложение
Интензивен концентрат за намаляване на

бръчките LUMENE Time Freeze Той е с охлаждащ

и бърз лифтинг ефект. Стяга кожата и заглаж-

да дълбоките бръчки около очите, устните и че-

лото. Микросфери с хиалуронова киселина уве-

личават обема си чрез абсорбиране на влага от

кожата и запълват дълбоките бръчки, а свет-

лоотразяващият ефект допринася допълнител-

но за оптическото им туширане. Арктическият 

бял торф, който се използва само в продуктите

Lumene, е богат на фитостероли и растител-

ни естрогени, които активизират естествения

процес на регенерация на кожата и подо-

бряват еластичността є. Penta
peptides & bio-communicator™ е 

уникална комбинация от водорас-

ли, нектар от водна ли-

лия и соя, която стя-

га кожата, стимули-

ра междуклетъчната 

комуникация и ускоряват

синтеза на колаген и еластин. Само 

10 минути след нанасянето на крема 

кожата е по-гладка с 22%. След 8-сед-

мична употреба – с 42,4%. Цена на 14 

ml: 28,60 лв.
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Нова апаратура за мезззззозозозозоозоззозззззозотететететететееетететерарарарарарарррааарапипипипипипипипипипииипия.я.яя.я.яя.яя.я.. 

Лечение на бръчки и стттттттттттттттттттттттттягягягягяягягяяггягананананананананнанне е е е е еее е е е нананананананананааааа 

кожата.

Съвременнннннононононоонононнноно

оборудван ццццццеецецецццецеццецецецецеццецецц нтнтнтнтнтннтнттнтнтнтнтърърърърърърърърърърърррър
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София, бул. „Македония“ 44

(Руски паметник),

тел. 02/951 59 34

правете лек пилинг в проблемните зони, 
за да отстраните мъртвите люспици от 
кожичките. Преди сън нанасяйте върху 
плочките крем за нокти. Той активизира 
кръвообращението и заглажда неравности-
те. Редовно натривайте ноктите си с 
парченце лимон – той има омекотяващи и 
избелващи свойства. Преди да пристъпи-
те към отстраняване на кожичките, по-
тапяйте ръцете си във вана с хладка са-
пунена вода. Ако ноктите ви са чупливи, 
използвай втвърдител с калций и плодови 
киселини. За да ги заздравите, ги трети-
райте с вани с морска сол (разтворете в 
топла вода 1 ч. л. сол и подръжте ръце-
те си в нея в продължение на 20 мину-
ти). След не повече от седмица ноктите 
ви ще станат лъскави и здрави. 

ПРОФИЛАКТИКАФ Нездравословното хра-
нене, злоупотребата с алкохол, анемията и 
хормоналните нарушения възпрепятстват 
нормалния растеж на ноктите. Затова се 
хранете правилно. За дълги и здрави но-
кти менюто трябва да включва доста-
тъчно количество белтъчини и витамини 
А и Е. Редовно нанасяйте върху ноктите 
заздравяващи средства. Не ги лакирайте 
често с тъмен лак, защото ще загубят 
естествения си цвят и ще пожълтеят. 

Тъмни кръгове 
и торбички под очите

ВЪЗСТАНОВЕТЕ
КРЪВООБРАЩЕНИЕТО!

Най-тънка и чувствителна е кожата 
около очите, затова за нея трябва да по-
лагате специални грижи. За да предотвра-
тите появата на кръгове и торбички под 
очите, редовно нанасяйте овлажняващи и 
лифтинг кремове в тази зона. Те подпома-
гат разнасянето на венозния оток и въз-
становяват водния баланс. Немалко инте-
ресни рецепти предлага и народната ме-
дицина. Нашите баби например са се из-
бавяли от тъмните кръгове под очите с 
помощта на обикновен картоф, сварен с 
обелката. След като картофът изсти-
не, се обелва, разполовява се и двете по-
ловини се слагат върху очите да посто-
ят 30–40 минути. При подпухнали клепа-

чи помага компресът от намачкани свежи 
листа пресен магданоз. Добавете към тях 
2 ч. л. сметана и нанесете тази маска 
върху клепачите. Изчакайте да подейства 
20–30 минути. Подутините ще спаднат 
мигновено. Отоците под очите намаля-
ват и от ледена маска. Парченца начукан 
лед поставете в найлонова торбичка и 
подръжте пликчето под очите в продъл-
жение на 5 минути. Леда можете да за-
мените с пакетчета билков чай (филтър 
за еднократна употреба). Торбичките чай 
залейте с гореща вода, охладете ги после 
в хладилника и ги подръжте студени вър-
ху клепачите за няколко минути.

ПРОФИЛАКТИКАФ Водете здравословен 
начин на живот и полагайте специални 
грижи за зоната около очите. Редовно на-
насяйте подхранващ крем в областта на 
околоочния контур, но с потупващи движе-
ния (в никакъв случай не го разтърквайте!) 
в посока от вътрешния ъгъл на окото към 
външния (за горния клепач) и от външния 
към вътрешния (за долния клепач).

Последици от епилация 
ДЕЙСТВАЙТЕ ГРАМОТНО!

Процедурата за отстраняване на нежела-
ното окосмяване не е най-приятната. Кол-
кото по-болезнена е била тя, толкова по-
трагични са последствията. За да избегне-
те появата на пришки, възпаления и врас-
нали косъмчета, полагайте правилни гри-
жи. Редовно обработвайте повърхностния 
слой кожа със скраб и гъста четка. Така 
изтънелите косъмчета няма да променят 
посоката на растежа си. След епилацията 
задължително нанасяйте върху третира-
ния участък успокояващ крем или етерич-
ни масла от мента или лимон.

ПРОФИЛАКТИКАФ Преди да пристъпи-
те към епилация, внимателно почистете 
кожата, защото боди лосионите създа-
ват невидим мазен филм върху нея, който 
може да затрудни равномерното отделяне 
на космите. В деня на епилация не ходете 
на солариум (или на плаж), за да избегне-
те допълнителното раздразнение на кожа-
та. И запомнете, че процедурата ще бъде 
доста по-болезнена, ако сте напрегнати, 
превъзбудени или ако сте в мензис. 

...Принцес крем Подхранва благодарение на ви-

тамин Е и екстра-

кта от водорас-

ли в съдържанието 

си. Подходящ е и за

дневна, и за нощна 

грижа през студени-

те месеци на годи-

ната. Отличен за-

щитник е на кожата

от студ и вятър.

...дълготраен фон дьо тен 24h 

CONTROL с коензим Q10 Той за-

щитава кожата от вредните

атмосферни влияния през сту-

дените месеци и същевремен-

но я укрепва и я прави по-елас-

тична.

Без поражения от студа с помощта на...
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ПО-ОПТИМИСТИЧНА
âèçèÿ

ТРУДНО Е ДА НАДХИТРИМ ПРИРОДАТА. НО МОЖЕМ МАЛКО 
ДА Є ПОМОГНЕМ – ДА НАКЪДРИМ ПРАВАТА КОСА НАПРИМЕР. Є

ИЛИ ОПТИЧЕСКИ ДА УГОЛЕМИМ МАЛКИТЕ ОЧИ 
И ДА „ВКАРАМЕ“ ПЛАМЕННОСТ В ПОГЛЕДА. Никой, даже признатите красавици, не

е доволен изцяло от своята външ-
ност. Спомнете си този факт, ко-
гато за стотен път се огледате из-

питателно и критично в огледалото. „Гло-
балните“, невероятно болезнени проблеми
с прекалено тънките коси, с прекалено
дребните къдрици (пружинки), с невпечат-
ляващите малки очи, с късите мигли и с
тънките устни не са толкова страшни,
колкото ви се струва. Те са поправими.
Ако се отнесете грамотно към недоста-
тъците си, никой няма да ги забележи!

ПОДСТРИЖКА И ПРИЧЕСКА

Високо чело? Прикрийте го с бретон.
Кръгло лице? Подстрижете косата до ра-
менете и я филирайте стъпаловидно по
дължините. И не забравяйте, че същест-
вуват десетки варианти за прически от
една и съща изходна подстрижка.

ЦВЕТЪТ РЕШАВА ВСИЧКО

Не вярвате, че може да се преобразите
тотално, ако изберете правилния за вас
цвят за коса? Пробвайте. Но ако боядис-
ването ви е за първи път, задължително
посетете фризьора си. Не се боядисвай-
те сами вкъщи.

Óìååòå ëè 
äà ðèñóâàòå?

ВВ „ВВВ „В „тантанантатантт демдеемдемдемдем“ с“ с“ с“ с ооч очочоччнатнататнатнатнатната ла ла ла ла инииниинииия мя мя мя можеожеожеожеожежете тте те те да да да д приприприприпр даддаддаддаддаддададетеетеетеетеетеететее по попопо по п п -яс-яс-ясяс-ясен еененене

конконкононнтуртуруртуртурт  и  и и изризрзризризразиазиазиаааазителтелтелтелтелттелнососносноост нт нт нтт нт а оаа оа оокоткоткоткото, о, о, каккаккакк ктото тото тото и ди ди ди а уа уа уа уа уа велвелввелвеллв ичиичиичичиич те тете тетее обеобебеобеоб ма ма мааа
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С грижа за сухата кожа
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ЛЕЙ ДИ КРЕМ
Дне вен крем с ви та мин А 
и екстракт от 
во до рас ли за глад ка 
и хид ра ти ра на ко жа.
То зи не жен дне вен крем 

оси гу ря ва оп ти мал но ни во

на хид ра та ция и подх ран ва не. Екстрактът от 

морс ки во до рас ли за ед но с ви та мин А доп ри на-

ся за бла гот вор ния ефект вър ху ко жа та.

Най-доб ро то пред ло же ние на „Дер ма кол“ за

неж на та и де ли кат на су ха ко жа, ко я то се нуж-

дае от подх ран ва не и вла га, е се ри я та от про-

дук ти с кра си ви име на – Лей ди, Ку ин, Прин цес,

Кла сик кре м, ко и то съдър жат морс ки во до рас ли

и цен ни ви та ми ни.

ПРИН ЦЕС КРЕМ
Подх ран ващ крем 
с ви та мин Е и екстракт 
от во до рас ли
Бла го да ре ние на ви со ко то 

съдър жа ние на подх ран-

ва щи със тав ки кремът е 

под хо дящ за днев на и нощ на гри жа за ко жа та. 

Съдър жа цен ния ан ти ок си дант ви та мин Е и

екстракт от во до рас ли. Кремът е от ли чен

за щит ник за ко жа та от неб ла гоп ри ят ни те 

външни вли я ния – студ, вятър, слън це...

КУ ИН НО ЩЕН КРЕМ
Но щен крем с ви та мин Е 
и екстракт от во до рас ли
Кла си чес ки подх ран ващ

крем, кой то оси гу ря ва и

не об хо ди ма та хид ра та ция 

на ко жа та. Съдър жа комп лекс от хид ра ти ра щи 

ком по нен ти, допъл нен с ви та мин Е и екстракт 

от во до рас ли. Ре зул татът е глад ка, све жа и

елас тич на ко жа, хид ра ти ра на, подх ра не на и

доб ре под гот ве на за след ва щия ден.

АСОТАТАО ЗА КРАВСВСВСВСВСССССССВССССВСВССВВВ ИЧИЧИИИИИИИИЧИЧИЧИЧИЧИЧИЧЧИЧИИЧЧЧИЧИЧИЧЧЧЧИЧЧЧЧИЧЧЧИЧЧЧЧККККККККОКОКОКОКОКОКККОКОККОКОКККОКОКОКККККОКОКООООО З З З ЗЗЗ З ЗЗ ЗАА АААААА ААААААА ККККК

КЛА СИК КРЕМ ЗА ОЧИ
с ви та мин Е и 
екстракт от во до рас ли
Лек крем за неж на та ко-

жа око ло очи те с ви та мин

Е, хи а лу ро но ва ки се ли на и

екстракт от во до рас ли. 

Кремът съз да ва за щи тен слой вър ху повъ-

рхно ст та на ко жа та, оси гу ря ва не об хо ди ма та 

хид ра та ция, под дър жа глад ко ст та и елас тич-

но ст та на неж на та ко жа.

иален вносител „Ралица“ ООД:Офиц

1463 София, ул. „Хан Аспарух“ 35,

тел. 02/980 33 15, факс 02/980 48 99,

Е-mail: dinpg@techno-link.com.

 Çà ïîâå÷å ïèùíîñò â êîñèòå

За лишените от пищност коси оптималният вариант е да се накъдрят химически  в корените (особе-

но по линията на челото). Това ще им придаде желания ефект на разкошен обем. Подобна процедура 

се прави и при прораснали корени на наскоро накъдрена трайно коса. 

Ìèãëè
Даже и ако миглите ви са къси и прави като кос-
мите на четка, има начин да ги „принудите“ да се 
извият съблазнително с помощта на устройството 
за извиване на мигли. Нужният ефект се постига 
за 3 минути.
Съвет Дългите мигли се извиват лесно и само с
четката на спиралата за мигли.

Óñòíè
Ако те са „плоски“ и тънки, използвайте само 
перлено червило и гланц за устни в светли цве-

тове. Във вашия случай най-подходящ е контурът 
тон в тон. Прекалено пухкавите устни пък може-

те да „намалите“ с тъмноцветно червило. 
Съвет На пазара се предлагат специални гелове, съ-

държащи „подуващи“ вещества, които мигновено 
придават обем на устните.

Î÷è
Вдлъбнатите, не много големи очи можете да на-
правите по-изразителни, като нанесете светли сен-
ки за очи с блестящи частици точно под веждите
и като разнесете сенки в по-тъмен цвят по сгъвки-
те на клепачите.
Съвет Ще създадете илюзия за по-голямо простран-
ство около окото, ако съсредоточите цвят във
външния му ъгъл.

Искам буйни къдрици!
Подарената ви от природата права коса

никак, ама никак не съответства на ро-

мантичния образ, който искате да създа-

дете за себе си. Тогава грабвате машата 

и... Химията също може да ви е полезна, ко-

гато става дума за трайно къдрене на ко-

сата. Но в никакъв случай не се подлагай-

те на студено къдрене, ако косата ви е

слаба и тънка. Впрочем такава коса биха

я развалили дори и машите. Нея можете

да я направите на букли само с помощта

на ролки. Но не спете с ролките и ги нави-

вайте по-хлабаво (да не усещате опъва-

не в корените). Притежателките на тън-

ки коси трябва да използват задължител-

но специализирани продукти, които пред-

пазват косъма, преди да сушат косата си 

със сешоар.
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ТЕЧНА ОСНОВА 
Течните фон дьо тени могат да бъдат с лека или с хипер

покривност, дълготрайни, матиращи, изглаждащи и такива за
чувствителна кожа. Златните частици в състава им правят
кожата по-сияйна, но тъй като акцентират върху фините
бръчици, за дамите с по-зряла кожа са по-подходящи продукти
със светлоотразяващи пигменти. Течният мейкъп се дозира по-
пестеливо. Изборът на продукти в тази ниша е най-голям.

КОМПАКТНА ОСНОВА 
Това са продукти с плътна кремообразна консистенция, кои-

то най-често се предлагат в кутийки или щифтове. Те съдър-
жат най-голям процент цветни пигменти (до 35%). Най-голя-
мото им достойнство е перфектната им покривност. Зато-
ва са незаменими за матиране. На дамите със суха и по-зряла
кожа препоръчваме да използват тези продукти само за осве-
жаване на тена (от време на време), а не за полагане на ба-
зовия грунд.

КАМУФЛАЖНА ОСНОВА 
По консистенция тези продукти приличат на паста. От

всички други грундове, тези съдържат най-много пигментни
частици (от 50% нагоре). Разработени са за маскиране на бе-
лези, акне, изгаряния или изразени пигментни петна. Фикси-
ращата камуфлажна пудра е водоустойчива (не се разтича в
плувния басейн и в сауната). Отстранява се със специални раз-
гримиращи средства.

ПУДРИ 
�Новата мода в САЩ са минералните пудри, които прите-
жават покривните свойства на фон дьо тена, но са разрабо-
тени за чувствителни кожи, тъй като се нанасят с няколко
докосвания на четката. Използват се вместо фон дьо тен, но
трябва да изберете вид, който е съобразен с типа на вашата

кожа. За фиксиране на основата се използват прозрачни пуд-
ри (много светли на цвят, почти безцветни). �За матиране на 
блестящите участъци по кожата е добре да се използва пра-
хообразна пудра с цвят, еднакъв с естествения цвят на кожата. 
Сухата кожа трябва да се напудри само там, където е необ-
ходимо – най-добре със специална пудра, разработена за суха 
кожа (без значение дали компактна, или на прах). 

ФОН ДЬО ТЕН, КОЙТО СЕ ПРЕВРЪЩА 
В ПУДРА СЛЕД НАНАСЯНЕТО

Тези продукти са гелообразни. Нанасят се лесно и изсъх-
ват до копринен, лек матиран завършек. Съдържат вода 
като първа съставка и емулгатор (например глицерин). Усе-
щат се по-леки върху кожата. Върху смесена или мазна 
кожа са дълготрайни, тъй като кремообразните съствки 
са намалени до минимум или отсъстват. Придават полума-
тиран до матиран завършек с прозрачна до средна покрив-
ност. Действат отлично на нормалните към мазните кожи 
и на смесените. Консистенцията не изисква напудряне след 
нанасянето на продукта.

Принципи на нанасянето
Дали ще нанесете мейкъпа с четка, пръсти или 

гъбичка, е въпрос на предпочитание. По-важно-

то е да го разнесете правилно. 

С пръсти се работи най-бързо. Техниката е под-

ходяща за начинаещи. Върху по-големите участъ-

ци продуктът се разнася с помощта на показа-

леца, безименния и средния пръст (с лек натиск,
за да може да влезе в порите). Върху по-малки-

те участъци (например около носа) се използва 

един пръст.

Четката за нанасяне на основата изисква малко по-

вече сръчност. Първо, част от продукта се изсип-

ва върху едната длан и оттам по малко се загребва

с четката. Разнася се в посока от ствола на носа, 

през бузите към контура на лицето. Понеже учас-

тъците са големи, натискът с четката също тряб-

ва да е по-голям (1). Веднага след това върху съща-

та половина на лицето, пак в посока от вътре на-

вън, се обработва брадичката (2) и накрая и челото

(3). Чак след това се пристъпва към нанасяне на ос-

новата върху другата половина на лицето.

ОСНОВА С... 
ОСНОВАНИЯ

КОГАТО ИЗБИРАТЕ ГРУНДИРАЩ ПРОДУКТ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД НЕ 
САМО КАКЪВ Е НА ЦВЯТ, НО И КАКВА Е КОНСИСТЕНЦИЯТА МУС О О О С С
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ИГРА С

ф р и з ь о р с к и  с а л о н

Монката

Нора Кали

ЦециМърфи

(шефът ☺)

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.

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, отбелязвай-

те на пощенския плик „За рубриката „Фризьорски салон“. Съветите от стра-

ниците на БЕЛА ще са безплатни за вас. Ако решите да ги приложите на прак-

тика 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.

А може даже и безплатна пица (от съседната пицария) да ви предложи, в слу-

чай че се забавите прекалено там. Защото в „Мърфи“ освен фризьорство, ма-

никюр и козметика за коса предлагат и компютърна модулация и обучение по…

фризьорство. Кой знае, може и да се запалите по тази професия.имиджад
Б

ързо, красиво и стилно 

дд
клиентките към фризьо

дд
та си. Дължината на к

дд
какво значение...

Ако искате да очаровате всички на някое парти или да на-
правите силно впечатление на някой колега в офиса, най-лес-
ният начин е да промените прическата си – да си направи-
те оригинална подстрижка, да поекспериментирате с налич-
ната дължина на косата и даже да подкъсите косата, но без
да използвате ножица. Днес всичко това е възможно благода-
ррение на съвременните стайлинг средства, специалните уреди
за оформяне на прическата (включително четките и гребени-
те). Тогава не е ли глупаво да се отказвате да експерименти-
ррате с косата си?

КАКВО ЩЕ МИ ОТИВА?
Това е настолен въпрос на всяка втора клиентка, която иска

да промени нещо в косата си. При избор на прическа, както и
при избора на дрехи или грим е важно да знаете как да мас-
кирате недостатъците си и да подчертаете достойнствата
си. Големите очи например не е нужно да криете под дълъг
бретон, а широките скули могат лесно да бъдат завоалирани
с и ури оса, адаща вър у ице о.с кичури коса, падаща върху лицето.

РазРазРазбърбърбърбъррканкананканкани ки ки ки ичуичуичуичуичуририририр
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�ÙËÁ¸ÓÒÚ‚Ó �Ï‡ÌËÍ˛ 
�ÍÓÏÔ˛Ú˙Ì‡ ÏÓ‰ÛÎ‡ˆËˇ 
�ÍÓÁÏÂÚËÍ‡ Á‡ ÍÓÒ‡ �Ó·Û˜ÂÌËÂ 
ÔÓ ÙËÁ¸ÓÒÚ‚Ó

—ÓÙËˇ, ÛÎ. KÓÌÒÚ‡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

КЪСО

От късата коса можете да направите прическа във
френски стил. Процесът обаче ще ви отнеме много
време. Първо, оформете прическата на влажна коса, а
след това внимателно я изсушете със сешоар и с по-
мощта на кръгла четка. Накрая нанесете фиксиращ гел 
(моделиращ, със суперсилна фиксация) за блясък.

РОМАНТИЧНО

Вариант, който не е сложен за изпълнение, но изисква преди това
косата да се навие на спирали със специална маша. Готовите къдрици
разпределете на маша за изправяне на коса и с нейна помощ загладете
косата до средата, започвайки, естествено, от корените. Накрая фик-
сирайте прическата с лак за коса със суперсилна фиксация.

Пътят на ресането
Гребени са използвали още в каменната ера. Но 

ако тогава те са служили за украшения, то днес

към ресането дамите предявяват къде-къде по-

вече изисквания. Жените обичат гребени със за-

облени и полирани в краищата зъбци. Зъбците не

бива да са остри, защото при ресането могат да 

наранят кожата на скалпа.Най-добрият фризьор на света
Отличителни белези на любимия коафьор

Убеден съм във факта, че няма добри, по-добри и най-добри фризьори, 
и вярвам в него. Защо?

Щом клиентите са разнородни в техните капризи, характери, предпочи-

тания и стилове, значи и фризьорите не правят изключение. Аз напри-

мер за някои дами съм най-добрият фризьор на света, защото съм с екстра-

вагантно мислене, използвам разчупени техники в работата си и съм по-

нестандартен в решенията си. Но с тези мои качества мога да се окажа

най-лошият фризьор на света за по-шаблонните и по-консервативни клиент-

ки. И е напълно в реда на нещата да не им се харесам. За тях най-добрият 

фризьор на света би се оказал някой друг.

Както казва един мой приятел – „всичко е въпрос на химия между фризьо-

ра и клиента“. Веднъж харесат ли те като човек и професионалист, отър-

ване няма.

В нашата работа смятам, че най-важното нещо е комуникацията между 

фризьора и клиента. Но как ще протече тя и на какво ниво, зависи изцяло от

фризьора.

Когато откриеш своя любим фризьор – онзи, който оцветява косата ти не-

вероятно и я подстригва модерно, онзи, който ти дава най-ценните съве-

ти, как да поддържаш прическата си вкъщи с минимални усилия, – може да

се окаже, че той не е само твой фризьор, а и твой близък приятел. Най-ва-

жното си остава обаче твоят фризьор да отговаря на твоя стил – екстра-

вагантен, елегантен, консервативен, фешън или още там каквото определе-

ние си му измислила.

Симеон ВЕДЕВ

Откровенията на Мони

Колкото по-здравослов-

но се храните, толкова по-устойчи-

ва на външните промени, лъскава и плътна 

ще е косата ви. Много важни хранителни състав-

ки за нея са цинкът (от месото и ядките), сярата (от 

яйчения белтък), селенът (от картофите), витамини-

те от В групата (от месото и пълнозърнестите проду-

кти), мастните киселини омега-3 (от рибата), витамин 

С (от киселото зеле и цитрусовите плодове) и сили-

цият (от пълнозърнестия хляб). Онова, без кое-

то косата ви не може, са... 2 литра вода 

на ден!
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В
съвременното зъболечение няма
място за болезнени манипулации.
В Западна Европа и САЩ вече
е пораснало поколение, което

не свързва посещението при зъболекар с
болка. Това се дължи на масовото прила-
гане на упойки. В САЩ дори чистенето
на зъбен камък е под анестезия. За жа-
лост в България битуват много догми,
които пречат на масовото прилагане на
упойки и които искам твърдо да заклей-
мя като погрешни.

1. „Мен упойки не ме хващат!“ „Док-
торите ми казаха, че боли, поне-

же не ме хващат упойки. А те не ме
хващат, понеже пия алкохол, пуша или
имам много чувствителна нервна систе-
ма.“ Това са абсолютно неверни твърде-
ния и всеки анестезиолог би ме подкре-
пил. Няма резистентни на зъболекарски
упойки хора. Има само неточно и непра-

вилно поставени такива! Вярното твър-
дение в този ред на мисли е, че нар-
котиците са несъвместими с упойки и
комбинираното им приложение може да
доведе до неприятни последици. Алкохо-
лът, напротив – потенцира действието
на анестетиците. С други думи, усилва
ефекта им.

2. „От упойките ми става лошо, гади 

ми се, не мога да дишам и т.н.“ Тези
реакции, наречени от лекарите вегета-
тивни, не се дължат на упойките, а на
уплах. Един от най-силните инстинкти
е инстинктът за самосъхранение и вся-
ка манипулация, свързана с инвазия над
човешкия организъм, поражда психически
и вегетативни реакции. По-просто каза-
но, дори мен ме е страх, когато ми сла-
гат упойка, независимо че сам съм сла-
гал стотици.

3. „Упойките са вредни!“ Упойките, 
както всички други химически ве-

щества, са токсични, но човек с телес-
на маса 70 кг може да поеме 10–12 ам-
пули анестетик без странични ефекти! 
Забранено е единствено поставянето на 
упойки на бременни поради риск от ув-
реждане на плода. Затова в целия циви-
лизован свят жените, планиращи бремен-
ност, минават през основен зъболекарски 
преглед, за да предотвратят опасността 
по време на бременност да ги заболи зъб. 
Защото, ако това се случи, или трябва 
да изтърпят болката с риск от спонта-
нен аборт, или ще трябва да им се сло-
жи упойка с риск от увреждане на пло-
да. Дори и пред тази алтернатива упой-
ката понякога се предпочита. 

4. „На възрастни хора и на деца не се 

слагат упойки.“ На възрастните 
хора се слагат обикновени упойки, но на 
деца и на пациенти с високо кръвно на-
лягане се слагат упойки, които не съ-
държат адреналин. Доказано е обаче, че 
болката покачва нивата на собствения 
адреналин в кръвта многократно повече, 
отколкото упойка с минимално съдържа-
ние на адреналин 1:100 000 (една част 
адреналин, отнесена към 100 000 части 
упойка в една ампула), която е с много 
по-силно и по-дълготрайно действие от 
обикновената.

5. „Самото поставяне на упойката е 

много болезнено.“ Това не е вярно! 
Днес се използват не игли и спринцов-

ки, а специални шприцове с иглички, де-
бели само 0,3 мм, които някои пациенти
дори не усещат.

6. 
„Упойката може да ме „пусне“ по 

време на манипулацията и тогава 

болката ще е внезапна и силна.“ Повече-
то ми пациенти се оплакват, че упой-
ката ги е държала много дълго. Анесте-
тичният ефект трае средно 2–3 часа,
но е най-силен от 30-ата до 60-ата ми-
нута! Отпускането от ефекта на упой-
ката е винаги бавно и постепенно.

7. „Сложиха ми упойка и ми изтръпна 

цялата челюст, не можех да се храня, 

да говоря, да си мърдам устните...“ Най-
неприятна е упойката за кътниците на

долна челюст, защото от нея изтръпва
половината челюст, половината език, бу-
зата и устната от същата страна. Но
това трае 2–3 часа! За зъбите на горна-
та челюст упойките са с ограничен об-
хват – засягат само съседните зъби, бу-
зата или устната над тях.

Д-р Цветан ПЕШЕВ, стоматолог
(Следва)

Ако проявявате желание лично да се убедите в способностите на д-р 

Пешев като стоматолог, а не само да четете статиите му, можете 

да се обадите на телефони: 02/952-27-55 или 0889/983-959, за да си за-

пишете час за посещение. Кабинетът се намира на бул. „Ген. Тотлебен“ 

№89, вх. „Б“, ет. 1. Дано да ви е наблизо!

УПОЙКИ НЕ СЕ ПОСТАВЯТ НА
 

АЛЕРГИЧНИ ПАЦИЕНТИ, КОИТ
О 

НЕ СА БИЛИ ПОДЛОЖЕНИ НА 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ТЕСТ ЗА АЛЕ
РГИИ.

НЯМА ДОБЪР ЗЪБОЛЕКАР, 

КОЙТО НЕ МОЖЕ ДА ПОСТАВЯ 

ДОБРЕ УПОЙКИ.

упойкиЗЪБНИТЕ
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А
ко спазвате прости-
те правила на „зим-
но съществуване“, 
болестите няма да 

посмеят да ви доближат. Това, 
което трябва да направите, е 
да увеличите съпротивителни-
те сили на организма към ви-
руси и инфекции. Кои са хит 
начините за укрепване на иму-
нитета през зимата?

СПОРТ ВЪПРЕКИ…
Обикновено се сещаме да 

сваляме килограми, когато
времето се стопли и вече сме
„ужасно надебелели“, та да се
покажем в секси къса пола. Но
по-правилното време за влиза-
не във форма за пролетта е
зимата.
Проблемът е, че през сту-

дените месеци, с намаляване
на светлата част на деня, на
никого не му е до спортува-
не. Въпреки всичко се поста-
райте да преборите леността
си и поне 2 пъти седмично
да ходите във фитнес зала-
та, занимавайки се по 45 ми-
нути със стягане на мускули-
те. Или пък правете сутреш-
на физзарядка. Защото пони-
жаването на мускулния тонус
води не само до хилави мус-
кули, но и до отслабване на
сърцето и съдовете. На па-
дането на температурите и
атмосферното налягане хила-
вият, нетрениран организъм

реагира с главоболие, просту-
ди или най-малкото с лошо
настроение.

ВЛАЖЕН ВЪЗДУХ

Добре би било до обърнете
внимание какво е качеството
на въздуха в помещенията, в
които работите и живеете.
Пуснете малко влага в него!
Централното парно отопление
прави атмосферата в сгради-
те пустинна. А това е вред-
но не само за кожата.
Първи на пътя на вирусите

към тялото застават... но-
сът, и по-точно „реснички-
те“ в него, които не дават
възможност на нито една га-
дост да проникне в организма.
Ако въздухът в помещението
е прекалено сух, то тези рес-
нички, с които е тапицира-
на лигавицата, престават да
функционират нормално и не
изпълняват добре своята зада-
ча. Тогава организмът „губи“
предната си защита. Затова
се старайте да поддържате
влажността в помещенията,
в които работите и спите,
на нивото между 50–60% с
помощта на преносим овлаж-
нител за въздух или обикно-
вена купичка с вода, сложена
върху радиатора.
Още един начин да помог-

нете на организма да прежи-
вее зимата е да го „излъже-
те“ да възприема студа като
удоволствие. Започнете зака-
лителни процедури! Взимайте
душ всяка сутрин, независимо
че сте се къпали вечерта. И
завършвайте всяка сутрешна
баня с контрастни душове.

Те са много полезни за кръ-
воносните съдове. Ако сте
много зиморничави, действай-
те постепенно: първо смене-
те горещата струя вода с
топла, след това – с хладка...
И всеки ден постепенно уве-
личавайте разликите в тем-
пературите. Препоръчително
е да се запишете на акваае-
робика или просто да плува-
те в басейна – така вашето
тяло ще стане по-устойчиво
на вирусите. 

ПЕРФЕКТНИЯТ 
„ТРЕНАЖОР“ 
ЗА СЪДОВЕТЕ

Не по-малко ефективен на-
чин за укрепване на имуните-
та е банята. Но не обикно-
вената, а парната, турската
и руската. Горещата пара в
съчетание с хладна вода мно-
го добре стимулира кръвонос-
ната и лимфната система и
работата на сърцето. Освен
това топлината в банята е
великолепен „тренажор“ за съ-
довете и малките капиляри,

ЗЗЗЗЗЗимЗЗимЗимЗимЗимЗимЗЗЗЗЗимЗимЗимЗЗимЗимЗимЗимЗимЗимЗЗЗимимЗимимЗ мЗиммЗ ммЗ ммиммЗимЗЗЗимматататататаатаатаатататаатаатааатаатаааттаатааааааа  еее е   найнайнайнаййнаййнайй-п-п-по-по-поо-по-подходддддходходхоххохохооххохохохохохоооддхохходхоодходходхдхооооооххдхохдххдхооддддхдхдхдхдхоодддддддд ддддддддя-дя-я-я-дя-дддддя-дд

щщщщщиящищиящищиящщщщщщииящияящщщщщ т сттт ст ст ст ст ссссеезезоезозооезооеее н знн зн зн ззззззззззззззззззззззззза за за за за за за за зза ззананианииинининииииианиииинианиниининниммма-ма-ма-ма-ма-ма-

нннннияниянияниянияниянннн  с  сс с с фитфитфитфитфифифитфитфитфитфиттфифитифифиф неснеснеснеснесснессессссссс. . .. ФФФФФФФФФФФФФФФФ. ФФФФ. Ф.. ФФ.. ФФФФ. ФФФФ. ФФ. ФФФФФФФФФФФФ ФФФФФФФФФФииииииииизиззиззиизиизииииизиииизиии че-че-че-чче-чче

ссскскаскассссссск татата тататаа актактакакакактактаактактактактививнивнвнниввннииви остоостостостостт за за ззаааз-з-з

ддддрадрадрадраддддрадд вяввявввяввявявявааааа а ма ма мма ма мусусскскскккксккксуу улулиулиулиулиулииллиуул те тете тетете те и ии и
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ПО-КОМФОРТНО 
ПРЕЗИМУВАНЕ
ПО-КОМФОРТНО 
ПРЕЗИМУВАНЕ

НАШИЯТ ОРГАНИЗЪМ ТРУДНО ПОНАСЯ ПРОНИЗВАЩИЯ ЛЕДЕН 
ВЯТЪР, СНЕЖНИТЕ ВИХРУШКИ И ВЪОБЩЕ ЗИМАТА. АКО ИСКАТЕ 

НАСТИНКИТЕ И ГРИПЪТ ДА ВИ ЗАОБИКАЛЯТ, ДЕЙСТВАЙТЕ!

През зимата 

не можете да минете 

без витамини

Ако не разполагате подръка с овлажни-

тел за въздух, сложете съд с вода в бли-

зост до радиатора
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които са разположени по по-
върхността на кожата. Сте-
ните на кръвоносните съдове 
се заздравяват, кръвта се оч-
иства, токсините се извеж-
дат навън чрез потта.
Отделете два дни в сед-

мицата за посещение на пар-
на баня (ако не на турска) – 
това ще понижи с 50% ри-
ска от заболявания. Обикнове-
но парата е напоена с различ-
ни етерични масла. От то-
плината порите се отварят 
и етеричните екстракти вли-
зат по-лесно в организма, за 
да го лекуват и тонизират. 
Сауната също е препоръчи-
телна през зимата.
Ако влизането в парна баня 

или в сауна ще ви е за пър-
ви път, преди това ви пре-
поръчваме да се консултира-

те с лекар. 

ТВОИТЕ СЪЮЗНИЦИ 
ВИТАМИНИТЕ

Тези малки „катализатори“ 
принуждават човешкото тяло
да се бори с различни възбуди-
тели на болести, в това число
и с вирусите. През зимата на
пазара няма много пресни пло-
дове, но дори и парниковите
зареждат организма с витами-
ни. Така че включете в днев-
ния си режим по 400 г свежи
цитруси, броколи и брюксел-
ско зеле, които ще обезпечат
добрата защитна функция на
имунната система.
Можете да си набавите вита-

мини и от витаминните препа-
рати, които се продават в ап-
теките. Те също съдържат ба-
лансирано количество от тези
ценни за организма вещества. 
Главният помощник в бор-

бата с вирусните инфекции
е витамин С. Неговите най-
важни функции са, че укреп-
ва стените на кръвоносните
съдове, подобрява работата
на сърдечносъдовата система
и защитава тялото от на-
шествието на вируси.
И още. За да издържи ваша-

та имунна система проверка-
та на зимата, спазвайте ре-
жим и си осигурявайте дос-
татъчно време за сън – не
по-малко от 8 часа. Посто-
янното недоспиване отслабва
защитните сили.

ПарПарПарПарПарПарПарПарПарПарПарПарррррррнатнатнатнатнатнатнатнатнатнатнатната ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба баняаняаняаняаняаняаняаняаняаняаняаня иииииииииии и саусаусаусаусаусаусаусаусаусаусаусаууууууунатнатнатнатнатнатнатнатнатнатнатната иа иа иа иа иа иа иа иа иа иа иа идеадеадеадеадеадеадеадеадеадеадеадеадддддд лнолнолнолнолнолнолнолнолнолнолнолно тртртртртртртртртртртр трррррррениениениениениениениениениениениениратратратратратратратратратратратратрррррр стстстстстстстстстстст стениениениениениениениениениениениенитететететететететететете нананананананананананана кръкръкръкръкръкръкръкръкръкръкръкрърррррр вонвонвонвонвонвонвонвонвонвонвонвоносносносносносносносносносносносноснитеитеитеитеитеитеитеитеитеитеитеите съсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъ съдовдовдовдовдовдовдовдовдовдовдовдовдддддд ееееееееееее

Спазвайте режим на сън и физи-

ческа активност, за да сте сил-

ни и бодри през студените месе-

ци на годината
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С
воята популярност ирландските
танци дължат на знаменитото
шоу на Флетли. Днес те са ис-
тинска мания по света – от-

криват се нови и нови школи, а спорт-
ните центрове с охота включват в про-
грамите си тренировки с такова наз-
вание.
За ирландските танци е характерен

бързият ритъм (довиждане, излишни ки-

лограми!) и 
ито в идеал
пълняват в подскок. Привидно се движат 
само краката, потропвайки бързо, игри-
во и увлекателно. Но корпусът, рамене-
те и ръцете трябва да са опънати като 
струна, което ги натоварва активно. 
Хубавото на ирландските танци е, че 

могат да се танцуват соло и няма да ви 
се налага да си търсите партньор (т. е. 
да увещавате гаджето или мъжа си да 
идват с вас на тренировки). Ирландски-
те танци поддържат духа и фигурата, 
развиват чувство за ритъм и пласти-
ка, приучват към виртуозно владеене на 
тялото. Не губете време, а още вкъщи 
пробвайте да овладеете първите стъп-
ки, които ние се опитахме да обясним 
разбираемо под вещото ръководство на 
Влади. Трябва ви само диск с ирландска 
музика. „Музиката те запалва по танци-
те, изпълва цялото ти същество и за-
почва да диктува движенията“ – убеж-
дава ме Влади.

ЛЮБОПИТКИ

�Първите сведения за ирландските 
танци датират от ХІ век. Танцьо-

рите отмервали увличащия ритъм, стро-
ени в редици един срещу друг или дви-
жейки се в кръг по двойки.

�В средата на ХVІІ век, по време на 
английската колонизация, започват 

гонения на всички проявления на ирланд-
ската култура. През това време танци-
те се разучавали тайно на селски вече-
ринки. Първите танцови школи се появя-
ват в началото на ХVІІІ век.

�Обувките за танци са най-важният 
аксесоар. Токчетата им са израбо-

тени от специална смола. Отпред имат 
текстолит, който помага танцуващият 
да се задържи на пръсти. Токът, както 
и предната част на обувката издават 
специфични звуци, които са различни в 
зависимост от това, как удряте с обув-
ката по пода.

�
�По време на 1-часово занимание с

ирландски танци се изгарят 500 ка-
лории.

�Невероятно, но факт! В школа-
та на Влади най-масово напират да

танцуват ирландски танци феновете на
Мерилин Менсън – 15–16-годишни тий-
нейджъри.

УГОВОРКИ

�С ирландски тан-
ци може да се

занимава всеки, без
значение на каква въз-
раст е и каква физи-
ческа подготовка има.
Страдащите от сър-
дечносъдови заболява-
ния и варикоза се на-
лага да танцуват по-
лежерно – т.е. да из-
пълняват същите
движения, но без под-
скоци.

�За начинаещите
се препоръчват

2 занимания от по
30–40 мин седмично. Напредналите мо-
гат да си позволят от 3 до 5 едночасо-
ви тренировки в седмицата. 

�Всяко спортно облекло е подходящо,
но ако дамите искат да си създадат

настроение, могат да облекат къса черна
клош поличка върху черен клин.

�За предпочитане е подът, върху
който ще се танцува, да е застлан

с килим или мокет. Така се намалява рис-
кът от травми. 

�По време на танца ръцете са изпъ-
нати плътно край тялото и са сви-

ти в юмруци. За начинаещите е препоръ-
чително да танцуват с ръце на кръста

за баланс. 

�Винаги се тръгва от
трета балетна пози-

ция (виж снимката).

застигащите се стъпки, ко-
лния случай трябва да се из-

к к П в в ж

Стиловете в ирландските танци са
два – real и l jig.
П в 1 в

ИРЛАНДСКИ 
ТАНЦИ

Манията

д

Владислав Петров, по-извес-

тен като българският Майкъл

Флетли, тече смесена кръв –

майка му е украинка, а баща му

българин. Влади е роден в Ру-

сия, но е отраснал в Плевен.

От 7 години живее в София.

Създател  на първата по рода 

си трупа за ирландски танци

в България – „Келтски ритми“.

През 2001 г., когато истински-

ят Флетли гостува в зала № 1

на НДК, Влади остава зашеме-

тен от шоуто. Толкова се за-

палва по ирландските танци, че 

решава да стане танцьор и хо-

реограф. След грандиозния спек-

такъл не мигнал цяла нощ, за

да разучава на стоп-кадър вся-

ка стъпка от видеозаписа на 

Lord Of The Dance. И въпреки че

е спортен тип (завършил е те-

нис на корт в НСА), никога пре-

ди тази паметна нощ не се бил

пробвал в танците.

В жилите на 27-годишния

Визитка
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Ако вече сте запалени и искате да научите и други тънкости на ирландския танц, направете 
го заедно с Влади на стадион „Васил Левски“, в спортен клуб „Актив“ (зала № 3). Той е там вся-
ка събота от 15.00 ч. и всеки понеделник от 19.00 ч.

Позиция 1 
(подготвителна)
От трета балетна по-

зиция изнесете десния

крак напред в шпиц.

Позиция 6 
Прехвърлете тежестта

на тялото върху десния

крак, като едновремен-

но с това направите скок 

напред и в същото вре-

ме сгънете левия крак и 

го изнесете встрани зад

десния.

Позиция 7 
Изнесете свития ляв крак 

пред десния в трета балет-

на позиция.

Важно! След като разучите

позиции 5, 6 и 7, изпълнете

цялата стъпка бързо, като 

броите наум „скок-две-три“.

Накрая сглобете стъпка

„хоп“ и стъпка „скок“, като

броите наум „хоп-две-три; 

скок-две-три“.

Позиция 10
Приземяване.

Важно! Упражнявайте се в 

подскоците на серии от по 

6–8 изпълнения.

Скок на позиция 

Позиция 8
От трета балетна позиция при-

клекнете, за дa отскочите.

Позиция 9
Летяща фаза: отблъснете

се едновременно с двата

крака от пода и скочете на-

горе, като във въздуха сме-

ните местата на краката,

за да се приземите с левия 

отпред.

Позиция 2
Стъпка „хоп“: сгънете изне-

сения десен с камшично дви-

жение пред коляното на ле-

вия крак.
Стъпка „скок“

Позиция 5
От трета балетна позиция изнесете де-

сния крак опънат в коляното нагоре. Кра-

кът е в шпиц.

Позиция 3
Стъпка встрани: пристъпе-

те встрани с повдигнатия

десен крак, като докоснете 

пода само с пръсти.

Позиция 4
Приберете левия крак до

петата на десния (тре-

та балетна позиция). 

Важно! Като разучите 
позиции 1 (изходна), 2, 3 
и 4, изпълнете цялата 
стъпка бързо, като бро-
ите наум „хоп-две-три“.

ТАНЦ ПО КАРТИНКИ Стъпка „хоп“

1 2 3 4 5

6
7

8 9
10
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х р а н е н е

Н
икой няма да се изне-
нада, че модни тен-
денции съществуват 
и сред вкусотиите 

с много калории. Пък и вся-
ка дама след бутик за дрехи 
с най-голям ентусиазъм би се 
пъхнала в някой за шоколади. 
Е, цените и там са достой-
ни за Версаче, но и стогра-
мовото блокче от хипермар-
кета може да разкаже дълга 
история, защо има точно та-
къв вкус.

Соцреализъм 
в една (народна) 

вафла
Най-важният тест за един 

производител в наши дни е
именно вкусът. В близкото
минало нещата се свеждаха
до съвсем естествени процеси
– като видиш някъде домат,
той си има вкус на домат
(същото важи и за джина, че
и за зрънчото дори). Но нео-
граничените (химични) възмож-
ности на индустрията предла-
гат днес нещо като джакузи
за изтънчените ни стомаси – 
и ги глези ли, глези. Друг е въ-
просът, доколко е полезно, но
и това ще обсъдим.
Не върви обаче да се оплак-
ваме, знаейки как се облизваме
всеки път, щом разопаковаме
вкъщи нещо ново.

Сладки временаСладки времена
Особености на вкуса
Някои сладкиши се хапват по халат, но за други не се минава без 

черна бална рокля. И пак ароматът е в основата на този фено-

мен!

Старите златни вкусове и днес са на мода. Шоколадът
не престава да бъде шлагер – всички поколения вина-

ги тръпнат, предчувствайки наслада от неговия вкус. Ве-
терани, но не за изхвърляне са и още аромати, които пече-
лят по точки – сметана, бадеми, лешници, кокос и, разби-
ра се, ванилия!
От по-новото поколение аромати, даващи вкус, а често и
име на любимия десерт, на върха май е тирамисуто. Неус-
тоима е също канелата, както и капучиното. Билките също 
са популярни – независимо дали овкусяват обикновени българ-
ски лукчета, или пък скъп колбас. 
Още нещо нашенско: киселото ни мляко звучи достатъчно
екзотично (здравословно също), за да обещава вкусни изнена-
ди в състава на продукти от много страни по света. Това 
е бъдещето на вафлата, бисквитата, сока и дори шоколада! 
Въпросът е да се сблъскате с нещо неочаквано – например 
с мляко, в което е забъркан някакъв южноафрикански плод.
Любопитството няма как да не ви бръкне в портфейла. 
Картинките на странности като акай, танг-мо и италиан-
ска праскова изкушават от опаковките. Саскатун не е име
на змия, а при шарън не става дума за попрехвърлилата из-
кусителна възраст Стоун. Всичко обаче си струва да се
опита – дори десерт с вкус на драконов плод...
Изкушенията в тази висша лига на ароматите са способни
да съчетаят вкуса на синя слива с този на градинска мен-
та, шоколад и... индрише. Надяваме се да сте ги пробвали
предварително, преди да се окажат в симпатичната тор-
та. Въпрос на вкус е да завършите вечерята с нещо, съ-
държащо грейпфрут и ром едновременно, пък дано да бъде
вкусно.

вАроматът е една от най-важните причини да 
си изберем нещо сладичко и днес от магазина. 
Вкусът му обаче е плод на сложни проучвания и 
въпрос на... мода.

е аромати, да-ОтОт попопо-по- вновновновновотоооотоото попопоо по по поп колкололкокок еениениниииеениеее

е на любимия ващи вкус, а честтотоо и иии имеимеимеимеимеме

тирамисутодесдесдесдесдесертертертрр , н, н, а върха май е т
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Класическото ни наследство 
от социализма бе ароматът 
на ванилия – съвсем естест-
вен и безвреден – в сухи пас-
ти, нишестета и всевъзмож-
ни десерти. Помним и онзи на 
леблебия, ама я по-добре за-
дълго да го забравим. Шоко-
ладовият вкус по онова време 
бе някак корекомски – сигур-
но затова днес залива всичко, 
що е сладко. Колкото повече 
обаче се разраства производ-
ството на сладкиши, десер-
ти и зърнени продукти, тол-
кова по-различни ще са вкусо-
вете – ако следваме логиката 
на западния пазар.

Здравословно, 
но на картинка
Изследванията по света де-

монстрират, че в момента 
най-модерен е ароматът на 
горски плодове. Само през не 
толкова далечната 2005 годи-
на са се появили общо 5300 
продукта с именно такъв 
вкус. Повече са единствено 
тези, „оцветени“ от вечна-
та сладост, неземното изку-
шение, наречено шоколад. Забе-
лязва се и още една интересна 
тенденция. Знаете за всичко, 
що ни заобикаля и „твърди“, 
че водим безразборен... храни-
телен живот. Вкусовете също 
се подчиняват на тази мания 
за здравословност, налагайки 
ни да усещаме повече вкуса 
на нар например. Покрай него 
шанс получават и други ек-
зотични плодове, пристигащи, 

ако съдим по имената им, пра-
во от джунглата – каламанзи,
юзу, рамбутан... За червения
портокал няма смисъл да си
говорим, но андийската къпина
и морската слива може да по-
търсите по опаковките на ня-
коя кутия натурален сок.
Логиката на производители-

те всъщност е чисто пазар-
на. Оригиналността наистина
забавлява, но купувачът се вли-
яе от общите настроения. То-
ест манията да се живее здра-
вословно директно се пренася в
храната ни. Но една добра но-
вина винаги върви в комплект
с една не толкова приятна.
Забавните опаковки и новите
вкусове според специалистите
не носят повече здраве. Дори
да сте изчели цялата „Бела“,
обясняваща на висок глас как
нарът понижава риска от сър-
дечносъдови заболявания, това
не прави бисквитите с вкус на
нар, които вчера сте откри-
ли в магазина, по-здравословни!
Подчертайте си го с маркер,
защото пазарните анализато-
ри отбелязват именно таки-
ва нагласи у купувачите, то-
ест у нас.
Да не говорим, че в повечето 

случаи новият аромат означава
нови разработки в областта
на синтетиката – оцветите-
ли, подобрители, овкусители...
Именно тук трябва да се за-
четем в ситните буквички по
опаковката – по-ситни даже
от тези, съобщаващи цена на
1 есемес в рекламите.

Естествено, 
калорични

Полза от манията за при-
родосъобразен живот все пак
има. Според маркетингови-
те проучвания поведението
на купувачите – най-вече във
Великобритания – кара про-
изводителите все повече да
се обръщат към естествени-

те овкусители. Защото иначе
един зле скроен надпис в из-
вестна верига хипермаркети,
печелеща на воля доверие у
клиентите си, ще се окаже
самата истина. „Чай с вкус
на мента“ гласеше той, пре-
връщайки и дребната полез-
на тревица в нищо повече от
обслужващ бизнеса продукт.
Манията по ароматите е

заляла САЩ, но Европа бър-
зо я догонва. Тестени изде-
лия, снаксове, сладкиши – ця-
лата промишленост вижда в
тях необикновената състав-
ка, която ще ги направи па-
зарни шампиони. Но докато
те отчитат продажби, кан-
тарът вкъщи признава само...
килограми. Вярно, вкусен е, но
май е по-добре да оставим на-
страна този хубав шоколад с
аромат на... шоколад.

Красимир ПРОДАНОВ,

главен редактор
на списание „Усури“
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П
астичките и всич-
ки останали сладки
неща действително
могат да прибавят

излишни килограми към ваше-
то тегло. В случай че това
вече се е случило при вас,
трябва да обърнете внимание
на количеството енергия, ко-
ято изразходвате. Ако ваша-
та работа не изисква никакви
физически усилия, офисът ви
се намира точно до дома ви
и пълните стомаха си като
бездънна яма, естествено, че
всяко изядено хлебче ще на-
прави така, че да личи, че
сте го изяли. 

ЗА ДА НЕ ПРЕЯЖДАТЕ И ЗА ДА СЕ ЧУВСТ-
ВАТЕ ВИНАГИ БОДРИ, ДИЕТОЛОЗИТЕ ПРЕ-
ПОРЪЧВАТ ХРАНИТЕ С ДЯЛОВО РАЗПРЕ-
ДЕЛЕНИЕ 55–60% ВЪГЛЕХИДРАТИ, 

25% МАЗНИНИ И 15% БЕЛТЪЧИНИ.

Обърнете внимание, въглехи-
дратите са ни нужни повече
от всичко и причината е, че
се разграждат най-бързо и са
източник на лесна енергия за
организма. Остава да разбере-
те на кои от тях следва да
отдадете предпочитание.

СЛОЖНИ И ПРОСТИ

И хлябът, и плодовете, и
зеленчуците съдържат въгле-
хидрати. Да приписвате ви-
ната единствено на хляба и
да продължавате само с пло-
довете и зеленчуците, е не-
правилно. Всяко прекаляване с
продукти в менюто има сво-
ето отражение върху органи-
зма. За да избегнете непри-
ятностите, трябва да позна-

вате въглехидратите, които 
биват два вида – прости и 
сложни.

СЛОЖНИТЕ СЕ СЪДЪРЖАТ В ПЛОДОВЕТЕ, 
БОБОВИТЕ ХРАНИ, МАКАРОНИТЕ И ЖИТ-
НИТЕ РАСТЕНИЯ.

Те са богати на влакнини, 
нискокалорични са, но въпреки 
това поддържат дълго вре-
ме необходимия на организма 
енергиен статус и ни даряват 
с чувство за ситост. Препо-
ръчително е сложните въгле-
хидрати да се приемат на за-
куска.

ПРОСТИТЕ ВЪГЛЕХИДРАТИ СЕ СЪДЪРЖАТ 
В СЛАДКИТЕ ПЛОДОВЕ, ЗАХАРТА И В ПА-
КЕТИРАНИТЕ ПРЕРАБОТЕНИ ХРАНИ, КАТО 
НАПРИМЕР БИСКВИТИ И СЛАДКИШИ.

Простите въглехидрати не
са толкова богати на влак-
нини и са по-калорични от
сложните. Разграждането им
води до светкавичен прилив
на енергия, която обаче бър-
зо се изчерпва. Простите въ-
глехидрати са идеални за меж-
динните закуски (между ос-
новните хранения).

С МАКАРОНИТЕ 
НЯМА ПРОБЛЕМИ

Спагети със сметанов сос,
бутерки с масло, торта с де-
бела глазура... Повечето от
нас обожават тези вкусотии.
Но когато натрупаме излиш-
ни килограми, веднага обвиня-
ваме за всичко макароните и
хляба. Те обаче не са толко-
ва виновни. Обяснението е, че
пълнеем от мазнините, които
са два пъти по-калорични от
въглехидратите. 

ВЪГЛЕХИДРАТИТЕ
БЕЗ ВИНА ВИНОВНИ

50% и повече

хляб, ориз, 
макарони,
плодове, 
зеленчуци, 
фасул, леща, 
грах и мед

20–50%

соя, фъстъци,
грозде, мляко и
млечно-кисели 
продукти

20% и 
по-малко

орехи, дроб, те-
лешко месо, яйца

практически
никакви 
въглехидра-
ти

месо, риба, краве 
масло

Важни източници на въглехидрати

НАПРАЗНО СЕ ТРЕВОЖИТЕ, АКО ВСЕ ОЩЕ МИСЛИТЕ 
ТЕСТЕНИТЕ И СЛАДКИТЕ ИЗДЕЛИЯ ЗА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ 
ВРАГОВЕ НА ВАШАТА ФИГУРА.
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Офиката

К
расивото декоративно дърво
расте по паркове и градини.
Като диворастящо се среща
в просветлени гори, слънче-

ви планински местности, край пътища
и рекички. Офиката е висока, с гладко
светлосиво стъбло и зеленикави клонки
с тъмнозелени нечифтоперести продъл-
говати листа. Цъфти на бели кичести
окръглени ароматни съцветия, има сочни
яркооранжеви или червени зърнести плод-
чета на гроздовете. И листата, и пло-
довете на офиката са лечебни, но в на-
родната медицина по-често се използват
плодовете.

ЛИСТАТА

съдържат много витамин С, флавоноиди
и фитонциди и други. От тях се при-
готвя отвара при анемии, изтощения,
инфекции и хиповитаминози.

Рецепта за отварата В 400 г вряща
вода се варят 5 мин 2 с. л. сухи листа
от билката. След като изстине, теч-
ността се прецежда и се пие 3 пъти
дневно по 1 винена чаша преди хранене.

ЗРЕЛИТЕ ПЛОДОВЕ

съдържат висок процент витамини А, С
и Р, лимонена и ябълчена киселина, сор-
бит, плодови захари, минерални соли (ка-

лий, калций, фосфор, манган), белтъчини, 
целулоза, амигдалин (отровно вещество, 
което е складирано в неузрелите плодо-
ве). Плодчетата се използват за лечебни 
цели само узрели и меки (може и ослане-
ни и замръзнали). От тях се приготвят 
сокове, кисѓли, желета, сиропи, ликьори 
и пестили. Беритбата им е през късна 
есен – от септември до ноември. Сушат 
се на слънце или в сушилни (до 60 °С) 
или разстлани върху порести материи на 
до 3 см в сухи, проветриви помещения. 
Съхраняват се в торби от зебло и се 
пазят от гризачи и птици. 

КАКВО ЛЕКУВАТ ПЛОДЧЕТАТА

Лечебността на плодовете е многоас-
пектна. 

�Те действат противовъзпалител-
но, противоревматично, тонизиращо, 

кръвоусилващо, уриноотделително, леко 
слабително и жлъчкогонно. Освен това 
тонизират храносмилането и кръвонос-
ните съдове, понижават високото кръв-
но налягане, стойностите на лошия хо-
лестерол и на мазнините в черния дроб 
и притежават защитни свойства сре-
щу радиация.

�Като диетична храна плодовете на 
офиката са подходящи за общо ук-

репване на организма и на нервната сис-

тема, на мускулния тонус и при диабет
и хипоксия.

�Сиропът, приготвен от свежи пло-
дове, е ефективно слабително сред-

ство при запек. Той стимулира уринира-
нето при пясък и камъни в пикочния ме-
хур и бъбреците, облекчава ставни и рев-
матични болки. 

Два цяра
 Сироп от пресни плодове 100 г плодове 

от калина се намачкват в хаванче и се зали-

ват с 200 мл вряла вода. Оставят се да кис-

нат 4 часа. Течността се прецежда и се изпи-

ва на части в рамките на един ден. Приема се 

при стомашно-чревни възпаления и газове, при 

жлъчни и чернодробни заболявания. Плодовият 

екстракт има запичащо действие при хронични

диарии у стари хора. 

 Отвара от изсушени на слънцето плодове

Тя помага при ревматизъм, хипертония, ате-

росклероза и белодробни болести. 1 с. л. счука-

ни в хаван плодове се варят 5 мин в 400 мл вря-

ла вода. Отварата се пие 3 пъти дневно по 120

мл преди ядене. 

В народната медицина от млади клонки
се прави отвара при кожна туберкулоза,
а плодовете се използват за облекчаване
на симптомите при диария, дизентерия,
отоци, скорбут и безапетитие. Контуз-
ни подутини, натъртвания и изкълчвания
се облекчават от лапи, приготвени от
намачкани пресни листа и плодове. 

Д-р Неделка МИТРЕВА
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Г
рижата за интимната хигиена

е част от ежедневието и само-

чувствието на всяка жена. Още

през 60-те години на миналия век дер-

матолози и производители на козматолози и производители на коз-

метика отчитат факта, че обикно-о

вените измиващи козметични среред-д-

ства причиняват неприятни сърбърбежи

и зачервявания на лигавицитете нна ин-

тимните зони. Почти няма ма предстата-

вителка на женския пол, , която поне

веднъж да не се е сблъсксксквав ла с широ-

ко дискутирания проблблем „ббяля о тече-

ние“.

Неприятни и мъчиителни са оплакаквав -

нията при жените,е, пррояо вяващи се при и

различни възпаленения на ггене италиите,

които водят додод  ежедневенен д иском-

форт, затруднеениия я и притеснеенин я по

време на секс.

По лигавицатта на в влаагагалището се

развиват лакктобацилии, кооити о под-

държат киселла среда, прередпд азазваща

от неблагопррриятното развиттие нна

патогенни заароодидиши. Неблагоприиятя -

ни фактори за наруушеш нието на кисе-е-

линността наа влагалиищнщ ата лигави-

ца са лечениетто с антибииото ици, хор-

моналните смуущения, захарнияият диа-

бет, честите ввлагалищни промививки,

неправилното и и непеподходящо изполлз-з-

ване на обикновенени анттибактериални

кърпички и влагалилищни татампони, как-

то и посещенията а на фитнесес зали и

басейни. Същественна е и ролятата на

стреса, водещ до нарарушения в киссе-е

линността на влагалищищната лигави-

ца и до развитието на гъгъбички и бак-

терии.

Кожата на тялото е с киселелинност 

5,5, а киселинността на влагалищлището

е около 3,5–4. Обикновеният душ-гш-гел

или сапун правят „интимния“ баланснс

още по-алкален, изсушават и дразнят

кожата. Специалните „кисели“, обо-

гатени и с природни продукти сред-

хигиества за интимна хигиена почисттвав т 

меко, унищожават в врер дната флора и ижават

успокояват разненаната лигавица. ват раздр

Преди ят на паазаз ра, те са еди да ссе появя

прпреминали еобо ходимите тесстот ве за преминали нееобо хо

поносимост.
АкАко по някакви приичич ни средата ввъвъв 

влвлагалалищи ето промени кикиселинността 
си, брб оятт на лактобактерериите сил-
но наммала ява а и освободилото ссе прос-
транствово с е зааеме а от други миккророби. 
ТаТакова състоояня ие ссе определя от леле-
кариитет  като диисбсбактетериоза. Тя нала-
га ежедндневно използвзване нан  качестве-
ни продуктти и за интимнана хиггиеи на.

„Флоражин“ ее в вече познатта,а  а ии п ред-
поп читана на бълглгара ския пазарар серрияи , 
препепоръчвана от гиненеколози и ддерерма-
толозизи. Включва богатаа г гама от проро-
дукти, обобогатени с природндни екстра-
кти, подпомамагащи лечениетоо и  про-
фиф лактиката наа в влагалищните въвъзпз а-
лениния.


Интитимният течен сас пун за еже-
дневнаа х хигиена „Флоражжини “ съдържа 

лал ктобацили и и и млечна киселлини а. Мек 
поочичистващ прододуку т с антибактктери-
аллнан  аактивност, ттой осигурява заза-
щитаа и  ппрор филактика срс ещу раздраз-
нения и във зппала ения. Особбене о необхо-
дим е по вререме нна менструалелен цикъл 
и в послеродовв п перриоиод.


Вагиналният дудуш ш заза промивки с с
хлхлоро хексидин и лакактот бабацили „Фло-

ражин““ притежава проотит вововирусно 
и противогогъбично действие.е. Лизизати-
те на лактобобаца или имат т. нанар.р  бба-а
рир ерен ефект – ппрер чат на развититие-
тоо н а други патогенннни зародиши и на а
възпаллити елни процеси. ИзИ ползването 
на душа попозволява дълбоко о почиства-
не. Продуктътът е подходящ слеед д анти-
микотично лечеченин е, след приклюлючвч а-
не на месечния циккълъл и след полов кон-н-
ттакт.


ВаВагиналният гел с лалактобацили 
„Флоражоражин“ осигурява влажнжност на 

влагалищнатата лигавица. Съдърржаж  гли-
цецерин и силбион н заз  хидратиране и о оме-
кокотятявав не, елестин хих дролизат (от ес-с-
тестствевен н произход) заа х хидратиране и 
защитата, лиизаз ти на лактобобацили с ба-
риерно дейейсттвив е и хлорхесккидидин глю-
конат, ефекттиви енен срещу някойй в видо-
ве бактериални, вив руруснс и и микотичнчни 
прричи инители. Удобнбната а а опаковка от 
6 еднонократни дози решаш вава м ъчител-
ния пробблел м със сухотатата и ддиском-
форта на ввлалагалището.


Вагиналните е овули „Флоражин“н  саа 

ороригинална разраработка за подърър-

жане ии възстановяванне е на нормална-

та бактетерир ална флора нна а влагалищ-

ната лигавицица. Съдържат лилизаз ти на 

лактобацили, пододържащи физиолологич-

ноо P h в стойности и 4–4,5, глицериидиди 

нан  пшеш ничени кълновеве с  епителизи-

ращощо дейействие, стабилиизизирана фор-

ма на вив таамим н С и млечнатаа к исели-

на. Екстраактк ътт о т морски водорраса ли 

дедейства успоокок явващащо и противосърър-

бежнжно.о


„Флораражин“ сребрро о е ноовав  формула, 

съдържащща колоидалноно среебрбро, хиал-

уронова киселиинан  и екстракакт т отт ж жит-

нин  зародиши. Проодудуктът е пододходяящ щ

за ввлал галищно приложожение след гигине-

кологичнчни манипулации, вводо ещи до на-а-

рушаване ццеле остта на лигававици ата.

Интимната хих гиена е и част оот т гри-

жажата за сексуалнното о здраве. Когаатот  

лигаавив цата на влагалалищи ето е здрава, 

без учасстът ци със зачервявявания възпа-

ления и ранинички, тогава и ририскът от 

зазарар зи е по-малълък.

Пррододуктите с марарка „Флоражин“ моможе 

да ннама ерерите в аптечнната а мрежа.

Статиятта подготви

д-р Цецаа В ЛАЕВА,

дед рматовенереролог 

в МЦМЦ „ДДово ерие“ – Софифия

тет л. 0 02/4036112,2  
мобилен:н: 088888727899

усещане за здраве и комфорт
ЗА ВСЯКА ЖЕНА
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П
о данни на Световната здрав-
на организация ежегодно от 
грип се разболяват около 20% 
от населението на планетата. 

Впрочем, да се различи грипът от респи-
раторните инфекции, които се провоки-
рат от около 200 вируса, е трудна зада-
ча. Лекарите признават, че нерядко по-
ставят диагноза „грип“, ръководейки се 
не от симптомите, а от това, че е обя-
вена грипна епидемия.

АНАТОМИЯ НА ВИРУСА

Грипният вирус (Mixovirus influenzae(( ) е 
много малък – всичко на всичко 100 на-
нометра целият. За справка, 1 наноме-
тър е 1 милиардна частица от метъра. 
Във вирусната клетка се съдържа „опа-
кована“ в белтъчна обвивка РНК (рибо-
нуклеинова киселина), която носи в себе 
си цялата генетична информация за ви-
руса. Тази конструкция определя и типа 
на вируса на грипа – А, Б или С. Тези 
типове се различават по силата си на 
поражение.

МАЩАБНИТЕ ЕПИДЕМИИ ИЗБУХВАТ ОТ ГРИ-

ПЕН ВИРУС А. ВИРУСЪТ ОТ ТИП Б Е ПРИЧИ-

НА ЗА ЛОКАЛНИТЕ ЕПИДЕМИИ, А ВИРУСЪТ ОТ 

ТИПА С НЕ ПОРАЖДА КОЙ ЗНАЕ КОЛКО ГОЛЕ-

МИ ЕПИДЕМИИ, НЕ ПРОТИЧА ОСОБЕНО ТЕЖКО 

И СИМПТОМИТЕ МУ СА СХОДНИ СЪС СИМПТО-

МИТЕ НА РЕСПИРАТОРНИТЕ ИНФЕКЦИИ.

На повърхността на вируса се нами-
р ат белтъци антигени, благодарение 

на които той се захва-
ща за човешката клет-

ка и прониква в нея. 
Антигените са 
отговорни за 
изработване 
на имуните-

та. Ко-
гато ги 
„усети“, 

о р г а н и -

змът започва да изработва антитела, 
които „изключват“ антигените. Болес-
тта по същество е борба между вируса 
и антителата. За щастие по-често по-
беждават антителата и хората благопо-
лучно оздравяват.

ЗАЩО СЕ ЗАРАЗЯВАМЕ ЛЕСНО

И защо боледуваме толкова тежко? 
Грипните вируси се предават по въз-
душно-капков път. Първата преграда на 
пътя на проникването им е слизеста-
та обвивка на носа и гърлото. Нейните 
клетки „отмиват“ вирусите. Но понеже 
вирусът на грипа е много малък, той с 
лекота преодолява преградите в горни-

те дихателни пътища и попада в белите
дробове. И ако имунитетът на заразения
човек е отслабен, вирусът прониква в
клетките на белия дроб. Там, използвай-
ки техния „строителен материал“, той
започва да се размножава. Освобождавай-
ки се, новите вируси разрушават клет-
ката приемник и поразяват други клет-
ки. Вирусите на грипа се размножават
безпрепятствено и с огромна скорост.
Именно затова болният чувства внезап-
на отпадналост. Ако сте хванали грип
вечерта, на сутринта можете да изле-
зете от вкъщи все още „здрави“, а към
обяд вече да сте вдигнали температу-
ра 40 °С. Попадайки в кръвта, вирусът
се разпространява по целия организъм и
описаните събития се повтарят вече в
клетките на всички органи. Освен това
грипният вирус поврежда и самите кръ-
воносни съдове, предизвиквайки кръвоиз-
ливи. Респираторните инфекции не при-
чиняват подобни поражения и затова те
се понасят много по-леко. Положението

ч и ч о  д о к т о р

ПОЗНАТИЯТ 
НЕПОЗНАТ

ГРИП

ПОЗНАТИЯТ 
НЕПОЗНАТ

ГРИП

Опасността от зараза
с грип възниква в момента, когато човек се по-

чувства отпаднал и в периода до спадането на 

температурата. Най-заразен е болният на вто-

рия ден от заболяването. На петия-седмия ден

болестната концентрация на вируси в органи-

зма се понижава и човек вече практически не е

опасен за околните.
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се влошава и от факта, че в сравнение
с вирусите, които възбуждат респира-
торни инфекции, грипните вируси са по-
устойчиви на повишението на темпера-
турата на тялото. Затова организмът
много трудно се бори с тях. Всичко
това се явява причина за крайно тежко-
то протичане на грипа със силна инток-
сикация, която води след себе си силно
главоболие и отпадналост.

КАК ДА ИЗБЕГНЕТЕ 
УСЛОЖНЕНИЯТА

Основната причина за постгрипните ус-
ложнения е тази, че вирусите на грипа
потискат нормалната работа на имунна-
та система. Човек губи способност да
се противопоставя на множеството дру-
ги инфекции, които се намират в орга-
низма му или са още в околната среда
и само чакат, за да атакуват. На пър-
вата атака на грипния вирус е изложена
слизестата ципа на дихателните пъти-
ща. След като тя бъде „победена“, вся-
какви бактерии безпрепятствено попа-
дат в белите дробове. Затова бронхи-
тите и пневмониите са най-често сре-
щаните грипни усложнения. При неблаго-
приятно протичане на болестта пневмо-
ния може да се развие още през първите

часове на заболяването. Възникването на 
усложнения се задълбочава от неспазва-
нето на постелен режим. При това не 
само по време на треската, когато па-
циентът и без това не може да стане 
от леглото, а по-скоро след понижаване 
на температурата. За възстановяване на 
болния като минимум са нужни толкова 

дни, колкото дни е продължила високата 
температура, плюс още един-два. Рабо-
тата е там, че след зараза с грип орга-
низмът мобилизира всичките си сили на 
борба с вируса. И изпитва недостиг от 
енергия. А всяка, дори и най-незначител-
ната човешка активност хаби енергия. 
Всеки контакт с външния свят крие ри-

кове от хващане на друга инфекция, с
която организмът в този момент няма
или да се справи. Така че изолацията на
олния от грип е необходима не само за
да не се заразят околните, но и за са-
мия болен. 

ЛЕЧЕНИЕ 
БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ

Основно грипът се лекува с пиене на
обилно количество течности, които под-
помагат елиминирането на токсините. С
приема на температуропонижаващи ле-
карства не е нужно да се бърза. Тях мо-
жете да вземете, ако температурата
стане 38,5–39 °С. Налага се много вни-
мателно да следите състоянието на мал-
ките деца, заболели от грип, при които
високата температура може да доведе
до гърч. От повишението на темпера-
турата старите хора пък могат да раз-
вият сърдечна недостатъчност. Имайте
предвид, че противогрипните препарати
са ефективни само ако се приемат през
първите 48 часа от началото на заболя-
ването. Те задължително трябва да са
назначени от лекар. 

ПРИ ГРИП АНТИБИОТИЦИТЕ СА АБСОЛЮТНО 

БЕЗПОЛЕЗНИ, ДОКОЛКОТО ВЪОБЩЕ НЕ ДЕЙСТ-

ВАТ НА ВИРУСА. ТЯХ ЛЕКАРИТЕ ГИ ПРЕДПИС-

ВАТ, ЗА ДА ПРЕДОТВРАТЯТ ПОСТГРИПНИТЕ УС-

ЛОЖНЕНИЯ ИЛИ ДА ОБЛЕКЧАТ ПЪРВИТЕ ТЕХНИ 

СИМПТОМИ.

ск
к
си
б
д

ПРИ ГРИП АСПИРИНЪТ Е 
ПРОТИВОПОКАЗАН. ТОЙ МОЖЕ 

ДА ПРОВОКИРА КРЪВОТЕЧЕНИЯ В 
МОМЕНТ, КОГАТО САМИЯТ ГРИПЕН 
ВИРУС ПРОВОКИРА КРЪВОИЗЛИВИ. 

Епидемиите
по правило избухват през студено-

то време на годината – през есен-

та и зимата в северното полукъл-

бо и през пролетта и лятото в

южното. Обикновено епидемия-

та продължава 1–2 месеца, след 

което вирусът изчезва. Има даже

хипотеза, според която грипният

вирус „си заминава“ на тропиците,

където с него се случват антигенни

мутации, след които, обновен, той отно-

во започва да шества по планетата. По-прав-

доподобно звучи обаче теорията, според която

вирусът на грипа никъде не изчезва, а постоян-

но циркулира сред нас. Възникването на епиде-

мия именно през студените месеци на годината 

се обяснява много просто: хората прекарват по-

дълго време вътре в помещенията и контакти-

те помежду им са по-тесни. Епидемията при-

ключва, когато например при 2/3 от население-

то се изработят антитела към дадения вирус

на грипа. Тогава веригата на предаване на грипа 

от човек на човека просто се прекъсва.

През лятото епидемии не възникват, защото хо-

рата през по-голямата част от времето се раз-

хождат по улиците, разбягват се по отпуски и 

детските и учебните заведения не работят. Но 

и през топлите месеци съществува риск хора-

та да се разболеят от грип. Особено малките 

деца, които още не са боледували от грип и съ-

ответно не са си изработили имунитет към ви-

руса, както и хората с отслабена имунна систе-

ма. Благодарение на тях вирусът на грипа „пре-

живява“ топлото време до следващото си сезон-

но „нашествие“.

 Ваксинация – гаранция
На заболяване от грип са изложени практичес-

ки 100% от населението. Грипът се отнася към 

много заразните инфекции. Закалителните про-

цедури и витамините ви предпазват от други-

те респираторни инфекции, но не и от грип. Да

се противопостави на грипния вирус, може само 

организмът, който вече си е изработил анти-

тела към него. А това се случва, когато човек

или вече е преболедувал, или се е ваксинирал на-

време. Целият цивилизован свят напоследък пра-

ви своя избор в полза на противогрипните вак-

сини. И роля за това имат усилията на учените

да направят самите ваксини по-чисти и съот-

ветно по-безопасни. Ваксините от последно по-

коление въобще не съдържат нито „слаб вирус“, 

нито частици от него. Такива бяха ваксините 

от старото поколение. В съвременната ваксина

има само парченца от обвивка, съдържащи ан-

тигени, спрямо които организмът изработва ан-

титела. Кампаниите по ваксинациите против

грип се провеждат през есента, след което в 

течение на цяла година човек е защитен.

Обличайте се топло
Преохлаждането на тялото значително пови-

шава риска от възникване на простудни забо-

лявания.

КАК ДА СЕ ЗАЩИТИТЕ
Обличайте се според времето навън. Зимата е

коварен сезон. Не излизайте от вкъщи, без да 

сте сложили в чантата си топла жилетка, дори

и времето да ви изглежда супер топло като заи

сезона. Неочаквано можете да се окажете във с

властта на сняг, дъжд или леден вятър. В сту-в

дено време на улицата се старайте да държи-д

те устата си затворена и да дишате само презт

носа.н
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Ннавяхвания и изкълчвания на коляното, китката и рамото, както и фрактури 
на подбедрицата. Те се получават както при начинаещи скиори, така и при 

напреднали. Причините за тези травми могат да бъдат както външните условия 
(състояние на пистата и температура на въздуха), така и неподходящата екипиров-
ка, недобрите скиорски умения и несъобразяването с другите скиори на пистата.
УВРЕДИТЕ НА КОЛЯНОТО включват скъсване на вътрешен и външен менискус, 
различни степени на разкъсване на колатералните (външни) и кръстните връзки. 
Най-честият механизъм на травмата е завъртане на тялото около фиксираното 
ходило в скиорската обувка и неотваряне на автомата. При такива случаи ско-
ростта и тежестта на пострадалия определят степента на увредата. В по-леки-
те случаи на разтежение или разкъсване на колатерална връзка коляното се подува 
няколко часа след травмата, ограничават се движенията, ходенето е възможно с 
цената на търпими болки. В такива случаи лечението е покой, криотерапия (лече-
ние с лед) и в някои случаи обездвижване на крайника, последвано от функционал-
на терапия (физиотерапия, рехабилитация).
ПРИ УВРЕДА НА МЕНИСКУСА сипмтомите са подобни, но обикновенно подуване-
то на ставата се появява на следващия ден след травмата. Ходенето е възможно 
с изключение на случаите на блокирал менискус, когато острата болка не позволя-
ва стъпването на травмирания крайник. Лечението при скъсан менискус е опера-
тивно, обикновено с отложена спешност. Извършва се артроскопия на увреденото 
коляно, при която с микрокамера се влиза в коляното и под визуален контрол на 
екран се извършва необходимата манипулация.
Една от най-тежките скиорски травми на коляното е СКЪСВАНЕТО НА ПРЕД-

НАТА КРЪСТНА ВРЪЗКА (ПКВ). Често, непосредствено в първите 20–30 секунди 
след травмата, преди да е настъпила острата болка при опит за изправяне, ко-
ляното „поддава“, което е сигурен белег за връзкова увреда. Симптомите са по-
дуване на коляното (в първите часове от нараняването), болка при движение и 
чувство за нестабилност. Лечението включва обездвижване на крайника (непосред-
ствено след травмата) и последващо оперативно лечение (от един до шест ме-
сеца след инцидента).
ТИПИЧНИТЕ СКИОРСКИ СЧУПВАНИЯ НА ПОДБЕДРИЦАТА са спираловидни,
най-често над нивото на обувката. Те се получават при прекомерно затегнати 
обувка и автомат, несъответстващи на нивото на уменията на скиора. В този 
случай е задължително крайникът да се обездвижи. Пострадалият се транспорти-

симост от вида на фрактурата – може да
бъде с гипсова имобилизация или оперативно (чрез пирон или чрез синтезиране на
фрактурата с метална плака).
НАВЯХВАНЕ НА КИТКАТА се среща често при по-леки и по-тежки падания.
Симптомите са умерено изразен оток в областта на ставата, средно болезнени
движения. Най-честото лечение е криотерапия, обезболяващи медикаменти (за пе-
рорално и локално приложение) и мека имобилизация за 2–3 седмици. Изключения
прави типичното разкъсване на външната ставната връзка в основата на палеца,
която нерядко изисква оперативно лечение или гипсова имобилизация.
В последните години голяма популярност доби сноубордът. При този спорт срав-
нително по-чести са травмите на горните крайници – изкълчване на раменна ста-
ва и счупвания на костите на предмишницата и раменната кост. При тези слу-
чаи е необходима спешна квалифицирана медицинска помощ. Спазвайки следните
елементарни съвети, можем да намалим риска от сериозни травми при практику-
ване на зимните спортове:
�Преди началото на активния ски-сезон правете физическа подготовка, насоче-
на към засилване на бедрената мускулатура (плуване, фитнес, каране на колело).
�Винаги проверявайте автоматите на ските, които трябва да съответстват на
вашето тегло, ниво на умение и твърдост на снежната покривка (при мек сняг
автоматите трябва да се отварят по-лесно, при твърд сняг и лед – по-труд-
но). �Правете по-чести почивки. Най-тежките травми се получават при умора
и при преохлаждане на организма (заради неподходяща екипировка), когато рефле-
ксите са забавени и мускулите не могат да реагират адекватно на изискванията.
�Внимавайте при недобре обработени писти, когато има рязък преход от зале-
дени участъци към по-мек и дълбок сняг. �Не надценявайте възможностите си
и използвайте писти, които отговарят на вашите скиорски умения. �Не забра-
вяйте, че скиорът пред вас има предимство, и не минавайте близо до него, защо-
то той не ви вижда.

Д-р Чанко ЧАНКОВ,

активен скиор от над 25 години
Д-р Чанков е бил спортен травматолог в клиниката на проф. Шойлев, във водещи трав-
матологични центрове в Австралия и Израел. Специализирал е артроскопия и хирургия
на коляното в Италия и Швейцария. Понастоящем работи в МБАЛ „Пирогов“ и в болница
„ВИТА“, където базата разполага с необходимата апаратура, квалифициран екип и ком-
форт за лечението на тези травми.

ай-често срещаните травми през зимния сезон са т.нар. скиорски травми – 
навяхвания и изкълчвания на коляното китката и рамото както и фрактури

ра от пистата и лечението е в завис
бъде с гипсова имобилизация или опера

Скиорски травмиСкиорски травми
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Г си произвеждат аскорбинова кисели-
на (каквото е научното наимено-

вание на витамин С) от глюкозата в 
собствения си организъм. Човекът, как-
то и другите примати, e изключение – 
ние можем да получаваме този ценен ви-
тамин изключително и само отвън, заед-
но с храната. Специалистите са на мне-
ние, че аскорбиновата киселина ни е из-
ключително необходима, особено при съ-
временния начин на живот. 

АНТИОКСИДАНТИ

Витамин С е най-мощният антиокси-
дант.

ТОВА НЕГОВО СВОЙСТВО Е ОБУСЛОВЕНО ОТ 
СПОСОБНОСТТА МУ ЛЕСНО ДА ОТДАВА ЕЛЕКТРОНИ И 
ДА ОБРАЗУВА ЙОН-РАДИКАЛИ. ТЕЗИ ЗАРЕДЕНИ ЧАСТИ-
ЦИ С НЕЧИФТОСАНИ ЕЛЕКТРОНИ ВЛИЗАТ В РОЛЯТА НА 
МИШЕНИ ЗА СВОБОДНИТЕ РАДИКАЛИ, ВИНОВНИ ЗА ПО-
ВРЕЖДАНЕТО НА КЛЕТЪЧНАТА МЕМБРАНА И ЗА ПОСЛЕД-

ВАЩИ МУТАЦИИ НА КЛЕТКАТА.

ято се състои от мастни молекули (ли-
пиди), роля на ловец на свободните ради-
кали играе мастноразтворимият витамин 
Е. А в междуклетъчното пространство, 
във водна среда, тази роля се отрежда 
на витамин С, който е водноразтворим. 

ЗАБАВЯ СТАРЕЕНЕТО

Витамин С участва в синтеза на кола-
гена и затова е една от любимите със-
тавки в козметичните лаборатории, в 
които се произвеждат средства за под-
държане еластичността на кожата и за 
борба с бръчките. 

КОЛАГЕНЪТ Е НЕОБХОДИМ НЕ САМО ЗА КРАСОТАТА НА 
КОЖАТА. НАМАЛЕНОТО КОЛИЧЕСТВО НА КОЛАГЕНОВИТЕ 
ВЛАКНА В СТЕНИТЕ НА СЪДОВЕТЕ ВОДИ ДО КРЪВОИЗЛИ-
ВИ, А НЕДОСТИГЪТ МУ В ТЪКАНТА НА СКЕЛЕТА ВОДИ ДО 
РАЗРУШАВАНЕ НА КОСТИТЕ.

Засиленото образуване на колагена води 

до бързото зарастване на рани, а при де-
фицит на витамин С този процес про-
тича много бавно.

УКРЕПВА ИМУНИТЕТА

Аскорбиновата киселина участва в об-
мена на някои аминокиселини, подпомага
образуването на хормоните норадреналин,
серотонин, а също и на един специален
белтък, който има пряко отношение към
имунитета. Освен това витамин С вли-
яе на качеството на кръвта. На първо
място, наличието на аскорбинова кисе-
лина в кръвта оказва защитно действие
върху хемоглобина, възпрепятства него-
вото окисление. 

ВИТАМИН С СЪДЕЙСТВА И ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕЗЕР-
ВИТЕ ОТ ЖЕЛЯЗО В ОРГАНИЗМА, КАТО ПРЕВРЪЩА ТРИ-
ВАЛЕНТНОТО ЖЕЛЯЗО В ДВУВАЛЕНТНО, КОЕТО СЕ УСО-
ВЯВА ЗНАЧИТЕЛНО ПО-ЛЕСНО.

Витамин С също така участва в обме-
на на холестерола и нормализира нивата
му в кръвта.

„ПОПИВА“ СТРЕСА

В състояние на стрес организмът ин-
тензивно изработва хормони – например

реналин. Витамин С взема
синтеза и преобразуването
ни.

ПРИЕМЪТ НА АСКОРБИНОВА КИСЕЛИНА ПОВИШАВА КО-
ЛИЧЕСТВОТО НА АДРЕНАЛИН В КРЪВТА И ЗАЩИТАВА 
ТОЗИ ХОРМОН ОТ ОКИСЛЕНИЕ. ПО ТОЗИ НАЧИН ВИТА-
МИН С НИ ПОМАГА ДА ПРЕОДОЛЕЕМ СТРЕСА ПО-ЛЕСНО.

той е чудесен адаптоген,
на развитието на т. нар.
а невроза, която възниква
атката продължителност
част на деня в северни-

те страни. Благодарение на свойството
си на адаптоген, той ускорява и проце-
са на аклиматизация при дълги полети
със самолет.

ПРАВИЛНА ДОЗИРОВКА

Човешкият организъм е в състояние да
усвоява само ограничено количество от
витамина, обикновено 2–3 грама на де-
нонощие. Излишното количество веднага
се елиминира от бъбреците в непромене-
но състояние. 

МИНИМАЛНАТА ЕЖЕДНЕВНА ДОЗА ВИТАМИН С ЗА 
ЗДРАВ ЧОВЕК Е 30 МГ НА ДЕН.

Продължителни изследвания върху здра-
ви хора са показали, че оптималната ре-
зистентност (устойчивост) на кръво-
носните съдове и максималната скорост
на регенерация на хемоглобина при доно-
рите след даване на кръв се обезпечава
от приема на 50–60 мг аскорбинова кисе-

оляма част от представителите на 
земната фауна са в състояние да

в ж к б в к

ВАЩИ МУТАЦИИ НА КЛЕТКАТА.

Във вътрешността на мембраната, ко-

тензивно израб
кортизол и адр
участие в биос
на тези хормон

ПРИЕМЪТ НА АСКОРБ

ЛИЧЕСТВОТО НА АДРЕ

ТОЗИ ХОРМОН ОТ ОКИ

МИН С НИ ПОМАГА Д

Освен това т
който пречи н
деадаптационна
от твърде кра
на светлата ч
те страни Бла

ПОЛЗИТЕ ОТ 
ВИТАМИН С

Най-мнмнмннмнмнммннмнмнмного о имима а в.....
гПродукккккт 1т 1т 1т 1т 1т 1т 1т 1т 1т 1т 1100000000 000 г г Витамин С ммммммммггггггггм
0ШипШипкки 1550000000000000000

0Френско грозде 330000000000000

0ЧерЧ вени чушки 225555550000005

0КоКопКопКо ър,ър,р ла лалападпадпад 1 1511 155550000000

0МаММагданоз 115555500000001

0Киви 9999900000000

0Ягоди 7070–0–0–11111100000001 0

5Лимони 440––5555555555555

0ПорПортоктокалиали  4040––––66666600000000
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лина на денонощие. Очевидно е, че тази
доза следва да се счита за оптимална. 
Ролята на витамин С при лекуването

на простудни заболявания, при подобря-
ването на състоянието на раково болни,
както и други негови медицински аспе-
кти и досега е тема на дискусии. Пове-
чето специалисти обаче са на мнение, че
при тези здравословни неразположения на
организма са нужни повишени дози вита-
мин С. Това се отнася и за вегетариан-
ците. Дефицитът на аскорбинова кисе-
лина в храна, в която изобилстват бел-
тъчините, води до развитието на ави-
таминоза.
Не увеличавайте приема на витамин С

на своя глава, а се посъветвайте с ле-
кар.

ЗАВИШЕНАТА ДОЗА ВИТАМИН С МОЖЕ ДА СЕ ОТРАЗИ 
НЕБЛАГОПРИЯТНО ВЪРХУ РАБОТАТА НА БЪБРЕЦИТЕ. 

На децата също е необходим витамин
С, но дозата, която препоръчват педиа-
трите, е по-малка от тази за възраст-
ни и се определя в зависимост от въз-
растта. 

ЖЕНИТЕ И ВИТАМИНЪТ

Женската потребност от витамин С

е свързана с приема на противозачатъч-
ни таблети. 

СПОРЕД НЯКОИ ДАННИ ИМА АНТИБЕБЕ ХАПЧЕТА, 
КОИТО МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО ХИПОВИТАМИНОЗА С, 
НО ИСТИНАТА Е, ЧЕ НЕ СЪЩЕСТВУВАТ ИЗСЛЕДВАНИЯ, 
КОИТО ПОЗВОЛЯВАТ ДА ПРИЕМАМЕ ТЕЗИ ТВЪРДЕНИЯ 
ЗА ИЗЦЯЛО ВЕРНИ.

Жените, които приемат хормонални 
контрацептиви, могат да предприемат 
витаминна профилактика след консулта-
ция с лекар, разбира се. Това се отнася 
особено за периодите на бременността 
и на кърмене. 

НАЙ-БОГАТИТЕ ИЗТОЧНИЦИ

Най-висока е концентрацията на вита-
мин С в плодовете, зеленчуците и осо-
бено в плодовете на храстовидните рас-
тения – шипка, френско грозде, ягода, 

малина, боровинка, грах, брюкселско зеле.

Следващите по ценност източници на 
витамина са червеното и цветното зеле, 

градинската ягода и офиката. Семената 
и зърната на по-високите растения са 
лишени от витамин С, обаче при про-
растване в тях се появява аскорбинова 
киселина и затова тези кълнове са мно-
го полезни.
През лятото е хубаво да консумираме 

плодовете и зеленчуците веднага след по-
купката им, а най-добре – току-що от-
къснати и сурови, защото витаминът се 
разрушава под влиянието на топлината, 
светлината и въздуха. Поради тези съо-
бражения най-добре е зеленчуците за са-
латата да се нарязват на възможно най-
едри парчета и да се сервират веднага 
на масата. 

ЕСТЕСТВЕН ИЛИ СИНТЕЗИРАН

Ако искаме да получаваме необходимото 
количество витамин С, посягането към 
витаминните добавки е неизбежно. Има 
специалисти, които се кълнат, че те са 
също толкова ефективни, колкото е и 
аскорбиновата киселина, съдържаща се в 
плодовете и зеленчуците.

НЯКОИ ХОРА НЕ ПОНАСЯТ ВИСОКИТЕ ДОЗИ 
„ИЗКУСТВЕН“ ВИТАМИН С И ТОВА МОЖЕ ДА БЪДЕ 
ОБЯСНЕНО С ПО-ИЗОСТРЕНАТА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ 
НА ТЕХНИЯ СТОМАШНО-ЧРЕВЕН ТРАКТ. 

Единственият натурален източник на 
витамина, който може да бъде сравнен 
по концентрация с витаминните добавки 
на таблети, е екстрактът от един спе-
цифичен сорт вишна. По-малко концен-
триран, но също толкова ефективен е и 
екстрактът (сиропът) от шипка, който 
се продава в аптеките. 

Кога да го приемаме 
допълнително
1. Ако пушим, защото с всяка изпушена цигара се 

губят от 10 до 30 мг витамин С. 2. Ако сме във

физически или емоционален стрес.  

3. Ако спортуваме активно, защото понасяме по-

големи натоварвания, които водят до завишена 

потребност от витамин С. Особено важен е до-

пълнителният прием при практикуването на си-

лови спортове (културизъм, фитнес, вдигане на

щанги, бокс и бягане). 4. Ако се храним предим-

но с консервирани храни. 5. Ако консумираме чес-

то алкохол. 6. Ако често или постоянно пием ас-

пирин. 7. Ако взимаме противозачатъчни. 8. При 

бременност.

Инфекциите на дихателните пъ-

тища са не само досадни, но и чес-

то подценявани. Най-чувствителни към 

тях са децата в предучилищна възраст,

чиято имунна система е все-още незря-

ла. Те боледуват около четири пъти по-

често от възрастните. Постоянният 

контакт с връстниците им и ограниче-

ните възможности за терапия са сред 

основните фактори, способстващи за 

по-тежкото протичане на инфекция-

та. Съвременната медицина търси ре-

шения, близки до природата и естест-

вения път за лечение. Уникално място

сред фитотерапевтичните продукти 

за лечение на настинка, синузит, ангина 

и бронхит заема „Умкалор“ (Umckalor)rr :

екстракт от корените на южноафри-

канското растение Pelargonium sidoides. 

Екстрактът е използван от столетия 

от зулусите за лечение на рани и инфек-

ции на дихателната или храносмила-

телна система. 

През XX век германски учени го проу-

чват и патентоват модерния лекарс-

твен продукт „Умкалор“ с уникален

троен механизъм на действие. Осигу-

рявайки защитен филм върху лигавица-

та, „умното“ лекарство предпазва от 

прикрепянето на вируси и стимули-

ра имунната система за борба с тях.

„Умкалор“ (Umckalor) спомага за по-

лесното отделяне на бронхиалния се-

крет и има умерени антибактериални 

свойства.

„Умкалор“ (Umckalor) е сигурна и без-)

опасна възможност за лечение при пър-

ви симптоми на инфекция. Освен че

облекчава симптомите, „Умкалор“

(Umckalor) атакува директно причини-)

теля на заболяването, като така скъся-

ва продължителността му. Множество 

клинични проучвания доказват отлична

ефективност и безопасност на проду-

кта, включително за деца над 1 година. 

„Умкалор“ (Umckalor) е лекарствен про-)

дукт без лекарско предписание, под фор-

мата на капки за перорален прием. При

първи симптоми на инфекция се препо-

ръчва прием на 20 капки „Умкалор“ (съ-

ответно 10 капки за деца от 1 до 6 годи-

ни) три пъти дневно. 

Вирусни инфекции наа диииххаттеллнннниитттеее 

пътища – когато е ккъсннно заа иииммууунноооссс--

тимуланти и рано заа аннтииббииоооттииццциии
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Д
нес все повеечече хора осъзнаавав т нуждата от допъл-

нителен прием м нан  витамини и чрез добавки. Доста-

тъчно ли е обачее д да приемаме к комбинирани вита-

мини, за да сме сигурни, чче е полагаме праравилната грижа

за себе си?

През последните години учени оот т цял свят напаправиха из-

следвания и установиха, че за нормрмалното функцкционира-

не на организма са важни не само виттамините, миннере али-

те и микроелементите. Състоянието нан  чревната флф о-

ра също е значим фактор, от който пряко о заз виси нашетто о

здравословно състояние. 

Съществуват редица заболявания, предизвиканини от 

НАРУШЕНИЯ БАЛАНС 

НА СТОМАШНО-ЧРЕВНАТА МИКРОФЛОРА 

отот инфекции и интоксикации, протичащи в храносмими-

латтелния тракт, причинени от гнилостни клостридии,

бактерероиди и ентеробактерии. Тази патогенна микроф-

лора е оотгт оворна не само за състоянието на стомашно-

чрчревния тртракт, но и за редица други органи и системи

в чочовешкия ооргр анизъм. Стресът, нарушената екология,

преумоморар та, нездздравословното хранене пряко нарушават

баланса нан  стомаашнш о-чревната микрофлора. Този факт

остава неддооо ценен отот обикновения човек и до известна

степен от сппеце иалисттити е. Множество изследвания по-

твърждават неоеобходимоссттт а от приемането на полез-

ни бактерии с хрананителнитете продукти или под форма-

та на добавки. Следоовав телно ососвен витамини и микрое-

лементи 

Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПРИЕМАТ И ПРОБИОТИЦИ 

чрез които да се регулира и поп ддържаа б алансът на ми-

крофлората в стомаха и черватата. За да фуфункн ционира нор-

мално човешкият организъм, към 990-те храанин телни със-

тавки (аминокиселини, въглехидратии, , алкохолии, , органич-

ни киселини, витамини, минерали), коитто са необхбходими

за конструктивната енергетична обмяна,а  з задължитетелно

трябва да прибавим още няколко представитетели на полелез-

ната микрофлора – лактобацилите и  бифидниитет  бакте-

рии. На тези микроорганизми следва да се гледа катато на

ЕСЕНЦИАЛНИ ФАКТОРИ 

подобни на витамините или на незаменимите аминокиссе-е

лини и микроелементи, защото тяхното отсъствие има

подобни пагубни последствия за здравето на човека.

Нормално червата на възрастните съдържат няколко

килограма живи бактерии. Количеството и съставът им

се определят от приеманите храни и медикаменти, от

начина на живот, от условията на околната среда и др.

Силата на имунната система до голяма степен зависи

именно от състоянието на червата, тъй като тук се

намират Пайеровите плаки – специални струпвания на

лимфоцити, чрез които се осъществява най-масов кон-

такт с различни вещества от храната. А червата най-

често боледуват вследствие на неправилен живот и от-

лагане на токсини. Уврежданията им варират от обикно-

вен колит, през дивертикулит до злокачествено изражда-

не. Образуващите се в тях токсични материи при разла-

гането си увреждат целия организъм. Пробиотиците са

ПРИЯТЕЛСКИ БАКТЕРИИ

които са есттествени обититаттеле и на червата, благопри-

ятно повлияватт храносмилаттелнините процеси и имат до-

казано положителлене  здравен ефефект. ЧоЧ вешкия храносми-

лателен тракт обититават над 40000 видида бактерии – ня-

кои са „приятелски”, аа д други патогененни, как то съотноше-

нието между тях зависии о т състоянииете о мум . Най-широ-

ко използваните пробиотиичнч и бактериии с а отот групата

на лактобацилите и бифидобобака териите. ППонасстот ящем

допълнителният прием на проббиоиотици е толкокова вважа ен,

колкото и приемът на витамини и и микроелементнти.

НаН  българския пазар се предлага отпипимална комбининацияия

отт в итамини, минерали и микроелемеентн и в един ппрор -

дуктт. Това са

КОМБИНИРАНИТЕ ТАБЛЕТКИ BION 3 

които освеен н че съдържат дневните нужди на орорганизма

ото  витамини,и, минерали и микроелементи, включючвав т в

съъстстава си 3 проробиотични култури – Lactobacillus Gaases ri, 

Bifidudubacterium Biififidum и Bifidubacterium Longum. Тазизи

комбиннацация помага дада се възстанови и поддържа естест-

веният ббалаланс на чревнната а флора, а също така да се сър-

ханят подхододящи плазменини нива на витамини, минерали

и микроелементти. BION 3 e осособено подходящ за хора, жи-

веещи под стрес,с, п о време наа в ъзстановителен период

след боледуване, прии в възрастни хорора, при пушачи, спорти-

сти или при хора, коитито се хранят т небалансирано. Те са

идеалната добавка след ллечение с анттиби иотици. BION 3,

освен че предоставя тройнана защита, се хахарактеризира и

с оптимално съотношение цеенан -качество.

ОЩЕ ПОЛЕЗНИ ЕФЕКТИ

Благодарение на своите ензими пробо иотиците ппомагат

за усвояването на млечната захар, благоприятстстват

усвояването на електролити и микрооелелементи, създзда-

ват устойчивост срещу болестотворнитте микроорга-а-

низми, произвеждат антитела и повишаватт имуните-

та. Те предпазват от възникване на алергични рреае кции и

съдействат за намаляване на алергичния отговорр н а ре-

дица алергени. Те притежават и антиоксидантни свсвой-

стства. С помощта на свои клетъчни продукти съдейстт-

ват т за понижаване на високо кръвно налягане и са осо-

бено пполо езни при редица инфекции, тъй като потискат

прилепваванен то и разрастването на болестотворните ми-

кркроорганиззмим  по пикочо-половите пътища и в храносми-

латетелния траракт. 

Специаиално подббрараните три вида пробиотични бактерии

в съставава а на BION N 3 се характеризират с относително

висока усттойо чивост нна стомашните киселини и жлъчна-

та течност. ТаТ зи високока естествена устойчивост е до-

пълнително поддсис лена отт специалния защитен слой на

таблетката, койтто о осигурявява оцеляването на млечно-ки-

селите бактерии презез стомахаха и горната част на сто-

машно-чревния тракт. П По този ннача ин висок процент от

тях достигат своето прредедназначенение – именно чревна-

та мукоза, където се колонизизират.

Витамините BION 3 се произвеждждат от гегермр анският кон-

церн Мerck, предлагащ на българскикия пазар рередица високо-

качествени химически и фармацевтичични продууктк и.

ес все повее е ора ос з аават ждата от доп ПРИЯТЕЛСКИ БАКТЕРИИ

Избираме ли подходящите 
комбинирани витамини за себе си
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Х
ората разполагат с два вида па-
мет – краткотрайна и дълго-
трайна. Краткотрайната ни дава 
възможност за задържаме сензор-

на информация – слухова, зрителна, обо-
нятелна и пр. Тя включва запаметяване-
то на факти, числа, думи, образи, цве-
тове и др. Приемането на тази инфор-
мация се осъществява в рамките от ня-
колко секунди до максимум минута. В 
този случай не се включва механизмът 
на активния процес на запомняне. По-
стъпилата в мозъка информация не се 
„кодира“ в думи, не се прехвърля за логи-

ческа обработка и като следствие, щом 
се разсеете, бързо я забравяте. На хи-
мично ниво работата на краткотрайна-
та памет зависи от специфични проте-
ини, въздействащи на невроните: белтъ-
кът се разпада и свързаният с него спо-
мен се изтрива бързо. 
Дълготрайната памет съхранява на-

трупаната информация за дълъг период 
от време и практически има неограни-
чен обем. Тук се задейства съвсем друг 
процес – между невроните на клетките 
на главния мозък се образуват устойчи-
ви връзки – синапси. Всяка такава „ниш-

тие, преживяване или действие и се съх-
ранява до момента, докато тези клетки
не умрат или връзката между тях не се
наруши. За извикването на информация
от дълготрайната памет имаме нужда
от няколко минути. Това време е нужно
за последователна активация на различ-
ни мозъчни дялове, за да може да се въз-
произведе временният и пространствен
образ от минали събития. Именно пле-
теницата от нерушими невронни връз-
ки обяснява факта, че много навици ни-
кога не изследват безследно. Невъзможно
е да забравите да плувате или да кара-
те велосипед, както и да забравите до-
край чужд език, който добре сте знаели
в детството си. Когато случайно попад-
нете в съответната среда (без значение
водна или езикова), умението ви посте-
пенно ще се възстанови. Този механизъм
обяснява и факта, че дори и отделените
от активната памет спомени (стесне-
на информация за страдание, унижение и
загуба – част от защитната реакция на
организма) в такъв момент изплуват и
напомнят за себе си. Ние не сме в със-
тояние да си ги спомним с детайли, но
събитието не ни „забравя“, като изпра-
ща в мозъка ни своите сложни сигнали и
се превръща в причина за появата на не-
врози, които може да излекува само пси-
хотерапевт.
Може да ви звучи странно, но в мозъ-

ка няма специален център, който да от-
говаря за помненето. Тази функция си
разпределят помежду си няколко мозъч-
ни зони. 

Зони на паметта
Паметта е система от кодове, с по-

мощта на които се запълват различни
„кутийки“ в човешкия мозък. При всеки
човек те се запълват по различен начин.
Тук играят роля както възрастта, така
и здравословното състояние на индивида.
Като всяка зона (тип памет), отговаря
за определен тип запомняне. 

ЕПИЗОДИЧНА ПАМЕТ Тя е отговорна
за извличане на епизодична информация

„Тр„Тррябяяббвбвббвбвбвбвбвбвбвбвашеашеашеашашашеашееашшшеш  сп сп сп спспсспешнешнешешнешшншншнш о до доо до ддда па па па па па паа ппа паа озвозвозввозвозвзвозввввъняъняъняъняняняняъъняън  на на на на  

някнякняккнякнякнякогоогоогоогоогог ...... НоННоНо НоННоНН  на на нанааааа кокококококкококого?гоо?о????гоо??г ?ггго?го?“““

ка“ буквално отпечатва в мозъка съби-
ж в в й в

Спомни си
всичко!Как работи паметта

Ако паметта ви изневерява, това все още не означава, 
че сте болни от склероза. Дори и млади хора в активна възраст 

се оплакват, че често им се случва да забравят.
Какви са причините?
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– Г-жо Илиева, все повече хора 

свързват първите стъпки на 

успешното си кандидатства-

не зад граница с консултант-

ска къща „ДАРБИ“. Как се гради 

имидж на добър консултант за 

образование в чужбина?

– Професионалният опит на
консултантите в „ДАРБИ“ вече
надхвърля десет години, а пер-
фектното познаване на облас-
тта, в която работиш, незави-
симо от сферата, ти позволява
да бъдеш прецизен. Това важи
с още по-голяма сила за консул-
тациите за образование, тъй
като от избора на специалност
и университет се определя до
голяма степен бъдещето на
младия човек, който ни е потър-
сил за съвет. Няма въобще да ко-
ментирам казуса, при който ро-
дителите идват в офиса ни, за
да изберем езиков курс за дете-
то им, което след време гот-
вим за прием в средно училище
и накрая кандидатстваме заед-
но с него в университет. Отго-
ворността при всички случаи е
много голяма, но ние я носим с
лекота, защото сме уверени в
правотата на съветите си.
– Безспорно всеки иска да бъде 

приет във възможно най-до-

брия университет и да учи 

възможно най-перспективна-

та специалност, но как прак-

тически се постига това във 

всеки конкретен случай?

– Алгоритъмът за кандидат-
стване при всеки студент е
различен и това е така, защо-
то комбинацията от обектив-
ните предпоставки и индиви-
дуалните характеристики на
съответния кандидат пред-
поставят пътя, който трябва
да се извърви до успешния при-
ем в избрания университет.
Добрите академични резулта-
ти в рамките на средното об-
разование, високото ниво на
владеене на съответния чужд
език, притежаването на от-
лични препоръки и най-вече со-

лидната мотивация са основ-
ните критерии за подбор на
студентите в западните уни-
верситети. Всяка кандидату-
ра се разглежда сама за себе си,
разбира се в контекста на ус-
ловията за прием, установени
от съответния университет.
И респективно всеки получава
индивидуална оферта, която
може да е окончателна или да
е обременена с някакво условие
към кандидата.
– Какво бихте посъветвали 

младите хора, на които им 

предстои да направят този 

избор?

– Да постигнеш равновесие
между собствените си ин-
тереси и безкрая от възмож-
ности за обучение в чужбина, е
наистина трудно, но не и непо-
стижимо. Нужно е всеки канди-
дат-студент добре да помисли
в каква област би желал да се
развива професионално. Но тук
бих искала да подчертая дебе-
ло, че подходящата професия
за един човек е не тази, която
най-много му харесва, а тази,
в която има перспективи да
стане най-добър. За да напра-
вят проучване за университе-
та и специалността, на която
са се спрели, кандидат-студен-
тите е хубаво да се допитат
до родителите си, да погово-
рят с приятели, които вече
учат в чужбина – тоест вече
са извървели трънливия път на
кандидатстването и са го до-
вели до успешен край. 
Горещо съветвам всички да по-

сещават изложенията за обра-
зование в чужбина, където мо-
гат да получат подробна и дос-
товерна информация за това, 
което ги интересува, в лична 
среща да разпитат предста-
вителите на самите универси-
тети за подробности по прие-
ма и обучението в съответно-
то учебно заведение.
Няма да изненадам никого оба-
че, като кажа, че основният ми 
съвет всъщност е кандидат-
студентите да се обръщат 
към професионалните услуги на 
консултантите за обучение в 
чужбина. 
– На 26 и 27 януари в хотел 

„Радисън“ се проведе вече 

традиционното изложение 

„Отворени врати за образо-

вание в чужбина“. Вярно ли ще 

е, ако кажем, че всички канди-

дат-студенти, които са посе-

тили изложението, са се при-

ближили крачка напред към ин-

формирания избор на универ-

ситет?

– На тазгодишното изложение 
присъстваха над 40 учебни за-
ведения от целия всят. То пре-
мина изключително успешно.
Целта на консултантска къща 
„Дарби“ е чрез тези дни на от-
ворените врати, които орга-
низира, да осигури свободен об-
мен на информация, да помогне 
за ориентацията на младите 
хора в България и да даде въз-
можност на всеки посетител 
да открие най-подходящата за 
него образователна програма, 
да открие своето училище или 
университет. 
В рамките на една дори съвсем 
кратка среща с представите-
ля на избрания университет 
всеки може да получи отговори 
на всичките си въпроси за уни-
верситета и обучението там, 
за специалностите, за базата, 
за бъдещите кариерни възмож-
ности и много други.
За университета срещата 
също е полезна, тъй като бъде-
щият студент от папка с до-
кументи се превръща в жив чо-
век и добрите впечатления, ко-
ито студентът остави у спе-
циалистите по приема, може 
да се окажат решаващи за ус-
пешното му кандидатстване.
Разбира се, младите хора, кои-
то не са успели да дойдат в хо-
тел „Радисън“, могат да дойдат 
в нашия офис, който се намира 
в София, ул. „Алабин“ 2, или да 
се свържете с нас на телефон 
02/988 03 40, на е-mail eshsa@
einet.bg или чрез g website: www.
darbi.eu. Пожелаваме на всички 
да направят своя информиран 
избор!

Екипът на консултантска къща „Дарби“: гр. София, ул. „Алабин“ 2; гр. Варна, ул. „Добри Чинтулов“ 14

тел.: 02/988 03 40, 052/63 2001, www.darbi.eu, eshsa@einet.bg

Избор на университет, но... информиранИзбор на университет, но... информиран
Бистра Илиева е управител на консултантска 
къща „ДАРБИ“ и вече повече от 10 години ус-
пешно работи в дебрите на тази terra incognita,
наречена образование в чужбина.
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от вашите мозъчни „архиви“ – заглавие
на книга, име на автор или сюжет на
филм, който сте гледали миналата сед-
мица например. Обикновено тя отслабва
след 40-годишна възраст.

СЕМАНТИЧНА ПАМЕТ Това е способ-
ността да „качвате“ нова информация
към зрителни образи, ако тази информа-
ция има смислово значение. Именно зато-
ва тийнейджърите отлично могат да си
спомнят адреса на сайт, състоящ се от
безброй символи, а забравят датите от
урока по история, който са учили пре-
дишния ден.

СИТУАТИВНА ПАМЕТ С нейна помощ
вие автоматично възпроизвеждате нави-
ци, като например да свирите на пиано
или да шофирате. Благодарение на този
гъвкав механизъм, дори да не си спомни-
те телефонния номер на стар приятел,
е възможно пръстите ви сами да набе-
рат нужния номер от клавиатурата на
телефона.

Загуба на паметта
Способността да се забравя е необхо-

димо условие за нормалното функциони-
ране на мозъка. Забравяйки, мозъкът се
„самопочиства“ от натрупаната ненуж-
на информация, като освобождава мяс-
то за по-актуални данни. Но когато от
главата ни редовно излитат нужни све-
дения, вероятно става въпрос за прето-
варване на мозъка. Причините може да
са няколко.

ПРИЧИНА № 1 

ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ Възмож-
но е отслабването на паметта да е
следствие от пораженията, които ди-
абетът, авитаминозата и даже неизле-
куваната ви венерическа болест нанасят
на мозъка.

Решение Причината трябва да се уста-
нови от лекар. А изборът на правилни
медикаменти ще ви помогне да отстра-
ните проблема. 

ПРИЧИНА № 2

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ФАКТОР Постоян-
но растящият обем на натрупваната ин-
формация, увеличаващото се количество 
задължения и ежедневният стрес могат 
да принудят мозъка да „дава заето“. От 
значение е и вашият общ емоционален 
фон. Случва се след обстоен психологи-
чески преглед на пациенти с депресивни 
и невротични разстройства лекарите да 
не могат да открият никакви обектив-
ни нарушения на паметта, макар самите 
пациенти да се оплакват, че забравят. 
В случая забравянето може да е мнимо, 
но може и да е предвестник на страш-
но заболяване.

Решение Колкото повече положителни 
емоции изпитваме, толкова по-спокойно 
и безупречно ще работи паметта ни. 
За да запазите ума си бистър, се хра-
нете здравословно. Редовните физически 
упражнения помагат за възстановяване 
на „нарушенията“ и подобряват настро-
ението. 

ПРИЧИНА № 3

ВЪЗРАСТТА Разпространено е мнението, 
че с възрастта паметта отслабва. Това 

, р
ването процесите в организма се заба-
вят. Това общо правило засяга и образу-
ването на нови връзки между невроните/
нервните клетки. Именно затова хората
в напреднала възраст помнят това, ко-
ето им се е случило преди 20–40 години
много по-добре, отколкото събития от
миналогодишната зима. От друга страна,
намалелите способности на мозъка да об-
разува нови синапси се компенсират от
натрупания жизнен опит и изградените
навици, в това число и навика да се ми-
сли активно.

Решение Активната умствена дейност
е най-доброто средство за съхраняване
на паметта. Невролозите използват по-
нятието „церебрален резерв“, т. е. спе-
циален буфер, позволяващ на мозъка и на
организма като цяло да функционира в
нормален режим, без оглед на възникнали-
те сериозни проблеми, когато човек раз-
полага със стимул и импулс „да се дър-
жи“. Съхранението на интереса към жи-
вота и усещането за заетост (без зна-
чение каква и с каква значимост – курс
по готварство или изработване на ори-
гами), насочени към постигане на някакъв
резултат, са универсални рецепти за съх-
раняване на менталната младост. 

ПРИЧИНА № 4

АМНЕЗИЯ  Причини за амнезията (пъл-
на или частична загуба на памет) често
са травми или дефицит на определено
вещество в организма. Ако паметта не
се възстанови в продължение на някол-
ко денонощия, вероятно вече става дума
за органично изменение в мозъка и веро-
ятността за пълноценна реабилитация и
„щастливо завръщане“ е минимална.
Героите на сапунените сериали често

изпадат в амнезия – режисьорски трик,
който изостря интереса и вниманието
на зрителите. Например заобиколена от
близки и роднини героиня изведнъж не
разпознава нито един от тях. Интрига-
та набира скорост, напрежението расте,
животът изглежда разбит и изведнъж, в
най-драматичния момент Изабела (напри-
мер) си връща паметта. И всички – и
персонажи, и зрители – ликуват заради
възтържествувалата справедливост.

Решение За жалост в реалността ам-
незията се оказва далеч по-мъчителна за

обаче не е аксиома. Наистина, с остаря-
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пострадалия и неговите близки. Щаст-
ливият финал на тази житейска траге-
дия съвсем не е често срещано явление.
Защото не са установени закономернос-
ти при протичане на това заболяване. И
все още има много бели петна по отно-
шение на механизма на развитие на този
недъг. Лекарите предпочитат да гово-
рят за амнезията много внимателно и с
много уговорки. 

Трениране на паметта
Може ли да се тренира или развива

паметта? Еднозначен отговор на този
въпрос лекарите също нямат. От една
страна, изпитаните народни средства
като решаване на кръстословици, под-
реждане на пъзели и разучаване на стихо-
ве наизуст, нямат пряко отношение към
състоянието на паметта. Тези навици
могат да бъдат доведени до съвършен-

ство, а в същото време вие да продъл-
жавате да забравяте ютията включена 
или да не знаете къде си оставяте клю-
човете. От друга страна, мозъкът може 
и трябва да бъде приучван към запом-
няне, така както мускулите към рабо-
та. Разбира се, по-добре е да се започне 
с това в детска възраст, когато всич-
ки процеси в организма протичат лесно 
и бързо. Колкото по-активни и разноо-
бразни са умствените дейности на дете-
то в предучилищна възраст, толкова по-
голяма е вероятността то да се радва 
на добра памет през целия си живот. Да 
се тренират навиците за концентриране 
и помнене на нова информация в напред-
нала възраст, също е полезно. Специали-
стите твърдят, че ако редовно „трени-
рате“ сивите си клетки, само за 2 ме-
сеца можете значително да подобрите 
способността си за запомняне. Помагат 
следните методи:

РЪЧНА РАБОТА Съществува предполо-
жение, че за подобряване на умствена-
та дейност допринася активизирането 
на фината моторика – например занима-
нията с ръкоделие или плетенето. До-
казано е, че в мозъка на слепите, усвоя-
ващи Брайлово писмо, се образуват мно-
жество нови синапси, докато при тези, 
които на могат да „четат с пръсти“, 
този процес протича по-бавно. Затова 
ръкоделието, изискващо броене и концен-
трация на вниманието, влияе благотвор-
но на умствената дейност.

ДВИГАТЕЛНА АКТИВНОСТ Физически-
те упражнения активизират кръвообра-
щението, а то подхранва клетките на
мозъка с кислород. Освен това спорту-
ването повишава общия тонус на орга-
низма, което също подобрява работоспо-
собността на мозъка.

Минитренировка
Помолете някого да запише 10 различни думи и 

да ви ги прочете. Опитайте се да повторите

думите, дори и да не са в същата последова-

телност. За добър резултат се счита запом-

нянето на 8–9 от тях след максимум две прочи-

тания. След една седмица активна работа вър-

ху себе си повторете опита и проследете дали

паметта ви се е развила. 

АСОЦИАТИВЕН РЕД Научете се да
помните не механично, а с помощта на
сложни асоциации. Изградете си собстве-
ни логически вериги. Например ако често
забравяте ключовете си, мислено „впле-
тете“ думата „ключ“ в страшен кри-
минален тв сюжет за обир. Включете
в системата за запомняне звук и мирис
(именно затова старите спомени лесно
„изплуват“, когато слушаме филмова му-
зика или доловим аромата на познат пар-
фюм). Тези механизми активизират нови
обеми на дълготрайната памет, която
при повечето хора в по-голямата част
от живота им остава неизползвана (ак-
тивни са само 5–10% от нея).

ПРАВИЛНО ХРАНЕНЕ Най-полезната за
мозъка храна е рибата, защото съдър-
жа фосфор, лесно усвоими белтъчини и
мастната киселина омега-3. Следват я
орехите и зехтинът. Богатите на анти-
оксиданти яркоцветни плодове и зелено-
листни зеленчуци предпазват мозъчната
тъкан от увреждане. Целулозата, съдър-
жаща се в зърнените, бобовите храни,
плодовете и зеленчуците, е необходима
за прочистване на кръвоносните съдове
на главния мозък, както и за подхранва-
не на мозъчните клетки. 

КАК РАБОТИ ПАМЕТТА
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лектромагнитните вълни са неиз-
бежен спътник на битовия ком-
форт. Ограждат и пронизват
телата ни и пространството

около нас. Източниците на електромаг-
нитните лъчения отопляват и осветяват
домовете ни, служат за приготвянето на
храната ни, осигуряват мигновена връзка
с всеки край на света. Влиянието на елек-
тромагнитните вълни върху организма на
човека е предмет на ожесточени спорове.
В Швеция например т. нар. електромаг-
нитна алергия се счита за заболяване. За-
сега Световната здравна организация кла-
сифицира тази реакция на организма като
„възможно заболяване“. Част от неговите
симптоми са главоболие, хронична умора,
разстройство на паметта... Много от ле-
карите, специалисти в тази област, спо-
делят, че не са срещали случаи на елек-
тромагнитни алергии, но се съгласяват с
факта, че фобиите, свързани с електро-
магнитните лъчения (ЕМЛ), са се разпрос-
транили в обществото. 
Има ли действителни основания за тях

и как да сведем до минимум вероятните
вреди от въздействието на лъченията?

ВРЕДАТА ОТ ТЯХ 
Е ОТНОСИТЕЛНА

Изследването на влиянието на електро-
магнитното поле (ЕМП) върху човека и
животните има вече своята десетилетна
история. Изяснено е, че електромагнитно-
то поле влияе върху нервната и мускулна-
та тъкан, може да провокира неврологични
нарушения и безсъние, а също и смущения
в стомашно-чревния тракт. То променя
честотата на съкращаването на сърдеч-
ния мускул и артериалното налягане. 

ВСИЧКИ БИТОВИ ПРИБОРИ СА ИЗТОЧНИК НА 

ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ЛЪЧЕНИЕ. КОЛКОТО ПО-

ГОЛЯМА Е МОЩНОСТТА ИМ, ТОЛКОВА ПОЛЕТО 

ИМ Е ПО-АГРЕСИВНО.

За най-мощни източници се смятат ста-
рите хладилници, електрическите котло-
ни и, естествено, мобилните телефони. 
За сравнително безвредно се счита ниско-
честотното излъчване, което се разпрос-
транява по електромрежата на дома – 
поле се „разхожда“ по проводниците, дори 
когато веригата не е затворена и по нея 
не тече електричество, но до голяма сте-
пен то се екранира по стените на дома. 
Като по-опасно се окачествява високо-

честотното електромагнитно излъчване, 
източници на което са теле- и радиопре-
давателите и радарите.
Как ни влияе електромагнитното поле 

от обичайните битови уреди и колко 
вредно е то за здравето на човека, е 
спорен въпрос, но най-разумно би било да 
го ограничим, защото да се откажем от 
най-новите, спестяващи време и усилия 
домакински уреди, е немислимо. 

ВЪЛНИТЕ МОГАТ 
И ДА ЛЕКУВАТ

Влиянието на електромагнитното поле 
не трябва да се характеризира еднозначно 
като негативно. Електромагнитното из-
лъчване се използва във физиотерапията 
за лечение на много заболявания, то може 
да ускори заздравяването на тъканите и 
да окаже противовъзпалителен ефект.

ВЪВ ФИЗИОТЕРАПИЯТА МАГНИТНОТО ПОЛЕ 

АКТИВИЗИРА ОБМЯНАТА НА ВЕЩЕСТВАТА И 

ПРОЦЕСИТЕ НА ФЕРМЕНТАЦИЯ, ПОДОБРЯВА 

КЛЕТЪЧНИЯ МЕТАБОЛИЗЪМ. ТОВА ПОЗВОЛЯВА 

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МАГНИТОТЕРАПИЯТА ПРИ 

ОТОЦИ, ЛЕЧЕНИЕ НА СТАВИТЕ, РАЗСЕЙВАНЕ НА 

КРЪВОИЗЛИВИ.

При остри възпалителни процеси се
използва УВЧ терапия. Това е лечение
чрез ултрависокочестотно електрическо
поле. Тъканите на организма ни поглъщат
тези вълни и ги преобразуват в топлинна
енергия. В резултат на това се ускорява
движението на кръвта и лимфата, тъ-
каните се освобождават от застоялата
течност (при възпаления), активизира се
функцията на съединителната тъкан.

КАК ДА ГИ ИЗБЯГВАМЕ 
ВКЪЩИ

В помещенията за живеене битови-
те прибори трябва да бъдат разумно и
порфесионално разположени и в тяхното
поле не бива да попадат леглото, дива-
нът и масата, на която се храним. Все-
ки работещ, а понякога и просто вклю-
чен в мрежата електроуред създава елек-
тромагнитно поле, чиято сила намалява с
увеличаване на дистанцията от прибора. 

ПРИ ОТДАЛЕЧАВАНЕ ОТ ИЗТОЧНИКА НА ЕЛЕК-

ТРИЧЕСКО ИЗЛЪЧВАНЕ НА ДВОЙНО РАЗСТОЯ-

НИЕ НАПРЕЖЕНИЕТО НА ПОЛЕТО СЕ ПОНИЖА-

ВА ЧЕТИРИ ПЪТИ.

�Най-простият начин да бъде сведено
до минимум въздействието на лъчението
е да не седим близо до телевизора напри-
мер. �Добре е всички електрически уре-
ди вкъщи да са заземени. И да са раз-
положени по-близо до земята. �Леглото
в спалнята трябва да бъде разположено
на разстояние не по-малко от 10 см от
стената, особено в жилищата с железо-
бетонни стени. �Подовото електриче-
ско отопление генерира поле до един ме-
тър над повърхността, на която е раз-
положено. Ето защо е по-добре да не се
инсталира под легло или в детска стая.

-
-

ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ЛЪЧЕНИЕ. КОЛКОТО ПО-

ГОЛЯМА Е МОЩНОСТТА ИМ, ТОЛКОВА ПОЛЕТО 

КРЪВОИЗЛИВИ.

При остри възпалителни процеси се

МИРНО 
СЪВМЕСТНО 

СЪЩЕСТВУВАНЕ 
С ВЪЛНИТЕ

по л е з н о  и л и  в р е д н о
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�Индукционните котлони на домакински-
те печки генерират силно магнитно поле.
По-безопасни в това отношение са мета-
локерамичните плотове. Модерните мо-
дели микровълнови печки са относително
безопасни. Повечето от световните про-
изводители отделят сериозно внимание
на безупречната им херметичност. 

Проверка 
на херметичността
на печката можем да направим, като прибли-

жим лист алуминиево фолио към вратичката 

на работещия уред. Отсъствието на трепте-

не и искри означава, че вратата є е хермети-

зирана добре.

В ОФИСА

За тези, на които се налага да прекар-
ват много време пред компютъра, има
просто правило. 

МЕЖДУ ЛИЦЕТО И МОНИТОРА НА КОМПЮТЪРА 

ТРЯБВА ДА ИМА БЛИЗО 1 МЕТЪР РАЗСТОЯНИЕ.

Плазмените екрани и тези с течни
кристали са за предпочитане пред ос-
таналите. 
Радио- и мобилните телефони са още

един източник на лъчение, което е труд-
но да избегнем. Когато държим телефо-
на близо до ухото, позволяваме на из-
лъчването да въздейства пряко на мозъ-
ка. Всъщност въпросът за степента на
вредност на мобилните тефони може да
се дискутира. Мощността на електро-
магнитното лъчение е непостоянна вели-
чина, която зависи от състоянието на
канала за връзка между мобилния теле-
фон и базовата станция. Колкото по-ви-
соко е равнището на сигнала на станци-

ята на мястото на приема, толкова по-
малка е мощността на излъчването на 
мобилния телефон. 

Когато бързате, 
не говорете по мобилния
Избягвайте да разговаряте по мобилния си те-

лефон, когато се движите бързо или се возите 

в превозно средство. При бързо движение, мо-

билният телефон постоянно превключва мре-

жовите връзки между базовите станции. Това 

го принуждава да използва служебен сигнал,

който, макар и накъсан и кратковременен, е с

много мощно излъчване.

Носете телефона си в дамската чан-
та вместо на кръста или окачен на гър-
дите.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е И ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УС-

ТРОЙСТВОТО HANDSFREE, ОСОБЕНО ПРИ НЕ-

ОБХОДИМОСТ ОТ ДЪЛГИ РАЗГОВОРИ. ЗА ПРЕ-

ДАВАНЕ НА КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ИЗПОЛЗ-

ВАЙТЕ ФУНКЦИЯТА „СЪОБЩЕНИЯ“.

При тяхното набиране апаратът се на-
мира достатъчно далеч от главата, кое-
то намалява излъчването. Не е препоръ-
чително децата до 12-годишна възраст 
да притежават и да носят в себе си мо-
билен телефон. 

НА ОТКРИТО

Източници на електромагнитно излъч-
ване са не само електроуредите, но и 
всички проводници, по които тече елек-
тричество, независимо от това, къде се 
намират те. Към най-мощните спадат 
високоволтовите линии, по които елек-
троенергията се предава на големи раз-
стояния. Силата на излъчването в бли-
зост до такива места е наистина голя-
ма и затова обичайно те се намират из-

вън населени места.

ЕЛЕКТРОПРОВОДИТЕ С ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ 

НЕ СА БЕЗОПАСНИ ЗА ЗДРАВЕТО – СТРОИТЕЛ-

СТВОТО ПОД ТЯХ Е ЗАБРАНЕНО, НО РАЗХОДКА-

ТА НАОКОЛО Е ВЪЗМОЖНА. 

Според една научна хипотеза те йони-
зират прелитащите прашинки във възду-
ха, които, попадайки в белите дробове
на човека, предават своя заряд на клет-
ката и я увреждат.
Някои хора се плашат от намиращи-

те се в близост до антени медни про-
водници, които са източник на електро-
магнитни вълни с много високо напре-
жение. Съгласно съществуващите техни-
чески правила за безопасност антените
се поставят на специални стойки, но се
допуска инсталирането им върху покриви
на сгради, в това число и жилищни.

ЕМП и бременност
Твърди се, че електромагнитното поле (ЕМП)

води до нарушения на половите функции – за-

бавяне на половото развитие, импотентност,

фригидност и безплодие. Въздействието на 

ЕМП върху половата система се осъществя-

ва от хипофизата. Хипофизата регулира ра-

ботата на всички останали ендокринни орга-

ни (щитовидна, надбъбречна и полови жлези).

Многократното облъчване от ЕМП, създадено

от мобилния телефон в областта на хипофи-

зата (главата), предизвиква понижение на ак-

тивността на хипофизата. Въздействието на 

ЕМП върху организма на бременните жени може

да причини вреди на плода. Значение при оцен-

ката на влиянието на ЕМП върху бременните

жени има етапът на бременността. Най-уязви-

ма е бременната в през първите четири седми-

ци от развитието на плода. Тогава ЕМП може 

да предизвика порок на сърцето на плода. Влия-

нието на ЕМП може да предизвика и преждевре-

менно раждане. 

Lumene Time Freeze – 

фон дьо тен за лифтинг
Жената, която е на въз-
раст 40+, е в най-дина-
мичните години от жи-
вота си. Тя очаква коз-
метичните продукти да
са не само ефективни
и бързодействащи, но и
да се борят с признаци-
те на стареене. Тя не 
желае да чака. Тя иска 
светкавични видими ре-
зултати. Освен проду-
ктите за грижа за ко-
жата вече има и anti-

age декоративна козме-
тика. Лифтинг фон дьо
тенът е допълнение към 
серията на Lumene Time

Freeze. Той моментал-

заличава няколко години от ли-
цето ви. 
Една жена на възраст 40+ би ис-
кала също така от един продукт 
да извлече няколко ползи. Лифтинг 
фон дьо тенът Time Freeze се бори 
не само с преждевременното ста-
реене на кожата, а я прави екс-
пресно по-стегната и по-глад-
ка. Светлоотразяващите пигмен-
ти, които той съдържа, освежа-
ват уморената кожа, активните 
съставки от финландска калуна за-
едно с растителните стероли от
скандинавски бял торф спомагат
за дълготраен лифтинг ефект.

Френските обувки JONAK – 
МОДА (+) / ЦЕНА (-)!
В края на 2007 г. марката JONAK 

се появи на пазара и в Източ-
на Европа. Чест е, че представи-

телите на изцяло френската мар-
ка избраха точно нашата стра-

на. JONAK има 25 магазина само в K

Париж, около 45 в цяла Франция и 
около 50 за целия свят.
През последните 40 години JONAK 

се превърна в новаторска фирма в
столицата на модата, във важен 
фактор в света на обувките. Ко-
лекциите на JONAK са вдъхновени K

от съвременните модни тенден-
ции и са на достъпни цени. Ориги-
налността на JONAK, съчетана сKK

високото качество, е действаща-
та формула на успеха. Тази ориги-
налност прозира и в архитектур-
ната концепция на магазините на 
марката и дори в нестандартната  
є реклама – една обувка с цена-
та под нея (най-често между 140 
и 180 лева). В София магазинът се 
намира в SKY CITY MOL (кв. „Гео 
Милев“). 

р
Lumene Time FreezeL – но 
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НЯМА ПО-ДОБРА ЗА

НА КЛАСИЧЕСКИ ПР

ХЕЛЕНА БОНЪМ КАРТЪР. С ЧЕРНАТА

СИ КОСА, ТЪМНИТЕ СИ ОЧИ И БЛЕДАТА

СИ КОЖА ТЯ КАТО ЧЕ ЛИ Е ИЗЛЯЗЛА ОТ 
КАРТИНА НА РАФАЕЛО ИЛИ ОТ ПИЕСА НА 
ШЕКСПИР. ЗА НЯКОИ ТОВА МОЖЕ И ДА

Е КОМПЛИМЕНТ, НО НЕ И ЗА ХЕЛЕНА.

Д
а ти лепнат етикета „кралица на

ДДкостюмните драми“, не е многоДДприятно. Поне за Хелена, коятоДДгодини наред се опитва да убедиДД
всички, че може да играе и нещо по-съвре-
ДД
менно. Носенето на корсети в почти все-
ки филм є е омръзнало. „Журналистите по-
стоянно наричат чертите ми едуардски или
викториански, каквото и да означава това.
Аз наистина съм ниска, изглеждам доста
бледа и крехка, но съвсем не съм безмозъчна
кукла“ – недоволства актрисата. Благодаре-
ние на ролята си в „Боен клуб“ Хелена все
пак успя да докаже, че наистина я бива и за
нещо по-различно от костюмни роли. Само
че за снимките на новия си филм „Суини
Тод: Бръснарят демон от Флийт стрийт“
тя отново навлича омразния корсет и рок-
лите с дълбоко деколте. Малко не є дос-
тигна с тази роля да се нареди сред номи-
нираните за тазгодишните „Оскар“-и. 

КРАЛСКА ОСОБА?!
Повечето американски зрители и ки-

носпециалисти смятат, че Хелена Бонъм
Картър е родена със сребърна лъжица в
устата: „На моето първо интервю на
живо в Америка ме питаха: „Какво е усе-
щането да бъдеш кралска особа?“ Крал-
ска особа?! „Ама, аз не съм кралска осо-
ба4, отговорих, без да се замислям. Мо-
ето семейство има аристократични ко-
рени, но само заради прапрадядо ми. Ви-

дях зад кулисите как моята агентка кла-
ти отчаяно глава. След интервюто тя 
ми каза: „Не го прави повече. В Америка 
обожават идеята за кралски произход.“ 

ХЕЛЕНА МОЖЕ И ДА НЕ Е КРАЛСКА ОСОБА,

НО Е ПРАПРАВНУЧКА НА ЛОРД АСКУИТ, КОЙ-

ТО Е БИЛ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АНГЛИЯ 

В НАЧАЛОТО НА XX ВЕК. 

Нейната баба Вайълет Бонъм Картър е 
известен политик, оратор и член на Ка-
марата на лордовете. А прачичо є Антъ-
ни Аскуит пък е легендарен английски ре-
жисьор. Въпреки това изключително ро-

дословно дърво, в жилите на Хелена тече
смесена кръв – баща є е английски банкер,
който се жени за майка є Елена, която
пък има френски и испански произход, но
също и израелски, руски и австрийски ко-
рени. „Ето защо майка ми винаги се вбе-
сява, когато ме наричат типичната ан-
гличанка – смее се Хелена. – Все пак дъл-
жа своята външност именно на нея. А
тази външност допринесе за първия ми
ангажимент като актриса.“

ОТ (НЕ)ЛЮБОВ 
КЪМ МАЙКА СИ

Днес 41-годишната актриса може и да
говори с добри чувства за майка си, но
в детството си не е можела да пона-
ся нервните кризи, в които Елена изпада.
След като Елена все пак се възстановява,
се случва нещо странно – самата тя ста-
ва психотерапевт. Днес порасналата є дъ-
щеря є плаща, за да чете всеки сценарий,
който получава, и да си казва мнението за
психологическите мотиви на героите. 

СВЕТКАВИЧНА КАРИЕРА

На 16-годишна възраст Хелена за пър-
ви път застава пред камерата за снимки-
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у д

еееееее екранизация по култовия мюзикъл на Стивън 

ЗЗЗЗЗЗЗЗоондхайм, игран близо 30 години с успех на Бро-

дддддддуууей. Но това е доста нестандартен мюзикъл, вв 

кккккккоооойто се лее кръв и освен това става дума за...

кккккккаааанибализъм. Бенджамин Баркър (Джони Деп) се

ззззззззаааавръща в Лондон 15 години след като е бил от-

пппппппррратен в изгнание от съдията Търпин. Вече под 

ииииииимммето Суини Тод той отваря бръснарница срещууууу  

ммммммммаагазинчето за месни пайове на мисис Ловет. СС

нннннннееейна помощ Суини ще се опита да се отърве оттттттттт

вввввввсссички хора, които са съсипали живота му. Другааааа-----

ттттттттта му основна цел е да се събере отново с дъщеее---

рррррррряяяя си, която се намира под попечителството наа

съсъсъдсъдсъдсъдсъдъдъдъдъдъддсъссс ияияияияияия ия ТърТърТърТърТърТърърррпинпинпинпинпинпини ...
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те на една реклама. Две години по-късно
легендарният театрален режисьор Тревор
Нън я кани за главната роля в своя филм
„Лейди Джейн“. Като английската кра-
лица, която се качва на трона прекале-
но млада и няколко години по-късно става
жертва на заговор, прохождащата актри-
са разкрива неподозиран талант. Хелена
доказва и друго – че костюмите є стоят
добре. Още следващият є филм затвърж-
дава това мнение. Известният с костюм-
ните си филми тандем Джеймс Айвъ-
ри (режисьор) и Исмайл Мърчант (проду-
цент) издирват млада актриса за ролята
на Люси Хъничърч, която трябва да се
бори за любовта си в адаптацията по ро-
мана на Е.М. Форстър „Стая с изглед“. И
идеалният избор е именно Хелена, която
демонстрира невероятна зрялост и изпъл-
ва екрана със своя чар. Филмът печели
три „Оскар“-а, а „романтичната англичан-
ка“ е поканена на лъскавата церемония да
връчи една от статуетките: „Това беше
първата ми поява на събитие от подобен
ранг – спомня си тя. – Не знаех какво да
облека, затова просто хванах една евти-
на рокля от тюл, вмъкнах отдолу пола и
я вързах с пояс. Струваше ми се, че из-
глеждам добре, но всъщност бях ужасна.
И за капак дори сама си направих приче-
ската и грима. Спомням си, че журнали-
стите се надпреварваха да ме питат кой
дизайнер ме е облякал, а аз на всички от-
говарях гордо: „Полата е на мама.“

СОБСТВЕНА МОДНА КЪЩА

Е, Хелена, естествено, е над тези неща.
Но от тази случка насам отношението є

към модата е доста променено. Тя дори 
основава своя модна къща Pantaloonies

през 2003 г., след като се сприятелява 
с дизайнерката Саманта Сейдж. Двете 
дами продават старомодни, но с изискан 
дизайн камизоли, дамски гащи и шапки. 
Всичките им артикули са ръчно изрисува-
ни и избродирани. Голяма част от прихо-
дите на Pantaloonies отиват за UNICEF.

МЪЖЕТЕ

Първата є по-сериозна връзка е с Ке-

нет Брана, с когото снима филма „Фран-
кенщайн“. По това време талантливият
режисьор и актьор преживява мъчителна-
та си раздяла с Ема Томпсън. Точно зато-
ва двамата с Хелена запазват абсолют-
на дискретност за развитието на отно-
шенията си. И въпреки опитите на жур-
налистите да научат нещо повече, един-
ственото, до което се добират, е засне-
та в парка целувка между двамата влюбе-
ни. След 5-годишна, обвита в тайна връз-
ка с Брана Хелена се залюбва с друг свой
партньор – комика Стийв Мартин, кой-
то е с цели 21 години по-възрастен от
нея. Сигурно затова Хелена много бързо
му намира заместник.. Докато участва в
„Планетата на маймуните“, тя се сбли-
жава с режисьора Тим Бъртън. Макар и
много различни, двамата бързо намират
общ език и се сгодяват през 2001 г. Две
години по-късно се ражда синът им Били
Рей. Само преди месец Хелена роди на
Тим и дъщеричка. 
След „Планетата на маймуните“ талант-

ливата актриса участва във всички филми
на своя любим. Сега ще я видим и като
мисис Ловет – майсторка на най-отврати-
телните пайове в Лондон и основна помощ-
ничка на дирещия отмъщение Суини Тод.
„Не можех да не участвам в този филм – 
признава актрисата. – Една моя стара при-
ятелка ми каза: „Разбира се, че ще получиш
ролята. Ние те наричахме мисис Ловет
още откакто 13-годишна започна да ходиш
с... щръкнала в различни посоки коса“.

Текст Ивайло ТОДОРОВ

Снимки Warner Bros/

„Александра филмс“

––––––––– – ККак те одобриха за ролята на мисис Ловет??
––––––––– – Тим дойде при мен и ми каза, че ще снима „Суи--

ннннннниии Тод“. Този мюзикъл ни е обща страст. Докатоооо 

сссссссеее ухажвахме, си го пускахме непрекъснато. Тим 

ззззззззнннаеше, че отдавна искам да се науча да пея и миииииии 

кккккккааааза: „Мисля, че си подходяща за ролята, но трябббб-----

вввввввааа да се явиш на прослушване, както всички дру-

гггггггиии. Всичко зависи от теб.“ И аз си помислих, че

дддддддооори да не получа ролята, ще се науча да пея. Не

еееееее никак лесно да се научиш да пееш за три ме-

сссссссеееца. След като се явих на прослушване, Тим не

мммммммммии каза нищо в продължение на пет седмици. Чакккккк  

сссссссллллед като прослушването приключи, ме похвали 

ззззззззаааа моите вокални способности. Седмица по-къс--

нннннннооо дойде и одобрението на Зондхайм.

––––––––– Какво те привлече в мюзикъла?
––––––––– Музиката. Има някои изключително красиви мее----

ллллллллоооодии, има копнеж, има и романс, и хумор. Музикаа----

ттттттттта просто ти къса сърцето.

––––––––– Какво мислиш за мисис Ловет като героиня????
––––––––– Тя е сложен характер. В нея има толкова многоо 

нннннннюююанси, може да бъде изиграна по милиард начи-

ннннннниии. Мисля, че тя и Суини са жертви, но поне тойй 

еееееее преживял истинска трагедия и от тази глед-

нннннннааа точка убийствата му са оправдани. Но тя е 

ииииииизззключително аморална, без видима причина и е 

ллллллллееееко луда. Нейната трагедия е в това, че е влю-

бббббббееена в някого, който дори не я забелязва.

––––––––– Отнасяше ли се Тим Бъртън различно към 
тттттттттеб, след като научи, че си бременна?
––––––––– Не, но аз му казах да бъде по-мил с мен. На следдддд-----

вввввввааащия ден обаче той ме постави на въртяща се 

сссссссцццена. Трябваше да играя валс или нещо подоб-

нннннннооо. Налагаше се да се въртя, а това беше тежкоооооо  

сссссссллллед сутрешното гадене. Казах на Джони, че щее

сссссссеее опитам да се концентрирам и че ще разчитамммммммм 

ннннннннааа неговата помощ. Той ми помогна много. Ис-

тттттитинтинтинтинтининининтттти скискискискискискиски дждждждждждж дждддд ентентентентентентентълмълмълмълмълмълмълмен!ен!ен!ен!ен!ен!ен!

Блицинтервю

Една по-различна 

фотоизложба

очаквайте на 5 февруари във Воен-
ния клуб. В 18.00 ч. в Музикална-
та зала авторът Огнян Гешев ще
представи свои художествени фо-
тографии, правени през периода от
2006 до 2008 г. Изложбата включ-
ва натюрморти, жанрова фотогра-

портрети и акт арт (худо-
жествена фотография голо тяло). 
И понеже снимките говорят по-
вече за себе си, публикуваме две
от тези, които ни впечатлиха в
аванс. Дано впечатлят и вас и
дано ви запалят да посетите из-
ложбата на Огнян Гешев. Ина-
че няма да разберете какво из-
пускате.

Културни новиниКул урн н нКул урКул уру ур
фия, п

у ур
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Визитка 

Пловдивския университет. Автор е на три книги със стихове – „Седмо небе“, „Високо, над

далечината“, „Възхитително и леко“. Издал е и книга с есета „Майсторът и камъните“,

както и книга с фрагменти „Високите каменни хълмове“. Съвместно с художника Атанас

Хранов издава колекцията „Наско Х. Истории с ром, джинджифил, стафиди и мед“. А от-

скоро е на пазара и изящният му роман „Колекционер на любовни изречения“. Превеждан е

на английски и унгарски. Автор е на ежедневната рубрика „Под игото“ на вестник „Ма-

рица“ от 1993 г. досега, за която е носител на наградата „Пловдив“ за журналистика

през 1995 г. Носител е и на националните литературни отличия „Академика“ (1988 г.),

„Цветан Зангов“ (1985, 1986 и 1987 г.), „Иван Николов“ (1998 и 2000 г.), както и на

литературната награда „Пловдив“ за книгата „Възхитително и леко“.

В
ъзхитително и леко е 
присъствието му, както 
възхитително и леко се 
чете всеки ред, написан 

от него. Поезията му отива, 
но Сашо Секулов е на свет-
линни години разстояние от 
суетата. Въпреки че е поет, 
той е изключително стрик-
тен и в писането, и в лич-
ния си живот. Сигурно зато-
ва си позволява лек хаос във 
внушението на чувствата, с 
които са изпълнени стихове-
те му и колекциите от лю-
бовни истории в последния му 
изящен роман.  
– Може ли невъзможната лю-

бов да те направи щастлив?

– Животът е една невъзмож-
на любов, която винаги за-
вършва с раздяла. По същия 
начин любовта е един кратък 
живот, който завършва със 
смърт. Единственият мост, 

който може да ни преведе над
живота и смъртта, е изку-
ството. Въображението. Лю-
бовта е производна на въоб-
ражението. На способността
да довършваш този, когото
обичаш. Хората са недовър-
шени окръжности и само очи-
те на другия затварят кръ-
га. Когато той се умори да
го прави, ние се разпадаме на
елипси, на точки и постепен-
но излизаме от геометрията
на чувствата. Любовта е не-
възможно да бъде довършена,
а поради тази причина щас-
тието е нейният професиона-
лен убиец.
– Какво научи за себе си от 

първата среща с любовта?

– Открих, че във въздуха се
носят миниатюрни прашинки
от слюда, които светят по
лицето на момичето, в което
си влюбен. Никога не съм ги

ви да вър у о и е а о
мичета и жени, които не са
влюбени. По-късно разбрах, че
това са песъчинки от пусти-
ните, в които се озоваваш в
края на любовта. Тогава, ко-
гато вятърът се надига вър-
ху теб с всичките си отча-
яния, разтваря те във вихъра
на останалите пясъчни любо-
ви и те запраща – като пра-
шинка – да светиш върху ко-
жата на някое далечно мо-
миче.
– С какво може да те покори 

една жена?

– С умението си да ме измис-
ли и види по-добър, отколко-
то съм в действителност. И
с умението си да дочака вре-
мето да реши цялото това
трудно уравнение докрай.
– Защо мъжете се притесня-

ват открито да говорят за 

любов? Предпочитат да об-

съждат секса.

– Защото инстинктивно раз-
бират, че в любовта всич-
ки са равни. В този смисъл 
мъжете не обичат демокра-
цията и поради тази причи-
на не обичат. И понеже не
обичат, обичат да властват.
Чрез секса те се доказват, а
не се изразяват. Доказват се
на себе си, но не разбират
защо. Сексът за тях е война,
която винаги губят.
– Коя жена те възбужда пове-

че – умната, красивата или и 

умната, и красивата?

– Умът е най-еротичната
част на една жена. Интели-
гентността е синоним на не-
отразим сексапил. Истинска-
та борба на мъжа не е да се
разхожда с тялото на жена-
та до себе си, а да се разхо-

Визитка
Александър Секулов е роден на 6 януари 1964 г. в Пловдив. Завършва българска филология в 

„ЛЮБОВТА 
МОЖЕ ВСИЧКО“

АЛЕКСАНДЪР СЕКУЛОВ:

т
с
м
т
–

в

„ЛЮБОВТА Е НЕВЪЗМОЖНО ДА БЪДЕ ДОВЪРШЕНА, 
А ПОРАДИ ТАЗИ ПРИЧИНА ЩАСТИЕТО Е НЕЙНИЯТ 

ПРОФЕСИОНАЛЕН УБИЕЦ.“

виждал върху кожите на мо- люббов?в? П Предпочитат да боб-

„ИСТИНСКАТА БОРБА НА МЪЖА НЕ Е ДА СЕ 
РАЗХОЖДА С ТЯЛОТО НА ЖЕНАТА ДО СЕБЕ СИ, 
А ДА СЕ РАЗХОДИ ИЗ НЕЙНИЯ РАЗУМ. МНОГО 

ПО-ЛЕСНО Е ДА ВЛЕЗЕШ В ТЯЛОТО НА ЕДНА ЖЕНА, 
ОТКОЛКОТО В НЕЙНАТА ГЛАВА.“
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ди из нейния разум. Много по-
лесно е да влезеш в тялото 
на една жена, отколкото в 
нейната глава. Казано накрат-
ко, интелектът на една жена 
е триумфалната арка, под ко-
ято трябва да мине истин-

ският мъж.
– Как си обясняваш популяр-

ното твърдение, че българка-

та е най-красивата жена на 

света?

– Като болезнен израз на мъж-
ки национален комплекс, който не знае какво да прави с нео

чаквания дар на съдбата.
– Противоречат ли си любо-

вта и бракът?

– Подхождат си, защото си
противоречат. Любовта и
бракът приличат на стълба
– вертикални страници и на-
пречни стъпала. И небе, ес-
тествено.
– Как можеш да накараш ня-

кого да те обича, без да пре-

чупваш волята му?

– Като постоянно защита-
ваш свободата му от самия
него. В повечето случаи хо-
рата стремглаво гледат да
захвърлят отговорността за
собствения си живот в ръце-
те на нещо или някого. Ако
обичаш някого, ще се стара-
еш да го правиш достоен за
собствената му свобода. Не-
прекъснато ще му я връщаш

в ръцете и ще го окуража
ваш да се занимава с нея. Да
я научи да чете, да смята,
да я възпита, да я отгледа...
Свободата е нашето невиди-
мо дете, които ние така чес-
то оставяме безпризорно и
лишено от родителските ни
грижи.
– За раздялата, която облаго-

родява...

– Раздялата е вечност без
другия. По парадоксален на-
чин това е единствената веч-
ност, в която мисълта и чув-
ството към другия не изчез-
ват.
– Наистина ли любовта не 

може да бъде щастлива?

– Любовта може всичко, дори
и да бъде щастлива.

Интервю на
Теодора СТАНКОВА

Снимка Личен архив

Помолих Сашо да напише любовен текст 

за „Бела“, за да го подарим на читателки-

те си за Свети Валентин. Ето как звучи 

неговият специален любовен „подарък“.

Джордж и дългите писма 
за сбогом в понеделник

Джордж бе написал поредното си дълго пис-

мо за сбогом в понеделник, но този път ня-

маше на кого да го изпрати, когато срещ-

на момичето в пансиона „Старата копри-

нена фабрика“ във Валпарайсо. То стоеше

само на дървена маса до витрината с някол-

ко мака в косите и правеше малки корабче-

та от хартия, с които минаващите отвън

мъже щастливо напускаха града и себе си.

Той поръча ром със сушени смокини и помоли

помощник-бармана да отнесе плика от гру-

ба хартия, запечатан с ален восъчен печат,

на масата до прозореца. След малко гарсо-

нът се върна с пестелив отговор:

– Госпожицата каза, че писмата ви ще прис-

тигнат навреме. 

През целия си останал живот, прекаран в

сладострастните прегръдки на въздушните

течения, Джордж винаги намираше време да

напише поредното си писмо за сбогом в по-

неделник, като старателно изписваше вър-

ху плика „За момичето с маковете“, преди да

положи червения восъчен печат.

Сега той не пише писма за сбогом всеки по-

неделник. Не пише писма за сбогом и всеки

ден. Понякога излиза на верандата и гледа

ливадата пред къщата. Усеща с кожата си 

хладното одеяло на мрака, изплитано от ви-

олетовите щурци. Чува камбанката, вързана

над пощенската кутия, с която пощальонът 

известява достигнала го вест.

Преминава през червеникавия зърнест пясък

на алеята. Отваря пощенската кутия. Изсип-

ват се онези писма за сбогом, написани в без-

разсъдните и щастливи понеделници на све-

та. Писма от Букурещ, Киев, Тирана, Лондон,

Корфу, Брюксел. От Индонезия, Турция, Бълга-

рия, Грузия, Русия, Армения. Плисват се от ку-

тията, препълват двора, събарят оградата, 

разпиляват се из ливадите чак до езерото.

Джордж чува как последният виолетов щу-

рец къса със зъби нишката на нощта.

В тъмните ливади пред него светят мако-

вете на алените печати от восък.

Илюстрации Наско Хранов

Помолих Сашо да напише любовен те

Любовен „подарък“

„Колекционер на любовни изречения“
е една от седемте най-коментирани книги на коледния панаир на книгата в

класацията на в. „Монитор“ и е книга на август за миналата година на сп.

„Плейбой“. Авторът без тъга разказва историята на невъзможната любов, 

която може да те направи щаст-

лива. Защото любовта е способ-

ността да довършваш този, кого-

то обичаш, дори когато той не е до

теб. Любовта може всичко, затова 

тази любовна книга може да бъде

прочетена като екшън на чувства-

та – на един дъх, както и да бъде

препрочитана многократно на фраг-

менти – като наръчник за специал-

но настроение. Лирическият герой

на романа е Наско Х., а негов прото-

тип е художникът Атанас Хранов, 

чиито илюстрации украсяват стра-

ниците на книгата.

Атанас Хранов е художник с над 40

самостоятелни изложби в България, 

Германия, Люксембург, Малта, Гър-

ция. Участвал е в многобройни пред-

ставителни общи изложби в Ирлан-

дия, Франция, Германия, Италия, Ку-

вейт, САЩ и други.

не знае какво да прави с нео- в ръцете и ще го окуража-

„АКО ОБИЧАШ НЯКОГО, ЩЕ СЕ СТАРАЕШ ДА ГО 
ПРАВИШ ДОСТОЕН ЗА СОБСТВЕНАТА МУ СВОБОДА. 
НЕПРЕКЪСНАТО ЩЕ МУ Я ВРЪЩАШ В РЪЦЕТЕ И ЩЕ 

ГО ОКУРАЖАВАШ ДА СЕ ЗАНИМАВА С НЕЯ.“
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 – Модерността не разми ли границите 

между „мъжко“ и „женско“? И можем ли 

въобще да им дадем дефиниция днес?

Мария Клара: Възразявам ви веднага.
Възразявам на „днес“, защото мъжкото
и женското винаги са се дефинирали по
един и същ начин.

– Сиреч, ако употребя психоаналитич-

ния жаргон, мъжкото е равнозначно на 

фалично, а женското – на кастрирано?

Мария Клара: Мъжкото и женското са
две другости, които се срещат. А „ка-
стрирано“ и „фалично“ са символи и упо-
требата им е просто начин за предста-
вяне на срещата и конфронтацията на
тези две другости.

– Фройд и неговият последовател Фе-

ренци смятат, че именно комплексът за 

мъжественост е ядрото на женската не-

вроза. На жените им е трудно да прием-

ат, че не са се родили мъже...

Мария Клара: Вярно е. А освен това
е и във връзка с еволюцията на обще-
ството и с промяната на мястото на
жената в него. Ако говорим за бебето
и неговата майка, то за тази вездесъща
майка, на която не є липсва нищо, ние
казваме символично, че е „фалична“. Пред
такава майка всяко бебе е пасивно. В по-
добна позиция майката е „мъжка“, сиреч
активна. И за да се отдели от майка си
в определен момент, бебето трябва да
стане малко „фалично“ все пак. Да раз-
гледаме момичето. Преди то е можело

да остане „нефалично“, или поне да ос-
тане много по-малко фалично, отколкото 
в днешното общество. Да бъде фалично, 
за момичето просто означава да се реа-
лизира, да бъде самостоятелно, да не е 
зависимо от някого другиго. Но пък във 
взаимоотношенията си с другия пол же-
ната, напротив, трябва да бъде „кастри-
рана“, както казвате вие. И това днес я 
изправя пред много проблеми от чувст-
вено-сексуално естество. Някога жената 
е „продължавала“ в нефаличното, тоест 
била е в зависимост от майка си почти 
през целия си живот. 

– През вековете винаги се е твърдяло, 

че дъщерята е оставала много по-зависи-

ма от майката, отколкото синът. 

Мария Клара: Фаличната представа за 
мъжа е като за някого, който си зами-
нава, който къса с майката. Затова про-
блемите на мъжа се коренят в невъз-
можността му да скъса с майка си, с 
невъзможността да бъде мъж. Като оп-
ростявам нещата, бих могла да допъл-
ня, че за да се отдели от майката, мъ-
жът трябва да се концентрира върху 
онова, което е откъм страната на „да 
имаш“ – т.е. откъм страната на реали-
зацията в живота и на състезателност-
та. Най-ефикасната „операция“ за отде-
лянето на момичето от майката е са-
мото момиче да си роди бебе. Бременни-
те жени, без да познават всичките тези 
теории, чувстват, че са в процес на раз-

дяла с майките си. Дори и най-инвазив-
ните майки – онези, които държат да
присъстват даже на раждането на вну-
чето си – не могат да спрат процеса
на раздялата.

– Впрочем установено е, че голям про-

цент от случаите на безплодие са психи-

чески обосновани. 

Мария Клара: Като психоаналитици
ние често се сблъскваме с пациентки,
които изпитват трудности да забреме-
неят, правят спонтанни аборти и про-
чее. В повечето случаи подобни проблеми
са свързани с взаимоотношенията с май-
ките на тези пациентки...

Март Дюбрьой: От практиката си
знам, че дъщерите в определен момент
започват да разбират майките си, дори
и ако до този момент са били във ве-
чна опозиция с тях и са се оплаквали, че
майките им досаждат и ги отегчават.
Но когато дъщерята мине на стадия
на свой ред да стане майка, тя намира
точната дистанция, която да є позволи
хем да се отдели майка си, хем да я раз-
бира. Това е благоприятният ефект на
преместването, на раздялата.

Мария Клара: Което мъжът не е длъ-
жен да прави. Идва ми наум онази про-
чута фраза от операта на Верди „Риго-
лето“: La donna ѓ mobile qual piuma al vento.

(„Жената е непостоянна като перце на
вятъра.“) Да, жената е променлива, не-
постоянна, подвижна. Мъжът е неподви-

La donna е mobile
Визитка 
Мария Клара Лукези Пали и Март Дюбрьой са френски психоложки и

психоаналитички, практикуващи в Париж. През есента на 2007 г. те по-

сетиха Варна, за да участват в двудневен френско-български колоквиум

по проблемите на тревогата. Възползвах се от повода да проведем този 

„тристранен“ дамски разговор, в който някак от само себе си се вплето-

ха и някои „трудносмилаеми“ възгледи на психоанализата, които, вярвам, 

няма да затруднят любознателната аудитория. Защото засягат теми-

те за любовта, раздялата и причините за проблемите в мъжко-женски-

те отношения.

✔Мъжкото и женското се дефинират като две различности, които се

срещат и конфронтират.

✔За да се отдели от майката, мъжът се концентрира върху състеза-

телността и реализацията си в живота. За девойката най-ефикасната

„операция“ да се отдели от майката е самата тя да се превърне в майка.

✔Появата на детето ражда криза в двойката, защото част от жената 

се „оттегля“ от взаимоотношенията с мъжа, когото обича, и мъжът за-

почва да се чувства дестабилизиран.

✔Всяка жена сама трябва да намери модела, по който да уравновеси 

различните позиции у себе си.

✔Днес слабостите и на двата пола са брутално разголени.

✔Любовта не е символ. Всички ние се нуждаем от нея в началото.

✔За да живеем, трябва да можем и да се разделяме. Всеки път.

Мария Клара Лукези Пали Март Дюбрьой
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ней-

– Какви са притесненията и безпокой-

ствата на съвременната жена?

ми-
и ин-
тру-
Про-
сек-
оден
исля,
рави-
по-

трудни. Жените се чувстват утвърде-
ни в обществото, а мъжете – по-слаби.
Моделът е обърнат. След като векове
наред мъжът е успявал да скрие слабо-
стите си под железни доспехи, сега това
не му се удава. Всъщност слабостите и
на двата пола са брутално разголени. В
мига, в който се разголва слабостта на
мъжа, слабостта на жената се облича в
доспехи и обратно. И това предизвиква
мъчителни дисбаланси, провокира опреде-
лени реакции. Една от тях е женският
мазохизъм, с който жената демонстрира,
че не е силна, че не е могъща.

Март Дюбрьой: Бих казала, че пробле-
мът на жената, който е много различен

от проблема на мъжа, е, че тя трябва 
да бъда майка, любовница и после още 
нещо – субект на самата себе си. И че 
това може би е най-сетне нещото, ко-
ето всички жени могат да имат и да 
споделят и което всяка трябва да реши 
сама за себе си. Много често виждаме 
двойки, които влошават отношенията 
си, когато се появи… детето. Защо? За-
щото част от жената се „оттегля“ от 
взаимоотношенията с мъжа, когото тя 
обича. Тази част жената слага настрани, 
влага по друг начин. И разривът е неиз-
бежен. Това дестабилизира мъжете, пра-
ви ги безпомощни, кара ги да се чувст-
ват изоставени. 

– Има ли женски и мъжки страхове? 

Мисля си за Фройд, който твърди, че 

страхът от загубата на любов у жена-

та е равнозначен на страха от кастра-

ция при мъжа.

Март Дюбрьой: Страхът да загубиш 
любовта и обекта на любовта го из-
питват и мъжът, и жената. Бих каза-
ла, че за жената аналогия на страха от 
„кастрация“ е страхът от раздялата, а 
не страхът от загубата на любов, защо-
то той е общ и за двата пола.

Мария Клара: Нека все пак не забра-

вяме, че тази прочута „кастрация“, коя-
то спрягаме непрекъснато в този разго-
вор, е просто един символ, един инстру-
мент, с който си служим ние, психоана-
литиците. Любовта обаче не е символ.
Именно тя е базата на всичко. Поради
нея например майката няма да изостави
своето дете, ще го храни, ще се грижи
за него. Така че, независимо дали човек
е мъж или жена, той има нужда от лю-
бов в началото.

– Твърди се, че всяка среща съдържа в 

себе си и раздялата.

Март Дюбрьой: Животът ни е върво-
лица от малки и големи скърби. Раздяла-
та предизвиква у нас механизъм на скръб
от това, че ще трябва да се разделим.
Но тя е нещо присъщо на живота ни и
е част от нашата история.

Мария Клара: За да живееш, трябва
да можеш да се разделяш. Не трябва да
се пъхаш обратно в утробата (има го
този мит за завръщането в утробата).
За да живееш, непременно трябва да се
раз-единяваш, раз-сливаш, раз-деляш. Все-
ки път.

Интервю на Розалина ДОЧЕВА

Снимки Автора

жен. И често това е причината за 
ните страдания. Тя се разкъсва.

– Какви са притесненията и безпок

ствата на съвременната жена?

Мария Клара: От 70-те години на 
налия век нашата генерация окуражи
тегрирането на жената в света на т
да. Това бе огромна промяна за нея. П
тивозачатъчното хапче пък направи 
суалния живот на жената по-свобо
(друга голяма промяна за нея!). Ми
че тези две генерални промени напр
ха отношенията на жената с мъжа 
трудни Жените се чувстват утвъ

Лицето на Max Factor 

е Кармен Кас
Max Factor избра чаровната Кар-r

мен Кас за свое ново рекламно
лице. Тя представя различни про-
дукти на марката – от изискани 
фон дьо тени и нежни червила до 
невероятни спирали за мигли. Ре-
кламните кампании на Кармен за 
Max Factor вече могат да бъдат r

видени по телевизията, списанията
и в магазините.
Кармен Кас е водещ топ модел на
световните модни дизайнери Alberta

Ferretti, Anna Sui, Bill Blass, Christian

Dior, DKNY, Dolce & Gabbana, Gucci,

chael Kors, Moschino, Prada, Oscar de

la Renta, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger,

Louis Vuitton и Valentino, лице от
кориците на световните модни 
списания и звезда на водещи ре-
кламни кампании, както и реклам-
но лице на Sephora – водеща козме-
тична и парфюмерийна верига. През
2000 г. Кармен Кас става муза на 
парфюма J'Adore на Christian Dior.
През същата година тя получа-
ва престижната награда „Модел на 
годината“, присъдена є от списание
Vogue на модните награди на VH1

и Vogue. Тя въплъщава изискана-
та, модерна визия на Max Factor иr

може да подсили автентичността
на компанията.
ВАЖНО! Купете спирала
Masterpiece на Max Factor, поискай-
те своята скреч карта от кон-
султантите в магазина и вземете 
своя подарък веднага: часовник, лак
за нокти Nailfinity, или мострен 
комплект на най-новия фон дьо
тен Miracle Touch на Max Factor. 
Промоцията важи до края на ме-
сец февруари.

Шампоани Head & Shoulders 

с нова визия
Новият дизайн e със заоблена фор-
ма на опаковката. По-стилните 
графични елементи и полупрозрач-
ната капачка, подобна на скъпо-

ценен камък, ви 
вдъхновяват да 
промените ви-
зията си и да 
се насладите на
здравата си и 
блестяща коса.
Или казано на-
кратко, новите 
опаковки на Head 

& Shoulders пер-
фектно отразя-
ват отвън това,
което ще открие-
те отвътре: неве-
роятните съставки на красотата,
които ще ви помогнат да имате
прекрасна и безупречна коса всеки 
ден. Antizink формулата наk Head &

Shoulders спомага за възстановя-
ването на естествения баланс на
кожата на главата, като отстра-
нява пърхота до 100% и създава
условия косата да расте красива.

Nivea с нова кампания: 

„Красотата е...“
Новата комуникация е революци-
онна стъпка за Nivea. Компанията
се фокусира основно върху емоци-
оналните ценности, като ги ин-
тегрира във философията за кра-
сотата. В кампанията цялостната
емоционална концепция е изрече-
на чрез фрази като „Красотата е

магия“, „Красотата е грижа“ или
„Красотата е обич“. Освен задо-
воляването на емоционалните по-
требности на потребителя, своя 
принос за успеха на марката има и
качеството на продуктите, кои-
то са привлекателни и ефективни 
при употреба. Nivea със своя поч-
ти стогодишен опит в областта
на грижата за кожата и красота-
та отговаря на тези изисквания с
висококачествени продукти и ог-
ромна иновативна сила.
Серията Nivea Visage DNAge е най-
успешната иновация в Германия в
категорията грижа за лице. Про-
дуктът Good-bye Cellulite от Nivea

body е най-успешният антицелули-
тен продукт в Европа. А дневни-
ят крем Nivea Visage Q10, въведен
на пазара преди няколко години, е
най-добрият продукт против бръч-
ки в света. 

р
Лицето на Л Max Factor Mic

Красиви новиниКра н нКраКрар
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Н
есъмнено Панагюр-
ското, Вълчитрън-
ското и Рогозенско-
то съкровище стана-НН

ха емблеми на България, гледат 
ни от календари, вестници и 
списания, има ги отдавна и в 
школските учебници. И въпреки 
това, смаяни от външния бля-
сък и хилядолетната им въз-
раст, сме пропуснали да забеле-
жим някои детайли. А тъкмо 
тези подробности издават съ-
щностното, онова, което раз-
крива най-интересната страна 
на познатите-непознати тра-
кийски златни съкровища.

ФЕНОМЕНАЛНО 
ЗЛАТНО ИЗОБИЛИЕ

Изобилието на благороден ме-
тал в древното общество на 
Тракия изглежда феноменално, но 
има своето обяснение. То не е 
единствено в златните мини по 
земите ни и се корени в трудно 
разбираемия днес религиозен све-

тоглед 
Ако у

та през 
стваме 
висимост
природат
призите
те са я 
али, кои
вероятн
времена тъкмо те са крепели
надеждата им за плодородие и
хармоничен живот. В основата
им стои 

ЖЕРТВО -
ПРИНОШЕНИЕТО 

в името на езическите бого-
ве. Тъкмо то обяснява и ня-
кои сравнително нови наблю-
дения върху местонахождение-
то на съкровищата и на на-
чина, по който те са били по-
ложени в земята.
Или, казано по друг начин,

те не са били укрити в нея,
а са поставени там съзна-
телно, ритуално, като фор-
ма на жертвоприношение. Са-
мата структура и форма на
съкровищата говори в полза
на този извод. Макар и много
разпространено, схващането за
тях като за царски сервизи е
твърде неточно.
Ако се вгледате внимателно

в ритон от Панагюрското съ-
кровище, ще забележите мал-
ко и добре оформено отворче
отпред, разположено малко по-
високо от краката на козела.
Ритоните, изобразяващи жен-

чава, че виното само ритуал-
но е протичало през тези „съ-
дове“ и се е изливало от от-
ворчетата. Навярно след това
се е събирало в т.нар. фиали,
които са съставна част от
съкровищата и наподобяват
плитки чинии. А това подсказ-
ва, че не утилитарната, а ри-
туалната същност на съкрови-
щата е водеща, че те 

НЕ СА ПРОСТО 
СЕРВИЗИ, А 

РЕЛИГИОЗНА УТВАР

Друго, още по-недвусмислено
доказателство за това е на-
личието на една тройка глав-
ни съдове в състава на съ-
кровищата. В Панагюрското

те триада богове – Велика-
та богиня като изначално бо-
жество, отъждествявано със
Земята, и нейните две рожби
– Слънцето и Луната, обоже-
ствени като Аполон и Арте-
мида и съответни на мъжко-
то и женското начало.

ВЪВ ВЪЛЧИТРЪНСКО-
ТО СЪКРОВИЩЕ 

най-интересният съд също се
състои от три скачени дяла,
наподобяващи птичи тела. Те
са прекалено плитки, за да слу-
жат за пиене, и не могат да се
задържат върху равна повърх-
ност. Най-вероятно са служели
за изгаряне и смесване на дима
от ароматни треви, които са

ОЩЕ ПО-НЕОБИКНОВЕНО

на предците ни. 
успеем да погледнем све-
з техните очи, ще почув-
страха и съдбовната за-
т от благоволението на
та. Безпомощни пред ка-
е є, векове наред траки-
я омилостивявали с риту-
ито днес изглеждат не-
ни. Но в онези далечни

к к

ски глави, също имат отворче-
та (с форма на лъвски глави), 
които са разположени отпред
в средата на огърлиците и на-
подобяват медальони. А глав-
ният съд – голямата яйцевид-
на амфора с две дръжки като
кентаври – има не един, а два
отвора в периферията на за-
кръгленото си дъно. Това озна-

това са трите най-обемни
части – амфората, голямата
фиала с негърски глави и ри-
тонът без дръжки с тяло на
козел. Останалите предмети
също са групирани по три – 
три ритона с форма на жен-
ски и три с формата на жи-
вотински глави. Това съответ-
ства на свещената за траки-

злато
Вергиния 
Костадинова 
е завършила кинорежисура през 

1983 г. Сценарист и режисьор e на 

игрални, документални и други фил-

ми в различни жанрове. Започва ра-

бота в Студия за игрални филми 

„Бояна“, а след промените се заема

с популяризиране и защита на кул-

турното наследство и прави поре-

дица на тази тема. За „Боговете

отвъд и наоколо“, който представя 

древни тракийски паметници и ри-

туали, е наградена със специална 

награда на журито на най-големия 

фестивал за археологически фил-

ми „Агон“ в Атина. Нейни филми са 

показвани в Париж, Бордо, Барсело-

на и др. За оригинално представяне 

на тази тема с мултимедиен диск 

е наградена от Дарителската про-

грама на MOTO-PHOE, а в момента 

работи върху сценарий за археоло-

гически сериал.

ВВИЖДААЛИ СМЕ ГИ МНОГОКРАТНО, УДИВЛЯВАЛИ СА НИ С ИЗЯЩЕСТВО И БЛЯСЪК. ТЕЛЕВИЗИОННИТЕ 

РРЕПОРТАТА

В СВЕТАА В СВЕТАА 

ПАНАГЮРСКОТО ЗЛАТНО СЪКРОВИЩЕ е тракийски античен златен сервиз за пиене, състоящ се от 9 

златни съда с общо тегло 6,164 кг. То е открито на 8 декември 1949 г. в района на Панагюрище, в мест-

ността Мерул, от тримата братя Павел, Михаил и Петко Дейкови – тухлари и каменари по професия. 

Принадлежало е на неизвестен владетел на племето одриси от края на IV и началото на III в.пр.н.е.

КАКВО НЕ ЗНАЕМ ЗА
БЪЛГАРСКИТЕ СЪКРОВИИ
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към природата. Смятало се е, 
че от узрелите под божест-
вените слънчеви лъчи зърна на 
гроздето се получава

СВЕЩЕНО ПИТИЕ 
което улеснява общението с 
боговете. Очевидно ритуалите 
с винени излияния и жертвоп-
ринасяне в древна Тракия били 
по-ценени от потребителска-
та стойност на самите злат-
ни предмети. Просто траките 
силно вярвали в безсмъртието 
на душата и преходността на 
всичко земно. По същата при-
чина дори и заможните владе-
тели живеели в скромни жи-
лища, но за пиршествата си 
строели много по-пищни сгра-
ди или резиденции, както би-
хме ги нарекли сега. В архео-
логическия резерват „Сборяно-
во“ край Свещари ст.н.с. Ди-
ана Гергова проучва подобни аб-
сидни постройки и помещения 
във верижен план, където веро-
ятно са били разположени уве-
селителните ложета. По по-
вод споровете около произхода 
на Рогозенското съкровище тя 
побликува и едно необикнове-
но интересно предположение за 

ЧИСЛЕНИТЕ 
СЪОТНОШЕНИЯ 

МЕЖДУ СЪДОВЕТЕ

Това най-голямо до днес тра-

тежи общо
тои от 165
итуално по-
ували на две
тстоящи на

5 м едно от друго. Случайно
ли е обаче, че в единия чувал 
съдовте са били точно 100 на
брой, а в другия – останали-
те 65? Едва ли. Числото 10,
както и числото 100 (от 10 х
10) са свещени за траките. Те
са на особена почит в езиче-
ските култове. Точно сто са
на брой са и биволите в най-
голямото жертвоприношение
с животни – хекатомбата. 
Другото необикновено „съвпа-

дение“ в Рогозенското съкрови-
ще е, че то отново има три
главни съда, а всички остана-
ли са съответно 165–3=162 на
брой. Числото 162 обаче е точ-
но сумата от всичките съста-
вляващи го 54 канички и 108
фиали. Съотношението на ка-
ничките към фиалите е точ-
но 1:2, така както 54:108! От
една каничка ритуално виното
се е изливало в две фиали – и
ето, отново имаме уподобяване
на свещената триада, на Боги-
нята майка и двете є рожби,
съответстващи на женското
и мъжкото начало.

В СВЕТА НА МИТОВЕ-
ТЕ И ЛЕГЕНДИТЕ 

ще намерим и други косвени
потвърждения за необикнове-
ното значение на жертвопри-
ношенията със злато. Според

преданието богатият лидий-
ски цар Крез изпратил в хра-
ма на Аполон в Делфи 3000
жертвени животни и изгорил 
на голяма клада много златни
съдове и накити. За разлика
от него трако-фригийският
цар Мидас си позволил да за-
гърби свещените закони и по-
искал всичко, до което се до-
косне, да се превръща в злато.
Дионис много се разсърдил на
алчността му и изпълнил бук-
вално желанието му. Заради
тази си глупост Мидас едва
не умрял от глад, защото заб-
равил, че зрънцето жито на
Великата богиня е по-ценно и
по-нужно от златото. Дионис
все пак се смилил над любиме-
ца си, но останала безсмърт-
ната притча, която и днес е
повод за размисъл.

ГЪРЦИТЕ 
НЕПРЕСТАННО СЕ 

УЧУДВАЛИ 
от странните ритуали на
траките. Те предпочитали

да влагат богатствата си в
строежа на големи храмове и
статуи – това бил техни-
ят начин да изразят почитта
си към боговете. Тракийските
владетели, напротив, обръща-
ли много повече внимание на
гробниците, влагали златото
си в свещени „сервизи“ и гроб-
ни дарове, защото вярвали в
безсмъртието на душата.
Непонятно за гърците било

и поведението на тракийките.
Помпий Мела с удивление пре-
разказал как „те имат прего-
лямо желание да бъдат убити
над телата на мъртвите си
мъже и да бъдат погребани с
тях“. Просто житейските и
религиозните закони в живо-
та им се преплитали по един
необичаен начин. Затова в по-
следна сметка златото им се
превръщало в дар на Великата
богиня и благодарение на това
се е съхранило и до днес в на-
шите земи. 

Вергиния

КОСТАДИНОВА

„Голяма книга на древните загадки 
от България“

„Юбилейният стотен брой на прочутото френ-

ско списание „Наука и живот“ (Science & Vie) от

септември 2007 г. е посветен на 100-те най-

големи съкровища от древността. Освен „до-

макина“ Франция в обзора са включени още 24 

държави с големи археологически богатства

от Европа, Америка и Азия. Смайващо и ра-

достно е, че по брой на находките България за-

ема първо място сред тях. Тя е включена с цели

9 съкровища – толкова, колкото са представе-

ни от Гърция, Италия и Турция, взети заедно. 

Научният свят вече е категоричен, че е наме-

рил отговор на една от най-големите загадки

на миналото. Първата цивилизация в човеш-
ката история е възникнала в земите на днешна България.
Това се случило през V хилядолетие преди Христа, но корените на забележи-

телните є постижения се спускат още хилядолетия назад във времето. И 

след нейната гибел много народи, след които най-даровитите са траките, 

изграждали своите великолепни храмове и дворци, създавали слънчеви кален-

дари и звездни карти, изковавали разкошни оръжия и златни венци.“

Това е част от предговора на тази книга, която авторът є Цанко Лалев

превръща във вълнуващо пътуване назад в дълбините на времето. В нея 

са описани невероятни открития и загадки от древната история на бъл-

гарските земи – от първата поява на първобитни хора в Европа до края на 

тракийската цивилизация. Коя е първата богиня на човечеството, колко

стари са рисунките от пещерата Магура, как траките са оформили и пре-

возили на десетки километри каменен блок, тежащ 60 тона, и има ли скри-

то съкровище зад каменните прегради в галериите на древния златен руд-

ник край Перперикон, ще разберете от страниците на това уникално из-

следване. Адмирации за точния мерник на издателство „Пан“.

били и опиати. В хрониките е 
останало названието „капноба-
ти“, което ще рече „хора, ди-
шащи дим“. Алкохолното опия-
нение също е било акт на култ 
к С

кийско съкровище 
20 кг и се съст
съда. Те са били ри
ложени в големи чу
места в земята, от
5 м едно от друг

ВЪЛЧИТРЪНСКОТО ЗЛАТНО СЪКРОВИЩЕ е намерено през 1925 г. в с.Вълчитрън, Пле-

венско. При копане на лозе случайно било открито най-голямото златно съкровище, по-

знато на българската археология – 12,5 килограма чисто злато с естествени сплави

от сребро мед и желязо. Състои се от 13 предмета.
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Нфантастична около
60-годишна препо-

давателка, която прочете за
първи път имената на около
25-имата присъстващи на кур-
са є, след което вече знаеше
как се казва всеки един от
нас. Всички се спогледахме изу-
мени. Дали тази жена е гений?
Вероятно да, защото според
стандартното определение 

ГЕНИАЛНОСТТА Е ИЗКЛЮЧИТЕЛ-

НОСТ В ЕДНО ИЛИ В ПОВЕЧЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ. 

Геният може да е виртуозен
композитор, но абсолютен не-
кадърник тип мистър Бийн във
всичко останало. Не е задъл-
жително геният да е бил пъ-
лен отличник в училище. Може
да имал двойки по всички пред-
мети, но например в матема-

Класическите гении

МОЦАРТ, БЕТОВЕН, 
БАХ, ШОПЕН 

са били в състояние да поддър-
жат пет, шест или седем ме-
лодии едновременно в главата
си (обикновеният човек може
една-единствена). Най-надарен е
бил Моцарт, който е завърш-
вал цялото огромно музикално
произведение в главата си и
чак тогава го е записвал. 

СПОРЕД ШОПЕНХАУЕР ГЕНИЯТ 

Е ЧОВЕК, ПРИ КОГОТО ИНТЕЛЕК-

ТЪТ ДОМИНИРА НАД ЖЕЛАНИЕТО. 

СПОРЕД КАНТ ПЪК ГЕНИАЛНОСТ-

ТА Е СПОСОБНОСТТА НЕЗАВИСИ-

МО ДА СТИГНЕШ ДО КОНЦЕПЦИИ, 

КОИТО ИНАЧЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ 

УЧЕНИ ОТ ОБИКНОВЕНИЯ ЧОВЕК.

Дали обаче гениалността в
една област ни води до дис-
функции в друга? Нагледали
сме на образи от типа „лудия
професор“ и „разгневения ком-
позитор“. Нормално е в край-
на сметка, защото необикно-
вената съсредоточеност вър-
ху нещо (съсредоточеността
и гениалността вървят ръка
за ръка) няма как да не отвле-
че вниманието от други еже-
дневни (и не толкова) неща.
Освен това представете си
как тази съсредоточеност из-
глежда в очите на околните – 
като мания, обсебване, облада-
ване, болестно състояние, не-
нормалност и т.н. („нормални-
те“ винаги имат куп думи за
описване на гениалността).

МНОГО ГЕНИИ ОСТАВАТ НЕДОО-

ЦЕНЕНИ ПРЕЗ ЖИВОТА СИ, ТЪЙ 

КАТО ИЗПРЕВАРВАТ ВРЕМЕТО СИ. 

Проблемът е, че изпреварват
не само времето си, но и ос-
таналите хора. Но всяко нещо
си има и минуси – социално-
емоционалните проблеми са
често срещано явление при 

ХОРА С IQ 145 ПО 
СКАЛАТА НА УЕКСЛЪР 
или повече. Тази неприятност 
е заложена още в детството 
им, когато малките генийчета 
не намират общи интереси и 
език с другарчетата си. Колко-
то е по-голям IQ на даден чо-Q

век, толкова повече броят на 
приятелите му намалява, защо-
то при коефициент 135 само 
1 на 100 души има същия IQ

или по-висок. 

ДОКТОР ЛИТА ХОЛИНГУЪРТ ВЪ-

ВЕЖДА ТЕРМИНА „КОМУНИКАЦИ-

ОНЕН ЛИМИТ“. СПОРЕД НЕЙНА-

ТА ТЕОРИЯ ЕДИН ГЕНИЙ НЕ МОЖЕ 

ДА БЪДЕ ЛИДЕР, ТЪЙ КАТО ЛИДЕ-

РЪТ ТРЯБВА ДА Е ПО-УМЕН ОТ МА-

САТА, ЗА ДА ГО УВАЖАВАТ, НО НЕ 

ТВЪРДЕ ПО-УМЕН, ЗАЩОТО ИНАЧЕ 

НЯМА ДА ГО РАЗБИРАТ.

Тук, разбира се, не си го-
ворим само за лидерство – 
в ежедневието общуването 
между хора с разлика между 
айкютата повече от 30 пунк-
та е силно затруднено.

НАЙ-УМНИЯТ ЧОВЕК 
НА СВЕТА Е ЖЕНА 

– Мерилин фос Савант; тя 
има най-висок IQ според кни-

гата на Гинес – 228 точки.
Този резултат обаче е бил из-
мерен, когато тя е била 10-го-
дишна. Осем месеца по-късно
резултатът є е 167 точки.
Когато е тествана след вре-
ме като възрастна, е показа-
ла 186 точки, което е малко
в сравнение с 228 точки, но
все пак е изключително.

IQ ОТ 186 ТОЧКИ ИМАТ САМО 

1 НА 30 МИЛИОНА ДУШИ.

Савант е сътрудник на аме-
рикански списания, писател,
лектор и драматург. Меж-
ду другото може би тук е
моментът да уточним всъщ-
ност при какви IQ резултати
човек се счита за гений, за да
добием представа за изключи-
телността на тази жена.

Точкуване на 
изключителността
140 точки и нагоре – гений или

близо до гений

120–140 – страхотен интелект

110–119 – много добра интели-

гентност

90–109 – среден интелект (50% 

от хората са в тези рамки)

80–89 – тъпота

70–79 – на границата на сла-

боумието

под 70 точки – определено сла-

аскоро случайността
ме срещна с една
фантастична около

тиката да е извел нова гранд
теория (справка Айнщайн).
Класическите гении

ГЕНИАЛНОСТТА

Гениални 
мисли
„Гениалността е 1% вдъхновение и 

99% потене.“ 

Томас Едисон

„Влагам целия си гений в живота. 

В произведенията си влагам само

талант.“

„Публиката е очарователно то-

лерантна – прощава всичко освен

гения.“

Оскар Уайлд

„На таланта може и да му прос-

тят, но на гениалността – никога.“

Лорд Байрон

„Великите мъже са метеори, които 

изгарят, за да може Земята да бъде 

осветена.“ 

Наполеон Бонапарт

„Гениалността е способността да

се постъпи вярно без прецедент –

да се направи правилното нещо за

първи път.“

Алберт Хабърд

„Няма жени гении, защото няма 

жени.“

Джак Изкормвача 

„Не е силата, а продължителнос-

тта на великите чувства, която 

прави великите мъже.“

Ницше

„Геният никога не желае това, кое-

то не съществува.“ 

Киркегор

АйнАйнАйнАйнщайщайщайщайнннн
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Андрей Зафиров е победителят 

в конкурса на TEO bebe
Българската марка съвместно с
предаването „Кой е по-по-най“ про-
веде конкурс за бебе-модел на 2008
г. Участваха повече от 5000 де-
чица от цяла България. Победи-
тел е 9-месечният Андрей Зафи-
ров от София. На второ място е 
Денис Джинерски от Враца, който
е на две годинки и 9 месеца, а на 
трето – Гергана Маринова от Ва-
рна на 4 години. Андрей ще е но-
вото рекламно лице на продуктите 
с марката TEO bebe през 2008 г.
Тримата финалисти ще получават
ежемесечно подаръци от TEO bebe

в рамките на цялата година.

едителят бе излъчен на 18 де-
кември 2007 г. от жури в състав – 
Вера Райчева (фотограф), Ваня Ри-
барова (маркетинг мениджър HPC 
„Фикосота синтез“), Милена Монова 
(бранд мениджър на ТЕО bebе).
Общо 13 дечица стигнаха до вто-
ри кръг, а от тях бяха избрани и
победителите. Полуфиналистите 
може да видите също и на елек-
тронната страница на конкурса – 
www.teobebe.com

Прическа за героини 

от Pantene 
Искате ли прическа, която да ви 
удовлетворява във всеки момент? 
Искате ли да експериментирате

със своята коса, да опитате нов
стил или цвят, но без да уврежда-
те косъма? Pantene ви дава свобода 
да правите всякакви промени, ка-
квито желаете с вашата коса, без
да се притеснявате, че може да я
увредите. Шампоанът, балсамът и 
маската Pantene Anti-Breakage пра-
вят вашата коса по-устойчива на 
боядисване и разресване, като ко-
сопадът, дължащ се на чупливост-
та на косъма, намалява до 10 пъти
само след две измивания.
С новите подсилващи шампо-
ан, балсам и маска Pantene Anti-

Breakage сега можете да тран-
сформирате вашата слаба и чупли-
ва коса в здрава, която грее със

сила и блясък, достойни за една
съвременна жена героиня, разпъна-
та между хиляди задължения.

р
Андрей Зафиров е победителят дрей З Побе

Шарени новиниар н н нарарр

боумен (1% от хората има под 

66 точки).

Между 140 и 145 точки, ко-
ето е границата на гениал-
ността, имат 2,5% от насе-
лението, т.е. 1 на 400 души.

НОСИТЕЛИТЕ НА НОБЕЛОВИ 

НАГРАДИ ОБИКНОВЕНО ИМАТ 

МЕЖДУ 155 И 164 ТОЧКИ. 

ТВЪРДИ СЕ, ЧЕ АЙНЩАЙН Е 

ИМАЛ 160 ТОЧКИ.

Всъщност гениите с над 200 
точки са трудно измерими и 
като способности, и като 
точна цифра на IQ.

ПРЕЧКА ЗА БРАКА

Повечето жени с висок IQ

срещат проблеми при общу-
ването си с мъжете. Затова 
силно желаят да имат по-ни-
ски стойности на IQ. 

ЕДНО АНГЛИЙСКО ИЗСЛЕДВА-

НЕ ПРЕДИ ГОДИНИ ДОКАЗАЛО, ЧЕ 

УВЕЛИЧАВАНЕТО НА IQ С ВСЕКИ 

16 ПУНКТА ПРИ МОМЧЕТАТА ПО-

ДОБРЯВА ШАНСОВЕТЕ ИМ ДА СЕ 

ОЖЕНЯТ С 35%, А ПРИ МОМИЧЕ-

ТАТА НАМАЛЯВА ШАНСОВЕТЕ ИМ 

ДА СЕ ОМЪЖАТ С 40%. 

В крайна сметка алтерна-
тивата не се състои в това, 
дали да си стара мома, или да 
си тъпа – особено в днешно 
време, когато последни данни 
показват променените пред-
стави на мъжете за идеална-
та партньорка (именно парт-
ньорка, а не жена тип „до-
машна помощница“).
Мъжете и жените обаче ви-

наги са били и си остават 

вв

от различни планети; широко
известен е фактът, че мо-
мичета изкарват по-добри ре-
зултати на тестове за ези-
кови способности, а момчета
– на задачи, свързани с прос-
транственото ориентиране.
Това обаче не е единствена-
та разлика; според тестове-
те за интелигентност мно-
го по-голям е процентът на
мъжете, попаднали в двете
крайности – на гениалността
и на слабоумието, – отколко-
то на жените, които се при-
държат към златната среда.
Това може би обяснява защо
повечето изобретения са на-
правени от мъже. А също
така и как може на света да
има „такива идиоти“.

МЪЖЕТЕ В КРАЙНА 
СМЕТКА СА ПО-УМНИ

Неприятно, но факт. Разбира 
се, голяма гадост е, че в край-
на сметка мъжете като цяло
имат по-висок IQ от жените.Q

Например на SAT Reasoning test

– стандартен тест в САЩ
за прием на студенти – през
2001 г. на устната част мъ-
жете са изкарали средно 509
от 800 възможни точки, а же-
ните – средно 502. Ще си ка-
жете: какво пък толкова, да
не издребняваме за някакви си
7 точки. Да, но на матема-
тическия сегмент момчетата
са заковали средно 533 точки,
а момичетата – 498, и тази
тенденция продължава година
след година. Според резултати-
те от SAT 1991 г. 18-годиш-T

ните момчета имат IQ с 3,63Q

точки по-висок от този на
18-годишните момичета. Спо-
ред някои учени причината е
в по-големия размер на мъж-
кия мозък, но други отхвърлят
тази идея с пяна на уста.
Факторите, които могат

да подобрят IQ, „действат“
основно по време на бремен-
ността и през ранното дет-
ство. Затова, ако сте отско-
ро майка, строго препоръчи-
телно е да карате детето си
да играе с възможно най-разно-

образни по вид игри и да раз-
вивате мисленето му по вся-
какви възможни начини. Недо-
хранването може да доведе до
понижаване на IQ. За най-пъл-
ноценна храна се смята кър-
мата собствено производство
– деца, които са хранени с ес-
тествена кърма до 3-годишна
възраст, са средно с 10 пунк-
та по-интелигентни от тези,
които са „отбити“ по-рано.
Факторите за увеличаване

на IQ могат да са различни,
но за всеки свръхумен човек
има една уважавана интерна-
ционална организация, в която
може да членува – 

МЕНСА 
Това е и най-старото такова

дружество – то приема само
хора, които на всички стан-
дартни IQ тестове са в пър-Q

вите 2%. МЕНСА е неполити-
ческа организация, чиито цели
са да подтикне човешката ин-
телигентност към развитие и
към използване на тази инте-
лигентност за благото на чо-
вечеството. Както и да оси-
гури подходяща социална среда
за своите членове. Тези члено-
ве са над 100 000 души от над
50 националности – най-много
са от САЩ (50 000 членове)
и от Англия (25 000 члено-
ве). Двамата най-млади члено-
ве са се присъединили, когато
са били на 2-годишна възраст,
а най-възрастният член в мо-
мента е на 102 години.

Ирена РАЙЧЕВА

Моцарт

Бетовен
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З
ят є нос... О, него не може да
го преживее от ранна детска
възраст. Където и да отиде,
има чувството, че хората я
гледат снизходително. Погле-
дите на околните є пречат
да изразява свободно мисли-
те си, да показва най-добро-
то от себе си. Приятелите
є я окуражават с баналности:
„Виж Лайза Минели! Грознич-
ка е, но дяволски чаровна.“ Но
и след подобни утешения тя
си остава тревожна и ком-
плексирана.

ЧУВСТВОТО 
ЗА МАЛОЦЕННОСТ

е нещо като епидемия – дос-
та хора „боледуват“ от него.
В повечето случаи недостатъ-
ците, заради които страдат,
са плод на въображението им.
Тези хора търсят причина, за
да оправдаят отчужденост-
та и провалите си. Но ако
комплексът от липсата на
достатъчно знания и умения
може да е силен мотив за ли-
ч    нос  тно самоусъвършенстване,
то комплексът от липсата на
маркови дрехи, идеални телес-
ни пропорции и от появата
на първите бръчки е сигнал за

ЛЯГАЙКИ ПОД НОЖА НА ПЛАСТИЧНИЯ 
ХИРУРГ, ТЕЗИ ХОРА ОТСТРАНЯВАТ 
СИМПТОМА, НО НЕ И ПРИЧИНАТА 
ЗА СВОЕТО СТРАДАНИЕ.

„редактират“ тънките си
устни, грубите си глезени... А
дали покупката на бутикови
дрехи ни прави по-самоувере-
ни, е спорно.

ОТРИЧАНЕ НА „АЗ“-А 
Може би и вие трябва да си

зададете въпроса, как е възмож-
но да живеете, отричайки по-
стоянно собственото си „аз“.

ИЛИ ПО-ТОЧНО, ОТРИЧАЙКИ НЕЩО-
ТО, КОЕТО НЕ ЖЕЛАЕТЕ ДА БЪДЕТЕ. ТОВА 
„НЕЩО“ ЮНГ ОПРЕДЕЛЯ КАТО СЯНКА. 
КОЛКОТО ПО-ТРУДНО БИВА ПРИЕМА-
НА ТАЗИ СЯНКА В ОСЪЗНАТИЯ ЖИВОТ НА 
ИНДИВИДА, ТОЛКОВА ПО-ЧЕРНА И ГЪСТА 
Е ТЯ. ВСЕКИ ИМА СВОЯТА СЯНКА. НО НЕ 
ВСЕКИ Я ДРАМАТИЗИРА. 

Социалният ви произход не
е причина да се откажете от
мечтите си. Нито пък из-
лишните ви килограми. Това,
че ви липсват определени уме-
ния, не ви прави по-глупави и
по-незначителни от другите. 

НИТО ГОРДОСТ, 
НИТО ВИНА

Да изпитвате непрекъснато
яд и недоволство, че не умее-
те да демонстрирате любо-
вта си към съпруга/съпругата
и децата, че вършите бав-
но работата си и че не от-
говаряте на медийния стан-
дарт за естетично, е равно-
силно на отказ от хармони-

чен живот.

ЛИПСАТА НА ЛЮБОВ КЪМ НАС САМИ-
ТЕ Е ТРАГЕДИЯ. ОТРИЧАЙКИ „СЕНКИТЕ“ 
СИ, НИЕ ОТРИЧАМЕ И СВЕТЛИТЕ СТРА-
НИ НА СВОИТЕ ЛИЧНОСТИ. НЕ ТРЯБ-
ВА ДА ИЗПИТВАМЕ НИТО ГОРДОСТ, НИТО 
ВИНА, КОГАТО ОТКРИВАМЕ СЕБЕ СИ, КО-
ГАТО ОПОЗНАВАМЕ И ДОБРИТЕ, И ЛОШИ-
ТЕ СИ СТРАНИ.

Истинската свобода предпо-
лага да разбираме и преот-
криваме силата на желанията 
си и да напредваме – т.е. да 
осъз  наваме стойността си.
Картината, която сте „на-

рисували“ за себе си от мо-
мента на раждането си до 
днес, е детерминирана от на-
чина, по който сте били при-
емани от родителите си. Ако 
те самите не са се чувства-
ли ценни, едва ли и вие ще се 
почувствате. 

КРАСОТАТА Е ИЗРАЗ НА ЛЮБОВТА И ПО-
ЗИТИВНИТЕ ПООЩРЕНИЯ, КОИТО СМЕ 
НАТРУПАЛИ В СЕБЕ СИ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ, 
А НЕ ПЪЛНО ПОКРИТИЕ С ОБРАЗА НА МЕ-
ДИЙНАТА КРАСАВИЦА.

Вашите комплекси могат
да служат като оправдание
за отказа ви да се сблъска-
те с трудностите на живо-
та. Но могат и да прикри-
ват желанието ви да остане-
те верни на родителските за-
брани или на стремежа ви ни-
кога да не засенчите по-голе-
мия си брат или сестра. Не-
удовлетвореността, която ви
владее, ви вменява чувство за
незначителност, кара ви да се
вторачвате повече в неуспе-
хите си и да измисляте при-
чини за тях. 

ВМЕСТО ДА СЕ ОПЛАКВАТЕ

непрекъснато на най-близки-
те си приятели, поговорете
за проблемите си със специа-
лист. И тогава, оправяйки су-
трешния си тоалет пред ог-
ледалото, никога няма да си
задавате глупавия въпрос „Ха-
ресва ли ме?“. Единственото,
което ще има значение за вас,
ще е дали се чувствате до-
бре с него.

Очакваме вашите въпроси
Ако сте се озовали в безизходица, ако сте се сблъскали с проблем, който не можете да решите, помолете психолога Райна Ангелова 

за помощ. Можете да го сторите лично (на тел. 0888/56-99-53) или чрез БЕЛА. Напомняме, че адресът на редакцията е 1124 София, 

ул. „Загоре“ 4, ет. 2, а имейлът ни: redakciabela@cablebg.net. На плика (в имейла) отбелязвайте „За рубриката „Микрофон за психоло-

га“. Ако се чувствате несигурни и притеснени в общуването, запишете се в тренинг група по общуване на телефон 0898/57-06-95.РайРайайРайРайРайайнннннннаа нааанааа ннанааана наааанаааааааанаааа ннаннаааааанааанннаанаааааааааанааа АнгАнгнгАнгА гА гелоелоелелолоелелооваввававвавававававааввв

астанала пред огледало-
то, тя напрегнато се 
вглежда в образа си. За-
кръгленото коремче я 

кара да настръхва. Недотам 
стройните є крака я „сви-
ват“ под лъжичката, а криви-
ят є нос О него не може да

недостиг на самоуважение.

ЛЯГАЙКИ ПОД НОЖА НА ПЛАСТИЧНИЯ 
ХИРУРГ, ТЕЗИ ХОРА ОТСТРАНЯВАТ 
СИМПТОМА, НО НЕ И ПРИЧИНАТА 
ЗА СВОЕТО СТРАДАНИЕ.

Първо оправят носа си, а
след това им се приисква да

Харесва ли ме?
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Иновационната система Тherma shape работи на
принципа на радиочестота, ултразвук и светлина. Тя 

е с доказан ефект при ремоделиране на тялото – за елими-
нирането на локализирани мазнини, фиброзен и лек целу-
лит, за дренаж и детоксикация и при заличаване на стрии.
С помощта на този метод се стимулира естественото про-
изводство на колаген, от което значително се подобрява
еластичността на кожата.
Революционният метод работи на принципа на радиочес-
тота, която стопля тъканите и разбива мастните натрупва-
ния в дълбочина до 15 мм. Предпазни мерки не са необхо-
дими, тъй като се използва биполярна радиочестота, коя-
то е по-щадяща (в сравнение с другите подобни). При при-
лагането й няма опасност от изгаряне. На прицел са про-
блемните зони – ханш, бедра, горна част на ръцете и ко-
ррем. За всеки пациент се изготвя индивидуална терапев-
тична програма. Интензивна програма се препоръчва при 
третирането на всички видове атония на тъканта (отпусна-
та, девитализирана и нееластична кожа). За да се възвър-
нат тонусът, стегнатият и еластичен вид на кожата, в този 
случай е добре да се направят 12 процедури (по 2 седмич-
но). Особено активно се работи върху вътрешната част на
бедрата, защото там белезите на ато-
ния са най-отчетливи. Важна 
част от терапията е и дрена-
жът, особено препоръчите-
лен за пациенти, които задър-
жат течности или пък имат
ниска локална циркулация.
Програмата се справя идеално
с отоци и подпухнали участъци по
кожата. Тя изключително подо-
брява клетъчния метаболизъм.
При лечението на стрии ради-
очестотата действа изключител-
но ефективно и може да се работи 
върху всички засегнати зони. Тя 
се използва също и като пре-
вантивна мярка срещу обра-
у рзуването на стрии.

Заключителна стъпка при всички терапии е използването 
на специален крем с отслабващ и дрениращ ефект. Той се
нанася с по-леки масажни движения (чрез втриване), като
се набляга на проблемните зони.

Тherma shape –
модерната антицелулитна терапия

Искате ли завинаги да се отървете от целулита, отпуснатата кожа,Искате ли завинаги да се отървете от целулита, отпуснатата кожа,
от излишните мазнини, натрупани в определени зони по тялото,
и от досадните сантиметри тук и там?

Повече информация можете да получите 
отспециалистите на

The Anti aging center DERMAPRO
София, ул. „Дамян Груев“ 20,

тел.: +359 887 52 48 00, +359 2 852 48 00, +359 2 852 48 01
www.dermaproclinics.com
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КАК ДА ПРЕДСТАВИМ слабите си страни

Е дин от често задаваните въпроси
на интервю за работа е „Какви са
вашите силни и слаби страни?“. По-
вечето от нас се чувстват неудоб-

но да говорят за себе си и за достойн-
ствата си, но още по-трудно им е да
представят недостатъците си – как-
во не умеят, не знаят или не обичат
да правят.
И все пак има начин да представим

слабостите си открито, така че да не
заблудим бъдещия си работодател и в
същото време да не провалим шансовете
си да бъдем избрани за длъжността.

САМОПОЗНАНИЕ

Когато ви пита за силните и слаби-
те ви страни, интервюиращият иска да
разбере дали преценката за вашите ка-
чества и способности е реалистична. За-
това надценяването и подценяването са
еднакво губещи стратегии в този слу-
чай. Не се страхувайте да кажете какво
не умеете да правите, но не пропускай-
те да изтъкнете, че сте готови да раз-
виете необходимите умения. И още по-
добре – готови сте да предложите план
как да постигнете това. Всеки работо-
дател с радост ще привлече служител,

който желае да се развива, да учи нови 
неща, който обича предизвикателствата, 
гъвкав е и издръжлив.

ДОСТОВЕРНОСТ

Ако не желаете да приемете работа, 
свързана например с продажби по теле-
фона, кажете го. Ако не искате да се 
обучавате да работите с нова компю-

търна програма, поставете го като ус-
ловие. Ако не се чувствате готови или
не желаете да заемете мениджърска по-
зиция, елиминирайте възможността да
ви притиснат за подобен избор. Запом-
нете, че процесът на договаряне е мно-
го важен и за двете страни. Колкото
по-детайлно договорите вашите изисква-
ния към работодателя и длъжността си,
толкова по-лесно ще ви бъде в бъдеще,
когато заемете позицията.
Помислете обаче дали е уместно да

включвате подобна информация в авто-
биографията си. Възможно е четящият
да я интерпретира погрешно: „И какво
още ще откаже да прави? Много е ка-
призен и придирчив този кандидат.“ А и
защо да си проваляте шанса още в са-
мото начало? Организацията би могла да
ви предложи позиция, която удовлетворя-
ва вашите изисквания. Запомнете, че ви-
наги можете да откажете работа, коя-
то ви предлагат, но никога няма да мо-
жете да приемете работа, която не ви
е предложена.

ЛЪЖА

Не лъжете! Не представяйте недос-
товерна информация за вашето образо-
вание, бивши работодатели, професиона-
лен опит или каквото и да било друго.
Това само би навредило на репутация-
та ви. Не забравяйте, че хората гово-
рят. Професионалистите в една област
често са относително малка и затворе-
на общност и информацията се разпрос-
транява бързо.

Рада ЙОСИФОВА,

психолог

П Р А В И Л А Т А  З А  Д В И Ж Е Н И Е  П О  П Ъ Т Я  К Ъ М       

Изпрращайте вашитее въпроси илли коментари за публикуваниия материаал на ee-mail адреса нна автора – l raada@MAPPbg.coomm.

Избягвайте изразите:
– „Казвали са ми, че не съм добър в управлениниее-

то на хора.“

– „Направо съм безнадежден в разговооррите по

телефона.“

– „Предишният ми шеф казваше, е, че не съм до-

бър в...“

Използвайте фрази като:
– „Като повечето хо хора, работили ззаа организацацииии 

с нетърговска ца цел, аз съм по-ооттстъпчив.“

– „Поради тотова, че по-голяммаата част отот т какари-

ерата мими се е развивала ла вв админиссттратрациятата, 

трябвабва да науча новатвата бизнес с лелекекссика.“

Споменете неща, които са 
лесно поправими:
– „Excelel?? Не съм имамаалл шанссаа да изпозползвам ам чесестото 

таззии програма.“а.“

–– „Компютърърнрнии уменнияия? Изглглеждаа, в, винанаагиги имама

нещо новоовоо з за научаучаване ве в тази зи облблаастаст.“

– „ПреПрезезентаццииии? Моожеже би съсъм попооддготвитвил оококоло о о 

десдессететина а вв живоотта си..“

–– „Управлавление не на бюджюджетитии?? На ппоослледеднототото мямяс-

то,о, къ къдеттоо работетех, ф, ффининансисиститите прпрправехвеха

ттова.“

– „ОбуОбучениеие на на дрдруги и ххора? а? Бихихх жж жеелалал да да нанааучучауча 

поповечее в в татаззии сферфера. ОрОргананианизирзиратете лили попоододобб--

ни обобуучеченниия?“

–– „ПреПререгоговориори? ММоояттт пп партртньорьор/ко/коолелегега ссее ззааниниимма-а-

вавашаше с ттова.а.““

КАКВО ДА КАЗВАТЕ 
И КАКВО ДА НЕ КАЗВАТЕ

CMYK
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Всички ние сме срещали хора, кои-
то постигат завидни резултати за
шестица в работата си – изключи-

телната сервитьорка от любимия ни рес-
торант, която предвижда всяко наше же-
лание, или приятеля ни мениджър, който
е успял да култивира у сътрудниците си
усърдие и лоялност. Може да е някой учи-
тел, на когото лесно му се удава да сти-
мулира желанието за учене у всеки ученик.
Отличните постижения в работата, ис-

тински отличните постижения са нещо, 

което ценим, но рядко виждаме. Приятно
е да срещнеш някого, който наистина се
справя идеално с това, което прави.

ЗАЩО ШЕСТИЦИТЕ СА 
ТОЛКОВА МАЛКО? 

И по-важният въпрос е как точно ти да
станеш човекът, който постига отлични
резултати? Един от коментарите, които
постоянно чуваме за хората, които де-
монстрират отлични постижения, е: „На
него/нея му/є идва отвътре.“ От което
се разбира, че тези хора не се борят да
постигат отлични резултати, а отлични-
те резултати просто се „леят“ от тях.
Което ни подсказва, че за да си най-добри-
ят в работата си, трябва да си моти-
виран. Мотивацията е първият ключ към
успешната кариера, необходимото условие
за постигането на отлични резултати.

ПЪРВИЯТ КЛЮЧ

Мотивацията всъщност е това, кое-
то ние „вътрешно“ обичаме да правим.
Тя е нещото, което ние правим с леко-
та – както пишем с дясната (или с ля-
вата) ръка. Ние дори не се замисляме
над това, просто пишем. Хората, извест-

ни с отличните си постижения, имат мо-

тивации, които работят хармонично (до-

пълват се) и им помагат да се представят 

на по-високо ниво. Подобно на всички мо-
тивации, тези са вродени и са неотдели-
ма част от всеки човек, каквито са цве-
тът на очите или ръстът.

ИМА И ВТОРИ КЛЮЧ 
Мотивацията може да се развива. Хо-

рата, показали отлични резултати, са
определили своите мотивации и са рабо-
тили здраво, за да ги развият. С време-
то те са добавяли към тях знания, уме-
ния, опит и практика, за да могат по-
стоянно да постигат положителни резул-
тати на най-високи нива.
Между другото „медалът“, който е със-

тавен от тези два „ключа“, има и об-
ратна страна – най-доброто, което мо-
жем да бъдем с ниска мотивация, е да
сме на средно ниво. С други думи, незави-

симо колко усърдно работим и го желаем, 

в крайна сметка никога няма да постиг-

нем отлични резултати без високи нива 

на мотивация в тази област. Или казано
още по-ясно, ако се трудим в области, в
които имаме ниска мотивация, ние се об-
ричаме на посредственост.

А КОЙ ИСКА 
ДА БЪДЕ ПОСРЕДСТВЕН? 

Кой би искал да го възприемат като
работещ на задоволително ниво? Не би-
хте ли предпочели да опитате да по-
стигнете отличен резултат? Първата
стъпка към разкриването на вашето пре-
възходство е опознаването на онова, кое-
то вътрешно правите добре. Каква е ва-
шата мотивация?

Хенри НИЙЛС

IAN/MAPP

И в миналото, и в наши 
дни много хора оставят 
на случайността избора 
на образование и 
професия. Често те се 
доверяват на преценката 
на своите близки или се 
влияят от решенията 
и неосъществените 
планове и амбиции на 
родителите си. И едва на 
по-късен етап разбират, 
че това е било грешка. 
Няма човек, който никога 
не е правил грешки. 
Има обаче много хора, 
които не се учат 
от грешките си. Едва ли 
поредицата от грешки 
може и да се възприеме 
като богат опит. 
И заслужава ли си?
Със сигурност познавате 
хора, които са похабили 
години от живота си 
в напразни опити да се 
доказват в професионални 
сфери, които не са 
подходящи за тях. 
Не допускайте и вие 
същата грешка!

За да разберете повече 
за себе си – за вашите 
силни и слаби страни, 
за това, кое ви мотивира 
и коя работа е подходяща 
за вас, направете си 
МАРР тест сега:

„Опит е името, 
с което много хора 
наричат грешките си.”

Оскар Уайлд

      У С П Е Ш Н О  П Р О Ф Е С И О Н А Л Н О  Р А З В И Т И Е

„Опит е името,
с което много 
наричат грешк

БРАВО! 
ОТЛИЧЕН (6)! 
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П
ознавате ли хора, чи-
ято единствена цел 
в живота е трупане-
то на пари? Но тру-

пането не като възможност 
за по-охолно харчене, а като 
самоцел. Аз лично познавам. Те 
броят всяка стотинка. Кога-
то бъркат да вадят портмо-
нето си, винаги са тревожни. 
В представите им всяка ра-
бота е ниско платена. Добра 
заплата към днешна дата спо-
ред техните разбирания е ми-
нимум 2000 лева. Всички „бу-
дали“, цанили се за по-малка 
сума, им изглеждат подозри-
телно смешни.
Те се уж представители на 

човешкия вид, но 

всичко човешко 
им е чуждо 

защото излиза, че живеят 
единствено и само да доби-
ват и складират финикийски 
знаци. Денят, в който пари-
те влизат в джобовете им, е 
колкото радостен (Ура! Още 
пари!), толкова и тъжен (Не 
са достатъчно!). Тези екземп-
ляри не общуват с други хора, 
защото останалите могат да 
им „завидят на сметките“ 
или да „урочасат богатство-
то им“. Не поддържат кон-
такт с никого, който евен-
туално би ги помолил за заем. 
Държат връзка само с хора, 
които могат да им помогнат 

да се изкачат на по-високи
длъжности и, естествено, да
получават повече пари. Но и
тези контакти не им носят
радост. 
Тези чичоскручовци хвърлят

постоянно едно око към оно-
ва, което притежават други-
те и, парадоксално, но предпо-
читат да правят покупки от
някоя престижна марка. Не че
има кому да покажат перфек-
тната си пералня с хиляда
функции. Пък и не им оста-
ва време, защото малко след
като са я докарали от мага-
зина вкъщи, за да възстано-
вят „душевния си баланс“ и
да се върнат в руслото на
необичащите да дават пари,
те вече са намерили кусур на
съответния уред. И изпадат
в паника („Не биваше да да-
вам толкова пари. Ама, раз-
бира се, че не биваше!“). Тези
хора не стават по-спокойни
след евентуалното връщане
или замяна на уреда. Лягат
си вечер с тревогата за ут-
решния по-скъпо струващ ден
и се събуждат сутрин със
страха, че и днес, волю-нево-
лю, ще трябва да харчат.

Синдромът 
на недоволните 

маркови хора
Тези хора са обзети от, как-

то аз обичам да го наричам,
синдрома на постоянно недо-

волните маркови хора. Искре-
но ви пожелавам да нямате
в обкръжението си такива
представители на човешкия
род, защото тяхното енер-
гийно поле е... вампирско.
А само като се замисли чо-

век колко хора са посвети-
ли живота си на мечтата да
забогатеят! Книжният пазар
е пълен с наръчници, които
от всяка страница ни съвет-
ват как по-бързо и сигурно да
станем милионери. Никой оба-
че не ни поучава как да се
опазим да не ни повлече синд-
ромът на марковите хора.
Известният руски психоана-

литик Арон Белкин посвеща-
ва цяла книга на проблема на
душевната патология, която
възниква на финансова осно-
ва. Според неговото разбиране
парите са болест, от която
човек задължително трябва
да се лекува. Наивно би било
да се мисли, че ставаме по-
щастливи с помощта на бан-
кнотите. За голямо съжале-

ние забогатяването не пови-
шава нивото на личното ни
достойнство. Но неочаквана-
та печалба (макар и минимал-
на) кара човек да се държи
по-различно с останалите.

Самочувствие 
за 10 копейки

Руският психоаналитик Сер-
гей Степанов в свои трудо-
ве разказва за един интересен
експеримент, проведен в те-
лефонна будка (такива в Бъ-
лгария вече почти не се сре-
щат). Експериментаторите
оставили на полицата под те-
лефона десет копейки и про-
следили поведението на вли-
защите да телефонират. По-
голямата част от хората не
сметнала за голям грях да си
присвои монетата. Но „краж-
бата“ не била толкова ва-
жна за изследователите. Ко-
гато „крадците“ излизали от
будката обаче, те се сблъс-
квали с подставено лице, ко-
ето изпускало на земята пап-

Богат, 
беден
„Единствено поетите и жените 
умеят да се отнасят с парите така,
както парите заслужават.“
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ка с листове. Поведението на 
хората, сложили монетата в 
джоба си, значително се раз-
личавало от това на онези, 
които не я били забелязали и 
не я присвоили. Всички девет 
от десет щастливци, току-
що забогатели с десет копей-
ки, проявили галантност, по-
магайки на подставеното лице 
да събере пръсналите се по 
земята листове. Само 4% от 
„късметлиите“ тръгвали безу-
частно по своя път. 
Излиза, че дори при такъв 

нищожен финансов подарък от 
съдбата човек известно време 
изпитва подем на настроение-
то и в знак на признателност 
към случайния шанс се стреми 
да окаже помощ на хората, 
които среща по пътя си.

Всичко, което 
струва пари, 
е по-значимо

Американците Т. Стенли и 
У. Данко написали интересна-
та книга „Вашият съсед ми-

лионер“. Обект на изследване-
то им били супербогати хора,
на които изследователите из-
пращали въпросници с молба
да ги попълнят и да ги вър-
нат по пощата. На Стен-
ли и Данко им било кристал-
но ясно, че хората от тази
целева група няма изобщо да
погледнат въпросниците, камо
ли да ги попълнят. И за да
предотвратят хвърлянето им
в кошчето, изследователите
пуснали във всеки плик моне-
та от петдесет цента. 
Потокът от обратно до-

шлите попълнени въпросни-
ци веднага се увеличил. Въз-
можно ли е петдесет цен-
та да мотивират поведени-
ето на не какви да е хора, а
тъкмо на богаташи? Когато
експериментаторите увеличи-
ли стойността на „стръвта“
на един долар, възвръщаемост-
та на попълнените въпросни-
ци станала още по-висока. Из-
водът, който те направили,
бил, че даже минималният ма-

териален стимул може да мо-
тивира хората да вършат по-
вече работа. Защото всичко,
което струва пари, е по-зна-
чимо в човешките представи.
Сигурно Зигмунд Фройд е зна-
ел това. Защото таксата му
за психоанализа била изключи-
телно висока. Самият той
държал да има само плате-
жоспособни пациенти. Основа-
телят на психоанализата явно
твърде бързо е разбрал, че за-
платеният сеанс и безплатна-
та консултация имат съвър-
шено различен ефект върху
пациента. Същото важи и за
хранителните продукти, кои-
то ни се струват толкова
по-вкусни, колкото по-висока
цена сме заплатили за тях.
С поговорката „Щастие-

то с пари не се купува“ са
съгласни много хора – и бед-
ни, и богати. Бедните, за да
се самоуспокоят, а богатите
просто за това, че пари имат
достатъчно, но щастие – да-
леч невинаги.

Изводите, 
до които 

аз стигнах 
са поне три:

1.Парите със сигурност неносят щастие, но са мо-
щен стимулатор на нашето
настроение и поведение, кой-
то генерира жизнена актив-
ност и чувство за победа.

2.За да се радва човек наповече пари, той тряб-
ва най-малкото да се научи
да ги харчи. Ако не за друго,
то поне да освободи място за
новите си постъпления.

3.Със сигурност не искамда приличам на онези мои
познати – недоволните мар-
кови хора. Искам да умея да
харча, да се радвам на покуп-
ките си, да обичам работата
си, да общувам с хората дори
само заради радостта от об-
щуването.
Мисля си, че по-правилното

поведение е не да преследва-
ме парите, а да вървим сре-
щу тях.

Венета МЛАДЕНОВА,

психолог

CMYK



Н
о ако решиш да изпроб-
ваш съветите ни, мъ-
жът ти (или гаджето 
ти) най-вероятно ще 

бъде благодарен на представи-
телите на сексмалцинството. 

РЪЧНА РАБОТА
Известен факт е, че рабо-

тата на ръцете се цени висо-
ко в леглото. 

1. ПОЗИЦИИ НА РЪЦЕТЕ

В началото хвани члена де-
ликатно, с два пръста (палец 
и показалец), така, сякаш из-
ливаш последните капки вода 
от чаша. Плъзни пръстите 
нагоре и хвани главичката му 
с цяла длан. Направи две-три 
въртеливи движения около нея 
с длан, като разхлабиш мал-
ко хватката, но без да губиш 
контакта. Не действай с рез-
ки движения! После плъзни ръ-
ката надолу и промени хва-
та, все едно си хванала чаша 
с вода с цяла длан. Движи 
ръката бавно нагоре и надо-
лу (това всеки го знае). Главно-
то е да поддържаш темпото 
и да внимаваш за силата на 
стискане.

2. ЛЯВАТА НЕ БИВА 
ДА БЕЗДЕЙСТВА

Идеалният вариант е, кога-
то тя е отпусната спокой-
но върху срамната му кост, а
палецът е между двата тес-
тиса, така, сякаш поддържа
члена отдолу (дланта трябва

да образува латинската буква

L). Постоянният (и силен!) на-
тиск на палеца усилва и удъл-
жава удоволствието.
Можеш също така да обгър-

неш с шепа тестисите му,
като същевременно с палеца
и показалеца образуваш пръс-
тен около основата на члена.
По време на еякулация леко
придърпай кожичката надолу
с палеца и показалеца. Но не
стискай и не дърпай много
силно. Партньорът ти ще се
побърка от удоволствие. 

3. РАЗНООБРАЗИ ПОЗАТА 
ЗА „РЪЧЕН“ СЕКС

Не е задължително да го уп-
ражняваш, лежейки на хълбок,
с лице към партньора. Парт-
ньорът ти ще бъде доволен,
ако го помолиш да легне по
гръб и да разтвори крака. То-

гава ти спокойно ще можеш
да се настаниш между крака-
та му и да се заемеш с... ра-
ботата си.

4. НЕ ПРЕКАЛЯВАЙ 
СЪС СМАЗКИТЕ

Ако прекалиш с овлажнява-
щите средства, партньорът
ти нищо няма да усети. Или
по-скоро няма да усеща тол-
кова добре.

ОРАЛЕН ФРОНТ
За повечето жени оралният

секс е нещо като торта, ко-
ято не приготвят на люби-
мия всеки божи ден, а само по
време на големи празници. Хо-
мосексуалистите се отнасят
към оралния секс по-различно
– с по-голямо уважение и го
правят, разбира се, по-често. 

1. БУКВАТА „О“
МАЛКО РАЗНООБРАЗИЕ 
НЕ Е ИЗЛИШНО

Първо, отпий глътка вода
(една пълна чаша винаги тряб-
ва да стои на нощното ти
шкафче). Запомни, че устна-
та ти кухина не бива да е
суха. Зъбите също не бива да

участват в обработването на
пениса. Оформи с устни (без
да ги напрягаш, те трябва да
са отпуснати и меки) буква-
та „О“. Постави и двете си
ръце под формата на буква L
(прочетете описанието по-горе)

върху члена му. Бавно оближи
члена от основата към върха
(все едно ближеш сладолед, който

се е разтекъл). След това пое-
ми члена дълбоко в устата си,
като същевременно придвижиш
езика от основата към вър-
ха му. Когато изпълниш този
„атракцион“ няколко пъти и се
умориш (а това ще се случи след

минута-две максимум), направи
пръстен около пениса му с па-
леца и показалеца на дясната
ръка (лявата през цялото време

е под формата на буквата L в ос-

новата на пениса). Нека движе-
нията на дясната ръка да раз-
чистват пътя за устните ти
– нагоре и надолу. Когато дос-
тигнеш главата на пениса, ус-
тановявай зрителен контакт
с партньора и за две секун-
ди отделяй устни от „инстру-
мента“. Не забравяй да използ-
ваш езика си, за да поддър-
жаш пениса влажен. Ако вклю-
чиш и въртеливи движения с

ОБРАТЕН РЕД ОБРАТЕН РЕД
НЕ ТИ ЛИ Е ИДВАЛО НАУМ, ЧЕ МОЖЕШ ДА ЗАИМСТВАШ СЕКСУАЛНИ 
ПРАКТИКИ ОТ „ОБРАТНИТЕ“? ДОСТА АВАНГАРДНА ИДЕЯ, НО 
ЧЕСТНО КАЗАНО, ТЕ ЗНАЯТ НАЙ-ДОБРЕ НЯКОИ НЕЩА. АКО СИ 
ПРЕКАЛЕНО КОНСЕРВАТИВНА ОБАЧЕ, НЕ ЧЕТИ ТОЗИ МАТЕРИАЛ.

Какво не трябва да правиш
�Не наричай любовно члена му „кралски воин“, „супероръжие“ и други подоб-

ни глупости.

�Не се лигави (знаеш какво имаме предвид – да разтегляш маниерно гласни-

те, когато му говориш). Оралната любов е сериозна работа.

�Не застилай спалнята с чаршафи с леопардови шарки. Много е кичозно и 

предвзето.

�Не пускай лигава музика. Не действа на мъжете.

Е, всичко гореизброено може да се сметне и за частен случай. Винаги има 

изключения от правилото.

CMYK
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„БЕЛЛА България“ АД 

с представител в борда
на директорите на приза
Company of Year 2008

„БЕЛЛА България“ АД получи по-
редното си признание за компания с
определящо значение на българския
пазар. Директорът „Маркетинг и 
продажби“ на холдинга Диана Славко-
ва-Цанкова бе включена в престиж-
ния борд на директорите на приза
Company of Year 2008. В тази си роля 
тя ще участва в подбора на ком-

иите с най-сериозни постижения
през изминалата година. Нейните 
пет номинации ще участват в кон-
курса заедно с компаниите, посоче-
ни (номинирани) от другите членове
на авторитетното жури. В журито 
са включени мениджъри на сериозни 
маркетингови агенции, управители 
на ключови компании и журналисти 
от водещи медии. Председател е ге-
нералният директор на НДК Хрис-
то Друмев.
„Белла България“ е единствената
компания от хранително-вкусова-
та промишленост с представител 
в борда. Окончателното решение за 
Company of Year 2008 ще бъде обяве-8

но в края на януари на грандиозна 
церемония в х-л „Хилтън“. На нея
ще бъдат връчени статуетки в се-
дем различни категории. Гласуване-
то ще се проведе непосредствено 
преди самото събитие, а победите-
лите ще бъдат обявени веднага. 

В очакване на първите 

ин витро бебета 
на фондация „Аристон С“
В началото на януари станаха

ясни положителните резултати на 
част от кандидатите, финансира-
ни от проект „Нашите деца“ на
фондация „Аристон С“. Проектът,
стартирал като национална кампа-
ния на 1 юни 2007 г., има за цел 
да стимулира раждаемостта сред
двойките с репродуктивни пробле-
ми. Формулярите на всички кан-
дидатствали двойки са запазени 
и автоматично се включват във
втория етап на проекта. Резулта-
тите от този проект се очак-
ват в началото на февруари. След
успешна ин вито процедура 2 от 
общо 6-те избрани за финансиране 
двойки по проекта са с положите-
лен резултат за бременност, като 
съвсем скоро се очакват тесто-
вете и на останалите 4 двойки. 
Процедурите за първия етап от 
проекта бяха извършени в център 
за репродуктивно здраве „Надежда“
с ръководител д-р Георги Стаме-
нов. Фондация „Аристон С“ рабо-
ти за привличането на нови парт-
ньори и клиники с цел предоста-
вяне на възможност за избор при 

лечението на следващите одобрени 
кандидати. Междувременно инте-
ресът към фондацията и в част-
ност към проекта є „Нашите 
деца“ продължава да расте, като
до момента документи за кан-
дидатстване са подали над 2500
двойки от цялата страна.
Макар че ин витро оплождане в 
България има вече повече от 20
години, за съжаление лечението на 
безплодието у нас не само не е
приоритет, то просто отсъства. 
Няма държавна програма, която 
да се занимава с обучение и пре-
венция или да финансира ин витро
процедури. Със сигурност сме от
малкото страни в Европа, къде-
то тази процедура не е поета от
държавата. Фондация „Аристон 
С“ е една от малкото неправи-
телствени организации, която фи-
нансира изцяло и безвъзмездно ин 
витро процедури и се опитва да 
привлече общественото внимание 
върху проблема, за да може негово-
то решение да стане възможно и 
на държавно ниво.

р
„БЕЛЛА България“ АД ЕЛЛА пани
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език (това е висш пилотаж!)
върху главата на члена, парт-
ньорът ти ще стигне до екс-
таза много бързо. 

И ОЩЕ...
Хомосексуалистите наричат

секс всичко, което им дос-
тавя чувствено удоволствие,
дори когато става дума за
размяна на страстни погледи
с брюнета от съседната маса.
Те изобщо нямат предвид ви-
наги чаршафи и проникване.

1. ПЕТИНГЪТ – НЕ САМО 
ЗА ТИЙНЕЙДЖЪРИ

Петингът е стимулиране на
ерогенните зони, без да се
стига до полов акт с проник-
ване. Една от възможностите
е той да лежи по гръб, а ти
да си над него, подпряна на
лакти и да триеш гениталии-
те си в тялото му. Много е
възбуждащо. Другата възмож-
ност е да лежиш по корем, а
партньорът ти да движи пе-
ниса си между двете полукъл-
ба на дупето ти, без да про-
никва. Легнала по гръб, жена-
та може да стимулира гени-
талиите си с пениса на парт-
ньора си (мъжът е надвесен над

нея). Т.е. да използва пениса
му като жив вибратор. В по-

вечето случаи тази стимула-
ция води до оргазъм.

2. ПРЕЗУМПЦИЯ 
ЗА НЕВИННОСТ

Бъди внимателна, коректна
и търпелива в леглото. Ако
например съпругът ти/гадже-
то ти прояви инициатива и
реши да разнообрази секса,
предлагайки ти да използваш
някаква сексиграчка, не го от-
блъсквай. Дори и да ти ста-
не смешно, контролирай емо-
циите си. Хомосексуалистите
смятат, че на подобни пред-
ложения трябва да се реаги-
ра по друг начин. Използвай
този малък трик – предста-
ви си, че си на дипломатиче-
ски обяд в малка африканска
страна и ти предложат... пър-
жени червеи. Ще проявиш ува-
жение към домакините и ще
ги пробваш. И макар лицето
ти да иска да се разкриви в
гримаса на погнуса, няма да я
направиш. Е, ако ти е много
неприятно, можеш да намек-
неш: „Не, мили, това не е за
мен. Нека помислим за нещо
друго.“ Разбира се, ако той е
решил да включи и кучето ви
в секса, отговорът ти тряб-
ва да е твърдо „не“.

 Нужно ли е да го смучеш? 
Не всички мъже харесват засмукването. Понякога е достатъчно прос-

то да плъзгаш устни по-интензивно.

 Как да се избавиш от т. нар. рефлекс на повръщане? 
Докато правиш орален секс, шията (по-скоро гръклянът ти) не бива да 

е изкривена. Затова не е добра идея да лежиш до партньора, ако си ре-

шила да практикуваш дълбоко поемане. Най-добър е вариантът парт-

ньорът да е прав, а ти да си на колене пред него.

 Какво да правиш, ако не можеш да поемеш целия пенис с 
уста?
Дълбочината на устната кухина при различните жени е различна. 

Средностатистическата дължина на пениса е 12,5–15 см. Но има и зна-

чително по-големи. Понякога двете дименсии (на члена и на устната 

кухина на жената) не пасват. Но спокойно, защото повечето нервни

окончания се намират не по ствола, а по главичката на пениса. Зато-

ва колко дълбоко можете да го поемете, не влияе толкова много на удо-

волствието. Някои мъже обаче чисто психологически се възбуждат от

тази гледка (как пенисът изчезва в устата на жената).

 Как по-бързо да го доведеш до оргазъм? 
Ти ще се умориш, ако правиш всичко гореописано повече от 10–15 мину-

ти. Устата ти може даже да пресъхне, а мандибулата ти да се схване. 

Затова катализирай кулминацията на мъжа със следните хитрини: 

�Дай му възможност да гледа лицето ти, докато го правиш (прибери

косата си, включи нощната лампа). Особено когато обработваш гла-

вичката му с език. 

�Поддържай зрителен контакт. 

�Сложи в устата си ментов бонбон. Ментовото охлаждане ще раз-

горещи партньора ти.

�Стимулирай и други негови ерогенни зони едновременно. Например 

онзи малък участък между тестисите и ануса, а също и самите тес-

тиси.

�Издавай звуци на наслада. 

 Той вече почти е стигнал кулминацията... 
Поддържай постоянен ритъм и когато моментът наближи, не сменяй

техниката и забързай темпото. Но не рязко. Когато върховният мо-

мент настъпи, прекрати действията, защото както при мъжете, така 

и при жените се наблюдава повишена чувствителност на органа след 

оргазъм. Когато приближи краят, можеш да прекратиш стимулацията

с устни и да му помогнеш да свърши само с ръка. Така ще си по-концен-

трирана, защото ще правиш само едно движение.

Важни подробности

CMYK
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КЛАСА

(П(( родължение от миналия дПП брой)

секссимволите
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10. Антонио 
Бандерас

Най-известната и най-успялата от първите пет супермоде-
ли в света е провъзгласена за една от трите най-красиви 
жени на XX век. След разноцветните и малко кичозни кра-

савици на 80-те години на миналия век Синди е просто стил 
–  дългокрака, естествено красива, с буйна небоядисана коса 
и атлетично телосложение. Извън подиума става известна с 
клиповете на Джордж Майкъл Freedom и Too Sexy. Въпреки че 
съзнава своята красота, никога не я навира в очите на хора-
та със скандали или ексцентрични постъпки. Но въпреки това 
има своите „удари в десетката“ – на един прием в Бъкингам-
ския дворец очаровала със своята шармантна усмивка англий-
ската кралица и принц Уилям от Уиндзор (тогава още момче), 
който се влюбил в нея. Но има и своите провали – горещите 
є сцени с Уилям Болдуин в кинодебюта є „Честна игра“ бяха 
отличени със „Златна малинка“, а опитът и да води токшо-
уто „Секс със Синди Крофърд“ спечели само ехидни усмивки. 
Но пък няма по-известен модел от нея.

Расова кобила
Емблематична е бенката над горната є устна, която всевъзможни „капаци-

тети“ я съветвали да премахне оперативно, ако иска да се наложи като ма-

некенка. Блестящата є усмивка в съчетание със спортната є, но женстве-

на фигура изиграват огромна роля в полза на имиджа є на расова кобила, ко-

ято много мъже безуспешно са се опитвали да обяздят. Този имидж всъщ-

ност є гарантира успех сред мъжете. Сред любовниците є е самият Вал 

Килмър. За кратко „расовата кобила“ бе женена за Ричард Гиър, но след раз-

вода той се отдаде на будизма, а тя на... аеробиката. От сегашния си съ-

пруг Анди Гербер Синди роди две деца, но все още прилича на расова кобила.

Б лестящата кариера на испанския латинолюбовник започва
с филмите на прочутия му сънародник Педро Алмодовар
„Лабиринт на страстите“, „Матадор“, „Жени на ръба на

нервна криза“ и „Ела, завържи ме!“. В Холивуд пристига като
сериозен актьор, но с истинска световна слава се сдобива, ко-
гато изиграва ролите си в „Десперадо“, „Атентатори“ и най-
вече в „Маската на Зоро“. Тези филми го превръщат в оли-
цетворение на американския Казанова с латиночар. Първа го
оценява Мадона, която започва открит флирт с него. Тя дори
признава, че е готова на всичко, за да спечели вниманието на
сексапилния испанец, но по това време той не поглежда друга
жена освен съпругата си Ана. Успехът и реномето си на же-
лан мъж Бандерас дължи на мачовския си външен вид, на ар-
тистизма си, но и на образованието си. Все пак качествени-
те жени не обичат празноглави красавци.

Латинобандит
Матовият му тен, пригладената му коса, игривият му огнен поглед и обез-

оръжаващият му испански акцент са запазените марки на актьора. Бил е 

партньор на най-красивите съвременни актриси, непрекъснато оплитайки се 

в мрежите на интригите им: Салма Хайек, Катрин Зита-Джоунс, Ребека де 

Морни и Анджелина Джоли. 

С партньорките си той обаче запазва колегиални отношения, поне до поя-

вата в живота му на три години по-възрастната от него Мелани Грифит. И

до днес си остава мистерия как точно тя успя да влезе под кожата му и да 

стане госпожа Бандерас. Антонио е пастрок на нейните деца Александър и 

Дакота, а имат и свое дете от брака им – дъщеричката Стела. И така Ка-

занова стана многодетен татко и мъничко ни разочарова.
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Материала подготвиха Фани БЛАГОЕВА и Ивайло ТОДОРОВ

ХОДЯТ, ГОВОРЯТ ИЛИ ШЕПТЯТ, ОТПИВАТ ПИТИЕ ИЛИ ПАЛЯТ ЦИГАРА, СА ТЯХНОТО ИЗЛЪЧВАНЕ, НАЧИНЪТ, ПО КОЙТО СЕ ОБЛИЧАТ, Х
СИ ПОЖЕЛАВАМЕ ЗА СЕБЕ СИ И НИЕ И ЗАРАДИ КОЙТО ВЪЗДИШАМЕ И ДНЕС. ОПРЕДЕЛИЛИ ПОНЯТИЕТО „СЕКСАПИЛ“. ТАКЪВ, КАКЪВТО С

БЕЛА ТЕ ЗВЕЗДИ, КОЯТО ПУБЛИКУВА В НЯКОЛКО ПОРЕДНИ БРОЯ.НАПРАВИ СВОЯТА КЛАСАЦИЯ НА НАЙ-СЕКСАПИЛНИТ

11. Браян Фери

12. София 
Лорен

К ставител акво бихте направили, ако интелигентен предс
запее нана силния пол, облечен в елегантен костюм, ви 

ушенце Let’s stick together ? Това не? Ще се разтопите, нали?
дее музи-може да е никой друг, освен Браян Фери, който влад
ва група-калната сцена от 1971 г., когато в Нюкясъл основав

та „Рокси мюзик“. 
Браян за-С времето обаче музикантите от „Рокси мюзик“ и Б
ла. Но ипочват да се карат, което води до тяхната раздял
а гвардияднес слушаме и гледаме „секси котарака“ от старата
емблема-по всички мегаконцерти из цяла Европа. А един от 

тичните му хитове Slave To Love а класиказвучи в еротичната
„9 седмици и половина . Ех, този роб на любовта...9 седмици и половина“ Ех този роб на любовта

Роб на любовта
За това, че винаги е бил желан от жените, говори и фактът, че дълги години

ходи с Джери Хол – известната манекенка, която през 1977 г. „от любов към

него“ позира за обложката на албума „Сирен“ на неговата група. Междувре-

менно Джери се запознава с Мик Джагър в края на 70-те години и на Браян

му остава само да напише Cry, Cry, Cry, посветена на изгубената от него лю-

бов. Скоро се утешава с младата Луси Хелмор, която му ражда четири деца.

Като малка є викат „клечка“, но, както често става, гроз-
ното пате пораства и се превръща в прекрасен лебед. Раж-
да се звезда, и то на филмовия екран, която пленява с

красотата си където и да се появи. През 1960 г., когато по-
лучава „Оскар“ за филма „Чочарка“ (първият и единствен слу-
чай досега, когато чужденка печели „Оскар“ за главна роля в
неанглоезичен филм!), дивата е на върха на славата си. Тогава
всички я окичват с титлата секссимвол на 60-те години, след
Мерилин Монро и Бриджит Бардо. За разлика от тях обаче
Лорен може да се похвали с успешна и дълга кариера в киното
благодарение на сътрудничеството си с режисьори като Вито-
рио де Сика и Еторе Скола. А за партньорството є с Мар-
чело Мастрояни в общо 13 филма се носят легенди. След про-
чутия стриптийз, който прави пред него във „Вчера, днес и
утре“, Лорен показва, че не е загубила формата си, повтаряйки
сцената 30 години по-късно във филма „Прет-а-порте“.

Римската богиня
София прилича наистина на римска богиня с тъмната си кожа, светлите

си очи, буйната си коса, грациозната си осанка и обиграното си поведение.

Нейната „визитка“ е естествено едрият є сочен бюст. С него София и до 

днес разпалва мъжките еротични фантазии. През годините тя е използва-

ла ползотворно прелестите си и е съблазнява много от известните кино-

любовници, сред които дори непокорните Кари Грант и Марлон Брандо. До 

смъртта на прославения продуцент Карло Понти е негова вярна съпруга, а

бракът им минава за един от най-железните в средите на шоубизнеса (той

продължава повече от 40 години, без нито един скандал помежду им!). Като 

истинска средиземноморка със силен дух Лорен изглежда все по-добре, чув-

ства се по-млада и по-чувствена, отколкото когато и да било. Преди година 

тя позира за календара на „Пирели“ на преклонните 72 години рамо до рамо с

два пъти по-млади хубавици. Съдейки по София Лорен, самочувствието е ос-

новната „съставка“ на сексапила, независимо от възрастта.

(С
ле

д
в

а
)
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В
ерността? Тя зависи по-
вече от нашия темпе-
рамент, личен морал и 
господстващите в об-

ществото нрави и по-малко 
от дълбочината на чувства-
та. Сексуалното привличане? 
То може да угасне с време-
то, а любовта остава. Запа-
метяването на значимите за 
двойката събития, подаръци-
те, желанието да прекарваме 
възможно повече време с лю-
бимия човек – всичко това 
е също въпрос на характери, 
вкусове и възпитание. Тогава 
как разбираме, че нашето чув-
ство е истинска любов? 

РАЗТЪРСВАНЕТО

„Аз обичам!!! Живея с една 
особена лекота и с постоян-
но усещане за щастие. Кога-
то сме заедно, не мога да от-
късна очи от него и непрекъс-
нато ми се иска да го гушкам 
и да се гушкам в него. Усе-
щам, че сме едно цяло. Ако го 
няма до мен, независимо къде 
съм и какво правя – мислите 
ми се връщат към него. По-
стоянно очаквам да ми звънне 
по телефона и ако не го на-
прави, вътрешностите ми се 
обръщат. Обзема ме страх, 
че никога повече няма да се 
видим.“
Ние много често бъркаме 

влюбването и любовта. По 
външна изява те много си 
приличат: преживяваме въз-
торг и се безпокоим, радва-
ме се и чувстваме болка, въ-

трешният ни свят се раз-
търсва из основи. Влюбване-
то обикновено трае няколко
месеца, но не повече от три
години. По изтеклото време
можем да съдим било ли е
чувството силно, или повърх-

ностно и мимолетно. Време-
то е най-безпогрешният кри-
терий за определяне на влю-
беността и любовта. На мяс-
тото на романтичната влю-
беност идва дългата и дълбо-
ка привързаност или пък от-

ношенията приключват. Си-
лата на преживяванията и
страстта не са признаци за
истинската любов. Но какви
са другите доказателства?

ОТГОВОРНОСТ

„Много внимавах какво обе-
щавам и как се държа с Не-
вена. С другите жени в живо-
та ми не беше така. С тях
се държах повече от лекомис-
лено. Сега, преди да направя
каквото и да било, мисля за
това, как ще го възприеме
Невена. За мен е важно да за-
пазя доверието є. Обичам я и
се боя да не я изгубя.“ 
Когато чувствата станат

по-спокойни, но и по-дълбоки,
когато между вас и партньо-
ра ви се настани взаимното
разбирателство и когато ос-
ъзнаете, че носите отговор-
ност и пред другия, може да
се каже, че влюбването се е
превърнало в истинска любов.
Докато сме влюбени, ние не
виждаме личността, а си па-
даме по другия, защото той
отразява някакъв идеален об-
раз, който носим в душата
си. По тази причина влюбва-
нето не е нищо друго освен
любов към самия себе си. Дос-
товерната любов започва едва
в момента, когато започнем
да се стремим да разбираме
другия, да си даваме сметка,
че той е един обикновен, зе-
мен човек, и когато решим,
че искаме да се грижим за
него. Когато страстта пре-

ФРЕНСКИЯТ ДРАМАТУРГ 
ЖАН КОКТО ТВЪРДИ, ЧЕ 
ЛЮБОВ НЯМА, ИМА САМО 
ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ЛЮБОВ.
АКО Е ТАКА, КАКВО ТОЧНО 
МОЖЕ ДА ПОСЛУЖИ ЗА

ЛЮБОВНО ДОКАЗАТЕЛСТВО?

Това истинска любов ли е?Това истинска любов ли е?

„ОтОт„ОттОт„От„От„„„ вливливвлиливличчанчанчанетоетотоетоетое  на наана нна П ПсПсПссиихеихеи яя“,я“,

Еммимимим лили лии или СССигСиСигСигнълнъллллнълл
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расне в дълбоко чувство, ние 
започваме да осъзнаваме, че 
удоволствието от общуване-
то с партньора е най-малко-
то нещо, което ни интересу-
ва. В този момент любимият 
човек става важен за нас сам 
по себе си, става уникален и 
назаменим, защото в него е 
заключена частица от нас са-
мите. Тогава вече сме гото-
ви да жертваме много заради 
своите чувства.
Грижата и отговорността? 

Това ли са само признаците 
на истинската любов? Разби-
ра се, че не. Всъщност често 
се случва грижата и отговор-
ността да възникват просто 
по силата на инерцията, нави-
ка и малодушието ни. 

СЕКСЪТ

За малко оставяме душата 
на мира и се връщаме при 
тялото. То, тялото, изпитва 
непреодолима нужда от при-
съствието на любимото съ-
щество, от ласки, погледи и 
целувки. За някои хора те-
лесните усещания са главни-
те доказателства за наличи-
ето на любов. „Когато оби-
чам, този човек ми липсва 
физически навсякъде – дока-
то съм на работа, в киноса-
лона, с приятелка на разходка, 
аз постоянно мисля за него и 
усещам отсъствието му. Това 
напрежение спада само кога-
то той е близо до тялото 
ми, някъде около мен“ – спо-
деля В. А.
Действително тялото по-

бързо от разума ни дава да 
разберем, че любовта е до-
шла. Когато изпитваме сек-
суално привличане, когато ни 
харесва по-дълго да бъдем 
един до друг, да се докосва-
ме, когато станем възприем-
чиви към жестовете, поведе-
нието, думите, миризмата на 
партньора, ние знаем, че оби-
чаме. Но минава време и съ-
прузите (или просто партньо-
рите), които страсто се оби-
чат, забелязват, че сексуал-
ното привличане намалява по 
сила и сексът престава да 
бъде толкова значим за жи-

вота им. Според някои психо-
лози обаче тези партньори се
занимават по-често със секс,
отколкото самите те пред-
полагат. Това се случва неу-
сетно за тях, нощем, докато
просто спят заедно в легло-
то. Което е доказателство,
че общуването с другия е ми-
нало на едно много по-дълбоко
ниво – нивото на несъзнава-
ното. Значи и притежанието
на телата не е безусловно до-
казателство за любов. 

ТАЙНСТВОТО

Не е задължително да се оп-
итвате да определите какво
е това любов. Защото, ко-
гато тръгнем да разплитаме
това чувство със силата на
разума, рискуваме да го из-
губим завинаги – както се е
случило с Психея, героиня от

древногръцките митове. За да
запази любовта си с бог Ерос,
тя не бивало да вижда лице-
то му. „Ако той не иска да
ти се открие, значи е чудо-
вище“ – подкокоросвали я сес-
трите є. Една нощ, когато
Ерос заспал, тя взела свещта
и осветила лицето му. Богът
на любовта бил убийстве-
но красив! Девойката затре-
перила от вълнение и капка
разтопен восък паднала вър-
ху тялото на възлюбения. Той
се събудил... и си тръгнал за-
винаги. За да се сдобие с ин-
формация за външния вид на
любимия си, Психея платила с
любовта си.
За това пише и Карл Густав

Юнг в автобиографичната си
книга „Спомени, сънища и раз-
мисли“: „Аз много пъти съм
се сблъсквал с тайнството на

любовта, но никога не съм мо-
гъл да си обясня какво точ-
но представлява то. В него
са съсредоточени великото и
малкото, далечното и близ-
кото, високото и дълбокото.
Ние не можем да говорим за
една от неговите страни, без
да споменем и нейната проти-
воположност. Човек може да
измисля каквито си иска име-
на на любовта, но това би
било една безкрайна самозаблу-
да. Ако той притежава кап-
ка мъдрост, ще се откаже от
тези безплодни опити.“
Ние не знаем как се ражда и

откъде се взема любовта, не
можем да є дадем едно-един-
ствено изчерпващо я опреде-
ление, но въпреки всичко това
почти „несъществуващо“ чув-
ство е способно да преобърне
целия наш живот. 

В един прекрасен ден тяхното сърце е трепнало, защото са разбрали: това е ТОЙ или това е ТЯ. 

Героите на нашата минианкета са от 25- до 60-годишна възраст, но те с еднакво вълнение си спомнят

за началото на своята любов.

Юлия (25 г.) „Разбрах, че го обичам, след първия наш скандал. Цяла нощ съчинявах писмо: извинявах му се и

му се признавах в любов. Получи се глупаво. Реших да събера всичките си мисли в един есемес. Точно с те-

лефон в ръка ме завари Сергей на сутринта. Звънна на вратата и така и не успях да му изпратя есемеса...“

Сергей (23 г.) „Ние се скарахме, а после до полунощ разговаряхме по телефона и накрая се разбрахме да се

разделим. Не спах цяла нощ, а на сутринта отидох в дома на Юлия с букет цветя. Заварих я да съчинява

есемес, в който ми се обясняваше в любов...“

Сашо (26 г.) „Всичко започна като розов роман. Но в някакъв момент разбрах, че чувствата ми са по-дъл-

боки, отколкото самият аз предполагах. Почувствах се готов за сериозна връзка. След това всичко в жи-

вота ми започна да се променя със стремителна скорост.“

Мира (25 г.) „Със Сашо работехме в една и съща рекламна агенция: отношенията ни бяха хубави, разби-

рахме се прекрасно от половин дума. Една нощ сънувах романтичен сън. На следващия ден отидох на рабо-

та и видях Сашо с други очи...“

Адриан (47 г.) „Работехме заедно шест години, но не сме се и забелязвали. През 1989 г. излезе моята пър-

ва книга. Ирина я прочете и ми каза, че с мен човек си заслужавало да говори дълго. Поканих я на пикник: 

пролет, хладно, а тя – в бели ръкавици. Изведнъж картонената чашка за кафе в ръката є протече и ръкавиците є 

се оказаха безнадеждно повредени от горещата кафява течност. А на нея и окото не є трепна. Веднага си поми-

слих: „Наш човек!“

Ирина (49 г.) „Имахме делови отношения. Но впоследствие усетих, че Адриан проявява по-особен интерес 

към мен, и реших да го „преслушам“. След един наш разговор почувствах, че с този човек мога да преживея

щастливо остатъка от живота си.“

Илиян (37 г.) „С Ася се срещахме рядко. Но веднъж я видях с цветя в ръцете да крачи до рамото на друг

мъж. В този момент светът за мен сякаш се промени и отвътре започна да ми пари. Сигурно този огън

пламна от ревност към другия мъж и от неподозирана нежност към Ася.“

Ася (33 г.) „Имах много обожатели, но никой не ме е искал толкова настойчиво като Илиян. Той се оказа

най-предан от всички. Когато осъзнах това, си помислих, че ако трябва да избирам между това да продъл-

жавам да живея с родителите си и да се омъжа за Илиян, бих избрала Илиян. И го избрах.“

Валери (56 г.) „9 януари 1977 г., вечер, сняг, студ. Аз стоя на ъгъла на бившия мавзолей и отварям колата

си. След новогодишните празници на никого не му се прави нищо, само му се седи вкъщи на топло. Аз оба-

че не отключих колата, а изведнъж се затичах към ЦУМ. Чак на входа му осъзнах какво точно бе ме накарало да 

стигна дотук, почти тичайки. Една стройна девойка, която бях зърнал отдалеч. Как съм успял да разбера, че е 

стройна, от такова разстояние, не знам. Но съм сигурен, че някаква странна сила ме засили към ЦУМ. Догоних я 

и най-неочаквано є казах самата истина: „Здравейте, тичам след вас от десет минути. Докато си почина, бихте

ли ми разказали нещо за себе си?“ Предложение за брак є направих на третия ден от нашето познанство.“

Галя (54 г.) „Зимна вечер. Бях поканена на рожден ден. Баща ми дълго ме увещава да не излизам никъде в 

този студ. Но аз се заинатих, облякох се топло и излязох. Тръгнах към ЦУМ с намерението да избирам по-

дарък. Бях много скептична към запознанство с мъж на улицата. Даже се отнасях към този „метод“ доста отри-

цателно. Но съдбата в тази вечер си имаше друг план. Тъкмо влизах в ЦУМ, и чух зад гърба си думите на Валери,

които ме обезоръжиха. Обърнах се и разбрах: рожденият ден ще мине и без мен.“

РАЗНИ ПРИЗНАНИЯ В ЛЮБОВ
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С
еднала съм в сту-
диото на популярно 
сутрешно телевизи-
онно предаване. За-

говаря ме седящата до мен 
гостенка – стройна мурга-
ва дама. Темата на предава-
нето е изневярата. След при-
ключването му се събираме на 
кафе с останалите участнич-
ки. Всяка от нас разказва за 
себе си. Мургавата дама го-
вори много интересно, а като 
разбирам, че е на 43 години, 
се заинтригувам силно. При-
знавам, че не се заглеждам де-
тайлно в лицата на посестри-
мите си, но на нея години-
те действително не є личат. 
Особено като се има предвид, 
че има три деца и е претър-
пяла доста житейски прев-
ратности. 
Личните истории ме вдъх-

новяват по особен начин. За-
щото теорията си е теория, 
но като видиш жив човек от 
плът и кръв, който се справя 
с усмивка във води, в които 
другите се давят, си казваш: 
„Щом тя може, мога го и 
аз!“ Изобщо личният пример 
е заразен. Ето защо реших да 
разкажа нейната история.

РОДИЛА СЕ 
В ОБИКНОВЕНО 

ТУРСКО СЕМЕЙСТВО

в малко русенско село. Кръс-
тили я Хурие (означава сво-

бода), на галено – Хори. Мо-
мичето от малко било раз-
лично – дори не носело уче-
ническа чанта, пълна с учеб-
ници, защото всичко помне-
ло наизуст. „Много таланти 
има сред малцинствените гру-
пи. Но трябва да си много бу-
ден, за да се откъснеш от сре-
дата си. Всъщност не е важно 
къде си роден, а какво носиш у 
себе си“ – сподели Хори.
След завършване на гимна-

зията тя работила четири 
години като машинописка в 
едно пълно с висшисти русен-
ско предприятие. За нея това 
било голямо постижение по 
онова време. 
През 1985 г.

Я ПРЕКРЪСТИЛИ 
НА ВИКТОРИЯ 

Вместо да се озлоби, Хори 
решила, че щом има ново име, 
е време нещо да промени в 
живота си и да започне да 
учи висше образование. „Под-
готвих се сама. Тогава имаше 
режим на тока, аз работех по 
осем часа на ден, след което ся-
дах на две свещи и си прегова-
рях математиката. Бях мно-
го добра и се справих без част-
ни уроци.“ Хори първо реши-“
ла да кандидатства в МЕИ, 
но когато майка є я попитала 
защо ще ходи в София, след 
като може да учи същото и 
в Русе, променила бързо плана 

си. И влязла в МГЕИ. По оно-
ва време (само по онова ли?)
хората имали известни пред-
разсъдъци към малцинствата.
Въпреки това обаче Хори

СЕ ЧУВСТВАЛА 
ХАРЕСВАНА 
ОТ МЪЖЕТЕ 

Те я преследвали. Докато 
не се появил Той. Естестве-
но – бил различен. Не по-кра-
сив, нито по-възрастен, нито
по-опитен, а просто по-спе-
циален. Не я преследвал. „Не 
той ме спечели. Аз си го избрах. 
Знаеш как е с любовта – тряс-
ка те по главата като мокър 
парцал. Но знаех, че това ще е 
бащата на децата ми.“

СВОБОДЕН БРАК 
И ИЗНЕВЯРА

Децата не закъснели. Дошло 
първото, след това и другите
две. Хори много ги искала. Но
така и не се омъжила за своя
човек. „Още от самото начало 
не станахме двойка. Гледахме 
в различни посоки. Не че сме 
имали скандали и разправии... 
Но имаше някаква студенина 
помежду ни.“ Тя тогава била 
жизнена, работеща, щастли-
ва, с много приятели и не се
замисляла много върху лични-
те си проблеми. Смятала, че
щом всички я обичат, защо
да не може да я обикне и
Той. На десетата година от

съвместния им живот (който
продължил цели 17) Хори раз-
брала, че съпругът є се сре-
ща и с друга жена, която по-
знавал още отпреди запознан-
ството си с нея самата. И
през всички тези 10 години
поддържал паралелна връзка с
тази дама. „Не бях разгневена 
до степен да чупя чинии. Оба-
че отидох да се видя с нея. Той 
беше там. Аз влязох и се пред-
ставих: „Добър вечер, аз съм 
съпругата на вашия любов-
ник. Вижте, две сме му много. 
Не желая да бъда измамената. 
Нека избере къде да отиде. Аз 
съм готова още тази вечер да 
го освободя.“
Той обаче останал при Хори.

До ден днешен Хори не може
да си обясни защо – защото
не е бил готов да заживее с
другата жена или пък е искал 
да я накаже... 

НОВА ИЗНЕВЯРА 
И РАЗДЯЛА

Но и самата Хори имала два
флирта, за които разказала на
мъжа си. Оттогава той запо-
чнал да се държи много по-до-
бре с нея. Някак с уважение.
„Може би пък това е рецепта-
та. Да отвърнеш на изневяра-
та с изневяра“ – сръбва за-“
мислено тя от кайсиевия си
сок. „Сакън, не давай такъв
акъл на читателките, защото
повечето мъже със сигурност

РАЗДЯЛА РАЗДЯЛА 
ЗА ДОБРОЗА ДОБРО

ИЛИ ИСТОРИЯТА,
КОЯТО ХОРИ МИ РАЗКАЗА

В ЕДНО ХЛАДНО КАФЕНЕ
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биха реагирали съвсем другоя-
че“ – намесвам се аз. 
След нейното признание за 

изневяра нещата се успокоили 
и тръгнали на добре. Мъжът 
є започнал да успява в бизне-
са. Но съмнително често за-
почнал да ходи по работа в 
провинцията. „За жалост под-
държането на любовница явно 
е задължителен стандарт за 
успелите бизнесмени. Жени-
те ги преследват и на тях им 
е трудно (или неудобно) да ус-
тоят.“ Хори за пореден път 
разбрала, че мъжът є си има 
нова любовница в провинция-
та. Но чашата преляла, кога-
то научила, че от тази жена 
той има и дете. „Един 46-го-
дишен мъж не прави деца слу-
чайно! Не можех да се примиря 
с този факт и реших да се раз-
делим.“ Разделили се и отто-“
гава започнал животът є. Но-
вият є живот!

ФИНАНСОВИТЕ 
ВИЗИИ НА ХОРИ

Хори имала своя фирма, до-
като била с Той, но подкре-
пяла мъжа си, като търгува-
ла с продукти от неговото 
производство. Била постигна-
ла успех, познавали я в цяла 
България като надежден тър-
говец. Обаче погледът є вина-
ги бил устремен напред. От 
един познат разбрала за биз-
неса на бъдещето – борсовия 
пазар, и решила, че досегаш-
ната є работа не удовлет-
ворява възвишената є душа. 
За съжаление при смяната на 
дейностите си загубила мно-
го пари от неизплатени дос-
тавки. Но новото є занима-
ние силно я очаровало. Скоро 
разработила добър проект, но 
є трябвали инвеститори, за-
щото нямала собствени пари, 
които да вложи. „Всички ме 
гледаха като извънземно – мла-
да жена, при това туркиня, с 
малък екип и няколко компю-
търа... Колкото и да им обяс-
нявах, хората не разбираха 
какви могъщи възможности се 
крият в тази дейност.“
Съдбата обаче я срещнала 

с управител на чуждестранна
банка. Той дълго и търпеливо
изслушал Хори и екипа є. На-
края є стиснал ръката и ка-
зал: „Поздравления, мадам, за
вашата визия. Ако сам бях
собственик, щях да ви помог-
на. Но знайте, че в продъл-
жение поне на още 6–7 годи-
ни никой в България няма да
ви разбира.“
Хори получила урок. Мисле-

ла, че всички ще схванат кол-
ко перспективна е идеята є,
но разбрала, че ще трябва да
почака.
Странното е, че мъжът, с 

когото се била вече раздели-
ла, започнал да се държи по-
добре с нея след раздялата. И
да помага финансово на нея
и на децата. „Приемах помо-
щта му, но не разчитах изця-
ло на нея. Смятах да си стъпя 
сама на краката.“ 
Наскоро Хори се захвана-

ла с нова дейност  – форекс
пазар. Според нея най мно-
го пари падат там, където
има най-много риск. Само 5%
от хората успявали да спече-
лят и тя смятала да е сред
тях. Правила експерименти с
„живо месо“ (финансов жар-
гон – живи пари са онези, ко-
ито ти трябват за същест-
вуване). Отворила и малък цех
за дрехи. 
А от един месец насам се 

появила и нова любов в живо-
та є. „Точно такъв е, какъвто 
бих могла да го понеса – гени-
ален и нестандартен.“ Усмив-“
ката рядко слиза от лицето
на Хори, но сега цялото є съ-
щество засиява.

ИМА ЛИ ПОУКА?
„Разбира се, правила съм мно-

го грешки. Може би трябваше 
да оставя мъжа ми да се събе-
ре с първата си приятелка. Тя 
беше стойностен, интелиген-
тен човек и щеше да му бъде 
добър партньор. Ако за пет 
години любимият не почне да 
те разбира и цени, едва ли ще 
го направи на десетата.“ Но
така сме устроени жените – 
все искаме да променяме по-
ловинките си. Хори направи-
ла и много грешки във финан-
совите си дела – четири го-
дини поддържала офис и вла-
гала средства, без да получа-
ва доходи. Бившият є мъж я
издържал в този тежък мо-
мент. „Не се чувствах винов-
на, че взимам пари от него. 
Това бе един вид инвестиция в 
бъдещето. Исках да правя екс-
перименти извън правилата 
и да видя какво ще стане. Е – 
видях. По-нататък ме завлече 
една фирма, задлъжнях. При-
знавам всичките си пропус-
ки. Но знам, че всичко е било за 
добро.“ Тук Хори ме поглеж-
да изпитателно да види дали

разбирам. А тъкмо аз мно-
го добре разбирам какво е да
имаш изпреварили времето си
идеи. „Винаги съм обичала да 
работя. Не знам, може на него 
и да му се е искало да си стоя 
при децата, но аз просто съм 
такъв човек, че мога да бачкам 
и двайсет часа, но не мога да 
бъда само майка и домакиня. 
И знаеш ли къде е парадоксът? 
Децата ме смятат за майка 
мечта! Давам си сметка, че 
съм искала да преуспея само за 
да го впечатля. Интересното 
обаче е, че след като се разде-
лихме, аз продължих да вървя 
напред. Исках да вървя напред 
заради себе си.“ 
Както казва Хори 

ЖИВОТЪТ Є ЕДВА 
СЕГА ЗАПОЧВА 

Вярвам є, когато ме убеж-
дава, че се чувства на 18 го-
дини. Сигурно защото рабо-
ти много, не се вторачва из-
лишно в нищо, не прави дъл-
ги планове и е влюбена. „Но 
ако нищо не се получи и с този 
мъж, няма да приема раздяла-
та ни като края на света. Ис-
кам да остарея с някого, но и 
да се случи друго, пак ще наме-
ря начин да съм щастлива.“
Излизаме от кафенето. Ле-

ден октомврийски дъжд ни
мокри, стискаме премръзнали
си ръце и се разделяме. Приис-
ква ми се да и аз оставя дра-
мите си настрана, да заживея
нов, по-лек живот. Вече съм
забравила студа, дори дъждът
престава да ме дразни.

Текст Ваня СТОЙЧЕВА

Снимки Личен архив
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В
сички родители искат да научат
детето си да бъде самостоятелно,
само да взима решения и да не за-
обикаля проблемите. В процеса на

възпитание обаче много майки и татко-
вци допускат грешки.

КАЖИ ГО С ДУМИ ПРОСТИ

ВЕДНЪЖ МАЙКАТА НА МАКСИМ ГО ПОПИТАЛА: 
„ИСКАШ ЛИ ДА ТЕ ДАДЕМ НА УРОЦИ ПО ПИАНО?“ 
ЧУВАЙКИ СТРАШНИТЕ ДУМИ „ДА ТЕ ДАДЕМ“, 
ДЕТЕТО СЕ УПЛАШИЛО И МОМЕНТАЛНО СЕ 
ОПЪНАЛО С „НЕ!“.

Ако искате да научите наследника си
да взима решения, трябва да се подгот-
вите търпеливо за дълги разговори. За-
давайте му помощни въпроси, които да
ви помогнат да се уверите, че детето
е разбрало правилно какво го питате по
същество. Ако майката на Максим му 
беше обяснила предварително какво оз-
начава изразът „да те дадем на уро-
ци по пиано“ и с какво се различава
той от „Ще те дам на Баба Яга“,
нямаше да получи отговор „Не“. Тя 
не е съобразила, че в главичката на
сина є няма изградени образи нито 
за музикална школа, нито
за уроци по пиано. Майката
е трябвало да разкаже об-
разно на детето какво му
предстои или даже да го за-
веде до музикалната школа, 
за да се убеди то с очите 
си, че там е забавно и нищо
лошо няма да му се случи.
Много е важно да знаете от

какво най-много се бои детето
ви. Колкото повече децата опис-
ват на глас своите тревоги и страхо-
ве, толкова по-лесно и бързо се освобож-
дават от тях. Като изричат чувства-
та си, те се научават да ги разпозна-
ват и контролират. Родителите трябва
да убедят детето си, че да се страхува
(или да се чувства самотно, виновно или
сърдито), е нормално. 

БЕЗ ОБВИНЕНИЯ 
МАЙКАТА НА 4-ГОДИШНАТА МАРИЯ ВИНАГИ 
ИЗПИТВА УЖАС, КОГАТО Є СЕ НАЛАГА ДА ПАЗАРУ-
ВА В СУПЕРМАРКЕТА ЗАЕДНО С ДЪЩЕРЯ СИ. 
МАРИЯ ЛОВКО СЕ ИЗМЪКВА ОТ РЪКАТА Є, 
НАХВЪРЛЯ СЕ НА ЩАНДА С ЛАКОМСТВАТА И ПЪЛ-
НИ ДЖОБОВЕТЕ СИ С БОНБОНИ И ШОКОЛАДИ. 
А НЯКОИ ОТ ТЯХ ДАЖЕ ИЗЯЖДА ВЕДНАГА. ЧАСТ 
ОТ СЛАДКИШИТЕ МАЙКАТА ВРЪЩА НА РАФТА, 
ДРУГИ КУПУВА ПО НАСТОЯВАНЕ НА ДЪЩЕРЯ СИ, 
А ПО ПЪТЯ КЪМ ВКЪЩИ ЧЕТЕ КОНСКО НА МАЛКАТА 
ПАЛАВНИЦА: „ДРУГИЯ ПЪТ, КАТО ВЛЕЗЕМ 
В МАГАЗИНА, ДА СИ ПО-ПОСЛУШНА!“

Не трябва да обвиняваме Мария. Всяко
дете и без това е склонно да се самооб-
винява за всичко. Например ако погрешка
сте му купили голяма шапка, то започ-
ва да се обвинява, че главата му е мал-
ка. Чувството на вина от типа „дър-
жала съм се лошо – значи съм лоша“ де-
формира „аз“-а и потиска егото на де-
тето. Трябва да признаем, че Мария не
е виновна за това, че още не може да
избира сама здравословна храна за себе
си. За да не понижавате самооценката
на детето, е по-добре, когато влизате
в супермаркета, спокойно да му каже-
те: „Бъди до мен през цялото време.
И помни: ако вземеш нещо без разреше-
ние, няма да ти го купя.“ И си изпълне-
те обещанието. Тази ваша реплика няма
да поощри чувство за вина на детето, а
ще му покаже връзката между поведени-
ето и последствията от него, както и
ще го научи да бъде отговорно за свои-
те постъпки.

ЛЕКЦИИТЕ – В УНИВЕРСИТЕТА 
ДЕНИС НЕ ОБИЧА МОМЕНТА, В КОЙТО ТРЯБВА 
ДА ЛЕГНЕ ДА СПИ САМ В СТАЯТА СИ. ВЕЧЕР ПРЕ-
ДИ ЛЯГАНЕ ТОЙ СЕ ОПИТВА ДА ВЪВЛЕЧЕ МАЙКА 

СИ В ДЪЛЪГ СПОР. ПИТА Я: „ЗАЩО АЗ ТРЯБ-
ВА ДА ЛЯГАМ ДА СПЯ, А ВИЕ С ТАТКО – 

НЕ?“ МАЙКАТА ДАВА СЛЕДНОТО ОБЯСНЕ-
НИЕ: „РАЗБИРАШ ЛИ, ДЕНИС, ХОРАТА 

ИМАТ РАЗЛИЧНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ СЪН. 
МАЛКИТЕ ДЕЦА ТРЯБВА ДА СПЯТ ПО-
ВЕЧЕ. ТОВА ПОМАГА НА МОЗЪЧНИТЕ 
ИМ КЛЕТКИ ДА РАБОТЯТ ПО-ПРАВИЛ-

НО.“ СЛЕД ТОВА В ТОЗИ ДУХ ПРОС-
ТРАННО РАЗВИВА ЦЯЛА НАУЧНА ЛЕКЦИЯ, 

ОТ КОЕТО МАЛКИЯТ ДЕНИС ЗАСПИВА 
НАПРАВО НА СТОЛА.

Лекциите не са удачна форма на об-
щуване. Особено с малки деца. По-добре
е да изричате по едно изречение, което
в никакъв случай не бива да е по-дълго
от 30 секунди, а след това да изслуш-
вате детските коментари. Например по-
питайте детето си: „Какво ще правиш,
ако не трябваше да спиш?“ Въпросите

ТОВА Е ТВОЙ ПРОБЛЕМ, 
МАЛКИЯТ!

ТОВА Е ТВОЙ ПРОБЛЕМ, 
МАЛКИЯТ!
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стимулират и самоопознаването. Освен
това фактът, че мама се интересува от
мнението на сина си, повдига самочувст-
вието. Може би Денис нарочно е избрал 
тази тема на разговор, само за да заста-
ви майка си да му обърне внимание. И
ако майката не се досети за това, тя
така се увлича от теорията на съня, че
забравя да поговори с Денис.

БЕЗ СРАВНЕНИЯ, АКО Е ВЪЗМОЖНО

КОГАТО ЛИЛИ ОТКАЗВА НА МАЙКА СИ САМА ДА СИ 
МИЕ ЗЪБИТЕ, МАЙКАТА ОТБЕЛЯЗВА: „ЗА РАЗЛИКА 
ОТ ТЕБ СОНЯ ОТДАВНА САМА СИ МИЕ ЗЪБИТЕ.“

Макар че това е типична възпитател-
на тактика, която понякога върши рабо-
та, тя също не е полезна за самочувст-
вието на детето. По-добре е да кажеш:
„Браво, ти вече си се научила правилно
да държиш четката.“ Сравняването на
детето с него самото е позитивно и
отбелязва неговите постижения. Когато
детето се научи да се сравнява само със
себе си, то няма да порасте като за-
вистлив неудачник, а ще подреди живота
си щастливо, без да се съобразява с чуж-
дите оценки и чуждите успехи.

ДА ГО НАПРАВИМ ЗАЕДНО

РАНО СУТРИН В АПАРТАМЕНТА НА ГЕОРГИЕВИ НА-
СТЪПВА СУМАТОХА. ТАТКОТО НА ДАРИНА ТРЯБ-
ВА ДА Я НАХРАНИ И ДА Я ЗАВЕДЕ НА ДЕТСКА ГРА-
ДИНА. ЗА ДА УСКОРИ ПРОЦЕСА, МАЙКАТА ЧЕСТО 
ПРЕДЛАГА: „ДАЙ НАБЪРЗО ДА ТИ ПОМОГНА ДА СЕ 
ОБЛЕЧЕШ, ЧЕ БАЩА ТИ БЪРЗА „НА ПОЖАР“.

За да облечеш детето си, ще са ти
нужни няколко секунди, а за него 
обличането е сложна задача и ще 
му отнеме доста време. Логика-
та „Ще я нахраня с лъжичка, за 
да не ми се налага да чистя след 
това цял час храната от пода“ 
или „Ще му реша задачите, за да 
може да си легне по-рано“ и т.н. 
сигурно ви е позната. Всички родители
понякога постъпват по този начин. Но
замислете се какво бихте правили, ако
ви се налага да общувате по този начин
с 25-годишното си дете, което не се е
научило само да си изкарва хляба. Мла-
денецът се ражда напълно зависим, а за-
дачата на родителите е да го научат
да бъде самостоятелен. И всеки ден от
съвместния живот с детето в извес-
тен смисъл е крачка по пътя на отде-
лянето на детето от родителите. Ние
започваме да прехвърляме отговорности
на децата си от момента на тяхното
раждане. Но в желанието си да им спес-
тим неприятностите („да пораснат, без

да се мъчат“) никога не трябва да пра-
вим вместо тях това, което те могат 
да свършат сами. Защото, да преодоля-
ват трудностите и да се справят със 
стреса, те могат да се научат само от 
собствения си опит. Ако мама и тате 
предпазват чедото си от всички пробле-
ми, то ще порасне неуверено в себе си, 
ще избягва риска и няма да се научи да 
носи отговорност. Такова дете започва 
да страда още в първи клас, когато про-
блемите са неизбежни, а мама и тате 
ги няма да ги решат. Заради светлото 
бъдеще на отрочето си бъдете „добро-
желателни садисти“. Не правете нищо 
вместо него, но стойте наблизо, за да 
му показвате, че при нужда сте готови 
да му се притечете на помощ. Това неиз-
бежно означава да губите време, защото 
всичко ще става по-бавно, отколкото на 
вас ви се иска. Но в общуването с дете-
то няма бързи рецепти „две в едно“. 

ИЗБЕРИ ЗА ДВАМА 
ПОНЯКОГА МАМА СЕ ИНТЕРЕСУВА: 
„ЕЛИ, КАКВО ЩЕ ПИЕШ НА ОБЯД?“ 
НАЙ-ЧЕСТО ЕЛИ ИЗБИРА КОКА-КОЛА 
ИЛИ НЯКАКВА ДРУГА ГАЗИРАНА ГАДОСТ.

Да предлагате избор на детето си, е 
изключително важно. Но това трябва да 
е избор в строго ограничени рамки. По-
добре е да попитате: „Какво ще пиеш 
– вода или сок?“ Или: „Кога ще събереш 
играчките си – сега или след разходка-
та?“ Последният въпрос не дава свобо-
да на детето да решава да събира или 

да не събира играчките си, а му позволя-
ва да реши кога да го направи. Така де-
тето може да вземе решение и да поеме 
отговорността за него. На децата под 
5-годишна възраст е по-добре да предла-
гате меню с една алтернатива, а след 
време постепенно да увеличавате броя 
на опциите.

ЕСТЕСТВЕНИ ПОСЛЕДИЦИ

ВЕДНЪЖ МИХАИЛ ПОМОЛИЛ: „МАМО, СЛОЖИ 
МИ ЛИМОН В МЛЯКОТО.“

Ако последствията от експеримента 
не са опасни за здравето (ако детето се 
опитва да пие чай с носа си например), 
не го спирайте. Оставете малкия човек 

да направи сам извод от своя експери-
мент. Не му казвайте, че върши глупос-
ти. Нека това бъде ценен урок за него.
Ако детето не се научи да прави изво-
ди само, то рискува да се превърне в
несамостоятелен възрастен, който най-
много от всичко на света се бои да не
допуска грешки. Понякога естествените
последици са най-ценният урок. И дори
няма да ви се наложи да наказвате де-
тето, което току-що е открило за себе
си вкуса на сапуна. То вече само е раз-
брало всичко.

НЕ ВСИЧКО НАВЕДНЪЖ 
ПОБЪРКАНАТА ОТ ГРИЖИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
МАЙКА КАЗВА: „ХАЙДЕ, ДА СЕ ДОГОВОРИМ: 
КАТО ИЗЛЕЗЕШ НА РАЗХОДКА, ТИ НЯМА 
ДА ГАЛИШ ВСИЧКИ УЛИЧНИ КУЧЕТА, 
НЯМА ДА ВЗИМАШ ИГРАЧКИТЕ НА ДЕЦАТА 
И НЯМА ДА НАРИЧАШ ДОМАШНАТА ПОМОЩНИЦА 
„ГЛУПАЧКА“.

Много по-правилно и ефективно е вни-
манието на детето да бъде насочено
към един проблем, вместо да му се пред-
лага автоматично да усвои три умения
наведнъж. Затова, ако на малчугана му
предстои да научи нещо ново (да се хра-
ни с лъжица или да се облича сам напри-
мер), по-добре не бързайте и се концен-
трирайте сам върху едно действие. До-
като то не бъде усвоено, не пристъп-
вайте към „преподаване“ на следващото.
Покажете на детето си какво точно ис-
кате от него, наблюдавайте го и се рад-
вайте на неговите постижения. И пов-

таряйте отношението си в съ-
щата последователност толкова
пъти, колкото е нужно – докато
детето действително усвои оно-
ва, което вие искате. Само тога-
ва то ще може да мине към усво-
яване на нещо друго. 

ДА НЕ ТЪРСИМ ПОВОД 
КОГАТО ОЛЯ НЕ УСПЯВА ДА НАПРАВИ НЕЩО САМА, 
ЗАПОЧВА ДА МРЪНКА: „МАМООО, ВРЪЗКАТА НА 
ОБУВКАТА МИ НЕ СЕ ЗАВЪРЗВААА...“ – „ОХ, ДАЙ 
ДА ТИ Я ЗАВЪРЖА“ – ОТВРЪЩА МАЙКАТА. 

Детето се признава за безпомощно, за
да принуди майка си да му помогне в
трудната ситуация. Ролята на безпомо-
щен не е полезна нито за самочувствие-
то на детето, нито за вашите взаимо-
отношения с него. Не приемай неговото
„Нищо не се получава“. Когато детето
свърши макар и малка част от работа-
та само, това ще му даде усещането за
компетентност.

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ! МНОГОБРОЙНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
СОЧАТ, ЧЕ КАКВАТО И ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНА

ПЕДАГОГИКА ДА ПРИЛАГАТ МАМА И ТАТЕ,
ДЕТЕТО СЕ УЧИ ДА РЕШАВА ПРОБЛЕМИТЕ СИ,
КАТО ГЛЕДА КАК ЖИВЕЯТ И КАК РЕШАВАТ

ПРОБЛЕМИТЕ СИ РОДИТЕЛИТЕ МУ.ПРОБЛЕМИТЕ СИ РОДИТЕЛИТЕ МУ.
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Здравей, Кристина,
Причините за това напъл-

но здрави хора да започнат
да губят косата си се де-
лят на външни и вътрешни.
Към вътрешните спадат хор-
монални колебания, нарушения

на обмяната на веществата
и генетична предразположе-
ност. Външните фактори са
ужасният трафик в големите
градове, глобалното затопля-
не, семейните проблеми, ше-
фът, заради когото първо мо-
жеш да побелееш, а после съв-
сем да нямаш нужда от гре-
бен, и т.н. 
Косата винаги се е смята-

ла за символ на жизненост и
сила, но задръстванията напо-
следък са толкова непоноси-
ми, шефовете – толкова кръ-
вожадни, че станаха причина
големи емисии голи глави да
влязат в обращение. Липсата

на коса у мъжете се на-
ложи като новия сексапил.
Последното се потвържда-
ва от факта, че има тол-
кова съблазнителни и ус-
пели плешивци – Брус Уи-
лис, Крис Дохърти, Май-
къл Джордан (при баскет-

болистите плешивостта, ес-
тествена или придобита, е
задължителна, както и висо-
кият ръст и черният цвят
на кожата), Бил Корган, Ан-
дре Агаси, Шон Конъри, Йор-
дан Лечков, Тити Папазов и

Владимир Путин. Представи 
си всеки от тези мъже с буй-
на коса и ще видиш, че ще 
изглеждат толкова зле, колко-
то може би ти, мила Крис-
тина, ако си присадиш муста-
ци. Освен това според мно-
зина гологлавите мъже са по-
умни от другите. Мисля, че 
ако американският президент 
беше по-плешив, можеше да 
се надява на втори мандат. 
Въпреки родните и чуждес-

транните доказателства за 
това, че могат да се пласи-
рат добре и без коса, мъжете 
не спират да се терзаят от 
проблема. Ако плешивостта не 
може да се лекува, има съвре-
менни естетични методи, кои-
то могат да помогнат в реша-
ването на този проблем. Най-
достойните плешивковци обаче 
разбират, че голата им глава е 
може би несправедлив, но вез-
десъщ порив на природата, ко-
ято е решила да ги направи по-
сексапилни. Ако решиш да го 
превърнеш в гадже този твой 
плешив приятел, можеш да му 
кажеш, че по неговата глава 
има повече място за целувки.
С каква интонация тво-

ят човек казва, че е плешив?
Може би пък само иска да под-
чертае, че е наясно с това, че
скоро няма да има нито един
косъм на главата си, а това
го подтиква да се стреми към
други неща. Съвършените фи-
зически хора са доста лениви.
Приличат на богатите деца,
които не знаят към какво да
се стремят, защото си ми-
слят, че имат всичко, и не-
усетно започват да се стре-
мят към разрушение. Може би
„Здрасти, аз съм онзи, пле-
шивият“ е начинът на твоя
приятел да свикне със себе
си или поне с видимата част
от себе си. А може просто
да прилича на онези жени, ко-
ито казват, че са дебели, за-
щото искат да чуят опровер-
жение от околните. Надявам
се, че твоят плешивко е ис-
тински мъж. Дано да си се за-
познала с момче, което може
да бъде по-важно от плеши-
востта си (или да я превърне
в част от своята важност)
и да случва на хора като теб,
които могат да му помогнат
да го разбере.

Твоя Мира

tvoia_mira@mail.bg

ВО СЕ КРЕПИ НА ЕМОЦОЦИОННННАЛАЛЛННИТЕ, 
И, КОИТО МНОГО ВЪРВВЯТ СС ЧЧААША 

ОТЛЕЖАЛО ВИНО (В КРАЕН СЛУЧАЙ – С КОНЯК)К) И СС ТТЪНЪНКИИ 
ДЪЛГИ ЦИГАРИ. ПРОВЕЖДАТ СЕ ОБИКНОВЕНОО НА ЕЕЕДДДНДННО О 
И СЪЩО ЛЮБИМО МЯСТО. КОГАТО ВРЕМЕТО ЗАА РАЗЗЗЗГГОГОГООООВОВВВОВООООРИРИРИРИ 
ЗАПОЧНЕ ДА НЕ ДОСТИГА, ИДВА РЕД НА ПИСММАТАА. 
А ПИСМАТА МЕЖДУ ЖЕНИ СА ПОСВЕТЕНИ НА МЪЖЖЕЕ,Е,Е,Е, 
МЕЧТИ И ДРУГИ СЪРДЕЧНИ РАБОТИ. НЕ СЪМ ННИТОТОТОО 
ПСИХОЛОГ, НИТО СОЦИОЛОГ, НИТО АСТРОЛОГ, НИИТТТООО ДДДОРОРИ И И И

ФУТУРОЛОГ. НО АКО ИСКАШ, ПИШИ МИ. 
ЩЕ ТИ ОТГОВОРЯ, НАИСТИНА ЩЕ ТИ ОТГОВОРОРЯ.

ТВОЯ МИРА

 ЖЕНСКОТО ПРИЯТЕЛСТВ

НАПОИТЕЛНИ РАЗГОВОРИ

ТВОЯ МИРАТВОЯ МИРАТВОЯ МИРА

„ЗДРАСТИ, АЗ СЪМ ОНЗИ, ПЛЕШИВИЯТ“

„Здравей, Мира,

Отскоро познавам едно момче. Аз съм на 19 години, а момчето – 

на 21 години. Учи в Англия и се запознахме преди коледните празни-

ци. Много е хубав и го харесвам, но няма смисъл да започвам нещо

сериозно с него просто защото не искам връзка, в която да виж-

дам приятеля си само на Коледа и на Великден. Но не крия, че чес-

то си мисля за него. Разменяме си имейли и есемеси почти през ден.

Той според мен има проблем. Винаги се представя така: „Здрасти,

Ева, аз съм онзи, плешивият.“ А той не е плешив, може би след ня-

колко години ще стане (има някакви такива сигнали), но сега не е.

Просто е готин. Нали знаеш, че има мъже, на които това страш-

но им отива? Исках да го споделя с теб. Толкова голям проблем ли

им е това на мъжете и мога ли да му повлияя по някакъв начин? Да

го накарам да разбере, че всичко е ОК и така?

Кристина Т., Смолян“
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Мила Стела,
Преди време бях написала 

в един текст, че склоннос-
тта на индивидите към по-
възрастни или по-млади парт-
ньори не е константна вели-
чина. Променя се в хода на го-
дините, тъй както се кориги-
ра зрението – късогледството 
преминава в далекогледство и 
обратно. Така че участието 
на жената във феномена „влю-
бена съм в „баща си“ не из-
ключва възможността тя да 
бъде обладана от феномена 
„влюбена съм в „сина си“. А в 
кой от двата случая първо ще 
вземе участие, е въпрос на ин-
дивидуална случка и природа.
Съдбата още не ме е перна-

ла със собственото ми проро-
чество, което ти положител-
но илюстрираш, но ще се оп-
итам да те разбера.
Не се подценявай и в никакъв 

случай не показвай, че си закъ-
сала. Понеже май си закъсала,
щом на 35 години не спомена-
ваш нищо за сватбена перс-
пектива например. Бъди гор-
да и не се превръщай в онези
хотели, които предлагат но-
щувки под себестойността си
заради голямата конкуренция.
Има такива нюанси в съмне-
нието ти, че младежът може
да се облагодетелства от въз-
растта ти. 
Не знам какво е повикало на 

въоръжение твоя интерес към
млади момчета, вероятно ге-
нерираш ново доверие към мъ-
жете. Хубавото във вашия
случай е, че и двамата сте
свободни и амбициозни, но не
знам дали това са условия за
перспективна връзка. 
Не забравяй, че понякога ха-

ресването на по-млади мъже е
обикновена лакомия. Ако не-
прекъснато гледаш на връзки-
те си като на малък сандвич
преди обяда, можеш наисти-
на да си развалиш основното
ядене и да не си гладна точ-
но когато насреща ти се по-
яви мъж, който не е крех-
ка филийка с фъстъчено мас-
ло, а истинско основно ястие,
което може да те храни цял 
живот. 
Златната среда ти се губи 

както в живота, така и в
това, което си ми написала. В
началото звучиш като истин-
ска бизнес дама, но в края на
писмото ти имам чувството,
че натискам онези умопом-
рачителни сърчица (или дру-
ги плюшки), които повтарят
I love you, I love you, I love you. 
Не позволявай това влечение

да те вдетини! Повторила си
„Обичам го“ точно 5 пъти,
което е твърде често пов-
торение за твоите 35 години.
Експериментирането, опитва-
нето в областта на връзки-
те трае до време. Мъжете не
са китайски играчки и ти не
си вече дете, което може да
казва само „Хайде пак“, „Хай-
де пак“, „Хайде пак“. Ако ня-
кой мъж те кара да издаваш

невротични инфантилни су-
венирни врякания, трябва да
размислиш. В Деня на влюбе-
ните си купи бутилка хубаво
вино, остани сама и при вся-
ко отпиване мисли за любо-
вта като за любовта в твоя
живот. Остави I love you да
хаби батериите си в сувенир-
ните магазини, където му е
мястото. 

Твоя Мира

ОБИЧАМ ПО-МЛАД МЪЖ!

„Здравей, Мира,

На 35 години съм и не съм омъжена. Досега винаги съм харесвала 

доста по-възрастни от мен мъже. Не съм имала нито една връз-

ка с мъж на моята или на близка до моята възраст. Напоследък 

имам чувството, че съм влюбена в един колега, който е с почти 

шест години по-млад от мен. Смятам, че връзките с по-млади са 

също толкова безперспективни, колкото и досегашните ми връзки 

с по-стари мъже. Напоследък обаче непрекъснато мисля за него и 

го възприемам не както досега, само като колега и приятел (рабо-

тим заедно вече три години). Истината е, че искам да имам нещо 

повече с него, но нямам самочувствие да предприема нещо, защо-

то ми е непривична такава разлика. Досега винаги съм се облаго-

детелствала от възрастта на мъжете си и това ми е давало са-

мочувствие, но ако някой трябва да се облагодетелства от моя-

та, не знам как ще се почувствам. Общото между мен и този мъж 

е, че и двамата сме свободни и мисля, че сме еднакво амбициозни в 

бизнеса. Мога да опитам с него. Обичам го! Обичам го! Обичам го! 

Обичам го! Обичам го!

Стела Б., София“
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Ш
анхай е най-многолюд-
ният град в Китай.
Разположен е на делта-
та на река Яндзъ. Име-

то му буквално означава „на
морето“. А според древна ки-
тайска мъдрост „морето ог-
лежда хората, които живеят
там“. Именно на тези 14 мили-
она китийци, живеещи в Шан-
хай, се дължи урбанистичният
бум, който градът преживява
през последните 15 години.

Полезно инфо 
за туриста
Да се посети Шанхай е лесно и не 

много скъпо предприятие. Само-

летният билет в двете посоки е 

800 евро, а полетът от европейско

летище е около 10 часа. Необходи-

ма е китайска виза, която се вади 

бързо от туристическа агенция, в 

случай че не ти се реди на опашка

пред китайското посолство.

МНОГО ЧУДЕСА НАКУП

В Шанхай са събрани пове-
чето от съвременните ки-
тайски чудеса – най-голямо-
то световно търговско прис-
танище, едни от най-високи-
те сгради в Китай, най-голя-
мата статуя на Буда, израбо-
тена от цял къс скъпоценен
нефрит.
Гигантска урбанистика и див,

мощно развиващ се капитали-
зъм – различност, която впе-
чатлява на фона на останалия
Китай, където все още се усе-
щат култът и последствията
от твърдата ръка на Мао и
неговите наследници.
Градът е на директно цен-

трално управление. Пазарни-
те реформи тук започват
през 1992 г. с висока интен-
зивност. Настъпват бърз раз-

цвет и гигантски урбанисти-
чен бум.
Градът расте на височи-

на – и как иначе биха мог-
ли да битуват 14 милиона ки-
тайци на площ колкото тази 
на равното Софийско поле?! 
Само за 15 години стройни 
небостъргачи извисяват сна-
ги, а високи естакади и пъ-
тища на много нива се изди-
гат над покривите на стари-
те къщи. Контрастни гледки, 
които илюстрират метафо-
рата на поета за двата свя-
та, единият от които – из-
лишен. В стария център с ко-
лонални къщи и бизнес сгра-
ди спокойно съжителстват 
нов блестящ луксозен билдинг 
и полусрутено магазинче. Точ-
но на тротоара пред магазин-
чето продавачката вари супа 
от субпродукти или се мие с 

маркуч над канализацията.

ИЗТОЧНИЯТ ПАРИЖ 
По време на колониалния

разцвет Шанхай често е бил 
наричан Източният Париж,
а днес за него говорят като
за новия Хонконг. И едното,
и другото е вярно. Градът е
разсечен наполовина от бавно
оттичащата се шоколадова
лента на река Хуанпу, а във
водата є се отразяват съвър-
шено различни гледки. 
На западния бряг се пота-

пяш в спретнати френски
квартали с антикварни фене-
ри – елегантна небрежност,
която практически не се е
променяла от 1920 г. Укра-
сяват я солидни администра-
тивни здания, с изненадващи
внушителни йероглифни знаци
над входовете и импозантни
банки с неизменните каменни
лъвове отпред. Тази част от
Шанхай е била в ръцете на
европейци, американци и япо-
нци до 1949 г. Днес няколко
десетки сгради в неокласиче-
ски стил красят речния бряг
в продължение на неколкосто-
тин метра. 
Тук се намира и „Пийс“ – 

БИСЕРНАТА ОГЪРЛИЦА НА КИТАЙ
Шанхай

АКО ИСКАШ ДА РАЗНООБРАЗИШ 
СЕДМИЦАТА СИ НА МЯСТО, КЪДЕТО 
НИКОГА НЕ СТАВА СТУДЕНО И СКУЧНО, 
ШАНХАЙ Е ИДЕАЛНАТА ДЕСТИНАЦИЯ. 
ВЕЧНО БОДЪРСТВАЩ МЕГАПОЛИС, 
ИЗНЕНАДВАЩ С АРХИТЕКТУРНИ И 
КУЛТУРНИ КОНТРАСТИ, НЕВЕРОЯТНА 
СМЕСИЦА ОТ ИЗТОЧНИ ТРАДИЦИИ И 
ЕВРОПЕЙСКИ КОЛОНИАЛИЗЪМ – 
ТОВА Е ШАНХАЙ.

ПреПрерПрПреПреПреПреПреПреПрППреререереПреПрррр з пз пз пз пзз пз пз пз пз пз пз пппз ппппослослслслослослоосослослослослослослооо еедеднеднеднедне недд итеитеитеитеитеитеит  15 15 15 151  го го го гогогоогодиндиндиндинининдинини Ши Ши Ши Ши Ши Ши Ши ШШанханханханханханханхананха хай ай ай ай аййай расрасрасрассрррраа те те те етее на на а аа на висвисвисвисвисвисвисвисвисвисв очиочиочоочочиочииочинананаананаа
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НАТУРАЛЕН 
КОЛАГЕН

ЗА РАЗЛИКА ОТ ВСИЧКИ КОЗМЕТИЧНИ СРЕДСЕДСТВА В ССССВВВВЕЕЕЕТТТТАААА „„„ННААТТУУРРАААЛЛЛЕЕЕННН КККОООЛЛЛЛААААГГГГЕЕЕЕНННН“““ 
ВЪЗДЕЙСТВА ВЪРХУ ПРИЧИНИТЕ, А НЕ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СТАРЕЕНЕТО НА КОЖАТА

Разпространява се в повечето страни на Европа, в САЩ, Мексико и Австралия – само в системата на мрежовия маркетинг
Официален дистрибутор за България: „Старт 2000“, София, ул. „Иван Вазов“ 29Б (14–18 ч.)

тел.: 0898/ 88 11 01, 0898/ 24 01 05, www.kolagengel.com

На ту рал ни ят ко ла ген е отк рит в Пол ша. Изв ли ча се от риб ни ко жи и спо ма га за ре ге не ри ра не то на ко жа та. При чи на та за ста ре ене то на ко жа та
е де фи цитът на ко ла ген. На ту рал ни ят ко ла ген, пър во, запъл ва то зи де фи цит, вто ро, сти му ли ра клет ки те (ко и то с го ди ни те ста ват по-мър зе ли-
ви) към об ра зу ва не то на собствен ко ла ген. Чис ти ят ко ла ге нов пре па рат под фор ма та на транс дер ма лен гел има 45% съдър жа ние на ко ла ген и се
про из веж да са мо в Пол ша. Той задър жа ста ре ене то на ко жа та, по доб ря ва ней на та иму но ло гия, плът ност и пиг мен та ция, при да ва є елас тич ност.
По доб ря ва ова ла на ли це то и ли ни я та на уст ни те. Ос вен ка то коз ме тич но сред ство ко ла генът има и ле чеб ни свой ства. Под по ма га ле че ни е то на
мно го за бо ля ва ния на ко жа та и ли га ви ци те, кост но-мус кул на та сис те ма, кръ во нос ни те съ до ве и др. Не при чи ня ва алер гии, не драз ни ко жа та, ня ма
стра нич ни ефек ти. Напъл но ес те ст вен пре па рат без из ку ст ве ни оц ве ти те ли, аро ма ти за то ри и кон сер ван ти.

Ко ла генът е най-застъ пе ни ят белтък в чо веш ко то тя ло и от го ва ря за елас тич но ст та, жиз не- ко тототото т тття я я ялолололо и и и о оот т т т гогогого в в вва а а а ряряряря з зза а елас тичн
но ст та, ов лаж ня ва не то и неп рекъс на то то об но вя ва не на ко жа та. На ма ля ва щи ят с въз ра ст тао вя вва ненее ннна а кококк ж жа таа. На ма лява
ко ла ген е при чи на за увях ва не то и набръ чква не тоо на ко жа та.

На ту рал ни ят ко ла ген се про из веж да в три сте пе ни на пре чи ст ва не – PLATINUM, SILVER, GRAPHITE. и ст ва не – PLA
И три те раз но вид нос ти имат ед но и съ що действие, за то ва не е греш ка, ако се из по лз ват раз лич но от пре поръ ки те. ш ка, ако

Раз ли ка та меж ду тях е в оц ве тя ва не то, съв сем мал ко в гъс то та та и в це на та. Опа ков ки те са по 50, 100 и 200в ц ml.

95 лв.
50 ml 75 лв.

50 ml 55 лв.
50 ml

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КОЛАГЕНЪТ?

PLATINUM SILVER GRAPHITE

ПРЕ ПОРЪЧВА СЕ ЗА ЛИ ЦЕ, ШИЯ, 
ДЕ КОЛ ТЕ, ЗА ДЕ ЛИ КАТ НИ МЕС ТА 
И ПРИ ЧУВСТВИ ТЕЛ НА КО ЖА
ре ви та ли зи ра зря ла та ко жа,
пра ви лиф тинг на ли це то
дъл бо ко ов лаж ня ва, подх ран ва
и ре ге не ри ра ко жа та
отст ра ня ва и изг лаж да бръч ки те
пре мах ва пиг ме нт ни пет на, действа
бла гоп ри ят но след ме ха нич но
по чи ст ва не на мла деж ки пъп ки и ак не
за ли ча ва бе ле зи след плас тич ни 
и дру ги опе ра ции

●действа благоприятно и следдейства бла гоп ри ят но и след
слънчеви бани и солариумслън че ви ба ни и со ла ри ум

ПРЕ ПОРЪЧ ВА СЕ ЗА ЦЯ ЛО ТЯ ЛО, 
КАК ТО И
слу жи за ре ха би ли та ция при счуп ва ния,
изкъ лчва ния и скъ са ни су хо жи лия
действа бла гот вор но при ле че ние
на це лу лит и стрии
уве ли ча ва твър до ст та
и елас тич но ст та на гър ди те
при ожу ле на ко жа, след де пи ла ции
при ле че бен и стимулиращ ма саж,
при бол ки в кръс та и гръб нач ния стълб
за ма са ж на ця ло  тя ло в до маш ни ус ло вия
ре ге не ри ра ста ви те и кос ти те
при дер ма ти ти и кон та кт ни алер гиир д р р
при разширени вени и хемороидипри раз ши ре ни ве ни и хе мо ро и ди

КА ТО НАЙ-ИКО НО МИ ЧЕН 
СЕ ПРЕ ПОРЪЧ ВА ЗА ФРИЗЬ О РС КИ 
СА ЛО НИ, НОК ТОП ЛАС ТИ КА 
И СПА ЦЕНТ РО ВЕ
подх ран ва и ук реп ва рас те жа 
на ко са та и нок ти те
възста но вя ва ес те ст ве ния цвят 
на ко са та
при ле че ние на пър хот и ало пе ция
възста но вя ва на пу ка ни пе ти
при ма зо ли и си ни ни по тя ло то
при гъ бич ни за бо ля ва ния
за ва ни след фи зи чес ко на то вар ва не 
(осо бе но по лез ни са пер ле ни ва ни с 
озон, ко и то внед ря ват комп ле кс но д
колаген в организма)ко ла ген в ор га низ ма)
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известният хотел, който е 
построен с милионите от 
търговията с опиум. Навре-
мето той е бил най-луксозни-
ят в Далечния изток.
От крайбрежната улица води 

началото си най-голямата тър-
говска улица в Китай – „Нан-
кин“. Благодарение на остров-
ната архитектура в стил арт 
деко тя изглежда удивително 
некитайска. Но само до мо-
мента, в който пред погледа 
ти не изникне миловиден кита-
ец, който преглъща с апетит 
нещо като бекон на клечка, и 
не ти предложи да ти прода-
де обувки, панталони или чан-
та на изгодна цена. Неслучайно 
група български туристи наре-
кла „Нанкин“ Булевардът с ев-
тините тениски. Ако благо-
волиш да последваш въпросния 
търговец, поблазнена от при-
мамливата оферта, и се шму-
гнеш заедно с него в тъмен 
безистен, рискуваш да зърнеш

НЕПОДОЗИРАНИ 
ГЛЕДКИ 

Само на крачка от главната 
улица тръгват мрежа от тес-
ни улички, осеяни със сгради 
с олющени фасади. Из тези 
улички във всички посоки се 
щура народ и единственият 
начин да си пробиваш път, е 
да се движиш странично из 
навалицата. С този Шанхай 
не е лесно да се общува. Глухи 
улици, украсени с йероглифни 
надписи, „неми“ (неговорещи 
английски търговци). „Няма“ е 
и храната, която тук се при-
готвя и продава директно на 
пътеката. Дори и не си по-
мисляй да питаш за сертифи-
кат за всяка неидентифицира-
на хапка, която отива в сто-
маха ти. Можеш просто да 
се обзаложиш дали тази храна 
е плувала, пълзяла или летяла, 
когато е била жива. А нищо 
чудно накрая да се окаже, че 
това просто е добре маскира-
на соева маса. 

В търсене на китайски чуде-

са е по-добре да отидеш

В ЦЕНТЪРА 
НА ГОЛЯМ ПАЗАР 

Неотказващите търговци са
готови да ти намерят всич-
ко – от сандалова кутийка до
нощно гърне на наложница от
времето на династия Мин. В
началото пазарлъкът никак не
потръгва, но скоро става нер-
вен и напрегнат като игра
на пинг-понг. Майсторският
финт на единия от партньо-
рите неизбежно извиква вдъх-
новения пас-отговор на дру-
гия. Докато незабелязано и
изненадващо не отбиеш цена-
та тройно. 
За несвикналия това е

ИСТИНСКА ЛУДНИЦА 
– народ, сгради, коли, мага-
зини, хотели, пак народ... и
така във всички посоки до
безкрай. А нашенският мани-
ер на шофиране направо ми се
стори дисциплиниран в срав-
нение с налудничаво авантю-
ристичния безпорадък по ули-
ците на Шанхай. В изключи-
телно натоварения трафик
важат правилата на клаксо-
на и се кара до „чук“. Кой-
то успее пръв да вкара кални-
ка си пред другия, печели. На
всички по-натоварени кръсто-
вища има катаджия, въпреки
че светофарите работят. За-
дачата му е да следи да не се
минава на червено и с мощ-
на свирка да укротява реки-
те от пешеходци и колоезда-
чи, които внасят хаос в дви-
жението. Велосипеди карат
само най-бедните. Докато но-
вата средна класа тук кара
последните световни модели.
Автомобилният парк е лъскав
и нов. Всички световни марки
или строят, или вече имат
заводи за необятния китайски
пазар. Сблъсъкът между авто-
мобили и колоездачи понякога
е буквален. На два пъти пред
очите ми блъснаха колоездач.
Слава богу, че заради задръст-
ванията се кара бавно. Коло-
ездачът – старецът, облечен
в нещо като пижама (така в

ИИзтИзтИзИзтИзтИзИзтИИзтИИзточочочочночочнночнночннннииятиятиятиятятияиятияияи  П П ППаПа ПаППарижрижрижрижрр  –  –  – адмадмадмадмминиинииниистрстртрттратиатиатиатитивнивнивнивнивни сг сгсг сг сгс радрадрадрадрадради ви ви вввввии  
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частност се изразява китай-
ската любов към удобство-
то), стана, поотупа се и вди-
гна скандал заради повредено-
то колело и разсипаната кош-
ница с плодове, която караше, 
привързана за багажника.

НОВИЯТ ХОНКОНГ 
След разходка по крайбреж-

ната улица, на която можеш 
да опиташ екзотична плодова 
напитка и да се сдобиеш със 
сандалово ветрило или нефри-
тен гребен с приказна красо-
та, е време за среща с но-
вия Шанхай, който е на про-
тивоположния бряг на река-
та. Само преди 15 години тук 
ослепително са блестели на 
слънце залети с вода оризови 
полета. Днес Пудун – новият 
град, с всеки изминал ден се 
оказва все по-близко до небе-
то, извисявайки се със строй-

ните си небостъргачи. 
От административния цен-

тър може да се направи крат-
ка разходка до

ХРАМА 
НА НЕФРИТЕНИЯ БУДА 
Сам по себе си той малко 

се различава от милиони по-
добни, но в един от неговите
3 павилиона се намира удиви-
телна триметрова статуя на
седящ Буда, изсечен от цял 
нефритен блок. За съжаление
снимането в помещението е
забранено. Самият храм не е
много голям, за кратко може
да се обиколи целият. Сгради-
те му са в класически стил 
и е много красив. Навсякъде
има статуи на Буда, в различ-
ни пози и с различни черти
на лицето. Особено красива е
статуята на легнал Буда, на-
правена от цяло парче бял не-

фрит и украсена със скъпо-
ценни камъни. Тя тежи около
1 тон и е дълга 1,9 м. 
В една от сградите можеш

да се помолиш на Буда да ти
изпълни съкровено желание,
като преди това е редно да
дариш някоя и друга пара. Пак
там се намират каменни таб-
лички с имената на дарители-
те, помогнали за изграждане-
то на храма. Ако дариш над
500 юана, имете ти също ще
бъде гравирано за вечни вре-
мена.
Не много далече оттук се

намира целещата се в небето
най-висока в Азия телевизион-
на кула – 

ПЕРЛАТА НА ИЗТОКА 
наподобяваща гигантска игла,
рееща се в облаците, с на-
низани три „перли“ на вър-
ха – на височина 468 м, 350

м и на 271 м, където съ-
ответно се намират въртящ
се ресторант, кръгла наблю-
дателна площадка и кафене.
От тази височина градът из-
глежда като извънземен и ви-
сящ във въздуха. И колкото и
да се вглеждаш в него, не мо-
жеш да различиш нищо, защо-
то мегаполисът ти се стру-
ва някак еднороден. Макар че
под сянката на небостъргачи-
те и до днес се крият бор-
деи, коптори и колиби, покри-
ти с бамбукови пръти, на ко-
ито директно пред погледа на
минувачите се суши пране. 
Този град е толкова изуми-

телен и причудлив. Прилича
на бисерна огърлица, продавана
от уличен търговец – красо-
тата и несъвършенствата є
са наполовина. Поравно.

Текст Теодора СТАНКОВА

Снимки Личен архив
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П
рез 1968 г. Юенис Ке-
неди Шривър (сестра на 
американския президент 
Джон Кенеди) създа-

ва движението „Спешъл олим-
пикс“, признато и от Между-
народния олимпийски комитет, 
в което участват милиони до-
броволци „за благото“ на пове-
че от 2,5 млн. души с инте-
лектуални затруднения от 160 
страни. Днес движението осъ-

ществява спортни занимания 

и състезания в 26 олимпийски 

спорта за повече от 1 700 000 

спортисти в 200 програми в 

над 150 държави в света. От 
тях 385 000 спортисти са от 
53 европейски страни.

БЪЛГАРИЯ СТАРТИРА 
своята програма в движени-

ето през 1994 г. Днес у нас 
повече от 3000 спортисти с 
интелектуални затруднения 
(на възраст от 8 до 37 годи-
ни) и 500 партньори (младежи 
без интелектуални затрудне-
ния на възраст от 8 до 17 г.) 
с помощта на 200 треньори 
и 150 доброволци се занима-
ват с любимите си спортове. 
В 23 от 29 области, в 50 от 
76 помощни училища, в 57 ин-
тегрирани общообразователни 
училища, в 15 от 27 дома за 
възрастни с умствена изоста-
налост, в 19 от 27 ресурсни 
центъра се организират със-
тезания по 17 летни и зим-
ни спортове: футбол, народ-
на топка, лека атлетика, гим-
настика, тенис на маса, те-
нис, плуване, бадминтон, бас-

кетбол, боче, боулинг, гребане,
ветроходство, джудо, ушу, ал-
пийски ски и бързо пързаляне.
През септември 2007 г. в 

Шанхай (Китай) се състоя-
ха летните световни игри на
„Спешъл олимпикс“. За пред-
ставянето на българските
спортисти, за престоя и за
„Спешъл олимпикс“ въобще
разговарях с г-жа Боряна Ту-
манова, треньор по плуване.

– Какви са впечатленията 
ти от Шанхай?
– Възхитена съм от орга-

низацията, отношението и
точността на китайците.
Ние пристигнахме 5–6 дни по-
рано, за да се аклиматизира-
ме. Всяко дете бе поверено
на индивидуален придружител,
който от събуждането до ля-

гането на детето бе неот-
лъчно до него и му помагаше
при обуване, събуване, облича-
не, хранене и къпане. От дру-
га страна, всеки треньор има-
ше свой антураж. В района,
където се намираше хотелът
ни, бе организирано посещение
с културна програма в дом за
деца с интелектуални пробле-
ми. Заедно със състезатели-
те бяхме на гости в китай-
ски семейства и се учихме да
приготвяме китайски ястия.
Ходихме на цирк – истински
китайски цирк, с феноменални
номера и атракции. Открива-
нето и закриването на игри-
те бяха грандиозни. Това ме
наведе на мисълта, че органи-
зацията за олимпиадата през
2008 г. ще бъде още по-голя-

„СПЕШЪЛ ОЛИМПИКС“ 
В ШАНХАЙ

НЕКА ПОБЕДЯ; АКО НЕ УСПЕЯ,
НЕКА ДА БЪДА СМЕЛ В ОПИТА

НА ОТКРИВАНЕТО И ЗАКРИВАНЕТО НА ТАЗГОДИШНИТЕ 
ЛЕТНИ СВЕТОВНИ ИГРИ НА ОГРОМНИЯ СТАДИОН В ШАНХАЙ 
УЧАСТВАХА ЗВЕЗДИ КАТО ДЖЕКИ ЧАН, АРНОЛД ШВАРЦЕНЕГЕР 
(ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „СПЕШЪЛ ОЛИМПИКС 
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“), ЕЛТЪН ДЖОН, БРУС УИЛИС, КОЛИН 
(

ФАРЕЛ, ХОСЕ КАРЕРАС, КЕНИ ДЖИ.
) БорБорБорБорБ янаянаянаяна Ту Ту ТуТуманмаманнннннннннанннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн ввоваовавоваввовавоваоваввовавоваоваоваоваоваоваоваововаовавоваоваовававававва зз зз ззззазазазазззззззазазаззаззаззззззззззз ееееееднеднеднедеднеееднеднеееееднднеееедееее нее оо со со со соооо сссо със ъс ъсъсъс ъсъс ъсъсъсъсъ ссъссъссъссъссъсъсъс-------

тезтезтезтезатеатеатеатели ли ли л отот от т ддддвадвадвдвдвадвадвадвадвдвадвавававадвадвдввадвавадвадвдвавадддвававаддваддвадвавадддвадввавадвдд адд адвдддддддддввддддддддддддддддд  к кккоккокококококо кккккококккк ккокккккококоококкккоооннннтнтинтинтинтиннннтнтитинннтннннннтнтнттннннн ин ненненненненненннненненнтататататататататтатататтаттта

Треньорката с Александър Кенанов със сребърен медал 

по бадминтон
С талисмана на българската делегация – Николай 

Панайотов от Търговище, който се състезава на боче
Биляна Туманова, журналист в спортна редакция на БНТ,

и Храбър Натов – състезател по плуване
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удо!
и ли разказала нещо повече 
лгарската делегация...
Патрон на нашите учас-
и бе президентът Геор-
ърванов. Водач на делега-
а бе Христо Христозов, 
нален директор на „Спе-
олимпикс“ в България. Бя-
малка делегация – 12 със-
тели, 7 треньори и двама 
одители на делегацията. 
ото до китайците, нали 
домакини, участваха във 
и дисциплини с максима-

лен брой състезатели – бли-
зо 1000. Впрочем в игрите се 
включиха над 7000 спортисти 
от 169 страни, 3500 техни-
чески лица и организатори и 
над 40 000 доброволци (без-
платно!). Нашите състезате-
ли бяха подбрани чрез жребий. 
Такъв е регламентът. Моят 
най-добър състезател Явор 
Митев обаче не успя да спе-
чели квота. Но да не забра-
вяме, че клетвата на „Спе-
шъл олимпикс“, макар и крат-

ка, казва всичко: „Нека побе-
дя; ако не успея, нека да бъда
смел в опита.“

– Как се класираха двамата 
плувци, на които бе треньорка?
– Храбър Натов взе два 

златни медала на 25 и на 50
метра. Басейнът бе с подвиж-
на стена, имахме на разполо-
жение и тренировъчен басейн.
Малко ми е мъчно, че Павли-
на Урдарска не можа да се
състезава поради заболяване и

медицинска забрана. Но такъв
е правилникът. Това пък от
своя страна показа как рабо-
тят обслужващите добровол-
ци. Девойката бе придружава-
на от първия миг на пребива-
ването си в Шанхай от млад
китаец, а в болницата над
нея денонощно бдеше друг до-
броволец и я утешаваше, мил-
вайки я по челото. 

– Други любопитни неща от
игрите и Шанхай...

– Градът е невероятен, ос-
ветлението е „на килограми“,
отвсякъде блестят небостър-
гачи, зелените площи се ме-
рят не в квадратни метри, а
в квадратни километри. Впе-
чатлиха ме студиата за ръ-
чен масаж (прави се и през
дрехите), които работят де-
нонощно. 1 час масаж струва
20 юана, което е равносилно
на български 4 лева. Пътува-
нето с такси също е доста
евтино – 4 лева за пробег от
10 километра. Магистралите
са на четири нива, с елек-
тронни табла, които показ-
ват моментната пътна об-
становка и съответно можеш
да се ориентираш откъде мо-
жеш да минеш или да проме-
ниш пътя си, за да стигнеш
по-бързо. Мисля, че китайци-
те са готови за олимпийски-
те игри догодина, а участни-
ците ще оценят всички прио-
ритети с отличен.

Текст Фани БЛАГОЕВА

Снимки Личен архив

мо чу
– Би

за бъл
– П

тници
ги Пъ
цията
национ
шъл о
хме м
тезат
ръков
Колко
бяха 
всички
лен б

Равносметката на българите
12 състезатели – 14 медала (6 златни, 7 сребърни и 1 бронзов) и 7 чет-

върти места

Златни медали:

Бурхан Сали (13 г.) от Русе – 100 метра гладко бягане; Михаил Георгиев (13 

г.) от Варна – скок дължина; Юммю Халил (18 г.) от Хасково – бадминтон

индивидуално; Анна Кръстева (19 г.) от Пазарджик – скок дължина; Храбър 

Натов (28 г.) от София – плуване 25 м и 50 м

Сребърни медали: 

Александър Кенанов (31 г.) от София – бадминтон двойки и индивидуално; 

Юммю Халил – бадминтон двойки; Бурхан Сали – скок дължина; Десислава

Янева (10 г.) от Бургас – дълго бягане; Цветелина Викторова (13 г.) от Ве-

лико Търново – тенис на маса (двойки); Борис Русалов (17 г.) от Пловдив – 

тенис на маса двойки

Бронзов медал 

Михаил Георгиев (13 г.) от Варна – 100 м бягане
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то тото тотоотт за за за багбагбагагггаж ажажажажажаж се се се е у уе уее уувелвелвелвеле ичиичиичииичило ло лоло лол с 5с 5с 5с 5с 55555с 544 л4 л4 л44444 итритритра, а, а, досдосдосостигтитититигайкайкйайкайкай и ди ддддо 4о 4о 4о 4о 44о 48080808080080 8 литлитлититлитлитлитлитрарара.ра.рра.а. СС С  С СС 
тезтезтезтезезеззззи си си сссси ввоивоввовои папапа пап рамрамрамрамаммамаметрететретррететтри ниии ниии новаовааата та татата т „ФаФФа„Фа„Фаббиябиябиябияб  коко кокомбимбимбимбимбмм ии“ е“ е“ е“ ее ли лили ли лидердердедер в в в вв свосвосвосвосвоооя кя кя кя кя класласласссслас, оо, оо, о, о, ооос-с-
тававввтавтав йкяйкяйккяйкяйки ки ки кконконон уреуреуреуреуреуререуу нтинтинтинтин тетеете заддддзад гъгъгъгърбарбарбарбаарбарбр  си сиси си си и и  и  и и осиосиосиосисиосиигугургургу явавававаявяваяваййкийкийкийкиййкики попопопоповечвечвечвечвв е дее достосто тойойнйнойнйнйной -
ствствствстстввстст а иа иа иииа  с  ст ст стстстанандандндддартартарттртрррр и ои ои оооои ооот ттт тт т тт тезиезезиезе и, к, к, к, кккоитоитоитоито тито пппппо по ппредредредредредредреррр др лалаглаглаглагат ат ат т т комкомкомкоомкок бби би би автвтавтавтавтавта омоомоомоомоомобилбилбилбилбилилиитеитеитеитеите 
отототоот оо по-по-попо-попо висвисвисввисокиокиококиик я кя кя кя кяяя класласласласлааслас. И. ИИ. И. ИИ.  ме мммемемме ждужжжждуждудужду др дрдррр уугоугоугоото тотото т „Фа„ФаФааабиябияббиябиябиябия ко ко кококомбимбимбимбиби“ и“ и“ и“ и“ имма ма мам найайайайй-дъ-дъъъъдд лгилгилгиллгл я я я
ббагббагбагбагба ажажнжнажнжнжннаж ик ик икикиикк в св св вв воявоявоявояооо  се сесе сесесегмеггмегмемегмегмегмент.ннтнт. Ра РаРаРаРазстстстстзстзстстз оянояноянноянноянояниетиетиететиетието мо мммммо мо межеждеждежджеждеждежду зуу зуу зу зу аднаднаднаднаднатаатаататаататаатаа вр вр вр вр врврврататаататтт  нанананн  бабабабабабаба ба-
жгажгажгажжгажжажжажажажникикникникникикнниннника иа иа иа иааа  з з зазазадниднидниднидниднидн те тте те седседседдсеседд калалккалкаа и еи еи еи е 959595959599 м9 м9 м9 м9 мм.м.м. мм.м.
ВътВътътВътВВВъВътВътВъ решрешрешрешрешннитните ре е ррррразмзмаз ериериерирерирр  пр прпрппрпрпрревревреврееврръщаъщаъщаъъщъщ т „т „т „т „„ФабФабФабФФабФФабФабФа ия ияия ииии комкомкомкомккоммкоммбиби“би“би“би“би“би“биб ввв в в в вв парпарпарпарррртньтнтньтт ор оророр ор оо  сс мс мсс но-но-но

гоогоогоогоогооооббрбрарабрабрабрабрабраб знизнизнизнизнизн  фу фу фуфу фуфункцнкцнкцнкццнкцн ццииии ии и и си ссси си си сс

ВИСОКА СТЕПЕН НА ИЗПОЛЗВАЕМОСТ 
АвтАвтАвтАвтААвттАвтвтомоомоомоомобилбибилб ътът тт подподпподсигсигсигси уряуряуряуряуряуряуряяввва ва вв гъвгъвгъвгъвгъввъ кавкавкавкавкавостостост пррпрпррри еи еи жеджеджеджеджеджедневввневне на на а упоуппоууу третретретререертребаба,ба,баба  по по попо поп опоз-з-з-з-з

волволвололволвв яваяваяваяваявая йкийкийкийкийкий  на нанааа шо шо шо шо шоошошошш фьофьфьоьофф ра ра ара да дада ада д реареареаааализллизлизллл ираираиририраира и  ии  найнайнайнайайайй-тр-тр-трт-тртртр-трруднудуднуднднуднуднуд итеитететеити  прпрпрпррпрпри ти ти ти тти ти ти транранранранранранранспоспоспопопспоспс ртиртиртирттитити-
ранранранранетоетоетоетотоетоето за за заза заззадачдачдачдачачдачачачи. и. ии. и И тИ тИИ тИ ттезиезиезиезииееези ва ва вававааававажнижнижнижнижнижжж  хахаха  харакракакракракракраккктертертертете истисистистсти икикиикикиикиикиикии н наааа във въ въвъ въвътреретретререретрр шшноношноношноошнш то тототттто пропрпропропропросс-с-с-с--сс
тратратратратратрар нстннстнстстнство вовово оо са са ссас съчсъчсъчсъччъчъ етаетаетаетаетаани ни ни нини с ес ес еееееееееееллллеглеглегеглегеглегллл антантантантаанта енеен ен ен ене интинтинтиннтнтнтнн ериериеририииор.оор.ор.оо  

ИстИстИсттИстинаинааинаинаинаа ее,еееее е,е, е, че че чечечече ф фо фофо фоформармармармарр ар ар тата та прор излиза от функциите, но това никога 
досдодосегаег  не е било т ккколкк ввоваоваоваа вавввавава важенженженженженженженже  ет ет ет етететапап ап апап от отото посп ледващото развитие на 
качкачесстес вотвото на да дизаизазайнайнай  на чешкия ппроир вввзводитититдиттелелеллелелел. 
„Фа„Фабиябия кокомби“ е“  с сс атратрактктакт вивнивнатаататата вививи вивизиязияззиязия на на на н  своята сестра ФаФФФаФаФа„Фаабибиябиябббибияия 

хечбекбек“. ИзрИзразиазителлнитните пе прреднии фарфаровеове, тт, риириизмемернорно офффоформормменаенаенаенатата тта та радрадр др дди-и---
аторна решетка и ясно очерттанианитете кокононтурт и на стрер ла върху пред-
нияияяя ка какаккакапакпакпак над двигателя се съчетават с линлиниитиите оое оот лт лт лт логоо то то „Шк„Шкоо-
да“да“ддадададад , д, д, ,, д, окаокато то препреднидните тете стрсстрстрстрстранианианиани пррриемат формата на криле нна аа автовто--
мобила. ЛЛЛЛинииниинииниитеитеитеитеитее нананананана по по по по покрикрикрикрикрр вава,,, наподобяввващвващи ли ли ли линииниииниинииниитеитититит  на купе, чието 
пропропропр дълддд жение се влива в Dв D-кок лонитеитеитетеите иии и ии оптппоптоптоптоптоптоптоптттичничичичничничничничниичничничничнния иияяиияиии диздддддддд айн на кккл клиноиноиноиноовидвидвидвид-
нититтнитититнитн е пе ппе пе пе пе пе пе пе ппрозрозророзрозрозророзрозозрозорцорцорорцорццорцорцорци (и (и (ии ((ии (и (приприприприприприпрприприпририлиличличичлл атат ат нана визьори, които придават диндиндиндининининамиамиамиамиамиамиамиамиа ченченченченченченчененч  въввъъ въ въвъ въ въ във н-ннннннн
шеншешеншеншеншешешенш н вви ви виви ви вивид нд нд нд ндд нд нна аа аа аа авввтовтовтовтот мобмобмобмобмоммобилаилаилаилаллаа)), ),)), )), ), саса са аса са нене н пропропропропропростоостостстостт  фо фо формармармаленленлен фи ф финес, но и ясно
хархарактактктериериеризирзиратат новноватаата „Ш„Шккода“а“ каткато чо членлен на нан всвс всвсе ое ощеще мламлмламладотдотд о со ссеее-
меймеймейм стввствс ооо „ФФабФабФ ия“..

ВПЕЧАТЛЯВАЩАТА ОФЕРТА 
стастстастава ва вава а ощеощеощее по по-пр-пр-п-привливлви екакаекаааттелелна на н блабблаблагододгододареареареарениениениние на наннна мнмнмн многоогоо броброброророообройнийните тете те тее полполполполпп езнезнезнезни ии и
детдетдеттайлайлайлаа и ви вви в об обобобоборуоруруудвадвадвад нетнетнето, о, о, о, коикокоииоииоиоиитотото тотототото препрепрепрп връввръъщатщатщащ  ноно нооватватватвататвата а „а „ФабФабФабФа ия ияия и ккомомкомби“би“би“бибиби вв в в
товтовтовва, а, аа, а, коекоекоето то тоото „Шк„Шк„ШкШкШ одаодаода ау ауау ауауто“то“то“то“то“ са са саа изизизбрабрабрабраалли ли ли за за за зазааа свовосвос е ме мммее отоотот  – –  тя тяттяття е пе пе просросросто тто 
хитхититроуроуророумнамнанамн  и и и  и прапрапрапрактиктктиктитит чначначнчна.
ЗЗадЗадЗададднатнатн а ва ва а ва врататратратра а на н ннна ба ба бббагаагаагаагаагагааажнижжнижнижжж ка какка се се се сеесе отвотвотвотвотввт аряаряаряарр  дододо додод стстастстстатааа нанннанаа н наависввисвисвввисвисвиисокоокоокококооко и  и ии ии товтовтовтова ааа

препрерррепрепрер дотдотдотдотд твравравравравр тявтявтявтявтява еа еа еа венвенввенвенввве туатуатуатуатуатуалнолнолноллноно изиии пололпололполпопол взвазвазващиящиящиящияяятт ят ят ят яят  да да даддаадаа си сиси сиисиси удуудуду ариараарири гл глллававааваавата та тата таттт в ввввв
неянеянеяя ПП. П. П. ПП. окрокрокрокрокоокриваивваиваваиив лотлотлотлото но но на ба ба ба ба ббагаагаагагаааагажнижнжнижнижжжжникака каааа ка е ое оое ее борборбооророрбо удвудудвудвудвууд анононоооноана  с  с  сс автавтававтавтавтавтомаомаомааатитичтичтичтичтичтичт но но о нно но навнавнавиваиваиваиваиваива---
ща ща ща ща а ща се се есе е щорщщощощооорра. а. а ЕднЕднЕднЕднд о ло лло ло екоекоекоекоекоеко додододододокоскоскосскосванванваванвванв е не не не нна бба ба ба бутоутооут нана на аа pulpulpulpulppp llll с сссс сс лаклакаклакакакакакака ът,ът,ът,ътътътътътъ ии и ииии щорщорщорщорорщорщ атаатааа  lll

автавтвтваваа омаомамамаатичтичтиччччнононо н сесе се събсъбсъбсъбъбббираираираира в   вв друдрудрудругиягияя кр кр кркрккркрай.айайай.йааййй  То То ТоТТоТова ва ва ваваа препрепрепрпрреепр димдимдимствтвствтвстт о еооо еоо ео е от оттот о  гогог го гог лямлямямямямямямямямо о оо
зназназназназ ченченченчененниеиеие,ие,еиие  к ко кок гатгаттто то тоо то ттто товаовововаоваоо ритритритрите ае аае аавтовтоотовтов момобоббмом илаилаилаилаилаиии си сисии сиси. В. ВВ. ВВ. ВВ дододдодо доопъпълпълпълп лненненненниеиеие иеие ие багбагбагбагбагбага ажнажнжажнажнж отоотоотоототоо   
отдотдтдтотдтделеелелеелелелеелениниениениенн  е  ееее снасснанааабдеббдебдебдедеденноно но нооо о с ис ис ииндиндиндиндиидидидивидвввидвидидви уалуалуалуалуалаллллни ни нииннни и пи пи пи пии пракраккккккракар тичттттичттичтт чни нинининн аксаксааккак есоесоесесоеесоариаррариари, ссистистистисттемаемаемаемаее  
заза зазаза подпопоппоподо сигсигсигггггуряуряуряуряуряуряуряряванванваввававане не нне нна та та таа ттта товаоваоваваоваовово ра,ра,ра, ко ко кооооятоятоятоятятяттоттот  прпрпр пр еедоедоедоеедедддд твртвртвратяатяатятятятяяяяява ввааввавв търтъртъръътърт калкалкалкалллянеяняненееетотото ттото нана ннанаа
препрепп дмемемети ти тти ти из ииз из багбагбагббагажнажнажнаж икаикикикаааа и ии и  тяхтятятяхтяхяхтятттяхяхя нотнотнотноттноттоо н но но нараараараараарааараранявнявнявнннн анеананнеане. П. П. П. одъодъодъд т нт нт нна аа ба ба ба бба багаагаагаагаагаагааажнижнижнижнжнжнижнижникакака ка ккк
е пппппе ппокркокрокрокрокрокрокрит ит ит тит иттит съссъссъссъсъссъссъсс  сп спс спспсп специециецииц алнлнлннлалналнлннааа са са са саа телтелтелтелтелтелтеллте ка,ка,ка,ка,ка,ккка,кака, из из из з  дърдърдърдъд жащжащжащжаща на на на а мммммръсръсръсръсръъсотиотиотиотиотиотия ия ия ия ия  вл вл вл влагаагааггагаа к, к, к, кк, кккко-о-о-ооооо
етоететотетоетотоетоетоетт попо попопопозвозвозвозвзв лявлявлявявлявлявлявлявля а ба бба ба ба бба а а а езпезпезппроборобробробробробороблемлемлелемемлелемл ноно нооноо о нно препрепрепр наснаснанаснан янеяняненеян  на н н  ве вевевеелослослослосл сипеипеипепеди ди идиди дордодордордори ииии сл слслсллеедед ед ед из-изиз-из-из-
летлетететтлетлеттлеттл  в  в вв лошлошлошлошшшошлошшл оо о во вввво во ремремремреммре е ие ие ие ие илилили лиии препрепрепрпреепрепренаснанаснасннаснаснасянеяяянянянеянеянеян  на нана нан  по п пп двовводнананан е еккк екипиипипиипиировровровроввр ка.ка.какак
ФунФунФунФФунФунФуФунФФункциккцикцикцикцикцкциионаонаонаонаонаонаон лнллналналналнал татта та таттат ръкръкръкръкръкрр охвохвохвохвохваткаткаткткткатт а оа оооа от вт вт вт ътрътртътрътрътрътррешнешешешешешеш атаатаата стстранранранранранр а на на на нна ва ва ва ввввратрратратататраататаатааат  

на ана багбагагбагббагажнажнажнажна икикаикакккика по попопопоозвозвовзвол влявлявявлявявва ла ла ла ла леснеснеснеснеснснно зо зо зззо зззатвататватватвтватввататт аряаряаряарярярр не неенене нн на нананна багбагбагббагба ажаажнажжнжннаж икаикаика блбл б благоагагоагоодардардарддадарард рениениениениениииие не не не не не нне аа а а а ааа
ергергргргонооноонооноонооноо мичмичмичмимими натнатнатнатнаттта єа єєа єєа є фо фо фо фофф ррмарммамармар ...
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НовНовата „Ф„Фабия комби“ е 

ЕДИН НАДЕЖДЕН ПАРТНЬОР ЗА ПЪТУВАНЕ 
к кккакто в гв гв гвв градрадрарадраддааа,аа,а, тататактактактакактактактактака ииа иаа иа и нана н  по-дълги разстояния. Индивидуализиране на 
автавтомомооомоббилбибилилила ма ма ма ма можеожеожеожожежежее ддадада да да сесесесесесесссе по по по по попопопоп стистистистистититиститститтитстигнегг  благодарение на иизбора между де-
ветветве  различнични цв ццвететоови вив тапт ицеееериииииириириириириириирииии  и  ии нивото на оборудване. Разноо-
брабрабразнният диззд айнайнйн на  ининнстрстс ументалнилнилнинининининииниия пя пя пяя анел и средната конзола мо-
гатт съ съсъщо щщщ да да бъддбъдаттат а оргор аниниизирзирзи ани по иннннннндивдививдидивдидидидидиди идуиид ален маниер, добавяйки 
към ававаа тттомомобила деттайлйлай и, ии, коитто то в никакъвввввввв с слссслсл ссл сс сс учаучучуч й не можем да на а-
реречем стттстааандаартнр и за тозизи к клклас а автавтавтомобили. БазазазазБазБазБаБазБаБаБа оваооово та версия заедно
с с 4-теттт  нининин ввава в на нн оборудване – „ККК „Класласл ик“к““, „„„Амбиентете“тете“е“““те“тете , „, „, „ „„СпоС рт“ и „Еле-
ганганс“ – мм–– моогао ао т т ддда бба ъдадат така подбрдбррдбраниан , ччче де е а отгооооооварварарварарввввв ятяяяяят ятяя на вашия 
индинднддивиивиидуадуадуааленллелелен вквкуус ус и жи жжи еланияия.
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И
стина е, че огромна-
та част от етике-
та, който допреди 
век е бил вездесъщ, 

вече е само „подправка“ към 
някои филми или книги. Днес 
мъжете не докосват перифе-
рията на шапката си, когато 
срещнат позната дама на ули-
цата. Всъщност те дори вече 
не носят шапки. Нито пък 
свалят ръкавицата на дясна-
та си ръка, за да се ръкуват 
с жена.
Но и днес има случаи, когато 

се налага да използваме точно 
определен код на общуване и 
на поведение. Даже този код 
е задължителен, ако не иска-
те да изглеждате смешни и 
глуповати в очите на околни-
те. Особено важен е етике-
тът по време на бизнес сре-
ща, защото от нея зависят 
много неща във вашия живот 
и кариера. 

Ресторантът – 
по-добре познат
Ако вие сте уговорили сре-

щата, значи вие сте, така 
да се каже, нейният домакин. 
Ресторантът, в който ще по-
каните гостите си, трябва 
да е предварително проверен 
лично от вас. Добра идея е да 
го посетите един-два пъти с 
близък приятел например. Не 
е зле келнерите да ви запом-
нят, както и вие да запомни-
те колкото е възможно пове-
че подробности за мястото – 
кои са хубавите маси, какво 
съдържа менюто и т.н.

Поканите – 
седмица 

предварително
Поканете гостите поне сед-

мица предварително. В пока-
ните задължително регистри-
райте каква е целта на сре-
щата и къде точно ще се 
състои тя.  Можете да при-
ложите и схема за местопо-
ложението на ресторанта, за 
да улесните поканените. Ва-
жно е да избегнете всякак-
ви неясноти по отношение на 
това, кой ще плаща вечерята 
или обяда. В поканите посоче-
те, че вие каните, за да ста-
не кристално ясно на покане-
ния/поканените, че той/те е 
ваш/ваши гост/гости.

Направете резервацията на 
ваше име и колкото е възмож-
но по-рано. Резервирайте спе-
циална маса с възможно най-
подходящото за бизнес среща
местоположение. Ако предвиж-
дате срещата да е кратка или
в случай че гостите са повече
от шестима, е препоръчително
да подгответе менюто предва-
рително. Ако не сте били в
този ресторант, задължител-
но помолете да ви изпратят
менюто предварително. 

По-рано значи 
навреме

Много е важно в самия ден 
на срещата да отидете по-ра-
но от уговорения час в ресто-
ранта, за да проверите дали
всичко е наред. Можете да из-
чакате гостите на бара или
пък да седнете на масата и да
помолите главния келнер да ги
упъти и придружи до нея. Ако

изберете да чакате на масата,
не си поръчвайте нито питие,
нито ястие. И не слагайте
кърпата на коленете си. Кога-
то гостите пристигнат, маса-
та трябва да е такава, каква-
то е била, преди вие да дой-
дете. Ако гостите закъснеят,
е прието да изчакате половин
час, преди да поръчате или да
решите да си тръгнете.

Най-хубавото 
място – за 

най-важния човек
Като домакин вие посочва-

те кой къде да седне. Най-ва-
жният гост трябва да седне
на най-хубавото място.
Вие сте домакинът, затова

трябва да дадете безшумен и
дискретен сигнал, кога хране-
нето може да започне – като
разгънете салфетката си на-
пример и я разстелете на ску-
та си. След това попитайте

Бизнес 
среща 
по вода

Правилният код на поведение по време 
на бизнес обяд или бизнес вечеря
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гостите какво питие биха же-
лали. Ако те си поръчат за пи-
ене, вие трябва да сторите съ-
щото, дори да не ви се пие. Не 
е задължително да поръчвате 
концентрат, може само бира.
Препоръчайте едно-две ос-

новни ястия, които показват 
колко долу-горе сте готови да 
платите за тях.

Ако няма 
предварително 

подготвено меню 
оставете гостите да поръчат 
първи. Ако те си поръчат са-
лати, вие също трябва да си 
поръчате, за не ядат те сами. 
Задачата ви е да се уверите, 
че всичко, което е поръчано, е 
донесено на масата. Ако има 
проблем, вие трябва да го ре-
шите. Ако някое от ястията 
е студено или зле приготвено, 
върнете го. Ако сте недовол-
ни от обслужването, извинете 
се на гостите и го обсъде-
те с главния келнер на доста-
тъчно голямо разстояние от 
масата.

Не започвайте 
делови разговор 

преди всички да са си поръчали 
нещо за ядене и за пиене и пре-
ди да са ви донесли предястия-
та. Ако имате гост, който не 
е от града, в който се събира-

те, трябва да го поканите със
съпругата му. Ако той потвър-
ди, че ще я доведе, трябва да
осигурите и друга жена на ма-
сата, която да прави компания
на съпругата му, докато тече
бизнес разговорът.

Още важни 
детайли

Изключете телефона си, 
щом седнете. Да говорите по
мобилния по време на вечеря-
та, е неуважително. 

Ако се налага да станете 
по средата на вечерта, оста-
вете кърпата си на стола, а
не на масата.

Ако поканите бизнес парт-
ньор на обяд, вие трябва да
платите обяда. Ако той ви
покани, но вие имате по-голя-
ма полза от разговора, отно-
во вие трябва да платите.

Не се суетете, когато пла-
щате. Има няколко начина да
се справите с финес. Едини-
ят е да дадете кредитната си
карта на келнера предварител-
но, казвайки му да прибави към
сметката съответния бакшиш
(по света е прието той да е
18–20%, макар и у нас да се
спираме по-често на 10%). На-
края ще трябва само да подпи-
шете разписката, която келне-
рът ще донесе. Другият начин
е да се извините, когато види-

те, че вечерята привършва, и
да отидете да платите смет-
ката сам. 

За да покажете, че срещата

е приключила, поставете кър-
пата отляво на чинията си,
без да я мачкате или сгъвате.

Дарин НИКОЛОВ

Можете да оберете вкусния сос от чинията

със залък хляб, но не с цяла филия.

Можете да смачкате един варен картоф в соса,

но не всички картофи едновременно.

Не е прието да дробите хляб в супата. От сер-

вираните към супата филии се отчупват мал-

ки залци.

Когато се яде супа, чинията не бива да се пов-

дига, може само леко да се накланя настрани.

Когато супата е сервирана в чаши, можете да 

изпиете остатъка, при положение че чашата не е 

много голяма.

Когато се сервират малки хлебчета, не е жела-

телно да ги разполовявате.

Докато си отчупвате от хляба, не стискайте

вилицата в свития си юмрук.

Филийките се мажат с масло, като се държат

в ръка. Не е прието хлябът да се маже в чинията, 

като се придържа с вилица.

Ако отляво до чинията ви е поставена малка 

чинийка за хляб, мястото на маслото е в нея, а не

в голямата чиния.

Малките коктейлни хапки се взимат от чини-

ята с ръка.

Пържените яйца се ядат само с вилица, без

нож.

Варената или пържената риба се яде със специ-

ални прибори за риба, филетата и пушената риба 

– с нож и вилица, а рибата от консерва – само с 

вилица, като си помагате със залък хляб.

Месото се реже хапка по хапка, а не се нарязва

предварително цялото на малки парчета.

Ястията от мляно месо се ядат само с вилица.

Печеното пиле се яде само с ръце, като внима-

вате кутрето ви да не стърчи прекалено.

Мидите също се ядат с ръце.

Ако на масата са поднесени купички за измива-

не на пръстите, можете да примете това като

покана да не се притеснявате да ядете с ръце.

Попадналите в устата ви костици връщайте с 

вилица на края на чинията.

Спагетите се навиват стегнато на вилицата,

като лъжицата се използва за опора или просто

върху дъното на чинията.

Кафето и чаят не се духат, за да изстинат, и,

разбира се, не се сърбат.

Използваната вече лъжица се оставя отстрани 

в чинийката и в никакъв случай в чашата.

Сухите сладкиши се ядат с ръка, а от поднесе-

ния в чинийка кейк се отчупват малки парчета.

Петифурите се ядат с лъжичка за сладкиши.

Пудинг и крем се ядат или с вилица, или с лъ-

жица.

Конфитюрът (или сладкото) се загребва с мал-

ка лъжица от общата купа и се слага направо вър-

ху хляба, а не в собствената чиния. Ако в купата

е сложена голяма лъжица, можете да използвате 

нея и да си сложите сладкото в чинията.

Ябълките и крушите се нарязват преди консу-

мация.

Портокалите се белят с нож за плодове, манда-

рините – с ръка.

Гроздето се държи за края на чепката и от него

се късат зърно по зърно.

Грейпфрутът обикновено се сервира разполовен, 

със специална лъжичка за изгребване на месеста-

та му част.

Прасковите и кайсиите се ядат с прибори.

При дребни плодове с костилки костилката се

изплюва в лъжичката и след това се слага в чи-

нията.

ТЪНКИ ПРАВИЛА ЗА СТИЛНО ХРАНЕНЕ
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Уди Алън х 2
„Не искам да остана безсмъртен с творчество-

то си. Искам просто да не умирам.“ Тези думи на

Алън Стюърт Кьонигсберг говорят достатъчно. 

Известният режисьор, актьор, писател и музи-

кант има ненадминато чувство за хумор. Семей-

ството му явно е било забележително, щом – спо-

ред собствените му думи – баща му е приличал на 

Фернандел, а майка му – на Граучо Маркс. Със сво-

ите многобройни филми, киносценарии, къси раз-

кази и пиеси Уди Алън е по-популярен и обичан в

Европа и по света, отколкото в родната Америка. 

В този двутомник е събрана цялата художестве-

на проза на Алън, включително най-новата му кни-

га „Пълна анархия“.
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„Аристокотките“
Една от вечните Дисни класики, с чу-

десни песни и симпатични герои с 

пухкава козина. През 1910 г. обичана-

та и глезена домашна котка Херцо-

гиня на пенсионираната оперна звез-

да мадам Аделаид става жерта на 

заговор.Фъфлещият иконом, ковар-

ният Едгар, си е поставил за цел да 

лиши писаната от огромното на-

следство на нейната стопанка. Така 

от лъскавия Париж тя попада в дъл-

боката провинция с трите си котен-

ца. След като се съвзема от прежи-

вения стрес, Херцогиня се опитва да 

намери пътя към дома с помощта на 

котарак бунтар и други животни. За-

едно те ще се опитат да осуетят 

плана на лошия иконом.

„Обявявам ви за 
законни Чък и Лари“
Невероятно, но факт – бюрократич-

ната система в Америка може да на-

кара двама мъже със стандартни сек-

суални предпочитания да станат...

гейове. Чък и Лари са много добри 

приятели и са гордостта на мест-

ния пожарникарски участък. Вдове-

цът Лари обаче научава, че би загубил 

всичките си спестявания и няма кой 

да се грижи за децата му, ако нещо

се случи с него. Затова предлага на 

Чък да се бракосъчетаят. Щастливо

женената гей двойка обаче е изправе-

на пред предизвикателството да до-

каже, че е такава. Подозрителен бю-

рократ подлага младоженците на из-

питания, докато една наперена адво-

катка им се притичва на помощ. Ни-

кой не би могъл да предвиди, че точно 

спрямо нея Чък ще демонстрира... хе-

теросексуалност.

„Бели престилки“ 
Болничните комедии почти са се обо-

собили като отделен жанр, който по-

стоянно се обогатява с нови, дос-

та неприлични и шантави заглавия. 

Като този филм, в който персона-

лът на една болница леко се подмла-

дява. Най-добрите лекари напускат

и това дава възможност за изява на

шестима млади стажанти. Тяхната

неопитност, допълнена с любовните

им неволи, естествено, не се отразя-

ва добре на болните. Младите канди-

дат-доктори се забъркват в комич-

ни ситуации покрай работата си на

операционната маса, в манипулаци-

онната и дори в... моргата. Грешките 

на стажантите са си в реда на не-

щата, но само се молете да не ста-

нете пациенти на тази болница.

Next 
Сигурно няма по-прекрасна дарба от 

тази да предвиждаш това, което ще

се случи в бъдещето. За Крис Джон-

сън (Никълъс Кейдж) тя обаче ще се 

окаже проклятие. Естествено, пър-

воначално той я използва по най-три-

виален начин – да печели в казина-

та в Лас Вегас, където се подвиза-

ва като обикновен илюзионист. По-

край това успява да спечели любовта

на чаровна детска учителка. Но Крис

привлича погледа и на една амбици-

озна агентка на ФБР (Джулиан Мур). 

Тя ще се възползва от неговите уме-

ния, за да предотврати терористи-

чен атентат, който заплашва да по-

мете Ел Ей. Крис няма време за гу-

бене, пък и има съвсем основателна

причина – неговата любима е взета

за заложник.

„Крайбрежен път“
Пореден зашеметяващ трилър с марката Джеймс 

Патерсън. Един изпаднал в криза адвокат получава 

своя голям шанс. Чернокож атлет е арестуван за 

тройно убийство край имението на известна фил-

мова звезда. Сигурен в невинността му, Том Дънле-

ви приема да го защитава в раздухания от медиите 

процес. Но за да е сигурен в успеха, той моли за по-

мощ известна адвокатка от Манхатън, която оба-

че е негова би-

вша приятелка и 

познава най-ло-

шите му страни.

Двамата се зае-

мат с тежката 

задача да откри-

ят кой всъщност 

е истинският

убиец. Задъха-

но темпо и изне-

надващи обрати, 

допълнени с нови

убийства, водят

до експлозивния

финал.

„Събота“
Йън Макюън е сред най-популярните английски пи-

сатели, а романите му често са филмирани (в мо-

мента у нас на екран е „Изкупление“). В този една

необикновена среща води до драматичен сблъсък.

Преуспяващият неврохирург Хенри Пъроун претър-

пява лека катастрофа и така попада на Бакстър 

– съмнителен тип, който се опитва да го обере.

Професионалното око на хирурга открива у него 

неизлечимо за-

боляване. Въ-

преки доброна-

мереното отно-

шение на док-

тора Бакстър е

убеден, че той

се опитва да го

унизи, затова 

го „посещава“ в 

дома му. Хенри 

трябва да спа-

си семейство-

то си и да реши 

дали да спа-

си и живота на

Бакстър.
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„Неподходящ 
заложник“
За Елизабет Лоуъл казват, че роман-

тичният съспенс е нейният истин-

ски бастион, и новият є роман го 

доказва. Федералният съдия Грейс

Силва научава, че синът є е отвле-

чен от елитното частно училище, в 

което учи. За всичко е виновен съ-

пругът є, който е откраднал мили-

они долари от най-опасните хора на

света – мексиканските наркобаро-

ни. Те държат сина є за заложник и

единственият човек, който може

да помогне, е Джо Фароу. Мъжът, с 

когото младата Грейс е прекарала 

един страстен уикенд, преди той да

влезе в затвора. Специалист по от-

вличанията, Джо трябва да направи

невъзможното, а може би и ще спе-

чели Грейс завинаги.

„Соломоново решение“
За двете години, прекарани в затво-

ра, Джефри Арчър попива идеи от

гениални измамници за своите не-

обикновени и изключително забав-

ни разкази. Сред неговите герои

са млад мъж, удушил свой съперник

зад решетките, а за алиби му слу-

жат нищо неподозиращите надзира-

тели, а също и счетоводител, кой-

то не е успял да постигне нищо в

своя живот, но се възползва от шан-

са на съдбата и подсигурява стари-

ните си. „През очите на любовта“ е 

любимият разказ на автора за фут-

болист от първа дивизия, истин-

ски красавец, който се влюбва в...

сто и петдесет килограмова дама, 

а тя по една невероятна случайност 

се оказва сред най-богатите жени

в Италия.

„Вътрешната страна 
на вятъра“
Сръбският писател Милорад Павич

изненадва за пореден път с този ро-

ман клепсидра. Той има две начала,

а краят му е в средата. Павич взи-

ма за основа древната гръцка ле-

генда за обречената любов между

красивата тракийска жрица Херо и

младия Леандър. Но тук Херо е въп-

лътена в студентка по химия от ХХ

век, а Леандър е майстор-строител 

от XVII-XVIII век. Както в легендата, 

така и в романа техният копнеж да 

слеят съдбите си не се сбъдва: в ле-

гендата ги разделя водата, а в ро-

мана – няколко века. И въпреки всич-

ко те ще се срещат по един неза-

бравим начин. Оригинален сюжет за 

любителите на качествената евро-

пейска проза.

„Ф. М.“ 
В ръцете на Николас Фандорин по-
пада първата страница от непо-
знат досега ръкопис на Достоев-
ски. Ако той се окаже автентичен, 
стойността му би била баснослов-
на. Нещо повече – по всичко личи, че
ръкописът е първа версия на „Прес-
тъпление и наказание“, писана като 
криминален роман. Наистина ли Рас-

колников е убил лихварката? До ка-
къв извод ще стигне този път в
разсъжденията си Порфирий Петро-
вич? Какъв ще бъде изходът от ла-
биринта на съвременните прес-
тъпления, в който попада Николас,
забъркал се в огледална версия на
„Престъпление и наказание“ в наши 
дни? Отговорите търсете сред
уникалните герои, възродили об-
разите от безсмъртния роман на
Достоевски. 

„Шерлок Холмс 
и Отрядът 
от улица „Бейкър“
Едва ли има някой, който да не по-
знава уникалните методи за раз-
следване на един от най-прочути-
те детективи. Способностите му 
изглеждат на пръв поглед свръхес-
тествени, но дори великият Шерлок
Холмс не би могъл да бъде на раз-
лични места едновременно. Затова
за много от случаите си той раз-
чита на група бездомни хлапета,
известни като Отрядът от ули-
ца „Бейкър“. Поредната задача, коя-
то Холмс им възлага, е свързана със
смъртта на знаменита трупа въ-
жеиграчи. Освен интригата по раз-
следването книгата предлага ин-
формация за изкуството на предре-
шаването и изключително полез-
ни за всеки малчуган знания по ис-
тория.

Страниците подготви 

Ивайло ТОДОРОВ
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Да си припомним родната класика. Явно на

тази идея залагат напоследък в театър „Съл-

за и смях“ и след постановката на „Вампир“ ни

предлагат своя версия на комедията на Сава До-

броплодни „Михал Мишкоед“. Идеята определено

си заслужава, единственият проблем е, че за по-

вечето зрители все още е жив споменът за кул-

товия мюзикъл на Хачо Бояджиев „Зех тъ, Радке! 

Зех тъ!“ с незабравимия Георги Парцалев. И макар 

че се възползва от заглавието му, постановката

на Иван Урумов не издържа сравнението със спек-

такъла на Хачо, който по традиция национална-

та телевизия изважда от архива по новогодиш-

ните празници. Това съвсем не означава, че „Ми-

хал“ не е по-малко забавен и че няма да ви изнена-

да с интересни решения. Като това спектакълът 

да бъде озвучен с музика на живо. При това става 

дума за балкански авторски обработки на френ-

ски шансони, изпълнени от чудесното трио Камен

Иванов, Стоян Младенов и Димитър Димитров.

Друго добро решение на Урумов е да запази ста-

рата българска реч и така на практика всяка ре-

плика на актьорите буди смях. Но това съвсем не 

е достатъчно за една добра комедия. Някои сце-

ни наистина са се получили, но други изглеждат 

нелепо и навяват досада. Самите актьори на мо-

менти маниерничат и това още повече разваля

доброто впечатление. Сред тях заслужават от-

белязване Светослав Добрев в ролята на оглу-

пелия от любов по Радка богаташ Михал и Евге-

ни Будинов като неговия слуга Вичо, който прави 

всичко възможно да го разори. Любимата реплика

на Вичо е „Твърде добре!“. Е, за самата постанов-

ка e в сила друго – можеше и по-добре.

Модерен театър отвори врати
Няма по-добра новина от откриването на нов български театър. С това на-

чинание се е заел известният актьор и режисьор Ивайло Христов. Подпо-

могнат от гръцкия инвеститор Димитриос Арванитис и от своя стар при-

ятел Людмил Тодоров, той представи своя Модерен театър на екстрава-

гантно парти в бившия дом на българо-съветската дружба. Водещ на съби-

тието бе Георги Лозанов, а министърът на културата проф. Стефан Дана-

илов изказа своите пожелания към домакините. „Аз вярвам в бъдещето на

българския театър, народен и частен. Винаги съм знаел, че Ивайло е голям 

мечтател. Сега той е на път да види осъществена най-голямата си мечта. 

Вярвам, че този театър ще се превърне в истински културен център“, каза

проф. Данаилов. Бившият дом на българо-съветската дружба наистина ще 

се превърне в авангарден културен център, първи по рода си в България, а и 

на Балканите. Модерен театър ще има две сцени и просторни модерни фо-

айета. Предвижда се малката сцена да бъде готова през март. Тя ще раз-

полага с 200 места и ще бъде уникална с това, че за първи път в България в

нея ще бъдат монтирани телескопични столове и сцена на модули. Това ще 

даде възможност визията на залата да бъде променяна за всеки спектакъл. 

Основната сцена, към която ще има зала с капацитет 400 места, ще бъде

готова до май 2008 г. На тези сцени заедно с Ивайло Христов ще се изявя-

ват талантливи актьори като Бойка Велкова, Ирини Жамбонас, Стефания

Колева, Касиел Ноа Шер, Иван Бърнев, Валери Йорданов, Иван Радоев, Пламен

Сираков, Филип Аврамов.

Истински кулинарен, пардон, театрален шедьо-

вър, който ви зарежда с настроение. Въпре-

ки драматичните моменти тази пиеса на Едуар-

до де Филипо е сред върховете на неаполитан-

ската комедия. Макар и писана преди близо поло-

вин век, тя звучи изключително актуално и днес,

дори на фона на случващото се в нашата стра-

на. Известно е, че за италианците няма нищо по-

свещено от семейството, и Де Филипо ни пред-

ставя именно едно голямо семейство, с всички-

те му конфликти, драми и комични моменти. И за 

по-лесно цялото действие се върти около кухня-

та и приготвянето на неделното рагу. Всеки от 

героите е част от пъзела, който Де Филипо под-

режда с изключителна прецизност и неподправе-

но чувство за хумор. Режисьорът Андрей Аврамов 

не дава на публиката да скучае нито за секунда в 

продължение на повече от два часа. Голямата му

заслуга е, че е успял да изтръгне най-доброто от 

всички прекрасни актьори на трупата. Макар че 

е трудно да бъде откроено някое име, няма как да

не спомена играта на Меглена Караламбова. В ро-

лята на доня Роса, която се развихря зад печка-

та, но дори съпругът є отказва да оцени нейните

кулинарни умения, актрисата е в стихията си и 

напомня София Лорен в най-добрите є години.

Страницата подготви Ивайло ТОДОРОВ

Ìíîãî äîáðå

Ìîæeøå è ïî-äîáðå

Îò ñâåòà íà Ìåëïîìåíà

Събота, неделя, понеделник

Михал, или „Зех тъ, Радке! Зех тъ!“
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ПРЕЗ ПРОЗОРЕЦА
Или как се е развивал
този архитектурен 
елемент през епохите

ВТОРИ ЖИВОТ
Оригинални идеи за изкуствено 
състаряване на мебелите

МУСАКА ПО ЛИТОВСКИ
Арунас Тарашкевичус за
кулинарните предпочитания
на литовците

ПРАЗНИЦИТЕ НА ФЕВРУАРИ
Поверия, обичаи и гадания

ТРУДНИТЕ ПЕТНА
За да победите във войната с тях

HIGH-TECH МАТРАЦИ 
ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН СЪН
Представяме ви Sunrise –e
пружинни, латексови и от
високоеластична пяна
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Ж
илищата на нашите далечни
предци практически не са имали
прозорци. Независимо от това,
че първото подобие на прозорец

във вид на прост отвор се е появило
още в неолита, много от древните ци-
вилизации нямали представа за прозоре-
ца, а жилищата на някои народи (конусо-
видните колиби и палатки на номадите
например) и до ден днешен имат отвор
само за вход и/или за комин.

В ДРЕВНОСТТА

В древен Рим и Египет светлината
можела да прониква само през вътреш-
ния двор на постройката. В Древния из-
ток в стените на домовете прокарва-
ли слухови отвори вместо прозорци, ко-
ито били разположени високо над земя-
та. В древногръцките домове и храмо-
ве прозорец в истинския смисъл на тази
дума не съществувал. Тази роля изпълня-
вали тесни цепнатини или отвори в по-
крива, през които влизали въздух и свет-
лина. За първи път големи прозорци, гле-
дащи към морето, се появили в предгра-
дията на Помпей.
Във Византия прозорците имали тяс-

на продълговата форма със свод на вър-
ха. По това време архитектите вече
умело регулирали осветеността в храмо-
вете и домовете. Те майсторски разпо-
лагали групи прозорци по периметъра на
зданието или в купола му, като по този
начин създавали усещането за лекота и
въздушност (справка – църквата „Света
София“ в Константинопол). 
През средновековието жилищата не се

отличавали с архутектурна изисканост.
Тъкмо напротив, за романския, или как-
то англичаните го наричат, нормандския
стил били характерни суровост и аске-
тичност. Времето диктувало своите ус-
ловия и замъците на феодалите предста-
влявали добре укрепени цитадели с мал-
ки прозорци, които в случай на нападение
трябвало да изпълняват ролята на под-

ходяща за стрелба позиция. Такива про-
зорци могат да бъдат видени на Бяла-
та кула в лондонския Тауър, построен 
през Х век. Именно в романския период 
се появяват

ПЪРВИТЕ ОСТЪКЛЕНИ ПРОЗОРЦИ 
С разпространението на хриситянство-

то в Европа архитектурата постепен-
но се подчинява на религията, която от-
хвърляла всякаква пищност. Романският 
стил бил сменен от строгата готика 
с характерните за нея издължени фор-
ми. Сградите, а съответно и всички те-
хни елементи сякаш били устремени към 
небето, към бога. Заострените сводес-
ти отвори (прозорци) се разполагали ви-
соко над земята и се украсявали с уди-
вителни витражи от разноцветни стък-
ла, които илюстрирали сцени от Стария 
и Новия завет. Характерен елемент на 
готическия стил се явява витражният 
прозорец, наречен „роза“, който пораж-
да асоциации със символите на воините 
тамплиери. Яръки примери за готическия 
стил са катедралата „Света Богороди-
ца“ в Париж и катедралата в Кьолн. 
Ренесансът утвърждава свободата от 

религиозните догми и ценността на чо-
вешката личност. През ХV век се връща 
интересът към наследството на антич-
ността, в чиято основа лежали

КЛАСИЧЕСКИТЕ ФОРМИ 
И СИМЕТРИЯТА 

През този период прозорците губят 
своя възвишен облик и приемат право-
ъгълна форма, а стъклата стават про-
зрачни. През ХV век в Италия се появи-

ли прозорци, разделени на три части във
формата на кръст.
Природата се развива от простото

към сложното и този закон справедли-
во можем да отнесем и към архитекту-
рата. През ХVІ век на мястото на Ре-
несанса се настанява причудливият стил 
на барока, който е характерен с из-
исканите декоративни форми. Барокът
се отличава с динамичност, разнообра-
зие и експресивност, които клонят към
пищност. В архитектурата този период
отрежда главна роля на

КРИВАТА ЛИНИЯ 
Прозорците на сградите имат различни

геометрични форми – кръгли, елипсовид-
ни и пр. За барока са характерни големи-
те прозорци, разделени (или преплетени)
с различни конструкции. През това време
се появяват широките прозорци и двой-
ното остъкляване. През ХVІІ век въз-
никва нова технология за производство
на плоски стъкла. Поради тази причина
във Франция се появяват все повече го-
леми прозорци с прозрачни стъкла, ко-
ито започват от самия под и стават
известни по-късно в целия свят като
„френски стъкла“. 
Класицизмът пристига със своите кла-

сически форми, с тяхната лаконичност
и простота. Класицизмът от началото
на ХІХ век е характерен със 

СТРОГОСТ И МОНУМЕНТАЛНОСТ 
В планировката на сградите се спазват

симетрията и правилността на форми-
те. Използват се и архитектурните еле-
менти на античността – колони и пор-

Сграда, построена от Антонио Гауди, емблематичния представител на стила арт нуово

ПРЕЗ 
ПРОЗОРЕЦА
ПРЕЗ 
ПРОЗОРЕЦА
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тали. През този период прозорците при-
емат вида, в който ги познаваме и днес.
Те са с класическа правоъгълна форма и
две двойки преплитания. Разпространение
намират и прозорците с капаци, на кои-
то има отвори.
От средата на ХІХ до началото на ХХ

век архитектурата е 

ВЪВ ВЛАСТТА НА ЕКЛЕКТИКАТА 
която събира в себе си парченца от
всички стилове и ги комбинира подхо-
дящо в нови форми. Главното постиже-
ние на еклектиката се състои в отка-
за от строгите класически форми и в
утвърждаването на творческата свобода
на архитектите. Благодарение именно на
еклектиката в модата навлизат източ-
ните мотиви – мавритански, китайски,
египетски и др. Периодът на еклектика-
та съвпада с бурно промишлено развитие
и прозорците приемат основно функцио-
нално значение. Появяват се прозорци с
малко прозорче за вентилация и с Т-об-
разни преплетки, а също и трикрилни
прозорци с големи или малки, ниски или
високи крила.
В края на ХІХ и началото на ХХ се

появява 

СТИЛЪТ АРТ НУОВО 
който се отказва от правите ъгли и
правите линии в полза на по-плавните и
заоблени форми. Архитектурата на този
стил модерно и хармонично съчетава
функционалност и естетичност. Всички
елементи на зданието имат единно сти-
лово решение, а в строителството ши-
роко се използват нови технологии и ма-
териали (стъкло и метал). В стил арт
нуово е изпълнена и знаменитата Айфе-
лова кула. Емблематичен представител 
на стила е Антонио Гауди, който сме-
ло експериментира с облика на сгради-
те и формите на прозорците, които из-
глeждат по-скоро дело на ръката на са-
мата природа. На стила арт нуово е
присъщо огромно разнообразие от форми
на прозорците, символизиращи стремежа
към свобода на въображението и разкре-

постеност на духа. Често на една фа-
сада на зданието нямало дори два еднак-
ви прозореца. 
През 1910 г. се появява ново направле-

ние в архитектурата, наречено 

ФУНКЦИОНАЛИЗЪМ 
Това направление се явява един от кло-

новете на предходния модерен арт нуово 
стил. На първи план излиза функционал-
ността на зданието. Това се проявява в 
устройството на несиметрични прозор-
ци с големи и малки крила. Функциона-
лизмът от втората половина на ХХ век 
използва минималистичните форми на па-
ралелепипеда, а основните материали за 
постройката на зданието са сивите же-
лезобетонни плочи. Сградите от този 
период са бездушни постройки с плоски 
покриви, които се отличават с груба об-
работка. Прозорците на такива домове 
са малки и захлупени.

В ПО-НОВО ВРЕМЕ 
През периода 1920–1930 г. развитие по-

лучава конструктивизмът, който залага 
на строгите и лаконични форми. Прозор-
ците, изпълнени в този стил, са с ясна 
геометрия (квадратни или правоъгълни).
До 50-те години на миналия век се раз-

вива и стилът арт деко. Неговите ха-
рактеристики са етническите геомет-
рични шарки (рисунки), шик и съвременни 
материали (алуминий, неръждаема стома-

на). В архитектурата широко се използ-
ват смели криви линии. На мода идват
плоските покриви, свободната планиров-
ка и прозорците, които могат да бъ-
дат разположени по продължение на ця-
лата фасада. В американската разновид-
ност на арт деко са построени лекцион-
ната зала на Радио мюзик хол и знаме-
нитият връх на небостъргача на Крайс-
лер в Ню Йорк. 
В края на ХХ век се появява ново

направление в архитектурата – пост-
модернизмът. Пример за сграда в този
стил е Домът на операта в Сидни. Ха-
рактерна особеност за този стил ста-
нало обединението на прийомите и мо-
тивите от различни епохи в името на
създаването на творческо пространство,
в което смисловите образи се препли-
тат свободно. В някаква степен това
направление се отказало от функционал-
ността и провъзгласило водещата роля
на естетиката.
В днешно време на най-голяма акту-

алност се радват направления като не-
оконструктивизъм, хайтек, деконстру-
ктивизъм и биотек, обединени в група
под название неомодернизъм. 
Хайтек архитектурният стил се за-

ражда през 80-те години на ХХ век и
възприема архитектурата като инженер-
ство. Сградите в стил хайтек могат
лесно да бъдат разпознати по обилното
количество стъкло и пластика, тръбни
конструкции от метал. Те обикновено са
изпълнени в сребристо-метален цвят.
Ултрасъвременното архитектурно дви-

жение биотек дължи своята популярност
на заимстването на природни форми и
съчетанието им с ултрамодерни таки-
ва. Направлението не е сформирано до-
край и затова неговата функционалност
също не може да бъде докрай определе-
на. Това направление се именува още ар-
хитектурна бионика, екотек, биоурбани-
зъм. В този стил са построени нацио-
налният космически център на Велико-
британия, художественият музей в аме-
риканския щат Милуоки.

ЦърЦърЦърЦ рЦ рЦ ррквакваквататата „Св„СвСв„„ етаетаета СоСоСофияфияфияфффф “ в“ в“ в КоКоКонстнстнстантантантиноиноинополполпол ПарПарПарррррижкижкижкатаатаата „С„СС„„ ветветвета Ба Ба Богоогоогородродродр др др др ддицаицаицаццц “““ ПосПосПостмотмотмодердердерд рд рд рнисниснистичтичтичнатнатната оа оа оперперперррра ва ва в СиСи Сидниднидниддд

Прозорците – в какъв стил?
Въпросът, прозорци в какъв архитектурен стил

да изберете за своя дом, не е от лесните. Прак-

тиката сочи, че един от най-популярните сти-

лове на съвременните жилища е класическият, с

присъщите му разнообразни форми на прозорци-

те – правоъгълни, квадратни, кръгли, елипсовидни,

триъгълни, трапецовидни. Съвременните прозор-

ци могат да бъдат и витражни. 

Прозорецът има дълга история. От времето, ко-

гато е бил някакво отворче в стената, до момен-

та, когато е приел сложната си съвременна кон-

струкция, са минали много столетия. Днес про-

зорците влияят не само на общото впечатление, 

което хората си създават за дадена сграда. Бла-

годарение на съвременните технологии те осигу-

ряват комфорт в помещенията, могат да регули-

рат температурата и нивото на шума. 
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Ели има човек, който да не искаЕЕда се събужда всяка сутрин с усмив-ЕЕка, зареден със свежи сили и живител-ЕЕна енергия. В динамичното и напрегна-ЕЕто време, в което живеем, за да си оси-ЕЕ
гурим това малко „щастие“, е изключи-
телно важно да спим добре и пълноцен-
но. Защото качеството и количеството
на съня определят качеството на наша-
та работоспособност на следващия ден.
И не само...

ОДА ЗА МОРФЕЙ

Международно проучване показа, че сън-
ят е от изключително значение за въз-
становяване на тялото и ума. С други
думи, пълноценният сън ни подмладява и
ни зарежда с енергия. Според друго про-
учване колкото по-малко и по-лошо спи
човек, толкова повече е предразположен
към пълнеене. Причината за това е, че
липсата на сън влияe на освобождава-
нето на два хормона, провокиращи изо-
стрянето на апетита. Генералният из-
вод е, че здравословният сън е важен за

хората на всякаква възраст.

С ГРИЖА ЗА НАШЕТО ЗДРАВЕ И КОМФОРТ 

НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР ВЕЧЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ 

И ТРИ ВИДА МАТРАЦИ С МАРКАТА SUNRISE – 

ПРУЖИННИ, ЛАТЕКСОВИ И ОТ ВИСОКОЕЛАСТИЧНА 

ПЯНА, КОИТО МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ВЪВ ВЕРИГА 

МАГАЗИНИ „АРОН“ В ЦЯЛАТА СТРАНА.

Можете да спестите пари от леглото 
или гардероба, но парите, вложени в до-
брия и качествен матрак, ви спестяват 
болките и схващанията в гърба.

ПРЕДИМСТВА НА 
МАТРАЦИТЕ SUNRISE

�Единствено матраците Sunrise са 
със свалящи се и перящи се калъ-

фи, което спомага за поддържането на 
по-добра хигиена на съня. Като свалите 
тези калъфи, можете да се уверите, че 
вашият матрак е същият като мостра-
та, която са ви показали в шоурума.

�За разлика от старите матраци 
с пружини, които познаваме, пру-

жинните матраци на Sunrise Venus Multi 
Pocket, Czar Nocy, Texel, Mystazja, Estrella
Lux и Samos AV са със свободно стоящиV
пружини, всяка от които е разположена
в отделно джобче, което осигурява инди-
видуалната работа на всяка от тях. По
този начин се увеличава еластичност-
та на матрака. Пружините са изработе-
ни от висококачествена стомана със се-
дем зони на твърдост. В един матрак с
размери 140/200 см има от 638 до 2800
броя пружинки в зависимост от модела.
Тази система от пружини е двустранно
облицована с текстилна мрежа и с ла-
тексов слой, която структура позволява
на гръбнака по време на сън да заеме ес-
тествената си форма.

ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

�Благодарение на интерактивните си
пружини, изработени от два различ-

ни вида стомана, матракът Mystazja е
изключително подходящ за двама души с
голяма разлика в теглото. Единият вид
пружини са тънки и по-високи, а други-

МАТРАЦИТЕ ЗА

здравословен съ
н

SUNRISE – ПРУЖИННИ, ЛАТЕКСОВИ И ОТ ВИСОКОЕЛАСТИЧНА ПЯНА
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. . .  и  с в е ж  е  д е н я т

те – ниски и по-дебели. Това не позволя-
траната
опадане-

� Sunrise

us са с
анизира-
стест-
Talalay

осигу-
на те-

След ви-
разуват
щи цир-
чин ма-
и непо-
те от
ия ком-
на су-

� ени от
високоеластична пяна – Monaco,

Ameland, Bahrain, са с изрязани въздуш-
ни канали, увеличаващи циркулацията на
въздуха. Те съдържат и термоеластична
пяна, която променя твърдостта си под
въздействие на телесната температура,
чрез което идеално приляга към него. По
този начин матракът поддържа тяло-
то в правилна форма и всеки се чувства
свеж и бодър на сутринта.
Всички матраци са със свалящи се и

перящи се калъфи при температура до
60 °С, а това е единственият начин
да си осигурите хигиеничен и здравосло-
вен сън.
Повечето модели матраци се предла-

гат и с

МАТРАЧНИТЕ КАЛЪФИ 
от серията Exclusive. Те са изработе-
ни от дамаски, съдържащи памук, поли-
естер и полиамид, двустранно пикова-
ни с антиалергична вата, като различни-
те модели съдържат и добавки от алое
вера, кашмир, морски водорасли и сре-
бърни нишки.
Мнението на медиците е, че от добрия

сън зависят стабилността на имунна-
та система, растежът и регенерирането
на тъканите в тялото. Какъв вариант
матрак точно да изберете, е въпрос и
на индивидуални предпочитания. Повече
информация относно матраците, подма-
трачните рамки, възглавниците и калъ-
фите можете да намерите на интернет
адрес: www.matraci-sunrise.com. . . .  и  с в е ж  е  д е н я т

те – ниски и по-дебели. Това не п
ва слягане на матрака откъм ст
на по-тежкия човек, както и про
то на по-лекия човек.

Латексовите матраци на 
Ibiza, Sueno Vital и Sueno Luxu

дълъг живот благодарение на вулка
нето на латекса на основата на е
вената смола и технологията
(при температура 30 °С), която 
рява равномерното разпределение 
жестта по латексовата основа. С
сококачествена обработка се обр
втвърдени каналчета, подобряващ
кулацията на въздуха. По този нач
тракът е и антибактериален, и
датлив на деформация. Матрацит
този тип осигуряват необходими
форт при спане и свежестта 
тринта.

Матраците Sunrise, произведе
високоеластична пяна – M

ibiza

estrella
 lux

ameland
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пр а к т и ч н о  и  с р ъ ч н о

ВТОРИ ЖИВОТ
ПРЕДЛАГАМЕ ВИ НЯКОЛКО ТЕХНИКИ 
ЗА ИЗКУСТВЕНО СЪСТАРЯВАНЕ НА 
МЕБЕЛИ, КОИТО НЕ Е ТРУДНО ДА 
УСВОИТЕ И ПОВТОРИТЕ.

КАКВО ВИ Е НЕОБХОДИМО: универсален грунд, акрилна боя в сив цвят, хар-

тия за апликация, лак на водна основа, набор лакове за кракелюр (напукване), 

тъмен и светъл восък.

В ПОДРОБНОСТИ

1. Обработете с шкурка цялата повърхност на бюфета. После минете с влаж-

на кърпа, за да подготвите по-лесното нанасяне на грунда и на боята. Грунди-

райте, а след това старателно нанесете акрилната боя. 2. Изберете и изре-

жете от хартията мотивите, които ще използвате, и с помощта на лака на 

водна основа прилепете рисунките към фасадата на скрина. Можете да ги до-

рисувате с помощта на тънка четка. След това покрийте с два слоя лак на

водна основа целия шкаф. 3. В набора за кракелюр има два лака. Единият е ос-

новен, а с другия се постига ефектът на напукването. Повърхността покрий-

те първо с основния лак, след което оставете да изсъхне за половин или един

час. Колкото по-дълго съхне лакът, толкова по-малко на брой ще бъдат пукна-

тините. След това нанесете слой от втория лак и отново изчакайте да из-

съхне, а в резултат по повърхността ще се появят пукнатини. След поне два-

надесет часа, когато лакът е напълно изсъхнал, можете да втриете тъмния 

восък с мека кърпа. 4. След това втрийте восъка със светъл цвят. Целта на 

восъка е да притъпи блясъка на лака и да придаде на състаряването автенти-

чен вид. 

Бюфет 
в стил Прованс 
Поетичната красота на природа-П к

та и ароматът на хубаво вино са

отличителните характеристики нна 

областта Прованс в Южна Фран-

ция. Опитайте се да ги „настани-

те“ във вашия дом.
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КАКВО ВИ Е НЕОБХОДИМО: акрилни бои в цвят патладжан, в червено-кафяво, в

бяло, в светложълто, в бежово-кафяво, в охра, в зелено и в черно. И още: суров кар-

тоф, четки за рисуване с различен размер, гъби с метални нишки, бояджийска лента. 

ПО-ПОДРОБНО

1. Боята в червено-кафяв цвят нанесете върху цялата повърхност на бюфета. По-

сле боядисайте цялата повърхност с патладжанения цвят боя, с изключение на 

таблите, върху които ще рисувате пейзажа. Изолирайте таблите с помощта на 

бояджийска лента, за да не изцапате повърхността им. 2. С помощта на широка 

четка нанесете върху таблите бялата и светложълтата боя, като се стремите

да постигнете неравност на цвета. 3. Долната част на таблата покрийте с бе-

жовата акрилна боя, разредена с вода в пропорция 3:1. После вземете парче вест-

ник и го допрете върху нанесения пласт боя в долната част на таблата. Отлепе-

те го веднага, докато боята не е окончателно изсъхнала. По този начин ще по-

стигнете нееднороден цветови ефект. 4. Разполовете картофа и с помощта на 

нож очертайте върху двете половини силуетите на къща с покрив и на короната

на дърво. Подсушете картофената повърхност и чак тогава нанесете съответ-

ните бои. След това направете един-два отпечатъка върху хартия и после от-

печатайте върху таблата. По този начин отпечатъкът ще бъде по-неясен и, ес-

тествено, по-ефектен. 5. С четка нарисувайте прозорци и врати върху къщите,

както и стъблата на дърветата. 6. Когато всичко е изсъхнало достатъчно добре, 

вземете гъбата и с леки потупващи движения минете по цялата повърхност на 

бюфета, с изключение на украсените с рисунки табли. Целта е на места неравно-

мерно да се покаже предишният слой боя. 7. Накрая нанасете лак.

КАКВО ВИ Е НЕОБХОДИМО: златиста и синьо-зелена акрилна боя и тъмносиня

боя за шпакловка на дървото, четка, гласпапир за шлайфане, шпакла.

В ПОДРОБНОСТИ

1. Подгответе повърхността за боядисване, като първо я изшлайфате и шпакло-

вате. 2. Нанесете златистата боя по цялата повърхност на шкафа. За да се по-

стигнат максимална гладкост и наситен цвят, са необходими 2–3 слоя. 3. Вър-

ху таблата на вратата нанесете дебел слой синя боя, а след това с обратната

страна на четката издълбайте желаните елементи на рисунката върху все още

влажната боя. Повторете това по всички останали части от повърхността на 

шкафа, като рамката на таблата и горния хоризонтален плот на шкафа боядиса-

те в синьо-зелено. Ако нямате таланта на художник, нашият съвет е да избере-

те прости елементи, които лесно можете да повторите. Първо може да потре-

нирате върху лист хартия.

Тоскански 
бюфет
Един обикновен

селски пейзаж в

приглушени цве-

тове би заредил

атмосферата на

всяко едно поме-

щение със спокой-

ствие и уют.

Шкаф в 
мавритански 
стил
Сграфито (от италиан-

ски – „драскам“, „дращя“)

мотиви (на растения и 

на животни) и разкошно-

то съчетание на златно 

с тюркоаз ще възпроиз-

ведат перфектно маври-

танския стил.
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Китайски 
шкаф 
с етажерка
Силует на стар ки-

таец мъдрец или 

пък птици в полет 

и емблематичното 

китайско съчета-

ние между бяло и

синьо – това е на-

пълно достатъчно,

за да внесете ек-

зотиката на Изто-

ка в дома си.

КАКВО ВИ Е НЕОБХОДИМО: маджун за дървото, акрилни бои (бяла, синя, чер-

на, червено-кафява), златна паста на восъчна основа, светъл и тъмен восък,

шпакла, шкурка (едра и фина), гъба с метални нишки, шаблон на рисунка, четки

за рисуване с различна дебелина. 

ПО-ПОДРОБНО

1. Обработете повърхността на шкафа с едрата шкурка, шпакловайте пук-

натините и неравностите с помощта на маджуна, а след това шлифовайте 

с фината шкурка. 2. За да придадете дълбочина на цвета, грундирайте шка-

фа първо с червено-кафявата боя. Таблите и хоризонталните повърхности на 

етажерката оцветете с бялата и ги оставете бели. А останалите части бо-

ядисайте в синьо. 3. С помощта на шаблон нанесете рисунките върху табли-

те. Използвайте тънка четка и нанасяйте малко количество боя, за да не се

разтече от шаблона. 4. С помощта на гъбата с метални нишки с кръгови дви-

жения втрийте тъмния восък. Преди да изсъхне напълно, с мека кърпичка на-

несете отгоре по-светлия восък. Така ще постигнете ефект на състареност 

на рисунъка. Направете същото с останалите повърхности. 5. Златистата 

паста нанесете с леки потупващи движения на пръстите. Трябва да постиг-

нете ефекта на леки златисти отблясъци.

Н
овите миялни машини Hotpoint-Ariston очароват с
редица нововъведения и предимства. Най-авангардното
в тях е новият мотор Flexipower, който е в с състояние

да контролира налягането в много широк диапазон – +/-20%,
в зависимост от нуждите. За разлика от стандартните мо-
тори, които различават само ON и OFF, новият мотор рабо-
ти в комбинация с подобрена сензорна система Intuition, коя-
то контролира температурата, продължителността на ци-
къла, броя на изплакванията, бързината на въртене на перки-
те и налягането.
Съдомиялната машина е снабдена с нов троен филтър (Filter3),
който с трите си нива на филтриране премахва дори и най-
дребните замърсявания. По този начин водата, която циркули-
ра в миялната, е безупречно чиста.

ОТЛИЧИТЕЛНА ЧЕРТА 
на новите модели е и ниската консумация на вода – 14 л при т.
нар. Eco цикъл, което е с 10% по-малко спрямо средната консу-
мация при миялните.
Миялната машина работи почти безшумно (Extra Silent) – само
43 dB(A), постигнати благодарение на подобрените изолации
и хидравлична система, работеща ефективно и при ниско на-
лягане на водата. Така след вечерното парти, преди да си лег-
нете, само стартирате програмата Good Night, и заспивате
необезпокоявани. 
За натовареното ежедневие на майката в помощ идва 

ПРОГРАМАТА BABY CYCLE 
която гарантира перфектна хигиена на всички видове бебеш-
ка посуда и аксесоари. Премахването на бактериите е серти-
фицирано от университета в Торино след задълбочени тесто-
ве и експерименти.
Най-удобното при новите съдомиялни Hotpoint-Ariston е
интуитивното еднопосочно програмиране – избор на програма,
избор на опция и старт. 

СИГУРНОСТТА ПРЕДИ ВСИЧКО 
– миялните са снабдени с надеждна система срещу преливане
(Overflow) и други инциденти (Waterstop) – например при спук-
ване на тръбата. 
Традиционно съдомиялните за вграждане се предлагат в две
естетични линии – за напълно и частично вграждане, с удобна
система за монтиране Fast Fix.

Hotpoint-Ariston представя

СЪДОМИЯЛНИТЕ МАШИНИ 
ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ
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В
исоките технологии и интернет промениха живота ни
в много отношения и превърнаха офисите в домове и
домовете – в офиси. „Работно място у дома“ звучи
все по-обичайно. Атмосферата на домашния уют не

само може да ни отпусне, но и да подпомогне необходимата
максимална концентрация.
Възможно ли е офисът да бъде настанен вкъщи? Действи-

телно това е лесна работа. Необходими са ви компютър, стол 
и маса и... няколко препоръки.

Домашният компютър 
не се избира по красота, не се купува като мебел. Ако слу-
чайно го възприемете като такъв, след половин година интен-
зивен труд можете да се сдобиете с хронично главоболие, да
изгубите правилната си стойка и зрение. Тук не става дума
за това, какво е творческото ви хрумване за организацията
на работното място. 

Лекарите от години се обединяват около преду-
преждението, че работно място, на което има 
компютър, се нуждае от особена организация.

Как тя може да се реализира в домашни условия?

Изолацията 
е важно условие за обособяването на работното място как-
то у дома, така и вън от него. Естествено, ако решите то
да бъде стая, в която има телевизор и легълце с новородено,
няма да сте постигнали ефекта „офис вкъщи“.

Необходими са ви около шест квадратни метра
пространство, по възможност в близост до 
прозорец. Източникът на светлина не трябва 
да бъде прекалено ярък и трябва да се пада 
отляво на компютъра. 

Компютъра трябва да разположите така, че работата ви с
него да бъде лека и безопасна. 

Столът 
подходящ за работата ви пред компютър вкъщи, е офисният
стол (може и офисно кресло). Желателно е облегалката му да
е с ергономична форма, а тапицерията му – полумека. 
Отдайте предпочитание на стол с възможност на регулира-

не на височината в рамките на 680–800 мм. Препоръчителна-
та височина на стола е 725 мм, която дава възможност на
краката ви свободно да се движат под работната маса/бюро.

Мониторът 
трябва да бъде отдалечен от очите на 60–70 см. Положение-
то на екрана се счита за правилно, ако той стои вертикално
или е отклонен от вертикала най-много с 5–7 градуса. Нивото
на очите трябва да бъде на нивото на центъра на екрана или
малко по-високо от него. Смята се, че оптимално здравослов-
ната позиция е тази, която ви дава възможност да гледате
екрана отвисоко, „високомерно“, така да се каже.

В близост до работния кът не разполагайте 
ярки или блестящи предмети, които ще хвърлят
бликове върху екрана на монитора.

Клавиатурата разположете по-навътре от края на бюрото
с цел китките ви да не висят във въздуха, а да се опират
в масата/бюрото. Накрая се погрижете за това нищо да не
може да отвлече вниманието ви.

Компютърната маса/бюро 
Въпросът, къде да поставим компютъра, лесно се решава, за-

щото бързо се намира някаква маса. Теоретично компютърът
може да бъде разположен и върху кухненска маса, но това няма
да бъде полезно нито за вашето здраве, нито за качеството
на работата ви. Производителите на мебели са взели под вни-
мание препоръките на учените и желанията на потребители-
те и са създали специални компютърни маси.

Те се отличават от обикновените по това,
че имат специални отделения за различните
части на компютъра и могат да направят 
работното място компактно и удобно.

Компютърната маса е съобразена и с това да осигурява до-
бра вентилация на всички компоненти на компютърната сис-
тема. Разнообразието на тези мебели предлага триъгълни, Г-
образни и многоъгълни маси.
Ако жилището или финансовите ви възможности не позволя-

ват да се съобразите с тези основни правила на организация
на офиса вкъщи, не се захващайте с подобно начинание. Из-
воювайте си един крак място в някоя маршрутка и поемете
курс към втория си дом – офиса.

Офис 
у дома
Знаменитата Агата Кристи е обмисляла своите сююююююююююююююююююююююююююююююююююююжежежжежежежежежежежжежжееежжжжжжжжжеетттиттт
във ваната, въоръжена с голямо количество ябълки.. 
Творческите личности понякога се нуждаят от усллооллололоооввввввииввввв яя я я наанаааааа т руд, 
които са непостижими дори за големите и модерниии и фффифииифффффф рмрмррр и.ии.ии.ии

а т м о с ф е р а
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ТЪР ГО ВИЯ, ИН ЖЕ НЕ РИНГ И СПЕ ДИ ЦИЯ: 

 сиг нал но-ох ра ни тел на тех ни ка
 по жа ро из вес ти тел на тех ни ка
 тех ни ка за ви де о ко нт рол и наб лю де ние
 сис те ми за конт рол на достъ па
 радиооборудване
 видеодомофони и домофони
 кабели и акумулатори

ПРО ИЗ ВО Д СТВО: 

 уст рой ства за пре да ва не на дан ни
 цент ра ли зи ра ни съ оръ же ния за обо руд ва не 

на мо ни то ринг център
 пре дa ва не на дан ни на го ле ми разс то я ния

МО НИ ТО РИНГ:  

24-ча со во елект рон но наб лю де ние на под виж ни 
и не под виж ни обек ти по: 

 те ле фон
 ра ди овръз ка
 интернет
 телевизионна мрежа
 GSM мре жа
 GPS сис те ма

ПАТ РУЛ НА И ФИ ЗИ ЧЕС КА ОХ РА НА: 

 24-ча со ва ох ра на чрез пат рул ни ко ли
 фи зи чес ка ох ра на на обек ти
 ин ка со ва дей ност

ПРО ФЕ СИ О НАЛ НА ЗА ЩИ ТА ЕЛЕКТ РО НИК ООД, член на „DSC Бъл га рия Хол динг“: Со фия, ул. „Бу рел“ 41В, тел.: 02/9531636, 02/4006699, факс: 02/9531787, www.dscbg.com

ДИЛЪ РСКА МРЕ ЖА В ГРА ДО ВЕ ТЕ: Бур гас, Бо те вг рад, Вар на, Ви дин, Габ ро во, Доб рич, Ет ро по ле, Ка занлък, Пер ник, Пле вен, Плов див, Ста ра За го ра, Ру се, Смо лян, Хас ко во, 

Сви ленград, Хар ман ли, Дуп ни ца, Кюс тен дил,Чер вен бряг, Разг рад, Па за рд жик, Ви дин, Гор на Оря хо ви ца. 

ЕЛЕКТРОННА ЗА ЩИ ТА НА ИН ФОР МА ЦИЯ И ИМУ ЩЕ СТ ВО НА ЮРИ ДИ ЧЕС КИ И ФИ ЗИ ЧЕС КИ ЛИ ЦА

ЧРЕЗ КА ЧЕ СТ ВЕ НО ОБС ЛУЖ ВА НЕ И ДО ВЕ РИЕ.

CMYK



ОТ ЛАК ЗА НОКТИ

Постарайте се с нокти да
изчегъртате колкото е въз-
можно лака от дрехата. С па-
муче, напоено с лакочистител,
изтъркайте опаката част на
тъканта (това не бива да
правите с дрехите, в чийто
състав влиза ацетат). След
това изперете дрехата в пе-
ралната машина.

ОТ ФОН ДЬО ТЕН

С помощта на ножче за
бръснене внимателно остър-
жете горния слой от петно-
то, който не е попил в тъ-
канта. След това нанесете
малко количество препарат за
отстраняване на мазни петна
и изтъркайте лекето с чисто
бяла памучна кърпа.

ОТ ОЛИО 
И ДРУГА МАЗНИНА

Натрийте силно (с натиск)
лекето със сода бикарбонат

или с талк. Изчакайте 30–40
минути, след което изтупай-
те дрехата и я изперете на
ръка с много прах за пране.

ОТ СОС

Накиснете дрехата в студена
вода, в която сте разтворили
прах за пране, след което изча-
кайте 30 мин и я изперете.

ОТ ШОКОЛАД

Акуратно изчегъртайте гор-
ния слой на петното. Добаве-
те няколко капки нишадърен
спирт (амоняк), за да размекне
шоколада, след което изпере-
те дрехата във вода, в която
сте разтворили сапун. Преди
да изперете дрехата и в пе-
ралнята, я изплакнете хубаво
в студена вода. Старите пет-
на от шоколад върху бели тъ-
кани се отстраняват с помо-
щта на разтвор от водороден
прекис. Обработете петното,
изчакайте 10–15 мин, след кое-
то изперете дрехата на ръка.

ОТ ЧЕРВЕНО ВИНО

Веднага след като сте се по-
лели, залейте петното с мал-
ко бяло вино. След това по-
пийте петното с хартиена 
салфетка. Бялото вино може-
те да замените с минерална 
вода или с тоник.

ОТ БИРА 
ИЛИ КИСЕЛО МЛЯКО

Накиснете дрехата в топла 
вода, в която сте разтворили 
малко оцет. След това я из-
плакнете със студена вода и я 
изперете в пералната машина.

ОТ ПОТ

Петното изтъркайте с мека 
гъба, предварително напоена с 
малко оцет. След това из-
плакнете с хладка вода и из-
перете по обичайния начин.

ОТ КАЛ

Изчакайте, докато калта из-
съхне съвсем. След това аку-
ратно почистете повърхност-
ния слой на петното и накис-
нете дрехата в студена вода 
за 15–20 мин. Може да пробва-
те стария метод: натрийте 
петното със суров картоф, а 

след това изплакнете дрехата
с топла вода.

ОТ ВОСЪК

С тъпата страна на ножа
почистете засъхналия восък
от тъканта. Покрийте пет-
ното с влажна кърпа и го из-
гладете през нея (може и през
книжна салфетка). Нанесете
малко количество препарат за
петна и го оставете да по-
действа 15–20 мин, след кое-
то изперете дрехата. За да не
капне восък от свещта върху
празничната покривка, сложи-
те малко сол във вдлъбнатин-
ката около фитила.

ОТ ТУТКАЛ

Ако дадете възможност на
петното да засъхне, ще стане
невъзможно да го отстрани-
те. Затова е необходимо неза-
бавно да го обработите с па-
муче, напоено с разтворител,
а след това да изперете дре-
хата с топла вода.

ОТ ДЕЗОДОРАНТ

Изтъркайте следите от де-
зодоранта с тампон, напоен
с оцет, след което изперете
дрехата.

ПОБЕДА ПОБЕДА 
НАД НАД ТРУДНИТЕТРУДНИТЕ  

ПЕТНАПЕТНА
АКО СЛЕД ПРАЗНИЧНИТЕ КУЛИНАРНИ ОРГИИ СТЕ „НАГРАДИЛИ“ 

НЯКОЯ СВОЯ ДРЕХА С ПЕТНО, ДЕЙСТВАЙТЕ НЕЗАБАВНО! С ВРЕМЕТО 
ПЕТНАТА СЕ ФИКСИРАТ, ПРОНИКВАЙКИ НАДЪЛБОКО В ТЪКАНТА, 

И СТАВА ВСЕ ПО-ТРУДНО ДА СЕ ИЗБАВИТЕ ОТ ТЯХ.

Полезни съвети
�Преди да предприемете каквито и да е действия, внимателно проучете

състава на тъканта.

�Преди да започнете да обработвате петното, изтъркайте го със суха 

салфетка или с чиста кърпа.

�Не търкайте прекалено силно петното, за да не го „принудите“ да се

„впие“ още по-дълбоко в материята, което ще усложни неговото отстра-

няване.

�Съхранявайте препаратите за петна на видно място, за да не ви се на-

лага при нужда дълго да ги търсите. Нанасянето на препарата обикновено 

става от края към центъра на петното с кръгови движения.

�За да не изцапате други части на дрехата, подложете под лекьосаното

място суха чиста кърпа.

�Не накисвайте веднага дрехата в гореща вода. Горещата вода обикнове-

но фиксира петната.
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Азасадили още през есента.

НО АКО СТЕ ПРОПУСНАЛИ МОМЕНТА 
ПРЕЗ ОКТОМВРИ, ФЕВРУАРИ Е ВТОРИЯТ ИДЕАЛЕН 
МЕСЕЦ ДА ПОПРАВИТЕ ГРЕШКАТА. 

До началото на пролетта има още
много студени дни, а луковичните имат
нужда да преживеят един студен сезон.
Веднъж засадени, те, с малко повече гри-
жи и търпение, ще красят градината ви
през цялата година. Тази феерия може
да започне с кокичетата и минзухари-
те, подавайки се срамежливо изпод сне-
га, и да продължи с цъфтящите през
лятото и есента видове. За да редува-
те цъфтежа, трябва да изберете таки-
ва, които цъфтят през ранна пролет, в
средата на пролетта и през късна про-
лет. Ще се ориентирате по етикетите
и каталозите.
Луковичните се нуждаят от 

МНОГО СЛЪНЦЕ 
Това важи особено за луковичните, цъф-

тящи през лятото, когато всички дърве-
та и храсти са се раззеленили и могат
да правят сянка. Луковичните ще цъф-
тят по-обилно, ако са изложени на обил-
но слънцегреене. 

ТЕ СЕ РАЗВИВАТ НАЙ-ДОБРЕ 
В ОТЦЕЖДАЩА СЕ ПОЧВА.

Ако почвата е тежка (глинеста), до-
бавете малко пясък, за да я дренирате,
както и малко органична тор.
Използвайте здрави, едри луковици, с

ненарушена повърхност и без петна.
Преди засаждане луковиците се съхраня-

ват на сухо и хладно – при температу-
ра 10–15 °С.

АТРАКТИВНА АРАНЖИРОВКА 
Използвайте нечетен брой луковици на 

едно място, избягвайте правите линии и 
засаждайте групи от цъфтящи в един 
цвят луковични. За подсилване на опти-
ческия ефект използвайте по-голямо ко-
личество луковици, но минимум 10 за 
препоръчване. Някои градинари предпочи-

тат да използват един вид луковици от 
един и същ вид, примерно само розови 
лалета в единия край на градината. Дру-
ги засаждат различни по цвят расте-
ния, групирани на връзки, примерно връз-
ка червени до връзка жълти лалета.

ДРУГО РЕШЕНИЕ, ПОДХОДЯЩО ЗА САНДЪЧЕТАТА 
ИЛИ САКСИИТЕ, Е ДА СМЕСИТЕ ЛУКОВИЦИ, КОИТО 
РАЖДАТ РАЗЛИЧНИ ПО ВИД И ЦВЯТ РАСТЕНИЯ. 

Например да засадите лалета с различ-
ни нюанси на пурпурно, лилаво, розово 
и бяло. Подходящи комбинации: �муска-
ри и кокичета; жълти нарциси на пред-
на линия, а зад тях – червени лалета;

�зюмбюли (лилави) с лалета (бели);
�мускари с лалета (жълти) и т.н.
Луковиците се поставят в почвата

СЪС ЗАОСТРЕНИЯ КРАЙ НАГОРЕ 
и корените надолу. 

НАЙ-ПОДХОДЯЩАТА ДЪЛБОЧИНА НА ЗАСАЖДАНЕ 
Е ТРИ ПЪТИ РАЗМЕРА НА САМАТА ЛУКОВИЦА. 

За минзухарите и кокичетата – около
10–15 см, а за лалетата и нарцисите – 
приблизително 20–25 см.
Прекопайте мястото, което сте из-

брали, за да се отпусне почвата, раз-
пръснете малко тор за луковици, поста-
вете луковиците в земята и ги покрий-
те с пръст. И помнете, че луковиците
не бива да се допират. Разстоянието
между по-едрите цветя (зюмбюли, ла-
лета) трябва да е около 15 см, а меж-
ду по-дребните (минзухари, кокичета) – 
7–8 см.

В ЕДНА ДУПКА МОЖЕТЕ ДА ПОСТАВИТЕ 
4–5 ЛУКОВИЦИ. 

След като ги посадите, полейте почва-
та, за да улегне.

ТЕ СЕ НУЖДАЯТ ОТ ВЛАГА, ЗА ДА ЗАПОЧНАТ ДА 
ОБРАЗУВАТ КОРЕНИ. ПРЕЗ ПЕРИОДА НА РАСТЕЖ 
ПОЛИВАЙТЕ ЕДВА КОГАТО ПОЧВАТА Е ИЗСЪХНАЛА.

Преполиването може да доведе до заг-
ниване на луковиците.

СЛЕД КАТО ЦВЕТЯТА ПРЕЦЪФТЯТ 
съвсем естествено листата им пожъл-
тяват. Не бързайте да ги орязвате, а ги
изчакайте да изсъхнат съвсем. Растения-
та се нуждаят от тях за образуването
на хранителни вещества, за да цъфнат и
през следващия сезон. През първата го-
дина луковиците използват цялата хра-
нителна енергия, която имат, за да цъ-
фнат за първи път. По-нататък наторя-
вайте веднъж годишно, за да осигурите
цъфтеж през следващите сезони.

Луковичните
ко искате и във вашата градина да
разцъфнат лалета, нарциси, минзу-
хари и зюмбюли, трябва да сте ги
засадили още през есента

Луковичните

Ако не цъфнат
За това може да има няколко причини – недоста-

тъчно слънце, прекалено мокра почва, прекалено 

делене на луковицата през годините, при което

никоя от тях не е достатъчно голяма да произ-

веде цъфтеж. Единственото решение е да сме-

ните мястото.

CMY

4114 Бела, брой 2 (120), 2008

цв е т я



в
к у х н я т а

СВАРЕНИТЕ 

НА ПАРА КАРТОФИ...

...се запазват топли по-дълго

време, ако се оставят в тендже-

рата, в която са врели, и между

съда и капака се подредят няколко 

листа домакинска хартия.

Симона Пенчева

от Плевен

АКО МАНДЖАТА 

Е СТАНАЛA 

ПРЕКАЛЕНО МАЗНА...

........ хляб, коя-в нв нв нея ея се с пппуспупуспусусппупупупп ка ка ка ка ка ка 1 ф1 ффффф11 илиилиилиилиилиил я хя хя хя хя хххххлллл

знина.тото то тоототтт да да да да дд поепоемемее е еее излизлизлишишшишишншншннншнатаатаатаатаататаатат  мама маммазнзззззз

уловаРадРадРадРадРадРадРаадаРР ка ка какакакакака РадРадРадРаРаРадулоулоулолоулоулолуул

от от ототототототооо КалКалКалКалКааКККК офеофеофеофееееерррррррррр

ПЛАСТМАСОВИТЕ 

СЪДОВЕ...

......... могмогмогоггмогмогмогмогмоггмогмогмогмогмогмм ат ат ат ат ат ат ататттт т  да дадда дада да да даддаддддд се се сесесе сеесее „деде„де„дед„де„де„де„д„д зодзодзодзодзодзоддзоддориориориориоририориоририратратратраттратратратт“, “,“, “, “, “,“

каткаткаткаткаткаткак о во во во воооо ввоо  тя тятятях сх сх е ое ое ооое ое ое оостастастастасттастастастаст ви вививи ви ввиввив да дада да да да дадада прпрпрепрпрепрепрпрр стостостостстотототостои и ии ииии и

24 24 224 24 44444 часчачасчасчасччасчасчасасассса па па па п па по 1о 1о о 1111 ха ха хахахахахаааартиртиртртиртиртиенаенаенанааа са са са сасасасаалфелфеффлфелфелфелфелфелфелфеф т-т-т-тт-т-т-тт-

ка,ка,ка,ка,а,а,а,а,к напнапнапнапнапнапннаппнн оеноеноеноеноенеооена са са са са ссаа с бя бя бббя бяябб л ол олл оцетцетцетцетцетееете Н. Н. Н. НН. Насласлассласласласласласллоилоилоилоилоилоилоилоилоила-а-ааааааа-

тататта та та та атт се се сесе сессесесе сс лошлошлошлошлошошлллл а ма ма ма ма мма маа ириириириириириириириириирр змазмазмзмазззз  га гагагаагааранранранраранранранраанр тиртиртиртиртирррррррраананоаноаноаноаноаноннанн  

щще щеще щещщщщщщ изчизчзчизччз езнезнезнзне.ее.ее

ММарММарарМММММ инаинааина ЯнЯнЯнЯнЯн ЯнЯнЯневаееевеваеваевев

от от от от от тот от от ПППлеППлеПлеПлПлеПлевенвенвене

ПЪРЖЕНОТО МЕСО...

...стстааааавава ввава по-по-о-по-о-по-о-о-крекркрекререкрекрекреерехкохкохкохкохкоххкохко и  и и и ииии сочсочсочсочсочо но,но,нонн  ак акакккако о о о оооо

три-препреререререеддди ди ди дди д тотовтовтововтововтттовтт а па па па па па ппа па парчарчарчарчарчарчарчарчарчетаееететаее тата та та тататтаа се сесе се се ннанатнатнатнаттнан рррр

ен пи-ят ятят т т тяттт хубхубубхубуббхуххххх авоавовововоооооо съ съ съссъ съсссъ  с сссс ссмлямлямлян чн чн ччн ччн чннн ереерееереереереннннн п

е „масажират“ с перперперерперпер и  и и ии енеенеенеенеенеенергиргиргиргиргичноччночночночноно се се сесе „м „м „м „м„м

и обилно със зехтин.ръцръцръцръцръцръцъццце, ее,ее,ееее, е, е, е, пппполполп етиетииии об об об об обоо

та е зехтинът да проникне вЦелЦелта та та та та е зе зе зе зее

порите на месото.опопопопоппопоппоопопопопоппопп

Валя Коева

от Ловеч

КАРФИОЛЪТ...

...не потъмнява при варене, ако 

в момента на кипването във во-

дата се разбърква бучка захар.

Мариана Петрова

от София

КУЛИНАРНИтайниАРНИРНИ

Драги читателки, посветете аги читателки, посветет

ни в своите кулинарни тайни. и в своите кулинарни тайни

Най-интересните от тяхНай-интересните от тях 

ще публикуваме. ще публикувам

Адресът ни е: 1124 София,Адресът ни е: 1124 София

ул. „Загоре“ № 4, ет. 2.„Загоре“ № 4, ет. 2

А имейлът ни – й

redakciabela@cablebg.net.edakciabela@cablebg.net.

Овесени бисквити 
със стафиди

Овесени бисквити 
със стафиди

ЗА 12 БРОЯ:
125 г размекнато краве масло + още малко за намазване на тавата 75 г кафява захар 1 яйце 150 г овесени 

ядки 50 г брашно 1/2 ч. л. бакпулвер настърганата кора от 1 лимон 40 г стафиди 1 с. л. кленов сироп

Златни съвети
Ако бисквитите изгорят отгоре, веднага ги извадете от фурната, изчакайте да изстинат, след което ги посипе-

те с пудра захар, за да скриете грозния им външен вид.

Преди да добавите стафидите в тестото, предварително ги измийте с гореща вода, а след това ги посипете с 

брашно. Така стафидите ще се разпределят по-равномерно в сместа.

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. варително до 190 °С. Една Фурната се загрява предв

ицира“ с 2 слоя хартия за пе-средно голяма тава се „тапи

зва с размекнато краве масло.чене, която отгоре се намаз

2. В дълбока купа с миксер се разбиват кравето масло и В дълбока купа с миксер се

захарта до получаване на плътен крем. Добавят се яй-

цата, предварително разбити за кратко с вилица. След

това се слагат овесените ядки, брашното, бакпулверът,

стафидите, лимоновата кора, кленовият сироп и всичко

се разбърква добре.

3. Работната повърхност се посипва с брашно. От тес-

тото се оформят 12 топки с еднакъв размер, сплескват 

се да добият формата на бисквити и се подреждат в та-

вата.тттттттттттттттттаааа.а.а.а.ааааа.а.

4. т се 12–15 мин до придобиването на златистПекПекП кПекПекПППППекПекППекекекаааатататттт тааат се сеесессссссссссс 12–12–2 15 515155 5 5 минминминмимиминимин до д

цвят. Изчаква се да изстинат в тавата, след което вни-ццвяцвявяцвяцвявяцвявявят. т. тт. т. т. т.т ИзИзИзчИзчИзчИзИзчИззИИИ аквквакакакк а са ссе де де дде да иаааа изстзстзстттттзсттининанаинаинаинаиниинаи тт

мателно се отлепят от хартията и се пренареждат вматматматматматматматмаатттелнелнелнелнелнелнелнелнеелл о со сооо се ое отлетлелл пятпят от оотттттт хахаааааартртртитиртиррр ятаятаятаятатаятатая  и   

съдсъдсъдъдсъдсъдсъсъс дссъдъда заа за за за за за заа а за заа са сааа са са са ервервервввввираираираираирирараираараираирииираирирраарараане.не.не.не.не.нененене.нененененене

ВреВреВреВреВрВреВреВреВВрВремемемме ме меммеммм ззаза прпрррририиририиририририррииррирррррр готготготготготготготготготготготототтотвянвяввявянвянвянвянвявявявяввяння е:е:ее::ее:е:ее:е::: 30 30   ми минн

В еВ еВ еВ ееедднадна би бискскккквквквквквквквквквквквквквквквкввквквкквквквквкккккккквкквкквквквкквитититиитититититаитаитититататтаититтаиититтаитититтти аа:::::: 1 19 19 191999919990 к0 к00 к0 к0 к0 к0 к к0 кккалаллалалалллаа
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Сочни шашлици 
с чушки по италиански
Пресните подправки, зехтинът, маслините и 

сланината придават на блюдото почти праз-

ничен колорит

ЗА 4 ПОРЦИИ:
500 г свинско месо 2 жълти чушки 2 чер-

вени чушки 4 глави лук 5 домата (може и от 
консерва)

30 г маслини без костилки 50 г салам 5 
с. л. зехтин сол млян черен пипер зеле-
ни подправки
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Месото се измива, подсушава се и се нарязва 

на големи ккуу куубчебчетата. Чу Чушкишките те се е изми миваиват ит и се на-

рязрязрязрязр ватваватат наа наана н  едедедедри ри ири ри парпарпарпарчетчетчетчета, а, а лла укъукът –т  на на полумумесеесе-

цици.цици.ц До До Доматмататматиитеитеите се сес  нанарязр ватватватат на на на па папааррчерчерч та.та.та.аа. Зе ЗеЗе Зе З ленленле и-и-и

те те теттт подподподпрапраправкивкив  се се на накъскъсватват на на ли листаста. М. Маслслиниинииниттете тет

ссе сееес разразразра полпололполполполовяовяо ватватт.

2. МесМесМесотототоототоооо, с, с, с, салалалалл мътмът, д, омааом титтиттите, е, е масмасасаслинлинлинлиннинл итеитетеитии  и  и и и 

лллислисистаттаттата оа от пт подпдправравравравкиткиткиките се се не не набуабуабучвачвачвачвачват нт нтт на шшшшшишоишишоишоиш ---

ввве,ве,ве,в к какато тоо се се редедрредреддувауваувауув т. т. т. ШишШишШишовеовеовеовете те тете се ссе се пърпъпърпърържатжататжажажат 8–8–8–8–8– 8– 10 10 1010 0 

мминмининмм  в в в  в 2 с22 с2 с2 с. лл з. ззехтехтехх ин,ин,ин  какакака то то тоо ссе се се бобробробробръщаъщаъщаъщаат от от от оот от оот вт т вт вт вт вт вт вттт втт ссссичсичс -

ккки ки и стрстртраниани. П. ППосоосоосоосолявлявля ат ат атат се се се и си сии се пе подподправравравравравравравававававра яяяяятят я с черее н н

ппипипиппп ер ер на на вкувкувкуус.с.с.

3. ШашШашШашашлицлилицитеиттете се сесе от отстррраняаняаняаняаняанянянянянянявввввввававатвав  от тигана и се 

оооостостоставяавяав т нт а ттоплоплло мо мо ястястястястястястястсттстсстс оо. Лукът се е запържва в 

сссссъщс ата мамаммазнизнизн нана,на,а,,а,,,,, ссссм см см смсмсмсс с есен предварително с чуш-

кккиткките ии с с остостттттаататататататататъааа ка от зехз тинт а. Посолял ва ва се,се, по по--

ррръсръсррр ва ва се е е ссс с чс чс ччс чс чс ссс ерен пипер и се сервир ра катато го го арнарннниии-и-и--ии-ии--

тттуртуруртура на на ннннннннннаааааа шааа ашлиците.

ВВВВреВреВреререВререереререммме за приготвяне: 25 мин н

ВВВВВВВВВВ еВВВ днад  порция: 370 кал

Свинско на дневен ред
Кога, ако не през най-лютия месец от
зимата човек може без угризения да си
похапне свинско месце?! То е по-мазно от
телешкото и от пилешкото, но ако не
прекалявате с големината на порциите, 
няма да деформирате фигурата си.  

CMYKKKKKKKK
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Рулца от тиквички с плънка
Сервират се с пикантен сос с чушки

ЗА 4 ПОРЦИИ:
3 тиквички 150 г моркови 2 глави лук 6 с. л. зехтин 1 жълтък 
200 мл сметана 80 г галета 50 г настъргано сирене 1 с. л. нарязан на 

ситно пресен босилек 1 червена чушка 1 ч. л. червен пипер 30 г брашно 
250 мл месен бульон

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Тиквичките се нарязват на тънки парчета по дължина, които се запържват 

в 1 с. л. зехтин. Морковите и обелките от тиквичките се нарязват на сит-

но. Лукът се нарязва на ситно и половината от него се пасира с 1 с. л. зехтин.

Добавят се нарязаните зеленчуци и всичко се запържва 3 мин. В сместа се

разбъркват жълтъкът, 60 мл сметана, галетата, сиренето и босилекът. 

2. Чушката се нарязва на кубчета. Останалият лук се запържва в 2 с. л. зех-

тин, смесва се с парчетата чушка и сместа се задушава под капак 5 мин.

Подправя се с червен пипер, добавя се брашното, наливат се бульонът и оста-

тъкът от сметаната и всичко се разбърква добре. Оставя се да ври 3 мин и 

се прави на пюре с помощта на пасатор.

3. По 3 парчета тиквичка се подреждат така, че да се застъпят, върху тях се 

разпределя плънката. Парчетата (три по три) се навиват на рула, забучват 

се с клечки за зъби и се пържат в 2 с. л. зехтин. Сервират се със соса.

Време за приготвяне: 50 мин

В една порция: 490 кал

Свинско 
със зеленчуци
Задушено в нежен бульон с доматен сок

ЗА 4 ПОРЦИИ:
600 г свинско филе 3 глави лук 2 скилидки чесън 1 люта чушка 1 жъл-

та чушка 300 г домати 2 с. л. олио сол млян черен пипер 1 с. л. до-
матено пюре 500 мл бульон 150 г зелен грах 1/4 ч. л. червен пипер
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Филето се нарязва на ленти. Лукът и чесънът се почистват и нарязват на 

ситно. Семките на лютата чушка се отстраняват и тя се нарязва на дребно.

Жълтата чушка се нарязва на сламки. Доматите се бланшират, заливат се

със студена вода, обелват се и се нарязват на кубчета.

2. Месото се запържва и овкусява с подправките. Добавят се лукът, чесънът,

лютата чушка и доматеното пюре. Всичко се обърква и се пържи още 2 мин,

залива се с бульона и се задушава под капак 20 мин. Накрая се слагат сламки-

те чушка, зеленият грах, доматите и ястието се задушава още 10 мин. Посо-

лява се, поръсва се с черен пипер и се подправя с червен пипер. По желание се 

украсява със стръкчета магданоз.

Време за приготвяне: 40 мин

В една порция: 280 кал

Ароматно месо по тайландски 
Предварително се маринова с вино и ананас

ЗА 4 ПОРЦИИ:
400 г свински шницели 1 консерва ананас (425 мл) 3 с. л. соев сос 2 с. 

л. бяло вино 3 с. л. нишесте 2 червени чушки 2 с. л. олио 2 с. л. кетчуп
1 с. л. оцет сол захар

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Месото се нарязва на ивици. Ананасът се отцежда и сокът се запазва в 

отделен съд. 2 с. л. от него се смесват с 2 с. л. соев сос, виното и с 2 ч. л. ни-

шесте. Месото се полива с тази смес и се маринова около 30 мин.

2. Чушката се нарязва на ивици. Месото се изважда от маринатата, подсуша-

ва се върху салфетка и се запържва в олиото. След 10 мин към него се добавя

нарязаната чушка и се запържва заедно с месото. Ястието се залива с мари-

натата и се задушава 10 мин.

3. Останалият ананасов сок, нишестето, кетчупът и оцетът се смесват и

се добавят към месото, като се изчаква сместа да кипне. Добавят се парче-

тата ананас, изчаква се да се задушат и ястието се подправя със соевия сос

и с малко захар. По желание се украсява със зелени подправки. За гарнитура се

сервира сварен ориз. 

Време за приготвяне: 30 мин

В една порция: 320 кал

CMYK

1117Бела, брой 2 (120), 2008



в
к у с н и  м а р ш р у т и

А
рунас не е от хо-
рата, които по 
три пъти на ден 
си задават въпро-

са „Какво да сготвя?“. Ма-
кар че преди да дойде в Бъл-
гария не е имал и най-мал-
ка представа как се свеще-
нодейства между тенджерите 
и тиганите в кухнята. Като 
щастливо женен от 22 годи-
ни мъж с две големи дъщери 
е разчитал основно на кули-
нарните таланти на съпруга-
та си. Единственият му ку-
линарен подвиг в Литва бил 
приготвянето на шашлик. Ко-
гато обаче служебен ангажи-
мент го запраща за две годи-
ни в страната ни, на Арунас, 
както се казва, му се наложи-
ло да повика неволята. Ока-

зало се, че има кулинарни та-
ланти – освен че на местна 
почва се увлича от необичай-
ното за него занимание, под-
хожда артистично към готве-
нето и днес дори има няколко 
„авторски“ рецепти в „архи-
ва“ си. „Да, използвам точно 
написани рецепти – съгласява 
се той, – но към тях обик-
новено добавям по нещо или 
забравям друго и така винаги 
се получава нещо ново и раз-
лично. Особено ми е прият-
но, когато готвя за някого. 
Така имам чувството, че да-
вам нещо от себе си на хора-
та. А аз обичам да давам.“
Истината е, че кулинарни-

ят вкус на българина е доста 
различен от литовския. Наши-
те манджи са прекалено „ос-

три“ за небцето на литовеца.
Сигурно заради силните под-
правки, които използваме. По
думите му литовските ястия
са „по-деликатни“. Несвикнал 
с храната по нашенски рецеп-
ти (особено с ястията, кои-
то се подправят с чубрица),
а и от носталгия по дома, в
България Арунас се научава да
готви сам литовска храна. 

ЛИТОВСКАТА 
КУЛИНАРНА КУЛТУРА

Влияние върху литовската 
кухня са оказали руската, пол-
ската и немската. Най-чес-
то консумираните храни по
тези географски ширини са
картофите, месото, морска-
та и сладководната риба, зе-
ленчуците и бобовите расте-

ния. Месото се приготвя по
най-различни начини и се под-
нася на едри късове. Най-по-
пулярен е шашликът, който
всеки мъж в Литва умее да
прави (национален приоритет,
за който можем да поспорим
в чия полза е – на мъжете
или на жените). „Шашликът
е повече ритуал – обясни ми
Арунас. – Винаги се готви на
открито, всички излизат сред
природата, без значение дали
е зима или лято.“ 

КАРТОФИТЕ 
освен като гарнитура по-
често присъстват в меню-
то като основна съставка на
манджите. Националното яс-
тие на литовците са цепели-
ните (вид картофени зрази),
плокщайнът (картофен пу-
динг), картофените запеканки
и кугелът (рецептата ще на-
мерите по-долу), който много
прилича на българската муса-
ка. Но само по съставки, не
и по вкус. Основната разлика
при приготвяне на картофени
специалитети е заготовката
на картофите. В състава на
литовските манджи картофи-
те почти винаги се настър-
гват сурови, докато ние ги
пасираме след термична обра-
ботка, а нерядко ги варим и
цели с обелките. „Направени
с настъргани картофи, кар-
тофените блюда имат корен-
но различен вкус“ – убеждава
ме моят домакин.

„ГОТВЕНЕТО Е ДАВАНЕ“
АРУНАС ТАРАШКЕВИЧУС:

говски директор на верига магазини в ААруАруАруАААруАруАрурурурууАААрАруруруАруАрруА уунананннаааасасасаснааннанаанннна  Та Та Та Тарашрашрашрашашрашкевкевкевкевкекеве иииичччучуииииичч с ес е тъ търгрг

рез октомври 2005 г. Впечатлен е от ер-ББълБълБълБъБълБъълБълълълълълълБББББълББълъБълъъ гагагагаааарарггаарггааагггагагагаарг ия.ия.ия.ия. Пр Пр Пр Пристистистистистисттиигигиггггаииггагииггггги  у у наснас прпр к в 2005 ВББББББББББ ППППП

ите водачи на превозни средства, отббапбапбаапапапапапбаббапбапаапапбб ппбапбапббаб   шшшшшшшооошшшш шшшшофьофьофьофьорлърлърлърлъка ка ка ка кака нананаанааа ана наааааа бълбългаргарскиск

с ракия за „гарнитура“, от черноокитешопшопшшопшошопшопопопопшопшшоппопошопшшопшопшш скскскскккакакакаскскскккскксккссксс та та та тат салсалсалсалалсс атаатаатаататаата, н,  но со самоамо с с

хубост на нашите планини. За родната ббъббълббълълълълълълббълълбббълбббъъббъъъ ггаргаргаргаргаргаррррргаагарггаргаг рааарг рки ки ки к и ои ои ои оот нт нт нт нннеизеизеиеизззеизеизззззммерммернатната а

о да се гледа, а не да се слуша. Мечтаеччаччалчалчаалалалалалалчааалчаалчаачч гагга га агага гггаггагаггагагагаггааааа смясмясмясмяс та,та,та,та, чече чече тр т тр тр трр тррррррряябвябвя а са самоам

твори собствен ресторант.дадададаааа а ддадаааадаааддада сессе се се сесе сесеесе се ессеесссеее вввввървввввърввървввввв не нене не в Лв Лв Лв Литвитвитвитвитввитвваааааааа иаа иааа  дада отот
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Национална гордост за ли-
товците са и различните ви-
дове домашни сирена, включи-
телно и десертни видове на 
основата на извара, напомня-

рпонето и чийзкей-
опулярност в Литва 
т и гъстите зеленчу-
: хлодник, борш, за-
от руската кухня, и 
па. 

ТУРШИИ, 
НО С ПО-МАЛКО СОЛ

Преобладаваща гарнитура ос-
вен картофите са и пригот-
вените по различен начин зе-
ленчуци. Сезонно литовците 
като нас правят туршии, ки-
село зеле и затварят бурка-
ни с кисели краставички. За 
разлика от българските обаче 
литовските туршии се кон-
сервират с по-малко сол.
Оризът и тестените изде-

лия се консумират по-малко в 
Литва. Там повече обичат яс-
тия с мляко и сметана, под-
правени с любимите на лито-
вците гъби.
Студените предястия обик-

новено се правят от риба. Лю-
бими литовски специалитети 
са различно приготвени риби и 
рибни деликатеси. Излазът на 
море и голямото изобилие от 
езера – над 3000 на площ само 
от 65 200 кв. км – обясняват 
интереса както към риболо-

ва, така и към рибните спе-
циалитети. Национална напит-
ка е бирата. Литовските бири
„Швитурис“ (Svyturys) и „Ка-
ланпилис“ (Kalnapilis(( ) печелят
високи награди в света на раз-
лични конкурси на бирата за
периода от 2001 до 2006 г. 

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА 
КУЛТУРНИ РАЗЛИЧИЯ

Никога не съм била в Литва, 
но след срещата ми с Арунас
ми се прииска да посетя тази
малка страна. Магнетични са
носталгията и настроението,

с които той ми разказа за
прелестите на страната си,
за тихите усмивки по лица-
та на хората, които тук му
липсват, за уравновесения на-
чин на живот, който по нищо
не се родее със забързания ри-
тъм в България.
Според Арунас литовците не

са толкова емоционални като
българите: „Българите демонс-
трират емоциите си навсякъ-
де – на работното място, на
улицата – като на карнавала в
Рио.“ Арунас си обяснява тем-
перамента ни с това, че жи-

веем по на юг от Литва. Впе-
чатлява го и това, че в Бълга-
рия често се храним по ресто-
ранти, докато в Литва пред-
почитат домашния уют: „Ли-
товците ходят на ресторант,
ако има някакъв специален праз-
ничен повод“ – поясни той.
Според Арунас българинът

„повече се грижи за себе си,
защото, ако реши, че е важно
и неотложно да си изпие ка-
фето и да си изпуши цигара-
та на спокойствие, работата
може да почака“. А за лито-
веца това не е толкова... за-
дължително. 
У нас Арунас за първи път

среща неразбиране не заради
това, че не владее български, а
заради утвърдителното покла-
щане на глава в знак на съгла-
сие,  което от българите се
тълкува като знак за несъгла-
сие. А иначе по отношение на
езика се оказа, че български-
ят и литовският имат някол-
ко думи, които си приличат:
„Великден“, „Коледа“, „велик“,
„килим“, „дясно“ и „матрак“. 
От Арунас научих също, че

литовците помнят миналото
си, защото то им показва как
се гради демокрация в мал-
ка държава, как се съхраня-
ват паметници от миналото
за бъдещето, как се решават
проблеми по пътя към член-
ство в ЕС.

основата 
щи маскар
ка. На по
се радват
кови супи
имстван о
гъбена суп

Т
НО С П

Минало незабравимо
През Първата световна война Литва е окупирана от Германия. През

1918 г. във Вилнюс представителството на литовския народ – Съвет на

Литва – провъзгласява независима Литва. През 1940 г. на територията 

на Литва са въведени съветски войски и Литва е присъединена като съюз-

на република към СССР. Започват тежки времена за страната. По време на

сталинския период в Кавказ, в Сибир и в други области на Съветския съюз

са изселени близо 40 хиляди литовци – цветът на интелектуалния елит.

Литва загубва 20% от населението си от репресиите. Сринати са много

от литовските храмове, унищожени са паметници на културата. 

През 1941–1944 г. Литва е окупирана от Германия, а през 1944 г., когато 

Съветската армия разгромява германските войски и до 1991 г. Литва ос-

тава в състава на СССР. По-късно, през 1970 г., в Литва възниква диси-

дентско движение. През 1990 г. е приета декларация за независимостта 

на страната от съветската власт, която е отхвърлена в Москва. Започ-

ва икономическа блокада на прибалтийската република, на която литовците

реагират с пеещи митинги и жива верига от Латвия чак до Естония.

На референдум 1991 г. литовците гласуват за своята независимост. Тя е 

приета първо от Запада, после и от Русия. Затова част от празниците на

този изстрадал народ са свързани с борбата за независимост. Но въпре-

ки че са претърпели толкова разрушения и унижения, литовците не са пре-

топили и не са унищожили паметниците, останали от съветската окупа-

ция и от времето на Сталин. Съхранили са ги в частен музей, защото това 

е историята, която според тях не бива да се забравя. „Децата ни трябва да

знаят, че сме преживели такива времена – смята Арунас, – за да растат с

достойнство и самочувствие в ЕС.“ 

ИЛИ МУСАКА ПО ЛИТОВСКИ
ЗА 6 ПОРЦИИ:

2 кг картофи
1 кг кайма
3 глави кромид лук
2 яйца
2 скилидки чесън
200 г настърган кашкавал
1 кофичка майонеза

(може и заквасена сметана)

сол и черен пипер на вкус

КУГЕЛ
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ЯстстЯстиетиети о со се не ннна-а-а-
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кугкугккуккк ел ел е аее айрррараааарайрраррар нътнътнътнътттттттнъттт. .

На дъното на тава, която предварително е нама-

зано с краве масло, се разстила половината от 

картофената маса. Изравнява се и върху нея се 

разстила каймата. Отгоре се изсипва останала-

та картофена смес.
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1 ФЕВРУАРИ – 
ТРИФОНОВДЕН
На този черковен празник се 

чества св. мъченик Трифон, 
който след жестоки мъчения 
за Христа бил посечен с меч 
по времето на римския им-
ператор Декий Траян – един 
от настървените гонители на 
християните.
На народа този ден е по-

знат още като Трифон Заре-
зан, Трифон Чипия или Трифон 
Пияница.

НА ТОЗИ ДЕН СЕ ЗАРЯЗВАТ ЛОЗЯ-

ТА. ДОМАКИНИТЕ СТАВАТ МНО-

ГО РАНО И МЕСЯТ ОБРЕДНА ПИТА, 

НАШАРЕНА ОТГОРЕ С ЛОЗОВО 

КЛОНЧЕ И ЛОЗОВ ЦВЯТ (РЕСА). 

ЦАР НА ЛОЗЯТА

Царят трябвало задължи-
телно да е заможен, късмет-
лия и лозето му да е било 
плодородно през предишната 
година. Лозарите го окичват 
с венец, изплетен от лозови 
пръчки, качват го на колесар 
(двуосна каручка), който те-
глели те самите, и с гайди и 
гъдулки или със зурли и тъ-

пани тръгвали на тържестве-
на процесия из селото. Оби-
каляли всички къщи за здра-
ве и берекет и пийвали от
виното, с което стопаните
ги черпели. Остатъка излива-
ли върху Царя на лозята. Гор-
кият цар! Той ставал мокър
до кости и затова на лозари-
те им се налагало често да
го пренасят до неговия дом,
за да се преоблече! След като
обиколял всички къщи, Царят
на лозята правел богата тра-
пеза у дома си и всеки жител 
на селището минавал оттам,
за да се нагости и да пий-
не вино. Задължително усло-
вие било в края на този ден
Царят на лозята да е довол-
но пиян, за да се „гарантира“
с това плодородието на лозе-
то през настъпващата годи-
на. Затова и народът го на-
ричал Трифон Пияница.

ДРУГОТО МУ ИМЕ – 
ТРИФОН ЧИПИЯ 

произлиза от една приказка,
разказвана от уста на уста
през годините. Св. Богороди-
ца отишла да си чете молит-
вата и на връщане минала по-
край Трифон, който бил в ло-
зето и зарязвал лозите. Поз-
дравила го с „Помага Господ“,
но той не отговорил, а є се
присмял, като я видял с дете
на ръка. Св. Богородица мно-
го се натъжила, отишла при
жената на Трифон и є каза-
ла: „Трифонице, вземи кърпи
и връзки и бързо отивай при
мъжа си на лозето, защото
той си отряза носа!“ Затича-
ла се жена му и право на ло-
зето, а мъжът є я попитал 
защо е толкова запъхтяна. Тя

му обяснила случката. Тогава
той се присмял и казал: „Не
вярвай на тези глупости, аз
да не съм толкова пиян, та
да зарязвам лозето неправил-
но и да си отсека носа.“ И
когато замахнал, за да покаже
как не е правилно да се заряз-
ва лозе, си отрязал носа и ос-
танал чип, без нос. 

В НАШИ ДНИ

на този ден празнуват всич-
ки с името Трифон. Това е
и професионалният празник
на всички лозари, винари и
кръчмари. Спазва се и риту-
алът по зарязването на ло-
зите. Преди да започне той,
лозарят се обръща на изток,
прекръства се три пъти и се
моли на господ за берекет на
лозето. След това се изби-
рат три главини от лозето и
се отрязват три лозови пръч-
ки, от които се прави вене-
цът за главата на Царя на
лозето Трифон, който е из-

бран за този година. Краища-
та на зарязаните лозички се
поливат с червено вино, за да
се прогонят болестите по ло-
зята и да се подсигури плодо-
родието за настоящата годи-
на. В някои области на Бълга-
рия порязаните места се по-
ливат със светена вода и се
поръсват с пепел, която е за-
пазена специално от горенето
на бъдника. 
На трапезата се слагат и

разнообразни захаросани печени
ядки и сладки сушени плодове,
за да е плодородно и сладко
гроздето през годината.

КОРЕНИТЕ 
НА ПРАЗНИКА 

Етнографите са единодуш-
ни, че генезисът на Трифонов-
ден тръгва още от Диониси-
евите празници. По времето
на тези празненства траките
се отдавали на пирове, леност
и сексуална разюзданост.

ИНТЕРЕСНОТО Е, ЧЕ ТОЗИ ПРАЗ-

ÏÐÀÇÍÈÖÈÒÅ ÍÀ 

ÔÅÂÐÓÀÐÈ
ВИНО И ЛЮБОВ
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НИК Е ВЪЗНИКНАЛ ТОЧНО ПО НА-

ШИТЕ ЗЕМИ ПРЕДИ 3000 ГОДИНИ!

В ОМИРОВИЯ ЕПОС СЕ СПОМЕ-

НАВА, ЧЕ РОДИНАТА НА ВИНОТО Е 

ТРАКИЯ, КОЯТО СПОРЕД АНТИЧ-

НИТЕ ИЗТОЧНИЦИ Е РОДИНАТА НА 

БОГ ДИОНИС – ПОКРОВИТЕЛЯ НА 

ВИНОТО.

Много от ритуалните злат-
ни и сребърни чаши, намерени 
от този период, изобразяват 
сцени от тези празненства 
– бог Дионис, заобиколен от 
свита сатири. Затова днес 
по време на празненствата в 
чест на свети Трифон Царят 
на лозето се придружава от 
група млади мъже, преоблечени 
като козли (сатири).
По православния календар 

този празник настъпва на 1 
февруари, но все по-често ма-
сово се празнува на 14 фев-
руари, когато се отбелязва и 
Свети Валентин – Денят на 
влюбените, който няма сла-
вянски корени. Честването на 
този ден е навлязло отскоро 
в нашето битие.

ОТ УВАЖЕНИЕ 
КЪМ ВИНОТО

Виното винаги е било смя-
тано за свещена напитка и е 
било принасяно в дар на бого-
вете. Дори по време на еги-
петските династии то било 
привилегия само на висшите 
класи – обикновените хора не 
са пиели вино.

НЯКОЛКО ГОДИНИ СЛЕД ОСНОВА-

ВАНЕТО НА ДРЕВЕН РИМ НА ЖЕ-

НИТЕ НЕ СЕ ПОЗВОЛЯВАЛО ДА 

ПИЯТ ВИНО В ГРАДА. НАРУШИ-

ТЕЛКИТЕ ГИ ГРОЗЯЛА ЕКЗЕКУЦИЯ.

Слава богу, днес виното е 
достъпно за всички. Православ-
ните християни го отъжде-
ствяват с Христовата кръв. 
Предлагам ви няколко изпита-
ни рецепти, с които можете 
да подсилите неговите магиче-
ски свойства

Любовно биле
Към 1 л червено сухо мерло прибаве-

те 100 мл натурален сок от червени

боровинки,100 мл натурален сок от

портокал, щипка смлян джинджифил,

1 ч. л. смляна канела, смляно индийско

орехче (на върха на ножа), 2–3 зрънца 

карамфил и малко смлени портокало-

ви кори. Сложете бутилката на хлад-

но и тъмно място (може и в хладил-

ник) и изчакайте 3 дни. Три пъти на

ден трябва да разклащате сместа.

Преди да сервирате любовния елик-

сир, го прецедете през марля.

Билково вино
В 1 л червено сухо вино разбъркай-

те 20 г сушен градински пелин, 20 г 

градинска чубрица, 20 г лютива мен-

та и 5 съцветия лайка. Нека вино-

то да престои с подправките 10 дни.

След това го прецедете и разбъркай-

те в него 100 г мед. Така приготвена-

та смес е една изключително лекови-

та и ароматна напитка. Леко загря-

та с 4–5 зърна черен пипер, успешно 

лекува настинки и грипни състояния. 

Трябва бързо да я изпиете, защото

не е много трайна (след прибавянето

на меда може да „издържи“ не пове-

че от 5 дни).

2 ФЕВРУАРИ – 

СРЕТЕНИЕ 

ГОСПОДНЕ 
На този ден се навършат 40

дни от рождението на Исус.
Тогава той бива занесен в йе-
русалимския храм, за да бъде

посветен на Бога. Това е един
от 12-те най-велики черков-
ни празници през годината.
Дори и в наше време, когато
новородените навършват 40
дни, майките им ги занасят в
църквата, за да им бъде про-
четена специална молитва за
здраве и благополучие.

АКО НА ТОЗИ ДЕН ПОЛУЧИ-

ТЕ ПАРИ, ЩЕ ПОЛУЧАВАТЕ ПРЕЗ 

ЦЯЛАТА ГОДИНА, А АКО ДАДЕТЕ 

ПАРИ, ЩЕ ДАВАТЕ ПРЕЗ ЦЯЛАТА

ГОДИНА! ЗАТОВА ВНИМАВАЙТЕ!

На Сретение Господне
задължително се месят пи-
тки и се носят поне в две
къщи.
Трябва старателно да изби-

рате кого ще срещнете на
този ден, защото какъвто е
първия срещнат от вас чо-
век, такава ще е и цялата
ви година.

3 ФЕВРУАРИ – 

СИМЕОНОВДЕН

1, 2 И 3 ФЕВРУАРИ (ИЛИ Т. НАР. 

ТРИФОНЦИ) СЕ ПРАЗНУВАТ В

ЧЕСТ НА ВЪЛЦИТЕ И ТОГАВА НЕ 

БИВА ДА СЕ РАБОТИ НИЩО. НАЙ-

ВЕЧЕ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПИПАТ НО-

ЖИЦИ, ЗА ДА БЪДАТ ЗАТВОРЕНИ

ЧЕЛЮСТИТЕ НА ВЪЛКА. 

На 3 февруари се месят
малки колачета, които се по-
ставят в хранилките на жи-
вотните, за да не бъдат на-
падани те от вълци през го-
дината. 
На този ден имен ден праз-

нуват всички Симеоновци и
Симеонки.

10 ФЕВРУАРИ – 
Св. ХАРАЛАМПИ
Наричат го още и Чумин

ден. Църквата чества св. ве-
ликомъченик Харалампи, кой-
то е бил посечен в името на
Христа през 190 г. в гр. Маг-
незия в Тесалия (Гърция). Спо-
ред народното вярване свете-
цът е повелител на болестта
чума и закрилник на пчелите.

ДОМАКИНИТЕ СТАВАЛИ МНО-

ГО РАНО И ИЗМИТАЛИ СТАРАТЕЛ-

НО ЦЯЛАТА КЪЩА, ЗА ДА ПРОГО-

НЯТ ВСИЧКИ БОЛЕСТИ. ИЗПИЧА-

ЛИ МАЛКИ ПИТКИ, НАМАЗВАЛИ ГИ 

С МЕД, ОСВЕЩАВАЛИ ГИ И ГИ РАЗ-

ДАВАЛИ ЗА ЗДРАВЕ. 

Част от светения мед се
запазвал като цяр за през

годината. Има поверие,
че ако на Свети Ха-
ралампи жените пле-
тат, предат, шият

или перат, ще се раз-
болеят от чума.

11 ФЕВРУАРИ – 
СВ. ВЛАСИ, 

ВЛАСОВДЕН 
Чества се св. свещеномъче-

ник Власи Севастийски, който
е посечен в името на Христа
през 312 г. Този ден народът
е посветил на впрегатния до-
битък. Затова на тази дата
добитъкът не се впрягал. 

НА ВЛАСОВДЕН РАНО СУТРИНТА

ВСЯКА СТОПАНКА МЕСИ ПОГАЧА

И Я ЗАНАСЯ, ДОКАТО Е ОЩЕ ТО-

ПЛА, В ЧЕРКВАТА, ЗА ДА СЕ ОС-

ВЕТИ. СЛЕД ТОВА Я РАЗДАВАТ ЗА 

ЗДРАВЕ НА ДОБИТЪКА.

Има поверие, че ако на Вла-
совден жените пипат брашно
или бъркат в кацата със си-
ренето, ще се разболеят.

МИШЕЛ

Следи прогнозата
Първите три дни на февруари народът наричал първи, втори и трети Три-

фонец. Каквото е времето през всеки от тях, такова ще е то съответно

през месеците февруари, март и април. Ако на 1 февруари е ясно, реколта-

та от царевица ще е обилна. Ако на 2 февруари времето е хубаво, житото 

ще е плодородно, а ако вали сняг – кошерите ще са пълни. Ако на 3 февруа-

ри времето е хубаво, ще има плодородие. Ако през трите Трифонци време-

то е ясно, цялата година ще е плодородна. Ако на Трифоновден времето е

ясно, лятото ще е хубаво. Ако вали дъжд, виното ще е добро, ако вали сняг – 

пчелите ще са многобройни и ще има мед. А ако грее слънце – житото и коп-

рината ще са в изобилие. Ако на Сретение Господне времето е хубаво, 40

дни след това ще е хубаво. Ако е лошо – 40 дни занапред ще е лошо. Каквото

е времето на този ден, такова ще е до половината на март. Ако на Срете-

ние Господне вали дъжд, ще вали дъжд и по средата на лятото. Каквото е 

времето на Симеоновден, такова ще е времето и на Гергьовден. Ако време-

то на Симеоновден е ясно, лятото ще е дъждовно, ветровито и студено. Ако

вали дъжд, есента ще е дъждовна. Ако през първата седмица на февруари 

вали сняг, годината ще е плодородна. 
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Анкета редстоящия 10-годишен юбилейНА СПИСАНИЕ „БЕЛА“ по повод п

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: ........................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................

ІІ. ЗА „ВРЪЗ КА ТА“ ТИ С БЕ ЛА
1. От ко га че теш спи са ни е то?

От са мо то на ча ло (19.02.1998 г.).
От 5–6 го ди ни.
От 1–2 го ди ни.

2. Откъ де на у чи за не го?
От про че те но в печа та.
От рек ла ма по ра ди о то/в мет ро то/

по те ле ви зи я та/в ин тер нет.
От при я тел/ка.
От сер ги я та.
Не си спом ням.

3. Кол ко чес то го ку пу ваш?
Все ки ме сец.
През ме сец.
По-ряд ко.

4. Случ ва ли се да не мо жеш да на ме риш 
спи са ни е то в разп ро ст ра ни те лс ка та 
мре жа?

Не.
Да, в град .................................................

5. Кол ко ду ши ос вен теб у до ма (или в офи-
са) че тат ку пе но то от теб спи са ние?

Един.                Два ма.    
Три ма.                По ве че.

6. Кол ко вре ме па зиш все ки за ку пен брой?
До ка то го про че та.
Ня кол ко ме се ца.
Око ло го ди на.
Па зя си всич ки ку пе ни бро е ве.

7. Кое те на ка ра да ку пиш пос лед ния брой:
Ко ри ца та.
Анон си те вър ху нея.
Лю бо пи т ство то да про че теш след ва-

щи те ма те ри а ли.
Дру го: .........................................................

...........................................................................
8. Ку пу ваш ли дру ги спи са ния ос вен 
„Бе ла“?

Не.
Да. (Кои са те?): ....................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................
9. При ла гаш ли съ ве ти те на „Бе ла“ на 
прак ти ка?

Да.
Не.
По ня ко га.

10. Ако не, как во ти пре чи?
Лип са на вре ме.
Лип са на сред ства.
На ми рам ги за неп ри ло жи ми.

11. Как най-об що би оп ре де лил/а спи са ни-
е то?

Ин те рес но.
По лез но.
Ед но об раз но.
„Близ ко“.
Дру го: .........................................................

...........................................................................
12. Це на та съ от ве т ства ли на ка че ст во-
то и съдър жа ни е то на „Бе ла“?

Це на та съ от ве т ства.
Це на та е нис ка.
Це на та е ви со ка.

13. Как во ис каш да се про ме ни в спи са ни-
е то?

Текс то ве те.
Ди зайнът.
Илюст ра ци ите.
Ни що.
Друго: .........................................................

...........................................................................
14. От бе ле жи не по ве че от три от не ща-
та, за ра ди ко и то си го ку пу ваш:

Те ми те.
Стилът.
Иде и те.
Прак тич ни те съ ве ти.
Ко ри ца та.
Оформ ле ни е то.
Дру го: .........................................................

...........................................................................

...........................................................................

ІІІ. ЗА СЪДЪР ЖА НИ Е ТО
1. Кои руб ри ки в „Бе ла“ че теш с най-го-
лям ин те рес?

Мо да
Кра со та и здра ве
Да по го во рим
„Бе ла“ в кух ня та
Ин тер вю
Звез ди
Хая
Еко
Тя и той
Те за нас
Ин тим но
Де ца
По све та
Спектър
Аст ро на ви га тор
Дру ги: .........................................................

...........................................................................

...........................................................................
2. Как во дру го би ис кал/а да проче теш?
По со чи те ми или руб ри ки:
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
3. Как во спо ред теб не му дос ти га на спи-
са ни е то?
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
4. Кое е из лиш но в не го?
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
5. Как пред по чи таш да бъ де под не се на 
ин фор ма ци я та?

Как то до се га.
По-крат ко.
По-под роб но.
С по ве че прак тич ни съ ве ти.
С по ве че за кач ка.

попълни, изреж
и и изпрат

и на адреса на редакцият
а
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ІV. ЗА ОФОРМ ЛЕ НИ Е ТО
1. Как во ха рес ваш и как во не в гра фич ния 
ди зайн на „Бе ла“?
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
2. Как ва тряб ва да бъ де ко ри ца та на спи-
са ние ка то „Бе ла“?
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
3. Коя е лю би ма та ти ко ри ца за 2007 г.?
...........................................................................
...........................................................................
4. Как во по-точ но е мне ни е то ти за нея?

Хва ща око.
Стил на е.
Пре диз вик ва ме да пог лед на вът ре.
Без лич на е.
Не ку пу вам „Бе ла“ за ра ди ко ри ца та.
Дру го: .........................................................

...........................................................................
5. Как во е мне ни е то ти за ко ри ци те през 
2007 г. ка то ця ло:

Зна чи тел но по-доб ри са от пре диш-
ни те го ди ни.

То ва спи са ние зас лу жа ва по-доб ри ко-
ри ци.

Дру го: .........................................................
...........................................................................
6. Би ли си ку пил/а спи са ние един стве но 
за ра ди ко ри ца та:

Да.
Не.

V. ЗА РЕК ЛА МА ТА
1. Ку пу ваш ли от про дук ти те, рек ла ми ра-
ни в спи са ни е то?

Да. Те са: ..................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

Не.
2. Как възпри е маш и оце ня ваш присъ-
стви е то на рек ла ми те в спи са ни е то ка-
то ця ло?

Ак ту ал но.
Ин фор ма тив но.
Без лично.
Ефект но.
До сад но.
По лез но.
Пре ка ле но мно го на брой.
Дру го: .........................................................

...........................................................................

VI. ВЪП РО СИ КЪМ 
НАЙ-ВЕР НИ ТЕ НИ 
ДЪЛ ГО ГО ДИШ НИ ЧИ ТА ТЕ ЛИ 
1. Кой е на ко ри ца та на стот ния брой на 
спи са ние БЕ ЛА?
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
2. Кои два ма мъ же са из ли за ли на ко ри ца-
та на лю би мо то ти спи са ние?
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
3. Кой ре дак ци о нен ма те ри ал най-сил но 
те е впечат лил? 

...........................................................................

...........................................................................
4. Кои про дук ти и ус лу ги, рек ла ми ра ни в 
БЕ ЛА, полз ваш?

...........................................................................

...........................................................................
5. Как во лич но би ис кал/а да ка жеш, да по-
же ла еш или до пре поръ чаш на БЕ ЛА по по-
вод предс то я щи ят є 10-го ди шен юби лей?

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

Важно

Наградите са осигурени от

Ïðè ÿ òå ëè íà ÁÅ ËÀ,
Áëà ãî äà ðèì âè! Áëà ãî äà ðèì íà õè ëÿ äè òå äúë ãî ãî äèø íè
è íî âè ÷è òà òå ëè çà ïîäê ðå ïà òà, çà ëî ÿë íî ñò òà, çà ãî äè-
íè òå, èçâúð âå íè çà åä íî!
Î÷àê âà ìå âà øå òî ó÷àñ òèå â àí êå òà òà, êî ÿ òî ùå áú äå
ïóá ëè êó âà íà â òðè ïî ðåä íè áðîÿ. Ïîïúë íå òå åä íà îò òÿõá á
è èçï ðà òå òå íà àä ðå ñà íà ðå äàê öè ÿ òà (âèæ íà ñòð. 1).
Äå ñåò îò äúë ãî ãî äèø íè òå ÷è òà òå ëè, èç òåã ëå íè ÷ðåç æðå-
áèé, ùå áú äàò:

óäîñ òî å íè ñ ÁÅ ËÀ ÏÐÈÇ 10 ãî äè íè;
ïî êà íå íè íà þáè ëåé íî òî ïàð òè íà ÁÅ ËÀ;
íàñ òà íå íè â ëóê ñî çåí õî òåë, îáã ðèæ âà íè è ãëå çå íè 

ñúñ ÑÏÀ è êîç ìå òè÷ íè ïðî öå äó ðè;
ñþðï ðè çè ðà íè ñúñ ñïå öè àë íè íàã ðà äè: îá çà âåæ äà íå 

çà äî ìà, áÿ ëà è ÷åð íà òåõ íè êà, îá ëåê ëî, åêñ êóð çèè è 
äðó ãè.
Îñ âåí òÿõ 100 äðó ãè ÷è òà òå ëè ùå ïî ëó ÷àò ïî äàðú öè è 
ðåê ëàì íè ìà òå ðè à ëè íà ÁÅ ËÀ.

Èìåíàòà íà óäîñòîåíèòå ñ ÁÅËÀ ÏÐÈÇ 10 ãîäèíè ùå áúäàò ïóáëèêóâàíè â áð. 5/2008 ã.
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ОВЕН

Проверка на издръжливостта ви

ТЕЛЕЦ

Хиперактивни сте

БЛИЗНАЦИ

Изнервени и сприхави сте

РАК

Радвате се на публичност

ЛЪВ

Общ език с шефовете

ДЕВА

Трудности в работата

ВЕЗНИ

Пари и удоволствия

СКОРПИОН

Заредени сте с оптимизъм

СТРЕЛЕЦ

Вземете си отпуска

КОЗИРОГ

Планирате бъдещето си

ВОДОЛЕЙ

Потъвате в измислен свят

РИБИ

Спонтанни и непредсказуеми сте

ПОДХОДЯЩИТЕ ЛУННИ ДНИ ЗА диети, разкрасяване, лечение, почистване 
на дома, шопинг, грижа за цветята и посещение при зъболекар

ЛУНЕН КАЛЕНДАР

КАКВИ СА ХОРАТА С МЕРКУРИЙ В ТЕЛЕЦ
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Ф евруари много често ще проверява издръж-
ливостта ви. Струва ви се разумно да
се щадите за по-трудни времена, но ос-

новната ви грижа ще е да осигурите развитие
ФФ
за себе си и за останалите. Усилията от мина-
лия месец, когато завоюването на позиции беше го-
лемият ви залог, сега ще донесат очакваните пло-
дове. При някои от вас те ще бъдат под фор-
мата на увеличение на заплатата, при други се
очертава издигане на нова длъжност в работа-
та. Но няма да сбъркате, ако разделите амбици-
ите си на порции. Да хвърляте мостове между
миналото и настоящето, е съществена част от
вашата сила. Успеете ли да преобразите старо-
то и да го вместите в рамките на актуалните
тенденции, ще получите основателна надежда за
бъдещето. Старайте се по-малко време да пре-
карвате в самота и повече да развивате конта-
ктите си. Втората половина на месеца ще се ха-
рактеризира с повече пътувания и със създаване на
нови връзки. Очакват ви успехи в творческите и
интелектуалните полета.

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

На 1-ви ще имате възможност да се наложите
с нови идеи. На 2-ри и 3-ти не се заемайте с ус-
тановяването на нови контакти и започването на
нови проекти. Въздържайте се от прояви на иде-
ализъм и прекомерна самонадеяност.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
В началото на месеца избягвайте дрязгите и

острия език при решаването на проблеми в отно-
шенията. Бурните емоционални преживявания и
физическото пренапрягане могат да доведат до
общо изтощение. На 4-ти бъдете внимателни
към онова, което слагате в устата си. Качеството
на храната през този ден ще има значение дори
за емоционалното ви състояние. Добре е през
първата седмица на месеца да отделите специал-
но внимание на кожата си. 7 февруари не е благо-
приятен ден за хирургическа намеса в областта на
шията и раменния пояс. Затова пък бихте мог-
ли да се заемете с антицелулитни упражнения.
Около 10-и ще почувствате прилив на енергия. Бла-
гоприятен период за електропроцедури и общ
профилактичен преглед.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
Стремежът ви е чрез работа да спечелите при-

вилегиите и придобивките, с които да изгради-
те стабилна основа на живота си. Чувствате
се добре, когато заемате ключови позиции, и за-
това трябва да помислите или за собствен биз-
нес, или за лидерско място във фирмата, в коя-
то работите. Възможно е позициите на хора, от
които зависи вашата кариера, да се разклатят
не по тяхна вина и това да се отрази на ваши-
те планове и цели. След 11 февруари ще получи-
те нови възможности за увеличаване на доходите и
вниманието ви към материалната сфера ще се изо-
стри. От общуването с близки приятели ще из-
влечете много полезна информация в тази посока,
ако, разбира се, сте съсредоточени и внимател-
ни в разговорите. В средата на месеца трябва
повече да слушате интуицията си, за да избегнете
погрешни решения.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
Възможно е да преосмислите досегашната про-

ява на чувствата си и това да доведе до трай-
ни трансформации. За онези, които са ги изразя-
вали твърде бурно, ще настъпи период на затва-
ряне в себе си. Други пък ще се развихрят по-

добаващо за един огнен знак. При всички случаи
ви очакват промени в отношенията с любимия и
от вас зависи с какъв знак ще бъдат те. Силна-
та ви интуиция ще ви подскаже вярното поведе-
ние. Мечтите за идеална, но всъщност сковава-
ща свободата ви любовна връзка може да доведат
до флирт в службата. Възможно е да се влюбите
в човек, чиято свобода е всъщност доста огра-
ничена. Сексуалните авантюри могат да ви на-
влекат проблеми. След 21-ви настъпва благопи-
рятен за Овните любовен период. Обаянието ви
ще хармонизира отношенията ви с любимия чо-
век. Изпитвате радост от общуването в семей-
ния кръг и това ще ви помогне да постигнете
баланс и удовлетворение. 

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

ШОФИРАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО ПОРАДИ ПО-

ВИШЕНА ОПАСНОСТ ОТ ТРАВМИ: в началото 
на месеца.

ПРОВЕРЯВАЙТЕ ВСИЧКО, СЪРЗАНО С ЧУЖ-

БИНА, И СЕ ПАЗЕТЕ ОТ ЮРИДИЧЕСКИ НЕУРЕ-

ДИЦИ: на 21-ви.
НА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДОХОДИТЕ МОЖЕ ДА

СЕ НАДЯВАТЕ: след 11-и.
ЛЮБОВЕН ПОДЕМ: след 21-ви.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

Общуването ви куца
Отново ще има напрежение в отношенията ви
с околните. Усещането, че не ви разбират, и
чувството на изолация ще са много силни сега.
Вместо да упреквате другите за това си състоя-
ние, помислите как точно сте го създали. Собст-
вените ви мисли, а не външни обстоятелства са
породили поведението ви на отдръпване. Хората
около вас са объркани и не могат да разберат
какво искате – да бъдете сами или да бъдете с
тях. Посланията, които им изпращате, изобщо
не са еднозначни.

Взискателни сте към колегите
Избягвайте конфликти на работното си място.
Вашите изисквания към колегите ви са прекалени 

и това може да породи у тях недоволство. Исти-
на е, че адресирате повишената взискателност и
към себе си, но това не ви дава право да я про-
ектирате върху другите. Основното ви желание
е да се свърши бързо и повече работа, но не оч-
аквайте всички да имат вашата енергия. Ста-
райте се да не обиждате хората, с които рабо-
тите, с непремерени думи.

Контролирайте амбициите си
Семейството е неразделна част от вас и не мо-
жете да мислите за себе си, без да мислите за
близките си. През февруари сте склонни да пос-
ветите всяка своя служебна победа на семейство-
то си. Само ако имате ясна представа за свои-
те нужди, можете да съхраните силата си и да
контролирате амбициите си. Искате да осигури-
те всички удобства за любимите си хора и сте
склонни да искате все повече и повече. В това
няма нищо лошо, стига вашите стремежи за по-
добър живот да не ви превърнат в скъперници.

Излезте от черупката си
В последно време като че ли сте се поотдръпна-
ли от приятелите си. Сега е моментът да стоп-
лите отношенията си с тях. Имате нужда да
разширите кръга на своите познанства, но това
не бива да става за сметка на старите приятел-
ства. Месецът е подходящ за срещи с нови хора,
с които да създадете трайна връзка.

ОВЕН И...

..
.о

в
ен

С другите Овни сте в спокойни, дори в
леко индеферентни отношения. Ако има
представители на този знак сред най-близ-
ките ви хора, то би било хубаво да се по-
грижите взаимно за стопляне на взаимо-
отношенията.

..
.т

ел
ец

Телците са напрегнати и е хубаво да бъ-
дете по-внимателни с тях. Разменете ро-
лите си и ги оставете да бъдат по-избух-
ливи и непредвидими, а вие се проявете
като по-умерени и по-отстъпчиви. Темата
за парите е актуална в отношенията ви
и може да породи конфликти.

..
.б

ли
зн

а
ц

и

Интересни срещи ви предстоят с Близна-
ци. Всичко в общуването ви с тях през
този месец може да ви поднесе приятна
изненада и да ви вдъхнови.

..
.р

а
к

Вашата подчертана чувствителност и
необичайна нежност, примесена с бурния
огън, силно ще привличат представите-
лите на знака Рак. Възможно е помежду
ви да пламне страстна любов. А с един
приятел Рак ви съветвам да стартирате
творчески проект.

..
.л

ъ
в

За Лъвовете този месец сте най-силната
опора в трудните избори, които им пред-
стоят. Те по принцип не чуват съветите,
които им давате, но сега ще се вслушат
в тях. Само с вашата помощ Лъвът ще
запази огъня в себе си.

..
.д

ев
а

Бъдете много деликатни с Девите, особе-

но тези, родени през последната десет-

дневка на знака. Не си позволявайте гру-
би шегички и заядлив тон по техен адрес,
защото сега те са мнителни и раздразни-
телни повече от всякога.

..
.в

ез
н

и

Взаимоотношенията с Везните са заре-

дени с напрежение и затова бъдете мак-

симално делови и конструктивни, когато

разговаряте с тях. Ако са представители
на противоположния пол, то не е зле да
проявите и повече топлина и нежност.

..
.с

к
о
р

п
и

о
н Скорпионите са в много силна позиция

през този месец. Тяхната вродена прони-

цателност сега е на висота и няма да е до-

бре за вас, ако се опитате да „кривнете“

от правия път. Веднага ще бъдете фикси-
рани и разобличени.

..
.с

т
р

ел
ец Със Стрелец имате много силно привлича-

не. Ако се доверите на интуицията си, ще

разберете много ценни за вас неща от об-

щуването си с него.

..
.к

о
зи

р
о
г Бъдете нащрек с Козирог, особено ако е

сред висшестоящите. Възможни са непри-
ятни конфликти, но хубавото е, че са с
временен характер и няма да се отразят
на кариерата ви. 

..
.в

о
д

ол
ей

Влиянието, което ви оказват Водолеите

през този месец, ще е много силно и полезно

за идеите и делата ви. Използвайте този
момент за разгръщане на общите ви въз-
можности. 

..
.р

и
б

и

С Рибите няма да се чувствате комфорт-

но, но пък не се и налага много да общува-

те с тях. Хубаво е, че те предпочитат
да насочат навътре към себе си бурните
емоции, които са ги завладели.
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Потребността ви от признание ще събуди 
инициативността ви през февруари. Лич-
ностната мотивация при други ще бъде 

активирана от желанието им да създадат по-
комфортен и сигурен живот на семейството 
си. Захващате се непрекъснато с нови актив-
ности, но желанието за действие може да от-
ключи конфликти с околните при някои Телци. 
До 9-и продължава периодът на повишена конфлик-
тност в личен и в делови план. Ще развиете не-
търпимост към опитите за нарушаване граници-
те на личната ви свобода. Тези, които се надя-
ват да правят кариера, ще трябва да почакат 
малко. Неуверени сте и сте обхванати от необяс-
ним страх през първата седмица на месеца, което 
ще се отрази на отношенията ви със сътрудници и 
колеги. Усилията, които влагате, ще са по-големи 
от резултатите, които ще отчетете. Чест-
ността ще ви помогне да избегнете проблеми-
те на работното място. Получавате поддръжка 
от влиятелни лица, но не забравяйте, че и вие 
трябва да оказвате покровителство в рамките 
на възможностите си.

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

Избягвайте да налагате неразумните си реше-
ния със силови методи. Избягвайте да участва-
те също в интриги и се пазете от измами. Рано 
или късно всичко ще се обърне срещу вас с раз-
рушителната сила на бумеранга.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
Родените между 23-ти и 25-и могат да очакват 

сериозна положителна промяна в здравословния си 
статус. Ако сега промените коренно начина си на 
живот, ще си осигурите здраве за години напред. 
Прекаляването с трудносмилаеми храни сериозно 
ще натовари организма ви и ще понижи жизне-
ния ви тонус. Повишена нервна възбудимост и 
безпокойство ви очакват на 5-и. На този ден бъ-
дете внимателни при боравенето с електроуре-
ди. Не излизайте от вкъщи, без да сте облекли 
топли дрехи, защото в противен случай настин-
ката ви е сигурна. Ако забравите дебелите дре-
хи, възможно е да имате проблеми с бъбреците на 
17-и. Общуването и новите запознанства ще до-
принесат много за вашето добро настроение и то-
нус на 9-и и на 10-и.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
Февруари е благоприятен за реализация на ваши-

те бизнес планове. В кариерата на много от вас 
основна роля ще играят интуицията и чувст-
вителността и съдбата ще прояви повече бла-
горазположение към тези, които са заети с ду-
ховна дейност и благотворителност. Трудно ще 
сдържате емоциите си, а това ще наруши ста-
билността ви и възможността ви да преценява-
те реално поведението си. През периода 11–20 
февруари можете да обсъдите с шефовете въпроси, 
свързани с нови перспективи в дейността и възна-
граждението ви. Сега с лекота предразполагате 
към себе си различни хора и ще е недалновид-
но, ако не се възползвате от това. Успехът ще 
съпътства всички, които се занимават с посред-
ничество, търговия и парични операции. Не от-
клонявайте бизнес предложения, които идват от 
роднини.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
Февруари не е ориентиран към емоционални и 

чувствени преживявания. Имате твърде много 

проблеми и те не ви позволяват да се отпусне-
те. 1-ви ще бъде особен ден за семейните Телци.
Те ще се чувстват потиснати и трудно ще избя-
гат от конфликтите с пратньора. Противоречи-
ята ще бъдат предизвикани от общи претенции 
за признаването на материални и други заслуги. 

На 5-и можете да се запознаете с чужденец или да 
се зарадвате на оферта за пътуване извън страна-
та. В средата на месеца ще се държите странно 
и тази необичайна светлина ще изложи на изпита-
ние способността на околните да се приспособят 
към новото ви поведение. В сексуален апогей сте 
на 23-ти. Възползвайте се от енергията и изне-
надайте и впечатлете партньора си. Забравете 
задръжките и оставете на секса да пооправи от-
ношенията ви.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

НЕБЛАГОПРИЯТЕН ЗА СРЕЩИ И НОВИ НА-

ЧИНАНИЯ: 5-и.
ОТДАЙТЕ СЕ НА СИЛНАТА СЕКСУАЛНА 

ЕНЕРГИЯ: на 23-ти.
ПОДХОДЯЩ ЗА ДЕЛОВИ РАЗГОВОРИ С ВИС-

ШЕСТОЯЩИ Е ПЕРИОДЪТ: 11–20 февруари. 
ОПАСНОСТ ОТ КОНФЛИКТИ С БРАЧНИЯ 

ПАРТНЬОР: 1-ви.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

Хиперактивни сте
Вашата енергия продължава да е на висота и 
дори може да се каже, че на хората около вас им 
идва понякога в повече. Искате да свършите мно-
го неща и активно се опитвате да включите и 
околните в тези свои намерения. Проблемите ще 
се появят в моменти, в които не сте синхрони-
зирани с тях и силово се опитате да ги накара-
те да се фокусират в общите ви дела. Противо-
речията ще възникват именно по линия на спора 
кое е лично ваша работа и кое е ангажимент на 
семейството, колегите или приятелскя кръг. Чес-
то имате усещане, че като че ли всички са се 
наговорили да ви изоставят да свършите всич-
ко сами. Това, разбира се, не е вярно, просто има 
срив в комуникацията ви с останалите и оттам 
идват и недоразуменията.

Недоразумения в службата
И през февруари ви очакват напрежение и недо-
разумения на работното място. Поставили сте 
си амбициозни задачи, а тези, които стоят над 
вас в йерархията, не разбират това. Конфликти-
те са неизбежни и не е важно да ги потушавате 
и отминавате, а да намерите начин за решаване-
то им. Затрудненията ви произтичат от факта, 
че сте по-раздразнителни и избухливи от обикно-
вено, и това допълнително усложнява обстанов-
ката. Най-критична е ситуацията в началото на 

месеца, след което нещата постепенно ще започ-

нат да се уравновесяват. Ако имате бизнес, свър-
зан със съдружници, са възможни сериозни разми-
навания относно стратегията и тактиката за 
водене на бизнеса. Разведряване ще настъпи на 

18-и и 19-и, но най-разумното би било да отложи-

те сериозните решения за общия бизнес за след-

ващия месец.

Семейната буря отминава
В семейните отношения постепенно настъпват 
спокойствие и хармония. Все още прехвърчат ис-
кри, но те са нищо в сравнение с това, което 
остава зад гърба ви. Напрежението е отминало и 
поне вкъщи можете да си поемете дъх.

ТЕЛЕЦ И...
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Овните са добронамерени към вас и ако не 
ги провокирате, те ще бъдат верни ваши 
поддръжници. С тях можете да отхвърли-
те доста работа. Бъдете по-щедри, кога-

то стане дума за пари, и ще си осигурите 

добри сътрудници за дълго време напред.
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ец С представителите на вашия зодиакален 

знак Телец сте в чудесна хармония. Може-
те да се отпуснете напълно в тяхното 
обкръжение. Подкрепяте се безмълвно.
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и Близнаци са предразположени към мечта-
телност и романтика и ако решите да ги 
върнете обратно на земята, ще се сблъс-
кате с неразбирането им. При общуване 

по работа с тях бъдете много детайлни в 

инструктажа.
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Ракът ви разбира, преди още самите вие 
да сте осъзнали какво искате. В негово 
лице ще намерите истинска подкрепа и 
съпричастност. Доверете се на неговата 
топлина и всеотдайност, дори и на мо-
менти да ви идват в повече.
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С Лъв ситуацията е сложна. Различията 
между вас са помогнали напоследък да на-
трупате негативи спрямо него. Сега всич-
ко това се проявява по-ярко и напрежени-
ето между вас може да нарасне. 

..
.д

ев
а

Дева е вашият най-добър съюзник и съ-
ветник. Нуждаете се от нейната рабо-
тоспособност и педантизъм и няма да на-
правите лошо впечатление, ако открове-
но го признаете. В случай че вашият ра-
ботодател е Дева, то вие сте късметлии 
през този месец.
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Адаптивността на Везни ви предразполага, 
но не им се доверявайте прекалено. Огра-
ничете се само с взимането на някой и 
друг урок по тактичност и дипломатич-
ност от тях. 
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н Със Скорпион общуването ви ще е трудно 

повече от всякога. Причина за това е по-
словичната ви упоритост да държите на 
своето. Бъдете по-сговорчиви, ако държи-

те да запазите взаимоотношенията си.
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Стрелец е зодиакален знак, с който по 
принцип нямате допирни точки и месе-
цът не предлага промени в това отно-
шение. Понякога ви е забавен, понякога 
ви натоварва, но понеже периодът е спо-
коен, не е необходимо да избягвате при-
съствието му. 
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г Комфортно се чувствате в обкръжение-

то на Козирог, особено ако е представител 

на противоположния пол. Времето, което 
ще прекарате с него, ще ви се отрази до-
бре, а и той няма да е разочарован.
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Представителите на знака Водолей ще се 
окажат най-голямото ви изпитание. Въз-
можни са недоразумения и поредица от га-
фове вследствие тези недоразумения. Опи-
тайте се да бъдете съсредоточени, кога-
то разговаряте с Водолеи.
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С Риби сте добри приятели. И те, както 
и Раците, са готови да ви помогнат и да 
ви подкрепят на всички фронтове. Не се 
притеснявайте и споделете с тях всичко, 
което ви мъчи; не ги оставяйте да на-
лучкват как се чувствате.

CMYK

1127Бела, брой 2 (120), 2008

те л е ц  (21.04 – 21.05)



П рекалено изнервени и сприхави сте и зато-
ва трябва много да внимавате през февру-
ари. Готови сте да избухнете за щяло и 

нещяло. Искате да се докажете и правите всич-
ко възможно да успеете. Амбицията ви е тол-
кова голяма, че може да ви превърне в кълбо от 
нерви. Ако не се контролирате, скандалите ще бъ-
дат непрестанен спътник на ежедневието ви. Под 
влиянието на различни съмнения може да стане-
те твърде догматични, недружелюбни и резки в 
разсъжденията си, което да доведе до ответна-
та недоброжелателна реакция. Не си позволявай-
те честа смяна на гледните точки, колкото и да 
ви е трудно това. Месецът е успешен за онези 
представители на вашия знак, които се занимават 
с обучение или научни изследвания. За да смекчите 
проблемите и за да осмислите ежедневието си, е 
добре да се заловите с обучение, преквалификаця 
или овладяване на чужд език.

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

Действайте спокойно и тихо в началото на ме-
сеца, като използвате своя чар и находчивост. Ако 
успеете да не настроите другите срещу вас, то 
в края на февруари проблемите ви ще намерят 
своето решение и ще последва разширяване на 
дейността ви.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
Прекомерната ви импулсивност е източник на 

различни неприятности, в това число и здраво-
словни проблеми. Заниманията с йога или меди-
тацията с помощта на опитен учител могат да 
ви помогнат в свалянето на натрупаното напре-
жение. Уязвими през този месец са долните край-
ници. Подходящ ден за кожни процедури е 10-и.

На 18-и, 19-и и 20-и наблегнете на прочистващи 
диети и процедури. През първия ден се пазете от 
наранявания с остри предмети. Последната дата 
е подходяща за посещение при гинеколог. Огра-
ничете цигарите и кафето. Те влияят неблагопри-
ятно на дихателната и нервната ви система, ко-
ито сега са подложени и на допълнителното не-
благотворното въздействие от планетата Марс.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
Периодът е добър за професионалното ви израст-

ване. Началото на месеца може дори да ви пред-
ложи скокообразно развитие в тази посока и ще 
забележите уважението и признанието на колеги 
и шефове. Предложенията ви ще се посрещат с 
голямо внимание. Главното при вас трябва да бъ-
дат търпението и упоритостта. Сложен е пе-
риодът между 11-и и 21-ви. Служебните ви ангажи-
менти ще се увеличат стремително. Трудно ще 
ви бъде да се приспособявате към реалностите. 
Бързо се оправете с всичко това, защото през 
последната седмица на месеца ще трябва актив-
но да се включвате в нови дейности и да при-
лагате нови методи на работа. Ще постигнете 
целите си, ако действате нетрадиционно и смело.
Независимо от професионалните проблеми фи-

нансовото ви състояние е устойчиво. През този 
и през следващите месеци ще изпитвате по-мал-
ко ограничения и ще можете по-свободно да се 
разпореждате с парите си.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
Макар и да сте завладени от професионални не-

воли, романтичните преживявания съвсем не са ви 
безразлични. Проблемът е, че най-близките ви 
хора непрекъснато ще изтъкват грешките ви и 
ще ви устройват неприятни изненади. Любовта 
ви ще претърпи криза. Не се дръжте сприхаво с 

любимия човек. Вашите реакции могат да бъдат 
разтълкувани погрешно и да станат причина за 
промяна в отношенията ви. Някои Близнаци ще 
идеализират твърде една нова любовна връзка. За-
почнете я, без да се замисляте как изглежда тя 
отстрани, защото това може да се отрази раз-
рушително върху нея. Новият контакт ще ком-
пенсира разочарованието ви от досегашния парт-
ньор и ще подобри психическата ви стабилност. 

Тези от вас, които започнат връзка с чужденец, 
ще вложат цялата си енергия в нея.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

НЕ ПРЕУМОРЯВАЙТЕ ОЧИТЕ И НЕ СЕ ПОД-

ЛАГАЙТЕ НА РАЗКРАСЯВАЩИ ПРОЦЕДУРИ,

СВЪРЗАНИ С ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ:

на 2-ри.
ДНИ ЗА ПРОЧИСТВАЩИ ДИЕТИ И ПРОЦЕ-

ДУРИ: 18-и, 19-и и 20-и.
СЛУЖЕБНИТЕ ВИ АНГАЖИМЕНТИ НАРА-

СТВАТ: в периода 11–21 февруари.
ДЕЙСТВАЙТЕ НЕТРАДИЦИОННО И СМЕЛО:

в средата на месеца.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

Ревизирате контактите си
Навлизате в по-дълъг период на преоценка на кон-
тактите си и на начина, по който общувате. 
Промени в тези посоки са необходими. Ако има-
те усещане, че някои от връзките ви сериоз-
но ограничават личната ви свобода, това е при-
знак, че там процесите на трансформация вече 
са започнали. Фокусирайте вниманието си върху 
тези връзки и положете усилия, ако искате да 
ги запазите.

Бъдете коректни с колегите
Поведението ви към подчинените е станало дос-
та обременяващо поради склонността ви да 
участвате във всеки детайл от работата. Опи-
тайте се да възложите изпълнението на задачи-
те на конкретни хора и ги оставете да се спра-
вят сами. Тази тактика не само ще бъде в полза 
на отношенията ви, но и ще подобри резултати-
те в работата. Ако сте в ролята на подчинени, 
проблем ще имате по-скоро с колегите, отколко-
то с шефовете си. Те се уморяват от вашето 
бързане и от прецизността ви. Скандалите не-
прекъснато ще съпътстват ежедневието ви, ако 
не се контролирате. Не бъдете резки и нетър-
пеливи. Не показвайте на всички колко сте при-
теснени и колко е силен стремежът ви към из-
дигане в кариерата. Ефектът може да бъде об-
ратен. Никой не бива да разбира колко много уси-
лия полагате.

И вкъщи нямате покой
Голямото напрежение в работата ви ще се прех-
върли и в дома ви. Всеки от роднините ви ще 
има някакви желания и претенции към вас, а вие 
ще имате нужда единствено от спокойствие и 
тишина. Острите реакции няма да ви осигурят 
мечтаната отмора, а напротив – още повече ще 
нажежат обстановката и ще повлекат нови раз-
правии. Ако поговорите спокойно с близките си и 
им обясните колко ви е трудно през деня, ще мо-
жете да получите пълноценната почивка, от ко-
ято се нуждаете. Парите ще бъдат най-болната 
ви тема. Почти всички разправии ще бъдат по-
родени от необходимостта от повече пари. Спо-
койният тон при разговорите ще бъде единстве-
ният начин да общувате с близките си. Помоле-
те ги да не прекаляват с исканията си.

БЛИЗНАЦИ И...
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Общуването ви с Овни е ползотворно и 

може да ви донесе така желаното усещане 

за разбиране и съпричастност. Те могат 
да ви помогнат да стигнете до решения, 
които търсите отдавна.

..
.т

ел
ец

Телецът е от вашия отбор. Отношения-
та ви ще бъдат предимно на емоционал-
на основа. Заловите ли се да преосмисляте 

и променяте нещо, в негово лице ще наме-

рите подкрепа.
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и С другите Близнаци е по-добре да не вли-
зате в спорове и конфликти точно сега. 
Трябва да бъдете по-дипломатични, но 

ако осъзнаете, че нямате сили и желание 

за това, отложете срещите си за по-до-

бри времена.
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Раците са обсебващи, изискват внимание. 
Сред Раци от близкото ви обкръжение 
ще усетите най-силно процесите на тран-
сформация в общуването. Чрез тях мо-
жете да сверите докъде сте стигнали по 
пътя към усъвършенстване на отношени-
ята с околните.
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С Лъв ще ви е трудно да намерите общ 
език поради това, че и той самият изжи-
вява период на сериозни промени. Истина-
та е, че и двамата можете да извлечете 
голяма полза от общуването си. 

..
.д

ев
а Недоразуменията с Девите са ви в кър-
па вързани. Конфликтите няма да бъдат 

продиктувани от лоши чувства, а от не-

възможността да се изслушвате взаимно.
..
.в

ез
н

и

Бъдете внимателни с Везни, защото мо-
гат да настъпят разногласия. Вслушвайте 

се внимателно в това, което говорят, за-

щото проблемите ще се коренят в глупави 

недоразумения.
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н Скорпионите сега са благосклонни към 

всички. Ако сте способни да мълчите и 

само да ги слушате, те ще ви разкрият 

много интересни за вас неща и ще ви по-

могнат в търсенията ви.
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ец Чувствата ви към Стрелец ще бъдат про-

тиворечиви. Независимо че понякога ще ви 

изважда от равновесие, той ясно ще ви де-

монстрира различна визия за нещата и за-

това общуването ви с него е важно.
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С Козирог този месец предстоят хубави 
срещи и разговори, изпълнени с неочаквана 
за вас хармония. Чувствате го като свой 
покровител и той наистина ще е такъв.
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Вълнуващи ще бъдат срещите ви с Водо-
леите. Барометърът на чувствата меж-

ду вас ще се колебае в широки граници и 

това може да предизвика у вас усещане за 

свръхнатоварване.
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Ако сред близките си имате представите-
ли на знака Риби, то бъдете много внима-
телни, защото има опасност да се стигне 
до разриви, които са невъзвратими. Ако 
шефът ви е Риби, бъдете много диплома-
тични, защото рискът да загубите рабо-
тата си е голям.
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М есецът е благоприятен за всички Раци, ко-
ито са публични личности. За тях се оч-
ертават активна обществена дейност, 

появявания пред публика и възможност да заявят 
тези, които ще им донесат популярност. Со-
циалните контакти ще отнемат голяма част от 
времето ви. Старайте се повече време да прекар-
вате с приятелите и партньорите си. Бъдете 
принципни и точни в отношенията си. Ако на-
правите опит да забогатеете по нечестен начин, 
ще си имате неприятности в бъдеще. Ще забе-
лежите тенденция всичко тайно и скрито до 
този момент за вас да става явно. Време е 
доста от вас да направят решителни стъпки как-
то в личния си живот, така и в професионалното 
си развитие. Всякакви ваши действия за повиша-
ване на квалификацията и за продължаване на об-
разованието ви ще бъдат подпомагани от звезди-
те. Периодът е благоприятен за защита на научни 
проекти и дисертации. Общото ви настроение 
е оптимистично.

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти
Помнете, че знанието, което ще добиете сега, е 

добре да споделите с други хора. Не пазете инфор-
мацията за себе си. Старайте се да не вървите 
по утъпкани пътища. Бъдете внимателни с окол-
ните, не отказвайте работа и не споделяйте с 
колеги личните си планове.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ

За жалост неврастения, храносмилателни раз-
стройства, гастрити, язви на нервна почва ще 
дебнат всички Раци сега. Виновник за тези болеж-
ки ще е нестабилното ви емоционално състояние.
Склонни сте да трупате негативни емоции в 
подсъзнанието си, където те се сдобиват с раз-
рушителна сила. Най-ефективното психотерапев-
тично средство за вас е спокойната и сигурна 
обстановка на собствения ви дом. В начало-
то на месеца се постарайте да не пиете лекар-
ства. Не се подлагайте на хирургични интервен-
ции и анестезии. Не пийте никакъв алкохол, за-
щото организмът ви е силно реактивен и се на-
лага да внимавате дори за нещата, които досега 
сте смятали за безопасни за здравето ви. На 
12-и очаквайте проблеми с кръвообращението. За-
това пък 15-и ще е силен и активен ден. Препо-
ръчвам ви да организирате пътуване из страна-
та на тази дата. 

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
Началото на месеца е подходящо за професионал-

но усъвършенстване. Бъдете по-настойчиви и ще 
постигнете успехи. 2 февруари ще даде старт на 
поредния бавен, но стабилен растеж в кариерата 
ви. Сега обаче не е време да си търсите нова ра-
бота. Някои от вас рискуват да останат задъл-
го без постоянни доходи, ако предприемат тази 
стъпка. За да не усложните отношенията си 
с колегите, бъдете готови на компромиси. Де-
ловите партньори на Раците, които се занима-
ват с бизнес, може би ще ги изправят пред се-
риозни предизвикателства със склонността си да 
харчат повече от това, което заработват. А 
тези загуби в отделни случаи ще се превърнат в 
предпоставка за злоупотреба със служебни пари. 

Ще имате проблеми поради неясни казуси за на-
следства и с отклоняване на плащане на данъци.
След 11-и ще се наложи да полагате много уси-

лия, за да спечелите достатъчно пари. Ще се на-
ложи да се откажете от неща, които сте смя-
тали за задължителни. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
Вашата емоционална нестабилност ще се отра-

зи и на любовния ви живот. Ще бъдете по-мни-
телни от всякога спрямо партньора си, което ще 
опъне нервите и на двама ви. Единственият на-
чин да съхраните брака си е честният и откро-
вен разговор. Но вероятността да го проведете 
е малка, като се има предвид, че тези проблеми 
са се трупали дълго време и всеки от вас е по-
дозирал за съществуването им. След 20-и ще ви 
бъде трудно да се чувствате добре където и да било. 
Препоръчвам ви през този период да смените мес-
тожителството си. За някои Раци това може да 
означава даже преместване в чужбина и оконча-
телна раздяла с досегашния интимен партньор. 

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

ЩЕ ВИ ДРАЗНЯТ ДОСАДНИЦИ: на 3-ти. Хора 
от близкото ви обкръжение непрекъснато ще се
опитват да ви отвлекат от работата ви, на-
трапвайки ви своите проблеми. Не им го позво-
лявайте.

В ТВОРЧЕСКИ ПОДЕМ СТЕ: на 10-и.
ТРУДЕН ЗА ЗДРАВЕТО ДЕН: 8-и. Възможно е 

да се сблъскате с трудни за диагностика симп-
томи и с начало на здравословни проблеми, най-
вероятно свързани с белите дробове.

В ЕМОЦИОНАЛНА ДУПКА ПАДАТЕ: на 20-и. 
Никъде и с никого няма да се чувствате добре
чак до края на месеца.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

Неспасяема мнителност
Тя ще се пропие във всички сфери на вашия жи-
вот и със сигурност ще ви изправи пред сложни 
ситуации. Най-доброто, което можете да напра-
вите, е да не предприемате никакви действия и 
разговори за изясняване на отношения, тъй като 
периодът не е подходящ за това. Нещата сами 
ще се оправят още през първите дни на март. 
Препоръчвам ви да не оставате често насаме с 
мислите си, тъй като това ще доведе до еска-
лация на съмненията ви и до прибързани изво-
ди и решения.
Не уличавайте любимия човек в лъжа, защото об-
виненията ви ще се окажат неоснователни. Пре-
карвайте повече време с любимия/любимата, изра-
зявайте чувствата си без задръжки и тогава без 
излишни думи отношенията ви ще се изяснят.

Напрежението с децата
също ще е плод на вашата умора и изтощение. 
Бъдете по-търпеливи, защото и отношенията ви 
с малките ще се оправят в началото на март.

Страните от приятелите си
Напоследък доста сте се изолирали от приятели-
те си, от хората, с които имате общи интере-
си, и това, от една страна, ви тежи, а от дру-
га, не можете да намерите време или може би 
сериозна причина да сте с тях. В резултат и в 
тази сфера ще се появят пукнатини, които ще 
ви притесняват. И това притеснение ще ви от-
веде отново до редица съмнения. Опитайте се да 
приемете, че всъщност всичко тръгва от време-
то, в което търсехте уединение и се бяхте от-
теглили от светския живот, така да се каже. 

РАК И...
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Отношенията ви с Овен ще са много хар-
монични – нещо, което не е обичайно. Няма 
да е зле да използвате добрите астроаспе-
кти максимално градивно, защото могат да 
се окажат със силен творчески потенциал. 
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Телец е знак, с който по принцип сте в 
добър синхрон, а сега това е много важно 
за тях. Харесва ви да сте заедно: вие за-
ради умението им да живеят, а те зара-
ди вашето умение да създавате топлина и 
уют. Този месец ще сте си особено нужни 
и взаимно ще се допълвате.
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С Близнаци не сте в хармония точно сега, 
така че препоръката ми е да сте по-дис-
танцирани.
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С другите Раци сте в относително спокой-
ствие; не се опитвайте да изяснявате как-
вото и да било, може да стигнете до непри-
ятни взаимни упреци, които са безпочвени.
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Другият знак, с който не е време да изя-
снявате отношения, е Лъв. В момента той 
е твърде зает да намери решение на въ-
трешния си конфликт и не му е до какви-
то и да било изяснявания. Ако обаче той 
ги поиска, ще се наложи да сте много де-
лови и точни; въздържайте се от каквито 
и да било емоционални реакции.

..
.д

ев
а

Девите са ви някак неразбираеми и може да 
ви обхване вашата пословична мнителност 
по отношение на тях. Постарайте се да 
потиснете този процес и да се опитате да 
погледнете трезво на ситуацията.
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Отношенията ви с Везни са обичайно ди-
намични. Този месец няма да прави изклю-
чение, така че го имайте предвид, особено 
ако са сред вашите колеги. Възможни са 
конфликти, които да заредят обстановка-
та с напрежение за по-дълго време; зато-
ва, ако съумеете, ги избегнете.
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Хората, родени под знака на Скорпион, са 
магнетични за вас, а този месец ще бъде-
те особено силно привлечени от тях. Сре-
щите ви ще са емоционални и вдъхновява-
щи. Може да пламне страст, която, ако 
си позволите да изживеете, ще ви зареди 
за много дълго време напред. 
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Сред Стрелците едва ли ще срещнете 
разбиране и подкрепа. Те са твърде сво-
бодолюбиви и авантюристични, а точно в 
този момент вие се нуждаете от спокой-
ствие и нежна подкрепа. Ако обаче сте 
склонни към някаква авантюра, то няма 
да намерите по-подходящ човек. 

..
.к

о
зи

р
о
г Взаимоотношенията ви с Козирог са труд-

ни, но срещите ви с него ще са много по-
лезни. От него може да научите как да 
различите реалното от въображаемото, 
да видите нещата в подходяща перспек-
тива и да правите по-точни преценки.
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Възможно е силно привличане между вас и 
Водолей. Не се впускайте обаче веднага в 
подобна връзка, независимо дали е любов-
на, партньорска или делова. По-добре е да 
оставите нещата малко да се разгърнат, за 
да видите реалните є параметри. В проти-
вен случай може да се окаже, че сте инвес-
тирали в нещо, което не сте желали.
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С Риби ще ви се наложи да водите сериоз-
ни разговори относно вашите отношения, 
независимо на каква основа са. Бъдете мак-
симално лаконични и точни в това, което 
казвате, и не се впускайте в излишни дъл-
ги и подробни обяснения – могат да проз-
вучат като оправдания.
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Месецът ще е зареден с напрежение за вас. 
Но ще бъдете жизнени, енергични и ще ма-
нипулирате околните с лекота. Връзките 

с партньорите и колегите ви ще останат ста-
билни, но напрегнати. Ще ви се наложи да се за-
мислите на думи като „честност“, „почтеност“ 
и „доверие“. И по въпроса, дали си струва да бъ-
дете толкова отворени към хората. През вто-
рата половина на февруари ще завържете полезни 
познанства с влиятелни хора, които ще повишат 
самооценката ви и реално ще ви помогнат да на-
мерите своето място в обществото, съответ-
но на способностите и на потребностите ви. 

Лесно ще намирате общ език с шефовете си, кое-
то може да има ключово значение за вашето из-
растване и развитие. Яснотата на мислите ви 
и способността да ги заявявате ясно и разбира-
емо ще са сред големите ви предимства.

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти
Всички трудности можете да преодолеете само 
ако общувате с хора, които ви помагат да си 
обясните ставащото, които изострят чувстви-
телността ви. В изразяването на своите идеи и 
интереси проявявайте самоувереност и настойчи-
вост. В никакъв случай не си позволявайте аг-
ресивно поведение и импулсивни действия. 

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
Напрежението и нервите през този месец ще ви 

изтощят. Здравето ви ще се поразклати. Налага 
се да се погрижите за себе си. Не се задър-
жайте дълго вкъщи, където само ще се ядосва-
те. Ходете по-често на театър и кино, срещай-
те се с приятели. Старайте се да не решава-
те възникналите проблеми със скандали. Психика-
та ви сериозно ще пострада от този начин на 
действие. А по-сетне и физиката. Периодът 
не е благоприятен за Лъвовете, които страдат от 
хронични заболявания (особено от такива, свърза-
ни с опорно-двигателния апарат и сърцето). Ако 
искате да влезете в обичайната си форма, изхо-
дът е само един – повече двигателна активност. 

Началото на месеца крие опасности от професи-
онални травми. Поради бързане и психическо на-
товарване са възможни наранявания и дори ката-
строфа по време на шофиране.
Занемарили сте всички правила на хранене и 

ядете, когато ви падне и каквото ви падне. През 
февруари сложете ред в хранителния си режим. 
В противен случай може да си докарате проблеми 
със стомаха, ако вече не са на път.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
Кариерата ви е във възход. Добре ще се раз-

вива всичко, което изисква творчески усилия и но-
ваторски подход. Ще усетите впечатляващ при-
лив на творчески идеи и концептуалност в ми-
сленето. Периодът е благоприятен за сключване 
на изгодни и перспективни сделки. На работно-
то място се въздържайте да давате обещания 
със съмнителна изпълнимост. Имате такъв навик, 
който често е причина за проблеми с колегите. 

През февруари финансов успех очаква някои Лъ-
вове. Те имат шанс да получат пари накуп, ма-
кар и не чак толкова много. След 11-и трябва 
да обърнете внимание на отношеинята си с окол-
ните – бизнес партньори и колеги. Ако не го на-
правите, много скоро ще се сблъскате с раздраз-
нението и нетърпението им. Имайте предвид, че 
през този период те ще са прекалено взискателни 
към вас. Загърбете личните амбиции и се съсредо-
точете върху общото благо. Ако все пак се стиг-
не до напрежение, направете компромис, за да ус-

покоите атмосферата на работното място и да 
укрепите позициите си. След 20-и се активизи-
рат креативността ви, изобретателността ви и 
желанието ви да намирате необичайни решения на 
всекидневните си задачи. Тогава ще усетите кол-
ко сте силни в импровизациите. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
Колкото и да не е в стила ви, този месец ще 

действате под влияние на емоциите си и труд-
но ще се контролирате. Имайте го предвид и не 
се ядосвайте, когато постъпвате емоционално. 

Някои от вас ще имат възможността да разви-
ят истинска духовна връзка с любимия човек. За 
семейните Лъвове периодът след 10-и може да 
донесе усложняване на отношенията със съпруга/
съпругата. Общо взето, ще усетите охлаждане 
на отношенията с любимите ви хора и най-до-
брата тактика ще бъде да се дистанцирате за 
малко. Дайте си почивка и се усамотете; не е нуж-
но да бъдете винаги заедно с любимия, водени от 
страха, че можете да го загубите. Лъвовете, ко-
ито имат постоянен партньор, в края на месеца 
ще преживеят изблик на нови чувства. Временно-
то напрежение ще е отминало и ще можете да 
се отпуснете. Най-странното е, че силното при-
вличане може да се появи и вследствие на разго-
рещен спор или конфликт.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

В ТВОРЧЕСКИ ПОДЕМ СТЕ: след 20-и.
БЪДЕТЕ ПО-ТОЛЕРАНТНИ И ПО-ВНИМАТЕЛ-

НИ С КОЛЕГИТЕ СИ: след 11-и. Иначе ще си из-
патите от тях.

ПРОБЛЕМИ С БРАЧНИЯ ПАРТНЬОР: след 
10-и.

ИЗБЛИК НА ЛЮБОВНИ ЧУВСТВА: в края на 
месеца. Това важи най-вече за Лъвовете, които 
имат постоянен партньор.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

Умора и желание за почивка
За съжаление почивката ще трябва да отложите 
за по-късно. Иска ви се да отделите повече вре-
ме за най-близките си хора, но работата ви няма 
да го позволи. Нещата в личния ви живот ще се 
подреждат трудно през февруари. Напълно е въз-
можно да възникнат трудно решими проблеми с 
близки хора. Конфликтът с роднините ви назрява 
от доста време насам и вече става неизбежен. 
Ще бъдете принудени да кажете много истини и 
това няма да се хареса на близките ви.

Брачният партньор недоволства
Основателно, защото го пренебрегвате заради ра-
ботата си. Тази ситуация може да роди сериозни 
конфликти помежду ви и да изправи любовта ви 
пред криза. Тя ще избухне с пълна сила още в нача-

лото на месеца и ще достигне връхната си точка 

в средата на февруари. Вие ще сте прекалено из-
нервени, за да можете да мълчите и да преглът-
нете упреците му, и конфликтите ще са неиз-
бежни. В края на месеца страстите ще охладне-
ят и нервите ви ще се стабилизират.

Колегите ви обожават, но...
В момента като че ли всички ви харесват и няма 
как да е иначе, след като сте толкова работос-
пособни и лоялни. Проблем може да възникне, ако 
силите ви се изчерпят. Тогава могат да се зафор-
мят и страховити бури и отношенията с колеги-
те ви драматично да се влошат. Най-добре е да 
не позволявате да се стигне дотам.

ЛЪВ И...
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Овен е знак, който ви импонира, но това 
няма да е валидно през този месец. Толко-
ва сте заети, че всяка искра, която той 
възпроизведе, може да ви накара да плам-
нете от нерви. Препоръчвам ви да се дър-
жите по-толерантно с него, защото той 
ще се окаже много ценен за вас.
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Към Телеца се отнасяте много мило, но 
натрупаните и нерешени проблеми помеж-
ду ви няма да си отидат от само себе 
си. Разговорите ви ще са трудни, но нало-
жителни. Не ги отлагайте, по-късно може 
да стане по-сложно. 
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и Общуването с Близнаци ще е малко умори-
телно, но пък вие умеете да кимате раз-
биращо с глава, дори да не чувате нито 
дума от онова, което ви говори събеседни-
кът. Внимавайте обаче да не ви хванат! 
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Раците са чувствителни повече от всяко-
га през февруари. Парадоксално, но колко-
то сте по-честни и открити с тях сега, 
толкова по-дълго време ще се радвате на 
спокойни и мирни отношения.
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Между вас и другите Лъвове не проти-
чат хармонични енергии. Могат да избух-
нат силни страсти, и то, за жалост, не 
положителни. Така че бъдете по-деликат-
ни и благородни с тях. 

..
.д

ев
а

Девата е извън полезрението ви през този 
месец, но реално ще ви подкрепя и ще се 
грижи за реда около вас. Не е нужно да го 
забелязвате, по-важно е да не я нараните 
по невнимание.
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Везните са знак, с който сте в хармо-
ния. Сега те са особено активни и парт-
ньорството помежду ви ще е перфект-
но. Поверете им част от своите дело-
ви ангажименти, особено тези, свързани 
с преговори.
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Когато разговаряте със Скорпион, непре-
къснато ще прехвърчат искри. Но те мо-
гат да се окажат много ползотворни, ако 
ги канализирате в правилна посока. Въз-
ползвайте се от Скорпионската енергия, 
колкото и черна да ви изглежда на мо-
менти.
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ви обичат, но не знаят как да ви пока-
жат любовта си. Малко сте ги потисна-
ли напоследък. Не ги иронизирайте и не им 
правете непрекъснато забележки.
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дължите тенденцията на добро сътруд-
ничество, стига да не очаквате от него 
повече импулсивност, отколкото може да 
предложи. Той е добър стратег, но на вас 
сега са ви нужни тактици.
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Отношенията ви с Водолея изискват ця-
лото ви внимание през този месец. Ако не 
можете да си го позволите, по-добре е да 
се дистанцирате. Неговите изисквания ще 
ви се струват на моменти прекалени, не-
логични и ексцентрични. Това може да ви 
извади от равновесие, но ако съумеете да 
запазите присъствие на духа в първия мо-
мент, в следващия може да бъдете възна-
градени с ценни прозрения.
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Риби са доста далеч от вас в момен-
та и това е полезно и за двете страни. 
Няма изразена дисхармония в отношения-
та ви, но е добре да бъдете внимателни 
с тях, ако все пак се налага да общува-
те по-активно.

CMYK
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Обхванати сте от усещането, че трудно 
се справяте, и дори ежедневните дребо-
лии ще излизат извън контрола ви. Обща-

та обърканост може да се прояви по различни на-
чини. При едни – като неудовлетворение от ка-
чеството на свършена работа. При други – като 
липса на ентусиазъм, склонност към леност и 
усещане, че всички обстоятелства ви блокират. 
Наложително е да се концентрирате в усвояване 
на нови навици. Започва период на дълбока пре-
оценка на обкръжението ви, на постигнатото и на 
онова, за което тепърва трябва да се борите. Ас-
трологичните аспекти ще благоприятстват ус-
пехите на всички, които работят в сферата на 
медицината. Без да го съзнават, някои от вас ще се 
превърнат в добри психотерапевти в обикновено-
то си ежедневие. Други, които се занимават про-
фесионално с психотерапия, ще развият блестяща 
практика. Стремите се към уединение, което 
ще подсили интуицията ви. На 10 и 11 февруа-
ри ще се сблъскате с решаването на въпроси, свър-
зани с наследства.

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

Доверявайте се на интуицията си за това, кое 
е правилно. Дейностите, свързани с повишава-
не на образованието, трябва да бъдат ваш приори-
тет. Изпълнявайте ангажиментите си, без да 
се дразните и да критикувате.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
Труден ще бъде месецът за склонните към депре-

сия. Всичките ви болести и неразположения са 
свързани основно с неправилен начин на живот, 
преумора и продължителен емоционален диском-
форт. Проявявате интерес към хомеопатия и 
здравословен начин на живот. Интуитивно ще 
разбирате това, което е целесъобразно за здра-
вето ви. Пазете се в периода на грипната епи-
демия. Простудните заболявания, които може да 
се засилят около 5-и, 12-и и 25-и, ще доведат до из-
тощение. Добре е да използвате само проверени 
лекарствени средства. При лечение, а и за ук-
репване на организма подходяща за прием е свежа 
и проста храна. Избягвайте колбаси и консервира-
ни храни. Пържените храни също са ви абсолют-
но противопоказни. Хранете се предимно с варени, 
задушени и печени зеленчуци и с по-малко месо. На-
блегнете на билковите чайове. 

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
Подгответе се за трудности в работата и в от-

ношенията с колеги и съдружници. Ще доминира 
желанието ви да се откроите от обкръжението 
си. И ще го постигнете, но с цената на много 
усилия от ваша страна. Освен здравословни про-
блеми, които са неизбежно следствие от това, 
ще си създадете и врагове. Помнете, че никой 
не обича слабостите му да изпъкват на фона 
на нечие усърдие. След 11-и е възможно да по-
лучите ново и примамливо предложение от бизнес 
партньорите си. Възможно е то да е свързано с 
разделяне на бизнеса ви или започването на нова 
дейност. Внимателно разгледайте тази информа-
ция и не правете прибързани изводи. Не вземайте 
кредит и не давайте пари на заем. Със сигурност 
ще се разочаровате както от получените като 
резултат дивиденти, така и от поведението на 
хората, които сте подпомогнали финансово.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
В началото на месеца общуването с любимо-

то същество ще ви достави не толкова емоцио-

нално, колкото интелектуално удоволствие. На 
1-ви е подходящо да решите възникнали преди това 
проблеми с партньора посредством откровен раз-
говор. Не давайте неизпълними обещания. В на-
вечерието на празника на влюбените ще се нуж-
даете от повече внимание. Но удовлетворете и 
желанията на любимия човек – той се нуждае от 
тази взаимност. Около 5-и е време за промени.
Периодът е благоприятен за скъсване със стари, 
безперспективни отношения, както и за качест-
вена промяна в отношения, на които държите 
и не сте склонни да изгубите. 25-и е прекрасен 
ден за започване на нова връзка, подчинена на силно 
физическо привличане, която има шанс да прерасне 
в нещо по-трайно и основано на взаимна любов.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

ОЧАКВАЙТЕ ПРИМАМЛИВО БИЗНЕС ПРЕД-

ЛОЖЕНИЕ: след 11-и.
ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ПРОСТУДНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ:

около 5-и, 12-и и 25-и.
ПОДХОДЯЩ ДЕН ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА НОВА 

ВРЪЗКА: 25-и.
ЩЕ РЕШАВАТЕ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С

ЕДНО НАСЛЕДСТВО: на 10-и и на 11-и.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

Отпуснете се
Вътрешното напрежение ви прави раздразнител-
ни. Една част от вас е активирала своя педан-
тизъм до краен предел, което изнервя колегите и 
близките ви. Решението е да спрете да се ста-
раете толкова много и постепенно да се успо-
коите. Поведението на останалите Деви пък се 
характеризира с пълно отсъствие на желание за 
работа; те ще изпълняват задачите си през пръ-
сти и непрекъснато ще правят грешки от не-
доглеждане. Резултатите и при двете групи са 
едни и същи – напрежение и желание за усамо-
тяване. Всичко това, разбира се, са все признаци 
на психическа и умствена умора. Намерете вре-
ме за почивка или поне разнообразете деня си с 
нови занимания.

Интриги в офиса
На работното място с колегите си сте в при-
видно добри отношения, но под повърхността 
тлеят недоразумения, интриги и конфликти. Бъ-
дете внимателни пред кого и какво приказвате. 
Възможно е дори да ви бъдат приписани думи, ко-
ито никога не сте изричали. Истината обаче е, 
че дори и да се стигне до конфликт, той ще е в 
някаква степен полезен за вас, защото ще ви по-
могне да разпознаете скритите си врагове.

Внимавайте при договаряне
Бъдете предпазливи, ако се налага да водите пре-
говори, да подписвате споразумения или дълго-
срочни договори. Има вероятност да бъдете под-
ведени и последствията да се окажат дълготрай-
ни. Концентрацията ви трябва да е двойна, ако 
насреща ви стои чужденец. Препоръката е да от-
ложите деловите решения за март, когато пла-
нетите ще бъдат по-благосклонни към вас, а об-
щуването ви – по-пълноценно.

Годежен пръстен
Периодът е подходящ за трансформиране на от-
ношенията с човека, когото обичате. Ако все 

още не сте семейни, е възможно да получите пред-

ложение за брак. Би било чудесно, ако това ви се 
случи, защото енергията ви ще бъде пренасочена 
и животът ви ще се промени. 

ДЕВА И...
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Не се поддавайте на провокациите на 
Овните. Те винаги са били такива, но сега 

ви е по-трудно да понасяте характера им, 

защото сте чувствителни към тяхното 

поведение. Опитвайте се да не им обръ-
щате внимание.
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На Телеца му е добре с вас, а и вие се 
чувствате спокойни в негово присъствие. 
Възможно е да се появят и други отно-
шения извън работните. Не бързайте да 

отхвърляте възможността за романтич-

на връзка с него.
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и Отношенията ви с Близнаци приличат на 
ходене по въже. Ако не владеете изку-
ството да бъдете тактични или пък ня-
мате сили за това, по-добре е да избягва-
те дългите разговори с тях.

..
.р

а
к

Раците са мнителни и без настроение през 
февруари. Възможни са интриги с тях, 

така че бъдете предпазливи. Ако искате 
да ги избегнете, правете на представите-
лите на този знак повече комплименти. Те 
се опияняват от това.

..
.л

ъ
в

Лъвовете са ангажирани с толкова рабо-
та, че дори не успяват да се възхитят на 
себе си. Вие също не очаквайте похвала за 

всеотдайността си към тях. Те оценяват 
помощта ви, но времето не им стига, за 
да ви благодарят. 

..
.д

ев
а

За общуването ви с другите Деви не мо-
гат да се направят обобщения. С пред-
ставителите на една част от вашия зо-
диакален знак поддържате добронамерени 
връзки. С останалата част отношения-
та ви имат коренно противоположен ха-
рактер.

..
.в

ез
н

и

В присъствието на Везни ще се чувства-

те спокойни и защитени. Търсите тяхна-
та подкрепа и по всяка вероятност ще 
я получите. Те са доста отзивчиви към 
вас през този месец. Вие ще бъдете не-
вероятен тандем, ако нещата опрат до 
общ бизнес.

..
.с

к
о
р

п
и

о
н

Представител на знака Скорпион може да 

ви уговаря да станете арбитър на чужд 

спор. Съветът на звездите е да не се 
намесвате в чужди работи, защото само 
ще си навлечете неприятности. По-добре 
обърнете внимание на желанието на Скор-
пиона да флиртува с вас. 

..
.с

т
р

ел
ец Продължава трудният период на взаимо-

отношения със Стрелеца. За съжаление е 

необходимо време и дори и да искате, не 

можете да облекчите контактуването си 

с представителите на този знак.

..
.к

о
зи

р
о
г

Козирог ви привлича много със своята ме-

кота и непривична според вас емоционал-

ност. Не се стряскайте от тези непо-
знати за вас реакции, а им се насладете. 
Козирозите са много емоционални, но ряд-
ко са във форма, която им позволява да 
го покажат.

..
.в

о
д

ол
ей

Отношенията ви с Водолей са най-взри-
воопасни през този месец. Ако сте коле-

ги и няма как да избегнете контактите, 

то се опитайте да не влизате в никакви 

пререкания. Последствията от сблъсъци-
те няма да бъдат приятни и за две-
те страни.

..
.р

и
б

и

Рибите, както знаете, са вашата проти-
воположност. През февруари обаче сте на 
една вълна и няма да си създавате пробле-
ми. Не ви остава друго, освен да се на-
слаждавате на срещите си.
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За вас месецът ще премине под знака на пари-
те и удоволствията. Астрофакторите оба-
че не са еднозначни и задължително трябва 

да имате това предвид. Паралелно с добрите въз-
можности при вас съществува и такава да бъдете 
измамени. Но понеже астроспектърът е доста 
широк, не бих могла да локализирам сферата, в 
която това ще се случи. До 19-и ще чувства-
те силно вдъхновение и прилив на творчески сили.
Ако се настроите на тази вълна, ще откриете 
нови параметри на талантите си. Непосредстве-
ност, игривост и непринуденост ще бъдат основ-
ните ви предимства. След 21-ви вашето основ-
но внимание ще бъде приковано върху материални 
проблеми. Ще се стремите да придобивате основ-
но материални ценности и блага. Няма да имате 
никакви проблеми с финансите, парите като че 
ли сами ще идват при вас. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

В началото на месеца не предприемайте нищо 
важно. Пазете се от прояви на нечестност, ха-
зартност и авантюризъм. Изобщо не поемайте 
рискове. Отсъствието на деликатност може 
да ви причини големи вреди и да ви създаде вра-
гове там, където това е възможно да се избегне. 
Обръщайте повече внимание на детайлите.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
В началото на месеца е добре да избягвате но-

сенето на обувки с високи токове, защото кра-
ката ви са предразположени към травми и отоци 
вследствие на умора. Ако водите заседнал на-
чин на живот, през февруари обезателно ходете 
повече пеша. На 8-и се погрижете за кожата си.
На 9-и внимавайте какво консумирате, защото 

има опасност от отравяния. На 13-и хуриргич-
ните интервенции са противопоказни. На 17-и 
не се излагайте на резки температурни проме-
ни. Ако времето е студено, най-добре си оста-
нете вкъщи на топло. От 19-и до края на месе-
ца ще сте много енергични. Периодът е подходящ 
за физически натоварвания. Пийте повече течно-
сти, защото има опасност от обезводняване на 
организма. През февруари забравете за деликате-
си като пастърма, луканка и други сушени и пушени 
меса. Опасността от интоксикация или бъбречни 
оплаквания е голяма.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
Готови сте да свършите работата си на вся-

ка цена. Дори и да възникнат служебни неразби-
рателства, ще ги решавате с лекота и финес. 
Много е вероятно някои от вас да се устроят на 
много доходна работа. 5-и е неблагоприятен ден 
за бизнес начинания – ще ви изненадат препят-
ствия и усложнения. След 11-и много от вас ще 
имат среща с човек, който заема ръководен пост и 
е значително по-възрастен от вас. От него ще по-
лучите перспективно предложение в професионал-
ната дейност. Съветът ми е да се вслушате в 
думите му, колкото и странни да ви се сторят 
те. Периодът е благоприятен за търсене на до-
пълнителни източници на доходи в сферите на 
търговията с недвижими имоти, здравеопазване-
то и общественото хранене.
Последната седмица от месеца е успешен пе-

риод за художниците, актьорите и музикантите. 
Ще ви връхлети вдъхновение. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
Любвеобилни и творчески настроени сте. Ня-

кои Везни ще заченат. Други ще създадат ше-
дьоври в работата си. Любовните ви отношения 
обаче ще бъдат свързани с необичайни обстоятел-
ства. Прелъстяването ще ви се удава лесно, но 
и вас ще ще ви съблазняват лесно. Ще прояви-
те склонност към идеализиране на любимото съ-
щество. Оправдавайки недостойното му поведе-
ние обаче, има опасност да станете жертва на 
самозаблудите си. После, когато пяната на емо-
цията се разнесе, ще останете изумени как сте 
могли да си сложите такива „розови“ очила. Въз-
можна е също така любовна връзка с човек, за 
когото не знаете нищо, но на когото поверявате 
чувствата си. Това не е задължително да е нещо 
лошо. Както се казва, любовта е сляпа. На 
Деня на влюбените в никакъв случай не оставайте 
сами. Бъдете с този, когото обичате. 

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

НЕ ВЗИМАЙТЕ ВАЖНИ РЕШЕНИЯ: на 5-и. 
Особено ако работата ви е свързана с публични 
финанси. Може да инкасирате огромни загуби.

БЛАГОПРИЯТНИ ПРОМЕНИ НА РАБОТНОТО

МЯСТО: през последната седмица от месеца. 
НЕ ОСТАВАЙТЕ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ САМИ

НА СВЕТИ ВАЛЕНТИН: бъдете с този, кого-
то обичате.

ЩЕ СРЕЩНЕТЕ СВОЯ ПОКРОВИТЕЛ: през
периода след 11-и. Оглеждайте се.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

Не се усамотявайте
Вашата същност изисква да бъдете сред хора. 
Сигурна съм, че изпитвате ужас да останете 
сами. Вие сте отлични събеседници – можете да 
разговаряте с всички за всичко, но най-голямото 
ви предимство е, че умеете и да слушате. Ще 
бъдете желани и търсени от приятелите си. На 

фокус обаче ще са контактите с хора, към които 

имате силно емоционално привличане.

В любовта
Влюбените Везни ще преживеят прекрасни миго-
ве с любимия човек. Романтиката в отношения-
та е на нужното за вас ниво, което пък от своя 
страна ще ви накара да се почувствате много 
желани и обичани. Не се опитвайте да анализира-
те и да търсите логика, просто се отдайте на 
чувствата и емоциите, които са ви завладели, и 
това ще ви зареди с огромна енергия.
След 21-ви брачните ви отношения ще са в пъл-

на хармония. Тези от вас, които нямат брак, мо-

гат да разчитат на такъв с финансово осигурен 

партньор.

Необвързаните Везни ще получат шанс да срещ-
нат своя любим. Доверете се на интуицията 
си. Ако решите да сложите на везните всички 
„за“ и „против“, евентуална връзка може и да 
не се състои.

По-дипломатично, ако може
Сега дипломацията и търпимостта ще ви помог-

нат да постигнете целите си. Ще разкриете мно-
го голяма некоректност от страна на ваш дело-
ви партньор, който от много време се е мъчил 
да ви измести от общото поле на работа. Опи-
тайте се да заобиколите интригите и празните 
приказки и ще видите, че всичко ще се нареди 
във ваша полза. Дори и по-тежки проблеми ще се 
решават с повече лекота.

ВЕЗНИ И...

..
.о

в
ен

Напрежението с Овен е голямо. От вас 
зависи дали да го превърнете в разрив, или 
да го използвате за по-градивни цели. При 
всички положения искри ще има, важното 
е да не допуснете да се запали пожар.

..
.т

ел
ец

Телците са го подкарали през просото и 
има опасност да стъпчат много цветя в 
градинката ви. Ако им се опълчите ди-
ректно, няма да победите. По-добре ги по-
ведете деликатно по правилната алея.

..
.б

ли
зн

а
ц

и С Близнаците ще говорите на различни 
езици и ще се разминавате. Възможни са 
недоразумения помежду ви. За да предо-
твратите бъркотиите, при разговорите 
ги питайте винаги дали са ви разбра-
ли правилно.

..
.р

а
к

Не се поддавайте на честите лоши на-
строения на Рака. С него са възможни кон-
фликти, ако решите да изяснявате отно-
шенията си. Оставете го сам да стигне 
до правилните изводи. Не изпадайте в из-
лишни обяснения.

..
.л

ъ
в

Лъвовете са особено сговорчиви сега и мо-
гат да поискат вашата подкрепа. Без да 
мислите, че това е завинаги, няма да за-
губите, ако спечелите на своя страна и 
един приятел от тази зодия.

..
.д

ев
а Дева е знак, с който този месец ще има-

те спокойни отношения. Разбирате се чу-
десно и това разбирателство има шанс да 
се запази за по-дълго време.

..
.в

ез
н

и

С Везните от противоположния пол ще се 
държите много... любовно. Те ще ви при-
вличат неустоимо. Твърде възможно е да 

завържете романтична връзка с предста-

вител на вашия знак. Общуването ви в 
другите сфери на живота ще е заредено 
с напрежение. 

..
.с

к
о
р
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и

о
н

Скорпион е необичайно контактен и сло-
воохотлив с вас през февруари. Това не е 
някаква странна маневра от негова стра-
на, просто го привличате, той е впечат-
лен от вас. Напълно възможно е и ухаж-
ването му да не е просто желание за раз-
говор, а за нещо по-сериозно. 

..
.с

т
р
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ец

Процесите на трансформация със Стре-
леца продължават, но ако забелязвате, за-
почват да излизат от старото русло и 
като че ли постепенно се уравновесяват. 
Бъдете търпеливи още известно време. 
Дайте му шанс да намери себе си и вас 
във връзката ви. 

..
.к

о
зи

р
о
г

През този месец най-трудно ще общу-
вате с Козирога. Той ви харесва, но де-
монстрира това харесване доста стран-
но. Това може да внесе смут в душата ви 
и да загубите присъствие на духа. В ре-
зултат могат да настъпят кризи, които, 
ако не положите усилия, могат да прерас-
нат и в разрив.

..
.в

о
д

ол
ей

Силно привличане има сега между вас и 
Водолея. То е на всички нива, но най-ве-
че в духовен план. Напълно е възможно да 
стартирате с него съвместен творчески 
проект и е почти сигурно, че той ще ви 
доведе до добри резултати. 

..
.р

и
б

и С Рибите през този месец нямате напрег-
нати или конфликтни срещи. Използвай-
те това, ако държите на някого от този 
знак, за да заздравите връзката.
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Месецът ще е пълен с оптимизъм. Добро-
желателно ще се отнасяте към всичко и 
към всички, защото сте заредени с хуба-

ва енергия. Най-доволни ще се чувствате, кога-
то успеете да проникнете под повърхността на 
нещата и да стигнете до ядрото на мъдрост-
та. Заразителният ви ентусиазъм и остроумие 
ви правят по-лесни за общуване и разбиране и това 
може да ви помогне да излезете успешно от нелов-
ки ситуации. През целия месец настроението 
ви ще варира и ще се влияе от всичко. Лесно 
ще преминавате от едно емоционално състояние 
в друго. Сънищата на някои Скорпиони ще са 
пророчески. Хората ще търсят мнението ви, за-
щото ще се държите уверено. Периодът ще е 
успешен за финансистите, юристите, теолозите 
и висшите държавни чиновници. Свободомислие-
то ви и желанието ви да помагате ще се „раз-
четат“ от някои хора като навлизане в лично-
то им пространство. Старайте се да не прек-
рачвате границата на допустимото. След 14-и 
цялата сфера, свързана с наследства и чужди пари, 
е доста напрегната.

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

Не се дръжте високомерно. Подобно поведение 
може да стопира положителните и градивни тен-
денции. Бъдете изключително внимателни при 
реализацията на сделки с недвижими имоти. 

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
На 1-ви е възможно да получите главоболие и 

световъртеж. На 2-ри тези от вас, които 
имат хронични заболявания, ще почувстват об-
лекчение, което ще продължи и на следващия ден. 

4-ти е проблематичен за страдащите от сърдеч-
ни заболявания и проблеми с кръвообращението.
В края на първата седмица на месеца са въз-

можни временна отпадналост, нервност и непри-
ятни усещания – следствия от проблеми на веге-
тативната нервна система. Не си позволявай-
те волности в храненето. Поради опасността 
от простуди е добре да започнете терапия с големи 
дози витамин С. При някои от вас ще се активи-
рат болки в кръста. Препоръчвам повече движение 
и стоене на топло. На 7-и и на 18-и ще усетите 
пълно душевно равновесие. Ще преливате от до-
бро настроение. Дните са подходящи за начало 
на дългосрочна терапия на хронични заболявания 
и за спортуване.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
На 1-ви и на 2-ри потиснете желанията си за 

финансови спекулации и вложения. Участието в 
търгове и конкурси може да приключи със загу-
би. Подходящи дни за инвестиции са 4-ти и 9-и.
На 10-и обаче не рискувайте с парични вложе-

ния. Периода 11–20 февруари използвайте за ус-
тановяването и развитието на контакти с влия-
телни хора. Някои от вас ще се зарадват на на-
предък в кариерата. Бизнес партньорите ще ви 
дават конструктивни предложения. Лекотата, с 
която общувате, ще ви помогне да разширите 
деловия си кръг. Творческият подход и новатор-
ското начало ще бележат работата на Скорпио-
ните от сферата на шоу бизнеса. Умението ви 
да убеждавате ще се окаже неоценимо качество 
при воденето на преговори. Ставате все по-по-
пулярни. Особено ако работите в политиката. 
ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

Любовта при вас е в застой. Интимните ви 
отношения ще пострадат от вашата отдаде-

ност на работата и от напрегнатото ви ежедне-
вие. Ще сте нервни и сприхави с половинката си.

Необвързаните в брак Скорпиони обаче ги очак-
ва шанс да се обвържат с известен човек. При дру-
ги астрофакторите показват търсене на брак 
по сметка (за стабилност в кариерата и за уве-
личаване на престижа). През последната седми-
ца на месеца деловите ви отношения могат да се 
трансформират в любовни. Семейните ще изпи-
тат желание да обновят брака си. Дайте въз-
можност на партньора си да се прояви по-актив-
но по въпроси, отнасящи се до общото ви бъде-
ще. От 18-и започва силен в сексуално отношение 
период. Ще станете изключително привлекател-
ни за другия пол. Имате желание за флиртове. 
Не потискайте страстта си, тъй като за по-го-
лямата част от вас тя е средство за отпуска-
не на напрежението.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

ЕНЕРГИЧНИ И УВЕРЕНИ ЩЕ СЕ ПОЧУВ-

СТВАТЕ НА: 17-и и на 18-и. 
В СЕКСУАЛЕН АПОГЕЙ СТЕ: след 18-и.
УСТАНОВЯВАТЕ КОНТАКТИ С МНОГО ВЛИ-

ЯТЕЛНИ ХОРА: през периода 11–20 февруари.
КРАТКОТРАЙНА ОТПАДНАЛОСТ И НЕРВ-

НОСТ: през първата седмица на месеца.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

Дайте си почивка
от срещи и делови контакти и обърнете пове-
че внимание на брачния партньор. А онези от 
вас, които не са семейни – на любимия човек. 
През последните 3 месеца бяхте толкова анга-
жирани извън дома, че желанието на близките ви 
да общуват повече с вас е съвсем основателно. 
Ако ги пренебрегнете отново за сметка на слу-
жебните си ангажименти и контакти, ще се на-
ложи да гасите пожари, които този път са из-
бухнали без ваше участие (поне на вас така ви 
се струва!). 
Необвързаните ще се радват на много почита-
тели от противоположния пол. Предстоят ви 
романтични преживявания и възможност за из-
бор. Но не прибързвайте с обвързването – момен-

тът не е подходящ за никакви договори за парт-

ньорства, включително и брачни. Има риск да се 

окажат много краткотрайни. Затова изчакайте 

с това решение до края на март.

Покажете недоволството си на колегите
Добре е да се замислите как да оптимизирате 
работата си и да накарате другите да са по-ак-
тивни. Това може да се окаже критичен момент в 

отношенията с колегите, освен ако отново не се 

нагърбите с цялата работа сами. Не се заблужда-
вайте обаче, че вашето недоволство няма да про-
личи. Независимо от желанието да си спестите 
разговори на тази тема и оттам натоварване на 
отношенията, трябва да имате предвид, че няма 
да съумеете да прикриете гнева си, а оттам и 
да предотвратите напрежението. По-добре е да 
го дефинирате.

Напрежение с шефовете
Съветвам ви да не избързвате да изказвате вед-
нага несъгласието си с взетите от началника ре-
шения. Той вижда вашите усилия и лоялност и 
ще ви възнагради с повишаване на заплатата. Не 
забравяйте, че в момента сте хиперенергични и 
никой не може да се мери с вас. Даже и гор-
кият ви шеф.

СКОРПИОН И...
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Дрязгите с Овена ще са доста през този 
месец. Опитайте се да не се фокусирате 
върху тях и така ще избегнете излиш-
ни конфликти. Ако съумеете да проведе-
те спокоен разговор, той вероятно ще е 
ползотворен.
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Споровете са на дневен ред с Телеца и по-
бедител ще сте вие. Но струва ли си да 
загубите приятел заради това? Телците 
ви харесват, но не търпят да им прави-
те забележки. 
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С Близнаците ще си партнирате пер-

фектно през февруари. Хармонията по-

между ви е пълна. Възможно е помежду 
ви да пламне любовна искра, макар че за-
сега е по-добре да оставите дългосрочни-
те любовни връзки в проект. Не се пре-
давайте веднага. 
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Когато сте около Рака, сте като включе-
ни в контакт с високо напрежение. Раци-
те са магнетични за вас, особено ако са 
представители на противоположния пол. 
С тях си струва да преживеете любо-
вен роман.

..
.л

ъ
в

С Лъва ще ви бъде напрегнато, особе-
но ако е сред шефовете ви. Не се подда-
вайте на изкушението да влезете в от-
крит конфликт с него. Този месец ще спе-
чели той. 
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Дева е знак, който също много ви привли-
ча. Не се чудете с каква точно работа да 
я натоварите, а се постарайте заедно да 
се разтоварите в приятна компания или 
сред природата.

..
.в

ез
н

и

Везните са сред големите ви почитатели 
този месец. Ако шефът ви е Везни, може-

те открито да поговорите с него за про-

блемите, свързани с работата и заплаща-

нето. Ще бъдете изслушани и най-важно-
то – чути. 
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С останалите Скорпиони е най-добре да си 
наложите спокойни и дипломатични отно-
шения. Много е силна енергията, която си 
препращате. Чак е взривоопасна. 
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повече спокойствие и вглъбяване, но дали 
ще устоите на изкушението да го предиз-
викате, ако не за друго, то поне за един 
вълнуващ спор.
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г Най-голяма емоционална близост този ме-

сец ви очаква с Козирога. Внимавайте оба-

че да не събудите по непредпазливост не-

говата мнителност. Може да изпадне в 
ярост – нещо, което изобщо не е типич-
но за този знак.
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С Водолея ще ви бъде много трудно да 
осъществите какъвто и да било продук-
тивен контакт. Той е като замаян сега и 
не се опитвайте да го накарате да се съ-
средоточи върху каквото и да било. Без-
успешно ще е.
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Между вас и Риби ще царят завидно раз-
бирателство, съпричастност и хармония. 
Вашите работоспособност и проницател-
ност са добре дошли за техните планове. 
Сътрудничеството помежду ви ще ви въз-
награди с добри резултати.

CMYK
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Време е да се отпуснете и да обърнете внима-
ние на близките си хора. Вземете си отпус-
ка. Не мислете за работа, защото няма да 

плодотворна. През първите три седмици на ме-
сеца ще ви е трудно да се съсредоточите върху 
нещо конкретно. Мислите ви ще са доста разпи-
лени. Болезнената ви мечтателност и самовну-
шенията могат да доведат трудности в ученето и 
да попречат на образованието ви. Недоразумения 
и обърквания могат да станат причина за влоша-
ване на отношенията ви с хора от най-близкото 
ви обкръжение. През февруари можете да си поз-
волите повече разходи. Не се проявявайте като 
скъперници. Иска ви се да направите сметка дори 
и на най-дребните пари, дразни ви фактът, че 
трябва да посрещате гости, защото е свърза-
но с много разходи. Старайте се да овладеете 
раздразнителността си. И не правете сметка за 
всяка стотинка. Вярвайте в бъдещето и всичко 
ще ви се върне в десеторен размер. Интуицията 
ще ви е добър съветник и сътрудник, ако є се 
доверявате. Периодът е ползотворен за всички, 
които се занимават с изкуство, музициране и ак-
тьорско майсторство.

Препоръки за преодоляване 
на лошите аспекти 

Не досаждайте на околните с непрестанното си 
желание за разговори. Логореята не се толерира от 
никого. До 7-и избягвайте да влизате в конфли-
кти, внимавайте много какво и пред кого каз-
вате. Всичко, което искате да постигнете, ще 
става с много усилия. 

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
Неразположенията ви ще са следствия от вашето 

неблагоразумие и непредпазливост. Затова е по-до-
бре да си дадете почивка сега. До 18-и не се под-
лагайте на хирургически интервенции и операции. 
Впрегнете енергията си за спортуване. На 17-и е 
добре да направите равносметка на здравословното 
си състояние. Балансирайте всичко, което прецени-
те, че нарушава общата ви хармония. Намалете 
консумацията на течности, особено на газирани 
напитки. Заменете ги с натурални сокове. Кол-
кото и да ви се иска, не прибягвайте до самолечение.
Излишната ви мечтателност и потъването в 

света на илюзиите ще изтощат енергията ви в 
края на месеца. Ще станете доста разсеяни и не-
внимателни, което може да се превърне в причина 
за пътнотранспортни произшествия. 

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
Астрофакторите ви предвещават успех, ако 

успеете да предадете опита си на колегите и им 
помогнете да си спестят някои грешки. В на-
чалото на месеца ще сте в емоционален подем, ще 
се впуснете в обществена дейност и ще установи-
те нови делови контакти. Повечето важни бизнес 
въпроси ще обсъждате с близки и роднини в домаш-
на обстановка. Началото на месеца се харак-
теризира с готовността ви за сътрудничество 
и с осъзнаване на необходимостта да зачитате 
интересите и на сътрудниците си. На 5-и ще 
ви се наложи да преценявате мъдро всичко, което е 
свързано с бизнеса и финансите. А сте склонни да 
витаете в облаците. Като се добави и нехарак-
терната за вас непрактичност, се налага да под-
хождате с повишено внимание към всичко. След 
21-ви усилията ви ще бъдат основно насочени към 
печеленето на повече пари. Тези от вас, които ра-
ботят в банковата сфера, в търговията с ценни 
книжа и имат бизнес контакти с чужбина, мо-
гат да разчитат на успех. Паричният поток ще 
бъде стабилен и непрекъснат. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
Изискванията ви към любимия ще бележат гра-

дация през този месец. При някои от вас ще се по-
яви потребност да узаконят сериозната си връз-
ка. Макар че основна характеристика на Стре-
лците е тяхното свободолюбие. Затова често 
те сключват брак на по-късна възраст. Още 
на 1-ви обикновената подредба на живота на необ-
вързаните Стрелци ще бъде нарушена от начало-
то на нова връзка с екстравагантен представител 
на противоположния пол. Тази връзка ще ви до-
несе немалко вълнуващи преживявания. На 2-ри 
някои от вас няма да се поколебаят да се насладят 
на кратък временен флирт, който може да прерас-
не в по-трайна интимност. На 5-и текущите 
дребни спънки в работата ще се отразят зле на 
емоционалното ви състояние, което пък директ-
но ще повлияе на отношенията ви в семейство-
то или с любимия. 

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

БЛАГОПРИЯТНИ ДНИ ЗА РОМАНТИЧНИ

СРЕЩИ: 7-и, 8-и и 18-и.
НАСТРОЕНИ СТЕ ФЛИРТАДЖИЙСКИ: на 

2-ри.
ПРЕЦЕНЯВАЙТЕ МНОГО ВНИМАТЕЛНО

ВСИЧКО, СВЪРЗАНО С БИЗНЕСА: на 5-и.
НЕБЛАГОПРИЯТЕН ДЕН ЗА ЗДРАВЕТО: 17-и.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

Динамично общуване
Дори е възможно контактите да ви се сторят 
повече, отколкото можете да понесете. Напосле-
дък обаче ви се иска да контактувате само с 
хора, с които сте в добър синхрон. Но едва ли 
ще можете да си го осигурите през този месец. 
Затова се въоръжете с толерантност и здрави 
нерви. Има опасност да влезете и в конфликт с 
някои хора. Плюсът е, че ще преценявате лесно 
на кого да се доверите и на кого – не.

Проблеми с колегите 
Трудностите ще възникнат от дезинформация и 
непълноценна комуникация. Разбира се, вие ще се 
чувствате прави и едва ли не ощетени, но май 
е по-добре да се замислите дали не играете в 
детската игра на развален телефон. Проблеми-
те ще бъдат решени и дори предотвратени, ако 
ясно си дадете сметка за това и вземете неза-
бавни мерки.

Недоразумения с братя и сестри 
Както впрочем и със съседи. Липсата на аргу-
ментация и прибързаността могат да породят 
серия от объркани ситуации. Отношенията ви 
с тези роднини ще се нажежи до червено. Но и 
това може да бъде избегнато, ако имате ясно 
съзнание и желание да се въздържате от непре-
мерени изказвания.

Хармония вкъщи
Тя ще ви разтовари. Вашият брачен партньор 
може да се окаже най-добрият ви съветник. Въз-
можно е даже да реши ваш спор с други хора. 
Бъдете максимално отворени за неговите съве-
ти, макар че е възможно да чуете и неща, които 
не сте чували до този момент по свой адрес от 
неговата уста. При всички случаи обаче общува-
нето с него ще се окаже полезно за вас.
Дайте си сметка, че в последно време рядко сте 
се задържали у дома и това е изнервило както 
семейството ви, така и вас. Вие много държите 
на родовите отношения. Демонстрирайте при-
вързаността си с включване в домакинската ра-
бота. Поемете част от задълженията на близки-
те си и това ще ги зарадва много.

СТРЕЛЕЦ И...
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С Овен през този месец ще имате спокой-
но общуване. Той ви импонира във всяко 
едно отношение. Особено ще сте привле-
чени от неговата импулсивност и донякъ-
де от детската му наивност. 
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Бъдете по-скоро наблюдатели, а не учас-
тници в емоционалния живот на Телеца, 
защото той ще ви натоварва с оплак-
ванията си. Опитвайте се дипломатич-
но да избягвате срещите си с него през 
този месец.
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и Сега градусът на напрежение между вас и 
Близнаци е доста висок, но ако синхрони-
зирате някои детайли и избегнете греш-
ки в общуването си, за които вече го-
ворихме, нещата могат и да не стигнат 
до конфликт. 
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Раците не са най-подходящите за вас спа-
ринг партньори през този месец, затова е 
по-добре да ги оставите на мира. Не им 
отправяйте хапливи и иронични забележ-
ки, защото има опасност да ги засегнете 
твърде дълбоко. 
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В присъствието на Лъва ще се чувства-
те дискомфортно. Не сте свикнали да е 
толкова взискателен към вас, но какво да 
се прави, всеки си има своите периоди на 
пренастройка на системата. А той сега е 
именно в такъв период. Най-важното е да 
не го приемате лично, защото скоро на-
строението му ще се промени. 
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Дева е знак, който може да ви даде от-
личната обратна връзка за това, къде пра-
вите пропуски. Разбира се, това ще е мно-
го ценно за вас, стига да искате да чуете 
нещичко и за недостатъците си.
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Везните ви изнервят. Макар че те искат 
да ви помогнат и имат най-добри чувства 
към вас. Не забравяйте, че за тях хармо-
ничните отношения между хората са най-
важното нещо.
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Скорпион е извън полезрението ви сега. 
Най-добре е да не влизате в преки диало-
зи с него по работа. Свободното си време 
можете да прекарвате заедно.
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С другите Стрелци в момента ще се раз-
бирате перфектно. Стига да можете да 
изтърпите тяхната разсеяност и логорея-
та им. Те ще ви помогнат да се погледне-
те отстрани и да видите как изглеждате 
в очите на околните.
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г Ако сте се захванали с решаването на 

проблем, изискващ нестандартно, но кон-
структивно мислене, вашият най-подхо-
дящ партньор е Козирогът. Той ще ви за-
рази с креативността си. 
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С Водолей ще ви е най-трудно да общува-
те през този месец. Настроенията му се 
сменят бързо, което ще ви обърка и даже 
ще ви разгневи. По-добре го оставете на 
спокойствие. 
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С Риби има опасност месецът да започне 
с размяна на остри реплики, така че вни-
мавайте през първите няколко дни на фев-
руари. След това нещата се нормализират, 
доколкото, разбира се, това е възможно.
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Очаква ви спокоен и щастлив месец. Ще ус-
пеете да определите приоритетите си 
и да набележите по-близките си цели в 

работата. През януари поработихте повечко и 
сега може да забавите темпото и да намерите вре-
ме да планирате бъдещето си. Премислете всяка 
своя следваща стъпка. Ако трябва, дори се от-
кажете от някои проекти, които ви се стру-
ват съмнително печеливши. Залагайте само на си-
гурното. Всяко новаторско начинание крие риско-
ве за вас сега. Колегите ще са вдъхновени от 
вашите изисканост, благородство и отзивчивост 
и с радост ще ви станат съмишленици. През 
февруари с удоволствие ще участвате във вся-
какви развлечения, наслаждавайки се на живота и 
доставяйки радост на хората около вас. В ра-
ботата не разчитайте на остарелите методи и 
хватки, които до този момент са давали резул-
тат. Действайте по-творчески във всички сфери 
на живота, не само на работното място.

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 
Стремежът ви да спечелите повече пари е раз-

бираем. Само че необичайната ви лековерност 
и непрактичност през този период може да ви 
изиграят лоша шега. Бъдете внимателни – мо-
шеничеството и машинациите на други хора мо-
гат да ви създадат невероятни проблеми. Наложе-
те си високо ниво на самоконтрол и самообла-
дание, за да преодолеете всичко това. Бъдете 
готови да принесете чувствата си в жертва, 
ако се наложи.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
В началото на месеца обърнете внимание на очите.
След 11-и има опасност една обикновена прос-

туда да прерасне в хронично заболяване. Затова є 
обърнете внимание. На 2-ри можете да си позво-
лите кулинарни изкушения. Пикантните храни ще 
ви тонизират, но задължително ги комбинирайте 
с повече течности. На 4-ти и на 5-и има опас-
ност да се отдадете на лакомия и да претова-
рите храносмилателната система. На 7-и ви пре-
поръчвам да погладувате, за да ликвидирате ще-
тите. На 11-и, 12-и и 13-и ще ви бъде трудно да 
спазвате диета. Около 6-и ще сте много нерв-
ни. Пазете крайниците си от травми, провокира-
ни от екстремно спортуване. 

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
След 11-и ще мислите основно за финансите си.

Внимателно разпределете разходите си. Прераз-
гледайте и частта, с която участват вашите 
партньори в общия ви бизнес. И изплатете всич-
ките си данъци. Темата за професионалната ви 
реализация излиза на дневен ред. Някои Козирози 
ще имат шанс да започнат нова работа. В тази 
посока ще получите силна подкрепа от човек, от 
когото не я очаквате. През последната седми-
ца на месеца ще пътувате в командировка. След 
22-ри започва благоприятен период за всички, кои-
то работят с чужди пари или ценни книжа. А оне-
зи, които работят вкъщи нещо творческо, могат 
смело и със замах да планират бъдещи проекти и 
да се захванат с вече утвърдени. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
Ще се стремите към любовта агресивно и на-

стойчиво. В сексуален апогей сте. Отношението 
ви към любовта ще е авантюристично и нео-
буздано – нещо, което не е много характерно за 
вас. Опитайте се да се контролирате, защото 
не е сигурно как ще ви възприеме отсрещната 
страна. Хората са свикнали да ви виждат в съв-

сем друга светлина и е нормално да се шокират.
Ако обаче решите да съблазнявате, трябва да 

знаете, че няма да имате никакви проблеми. Ча-
рът ви е неустоим както никога досега. Единстве-
ното, което мога да ви препоръчам, е да не гле-
дате на секса като на спорт. Ако сте семей-
ни обаче, е повече от наложително да обуздаете 
авантюристичните си пориви, за да не се стигне 
до срив в системата на брака. По-добре се оп-
итайте да насочите тази своя енергия към по-
стоянния си партньор – ще преживеете един на-
истина незабравим месец. 

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

НЕ СПАЗВАЙТЕ ДИЕТА НА: 11-и, 12-и и 13-и. 
Безполезно ще е. Само ще се изнервите, а резул-
тат няма да има никакъв.

В СЕКСУАЛЕН АПОГЕЙ СТЕ: през последната
седмица на февруари.

БЛАГОПРИЯТЕН ПЕРИОД ЗА ВСИЧКИ, КОИ-

ТО РАБОТЯТ С ЧУЖДИ ПАРИ: след 22-ри. 
ДЕН ЗА ГЛАДУВАНЕ: 2-ри.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

Нови приятели 
В началото на месеца ще се включите в колек-
тивни дейности, в нови проекти и ще изградите 
нови социални връзки. Ще комуникирате завидно 
лесно. Целеустремеността ви ще е завидна. Си-
гурно защото се чувствате в хармония със себе 
си и ви се иска да я пренесете и в отношения-
та си с хората. 
За жалост промените в състава на приятелския 
ви кръг, които ви предстоят, невинаги ще са със 
знак плюс. Това, за което трябва да си дадете 
сметка, е, че сте в приповдигнато настроение, 
което може да осуети правилния избор на прия-
тели и съмишленици.

Измама от доверен човек 
Много са възможни конфликти и пререкания от-

носно общи финансови средства или общи инвес-

тиции с приятели. Това, което е сложното в 
случая, е, че проблемите са до голяма степен 
нереални, несъществуващи или съдържат голяма 
доза преувеличение. Да, няма защо да се мръщи-
те, този месец това е вероятно за вас, така че 
бъдете по-внимателни, като правите рекапиту-
лация. Във всеки случай ще ви се наложи да пре-
гледате основно документацията си. Не бързайте 
с оценките и обвиненията към хората, на които 
сте се доверявали до този момент, защото е на-
пълно възможно друг, съвсем страничен човек да 
е направил грешката, а защо не и измамата.

Конфликт с децата
Той е още по-неизбежен, ако детето/децата ви 
са навършили пълнолетие. Може би е дошло вре-
ме да им предадете опита си за цената на вло-
жения труд и за начина, по който се разпреде-
лят печалбите. Като начало им определете сед-
мичен лимит за харчене. Вие тези правила ги зна-
ете най-добре, просто ги приложете с твърда, 
но любяща ръка. 

Разговаряйте с шефа
С вашите шефове е добре да поговорите точ-
но през февруари. Ще бъдете чути и което е 
още по-важно, всичко, което кажете, ще намери 
място в бъдещи планове и проекти. Така че сега 
е времето да стартирате или да представите 
пред началника си ваш проект за одобрение. 17-и 

и 18-и са най-подходящите за целта дати.

КОЗИРОГ И...
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Ако в дома ви има Овен, бъдете мно-
го деликатни с него. Ако е сред колеги-
те или подчинените ви, по-добре е да не 
ги форсирате да действа по правилата ви 
през този месец. Помежду ви има сериоз-
но напрежение. 
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Възможно е страстно да се влюбите в 
един Телец, особено ако вие сте жена, а 
той – мъж. Ако обаче този вариант не 
се реализира, пак ще се радвате на близки 
творчески контакти с него. 
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и Близнаците са вашата слабост през този 

месец. Чувствате ги като ваши деца, ко-

ито искате да обгрижите и насърчите. 

Отношенията ви са много хармонични и 
те са силно впечатлени от вашия опит 
и знания.
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Ако се отнасяте с разбиране и топлина 
към Рака, можете да постигнете истин-
ско чудо в отношенията си, но ако ре-
шите да бъдете взискателни както обик-
новено, проблемите между вас са неиз-
бежни. 
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Лъв е много ангажиран с работа и ако 
точно сега решите да го възпитавате, ще 
се обречете на неуспех. В най-добрия слу-
чай просто няма да ви обърне внимание. 
Ако ви е подчинен или дете, ще имате 
големи проблеми.
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С Дева също ще постигнете завидна бли-
зост през февруари. Възможно е даже да 
се влюбите в една Дева. А в по-добрия 
случай искрите на страст ще пламнат и 
от двете страни.
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Не се страхувайте да покажете чувства-
та си пред Везни. Вие ги харесвате и 
няма нищо лошо в това те да го узнаят. 
Бъдете сигурни, че никога няма да се въз-
ползват от признанието ви злонамерено.
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н Със Скорпион сега сте в особено силна 

връзка. Тя е и на емоционално, и на раци-
онално ниво. Не е изключено да се изнена-
дате от телепатичните енергии помежду 
си. Възможно е и да се влюбите един в друг 

за цял живот.
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този месец, макар че тяхната одухотво-
реност и енергичност винаги са ви удивля-
вали. През февруари обаче нищо интересно 
няма да се случи помежду ви.
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бихте били един чудесен екип, ако се съ-
берете. Но все пак е добре, че това не 
може да се случи, защото за околните ще 
е трудно да понесат много еднаквости на 
едно място.
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Контактите ви с Водолей по принцип са 
ползотворни: вие сте традиционалисти, а 
те – откриватели и търсачи на силни 
усещания. Допълвате се чудесно, но това 
е по принцип. Сега обаче няма да сте на 
една вълна. Водолеите ще ви изглеждат 
твърде отнесени и нестабилни.
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Риби имат нужда от вашата ерудиция и 
от конструктивизма ви, но с радост ще 
приемат и покана за един купон от вас. 
Колкото и да не сте по купоните, напра-
вете този жест към тях.
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През първата седмица на месеца ще бъдете 
някак откъснати от реалността. Няма да 
имате правилна преценка за околните, а 

постъпките ви ще бъдат необясними за тях. 
Във вашия измислен свят ще изпитвате стран-
ни душевни вълнения. Курсът ви на „плуване“ 
по течението може да доведе до загуба на це-
лите и да попречи на вашите родителски и съ-
пружески задължения. В същото време духът ви ще 
бъде в едно от най-добрите си разположения. Само-
увереността и оптимизмът ви ще са заразителни.
Заявявате ярко индивидуализма си и се проя-

вявате като лидер, което може да изиграе по-
ложителна роля за хората около вас. Енергията 
и способността ви за самовъзстановяване ще ви 
помогнат да се справите с натоварванията и 
стреса. След 21-ви ще настъпи период на коле-
бание между духовните ви подтици и стремежи и 
реалността. Продължавате да строите въздуш-
ни кули и да генерирате прекалена чувствител-
ност и ранимост.

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

Пазете се от ексцентрично поведение. Опасно е 
също така прекалено да се напъвате, за да по-
стигнете целите си. Псевдоамбициите, власто-
любието и гордостта могат да ви навредят.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
Дълго сте пренебрегвали нервната си система 

и това се изразява в различни по сила, но кратко-
трайни оплаквания. Симптомите не са сигнал за 
болест, а са израз на изострената ви чувстви-
телност. Движение и приятни преживявания са 
единственият лек. На 11-и ще почувствате спад 
на активността си, възможни са и леки сърдечни 
неразположения. На 13-и нервната ви система 
ще е нестабилна. В периода 17–20 февруари ще 
се радвате на прекрасно разположение на духа и на 
добро здраве. Още по-свежи и бодри ще се почув-
ствате, ако ограничите кулинарните изкушения и 
направите една очистваща диета. Достатъчно е 
една седмица да приемате варен ориз като основно 
ястие и зеленчуци в междинните хранения.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
Във финансов план месецът започва добре. 
На 1-ви някои от вас ще получат доход от про-

дажбата на недвижим имот или от наемни отно-
шения. Решенията по тези въпроси взимайте 
сами. Ако парите не ви стигат, това означава, 
че не използвате потенциала си. В астрологично 
отношение перспективите ви не са лоши. Проме-
ни бележат много посоки в живота ви, а това 
вече е сериозен залог за успех, но и за сериозна 
работа. През втората половина на месеца пред 
вас ще се разкрият огромни възможности. Използ-
вайте шанса. Към сложните аспекти се отна-
ся възможността част то вас да влязат в кон-
фликт с бизнес партньорите си. Тази напрегната 
ситуация няма да продължи само през февруари, 
а може да се точи до края на годината. Някои 
от вас могат да получат доста добро предложение 
за смяна на работата си. Новата работа ще е по-
високоплатена и перспективна.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
Романтичните отношения запазват някакъв ба-

ланс до 18-и. След тази дата са възможни напре-
жения. При някои разминаванията в любовта мо-
гат да получат своето изражение в различни лю-
бовни триъгълници и други геометрични фигури. 

При други напрежението ще се изрази като гру-
бост от страна на партньора. Може да се стиг-
не и до непоправимо скарване, което да сложи 
край на връзката. В края на месеца ще изживее-
те любовно приключение. Около вас ще има мно-
го хора, с които ще контактувате по служебни 
въпроси. Тези разговори много плавно ще излязат 
от рамките на служебните теми и ще се насо-
чат към други сфери от живота. Без да се усе-
тите, ще бъдете въвлечени в любовна авантю-
ра, която ще ви остави хиляди красиви спомени. 
За обвързаните представители на знака това ще 
е краткотрайно шеметно преживяване. За необ-
вързаните тази авантюра ще е начало на дълго-
трайна връзка.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

ДОХОД ОТ НАСЛЕДСТВО ИЛИ ПРОДАЖБА 

НА ИМОТ: на 1-ви.
КРАТКОТРАЙНИ СТОМАШНИ ПРОБЛЕМИ

СА ВЪЗМОЖНИ: на 8-и и на 9-и.
ПОНИЖЕН ТОНУС И ЛЕКИ СЪРДЕЧНИ

СМУЩЕНИЯ: на 11-и.
НЕЗАБРАВИМО ЛЮБОВНО ПРИКЛЮЧЕНИЕ

ЩЕ ИЗЖИВЕЕТЕ: в края на месеца.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

Сдобрявате се с всички
Периодът е подходящ за изглаждане на отноше-
нията с близки и колеги. През изминалите месе-
ци често сте били груби и некоректни, резки и 
избухливи. Това е оставило около вас много неза-
служено обидени хора. Можете да се контролира-
те, да промените поведението си и да покаже-
те на всички, че вече сте спокойни. Не се изви-
нявайте директно, защото така ще отстъпите 
от позициите си. Дайте да се разбере, че всичко 
е забравено, усмихвайте се по-често, опитвайте 
се да водите по-приятелски разговори с колегите 
и подчинените си. Така отношенията ви вече ще 
преминат на друг етап. Хората около вас ще се 
отпуснат и ще могат да ви имат повече доверие, 
отколкото страх. С тези задачи ще трябва да се 

справите през първата половина на месеца. Вре-
ме е да си осигурите съюзници за предстоящите 
битки в превземането на новите върхове.

Изразете любовта си
Вашата чувствителност, мечтателност и ро-
мантизъм ще се отразят много добре на човека 
до вас, стига да ги пуснете на воля. В противен 
случай търканията са ви в кърпа вързани.

Споделяйте повече
Отношенията с родителите ви няма да бъдат 
хармонични, защото те искат да знаят, а вие не 
можете да споделите. Те са притеснени и искат 
да помогнат, но не знаят как. Получава се един 
порочен кръг, който само вие може да поправи-
те, като им обясните как се чувствате, а не се 
сърдите за щяло и нещяло.

Не се мяркайте пред очите на шефовете
Привличате вниманието на висшестоящите, но 
по начин, който не ви представя в добра свет-
лина. Съветът на звездите е да стоите по-да-
леч от тях. Ситуацията е рискова и може да 
ви коства работата. Използвайте всичките си 
сили да не влизате в пререкания с тях. Прояве-
те инстинкта си за самосъхранение и учтивата 
необщителност.

ВОДОЛЕЙ И...
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Овен е вашата дясна ръка в реализацията 

на творчески проекти. Този месец взаим-
но се нуждаете един от друг и постигате 
невероятен синхрон.

..
.т

ел
ец

С Телец говорите на различни езици и 
е възможно да се получи голямо разми-
наване помежду ви. Ако обстоятелства-

та не налагат обратното, бъдете по-дис-

танцирани.
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и С Близнаци сте на една вълна и това 
може да породи много приятни мигове по-
между ви. Важното е да избягате от чис-
то деловия план на общуването и да се 
отпуснете в по-фини вибрации. 

..
.р

а
к

Чувствителността ви ще направи впечат-
ление на Раците, които единствено разпоз-
нават състоянието ви. Вие също разкри-
вате същността им. Резултатът може 

да бъде една дълготрайна връзка.
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Представителите на знака Лъв са сил-
но повлияни от вибрациите на Сатурн и 
това ги прави много делови и конструк-
тивни. Харесвате това състояние, но не 

и в този момент, така че може да ви раз-

дразни тяхното поведение.
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Трудно ще ви е да запазите самообладание 
с Девите. Всяка тяхна дума или действие 
ви изваждат от равновесие. Добре е да зна-

ете, че и вие не сте стока, така че положе-

те усилия, за да избегнете конфликтите.
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Духовната ви близост с Везни е голяма и 
можете успешно да реализирате творче-
ски проекти. Особено подходящо за подго-

товка на бъдещи общи проекти е времето 

между 10-и и 17-и.
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о
н Скорпион е приятелски настроен към вас 

и ще го огорчите, ако му обърнете гръб. 
Бъдете внимателни към него и имайте 

предвид, че отношенията ви се крепят на 

косъм.
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Представителите на знака Стрелец са ви 
приятни и ще търсите тяхната компа-
ния. Препоръчително е обаче общуването 
в приятелски кръг. Разговорите от дело-

ви характер ще изискват огромна концен-

трация.
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г За Козирозите месецът също е особен. 

Важно е взаимно да си влезете в положе-

нието, да се изслушвате внимателно и да 

бъдете готови да приемете всичко, което 

ще научите един за друг.
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Всеки друг Водолей повече или по-малко 
прилича на вас, така че можете да си пар-
тнирате успешно. Синхронът, който по-

стигате, ви кара да се чувствате спокой-

ни един с друг.
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Положението с Риби е интересно, защото 
те, също като Раците, ви усещат много 
добре през този период, само че за разли-
ка от тях не са активни в контакта си 
с вас. Това може да ви раздалечи, освен 
ако вие не пожелаете да ги допуснете по-
близо до себе си.
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Вашият чар и привлекателно поведение ще 
ви спечелят много фенове през този месец. 

Възможно е още в началото на периода да 
усетите нужда от постепенна промяна в жизнени-
те ви възгледи. Ще имате огромното желание да 
бъдете първи и за това има наистина реални 
възможности. Успехът е с вас, когато сте на 
път, и някои от вас ще намерят своето щастие 
далеч от дома. Неуморимо ще се стремите към да-
лечни пътешествия и опознаване на други държави 
и култури. Ако не можете да си го позволите в 
действителност, ще задоволявате този свой ин-
терес чрез книги и интернет. Оригинални мисли 
и идеи ще ви връхлитат на всяка крачка. Кол-
кото е по-нетрадиционно едно нещо, толкова по-
интересно ще бъде то за вас. Склонни сте да 
действате спонтанно и непредсказуемо, без да се 
притеснявате от риска, който поемате. Сила и 
смелост няма да ви липсват. Това, което няма да 
ви достига обаче, е подкрепа от другите. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти
Изминалата година изискваше да проявявате 

несвойствена за вас твърдост и решителност. 
Февруари е началото на период, който отново 
ви дава възможност да плувате по течението, а 
това означава и повече успехи и благополучие.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
Обстоятелствата ще ви накарат да се съсре-

доточите върху здравето си. Не е изключено да 
развиете способности и интерес към парапсихоло-
гията. Енергичността ви след 9-и ще се увеличи 
много, необходимо е само да я насочите в нужната 
посока. След 19-и здравето ви изцяло ще зависи 
от емоционалното ви състояние. Ако се появят 
служебни проблеми и конфликти с началниците 
или пък сте преуморени, крачката до заболява-
ния на неврогенна основа е малка. Всяко леко не-
разположение е знак, че се нуждаете от почивка. 
Не подминавайте симптомите за проблеми с оп-
орно-двигателния апарат; в противен случай те 
лесно могат да се превърнат в хронични. За-
ниманията с изкуство могат да направят чуде-
са. Ако ги съчетаете с разходки на свеж въздух, 
съвсем скоро ще се освободите от здравословни-
те си проблеми.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА

В началото на месеца трябва да затвърдите 
постиженията си от миналата година. Често-
любието ще ви кара да вървите към поставените 
цели, към властта и себеутвърждаването. В ра-
ботата ситуацията е стабилна. Добър период 
за колективни занимания, за стартиране на нови 
проекти и бизнес дела. Успех ще имате, ако ре-
шите да влезете в партия, профсъюз или непра-
вителствена организация. Време е да излезете 
в публичното полезрение, но не като собствена 
кариера и амбиция, а като част от нещо колек-
тивно. След 21-ви се опитайте да вкарате в ред 
мислите и плановете си, защото в противен слу-
чай работоспособността ви ще спадне до много ни-
ски нива. Продуктивни ще бъдат представители-
те на творческите професии, при които ниска-
та концентраиця може да се компенсира с им-
провизация.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
Личният ви живот ще се развива стремително. 

Самотните представители на знака могат да оч-
акват съдбоносна среща през този месец. Голяма 
е вероятността от зараждане на нова и страст-
на любов. След 19-и при много от вас ще се появи 
желание да променят външния си вид. По природа 
сте предразположени към силни чувства и емоции, 
които сега ще увличат и околните. Обаянието ви 
ще привлече и почитатели. Хубаво е обаче да бъ-
дете по-последователни и концентрирани, защото 
еуфорията ви може да ви направи обект на оп-
итни манипулатори. Предвид на сложния харак-
тер на вашите емоционални отношения е добре 
да включите легендарната си интуиция. Тя ще ви 
позволи да разпознавате мислите и настроенията 
на хората до вас. Правилният подход в края на 
месеца включва повече търпение, изчакване и толе-
рантност от ваша страна. 

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

УСЕЩАТЕ НУЖДА ОТ ПРОМЯНА В МИРО-

ГЛЕДА: в началото на месеца.
ЕНЕРГИЧНОСТТА ВИ СЕ УВЕЛИЧАВА: след

9-и.
ЗДРАВЕТО ВИ ЗАВИСИ ИЗЦЯЛО ОТ ЕМОЦИ-

ОНАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ: след 19-и.
НАЛАГА СЕ ДА ВЪВЕДЕТЕ РЕД НА РАБОТНО-

ТО СИ МЯСТО: след 21-ви.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 

ВИ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

Искате да ви забелязват
Желанието ви за изява ще увеличи или пренесе 
изцяло заниманията ви в публичния сектор. Усил-
ва се потребността ви от общуване, от нови 
идеи и свежи възгледи върху стари проблеми. Това 
ще ви направи по-отворени към другите и ще 
провокира желание за нови запознанства. Февруа-
ри ще е много силен месец за вас в този план и 
е добре да не пестите от общуване.

Черпите сили от семейството
В брачните отношения можете да решите на-
трупали се преди това проблеми и да съхрани-
те хармонията. Отношенията с брачния парт-
ньор само ще ви радват. От много време насам 
не сте се чувствали толкова спокойно и уютно 
вкъщи. Иска ви се да се порадвате на това, но за 

жалост делата извън вкъщи са също важни и сега 

е време да се впуснете в тях. Човекът, който е 
до вас, ще ви разбере и подкрепи и това няма да 
наруши хармонията помежду ви.

Отдадени сте на работата
Цялата ви активност ще е насочена към служеб-
ните ви контакти. Психологическият микрокли-
мат е напрегнат и ще се наложи да разчисти-
те натрупани недоразумения. Отделете от вре-
мето си и поговорете искрено с всеки. Такъв е 
начинът да разберете къде има проблем. В та-
кива моменти клюките лесно излизат на повърх-
ността, но не им давайте ухо. Не се задържайте 

дълго в работния си кабинет и намерете време за 

новите контакти. Ако запазите темповете на 
работа, през март ще започнете да берете пло-
довете от усилията си през първите два месеца 
на годината. Възможно е да получите предложе-
ние за ново бизнес партньорство, но обмислете 
добре условията, които ви предлагат. Сега сте 
в силна позиция и може спокойно да заявите сво-
ите претенции.

РИБИ И...
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Овен не е сред хората, с които ще искате 

да бъдете често и дори ще избягвате него-

вото присъствие. Това е удачна тактика, 
защото нямате полза от излишни конфли-
кти и създаване на врагове.

..
.т

ел
ец

С Телец ще се разбирате дори без думи. 
Неговото присъствие ще внася спокой-

ствие и сигурност около вас – нещо, от ко-

ето много се нуждаете в този напрегнат 

месец.
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и Към Близнаци не сте настроени толерант-
но. Без да го желаете, създавате напре-
жение в отношенията. Вашата повишена 
служебна активност също може да се ока-
же повод за спречквания.
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С Рак ще ви е приятно да се срещате, но 
пътищата ви няма да се пресичат често. 
Той се чувства недооценен и това внася 
елемент на хладина в отношенията ви. 
Свикнали сте с онова, което той прави за 
вас, и се налага да обърнете повече вни-
мание на заслугите му.
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Към Лъв ще проявите взискателност и 

дори недоволство. Няма да е зле да напра-
вите безпристрастен анализ на действи-
телността и да коригирате отношението 
си към представителите на знака Лъв.
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Отношенията ви с Дева са изцяло във 
ваши ръце. Пазете се от прибързани думи 

и упреци на 3-ти, 14-и и 18-и. Тогава може 
да сте по-раздразнителни към нея, от-
колкото заслужава. Ако съумеете да за-
пазите добрия тон, месецът има изгле-
ди да е добър.
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С Везни ще се чувствате като в люлка – 
ту горе, ту долу. Хубавото е, че няма да 
ви е скучно с тях. Важното е да не взе-
мате окончателни решения. Периодът ще 
приключи към края на месеца.
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Възможно е да изпитате много силни чув-
ства към Скорпион и това ще ви нака-
ра да го видите в нова светлина. Добре е 
да покажете, че той заема важно място 
в живота или бизнеса ви. Ако задържите 
чувствата за себе си, не очаквайте про-
мяна на отношенията.
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Със Стрелец може да влезете в серио-
зен двубой заради лидерски амбиции. Това 
няма да е от полза за работата, затова 
е добре да подходите мъдро и да оста-
вите борбата за това, кой е по-велик, 
да утихне. 

..
.к

о
зи

р
о
г Общуването ви с Козирог е хармонично. 

По всички въпроси ще срещнете неговата 
подкрепа и единодушие, така че може спо-
койно да споделяте с него вички възник-
нали проблеми.
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Не бъдете много активни в отношенията 

с Водолей, защото последиците са непред-

видими. Помнете само, че ако вече сте 
завоювали някакви позиции, не бива да от-
стъпвате от тях.
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Може би единствено с другите Риби ще 
сте в дисхармония. Препоръчително е да 
не се виждате често и в никакъв случай 
да не влизате в спорове. Ако работата 
налага да сте повече време заедно – запа-
зете добрия тон на всяка цена.

Професионалните месечни астропрогнози подготви СЪНИ
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО
ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

1–7, както 

и 22–29 февруари 

НАМАЛЯВАЩА 

ЛУНА

Съчетаването на диетичен режим на хранене с периода на намаляваща Луна ще доведе до 
ефективни резултати при отслабване. Дните 3-ти, 4-ти и 5-и са изключително подходящи за ди-

ети, защото чувството ви за глад тогава ще е притъпено. На 26-и и 27-и ви съветвам да гладу-

вате, защото храните няма въобще да ви изкушават (най-вече тестените изделия и сладкиши-

те). Стопените през тези дни излишни килограми ще са като „отрязани“ завинаги от безком-
промисния и енергичен Скорпион, който властва тогава. Подходящите храни за тези два дни са 
зеленчуците, както сурови, така и задушени на пара.

7 февруари, 

5.46 ч., Луната 

е във Водолей 

НОВОЛУНИЕ

Днес би трябвало да гладувате или да си организирате разтоварващ ден. Луната е във Водолей, 

който обича нестандартния, новаторски и дори „шоков“ подход. Сега е моментът да се разделите 

с всички закостенели навици във всички области на живота. И най-вече в храненето. Всяка промя-
на в положителна посока ще даде добър резултат. Това е денят, в който с лекота можете да 
направите онова, за което все сте мислели, че ще бъде непосилно за вас. Днес ще ви се отразят 
добре супа или отвара от целина. Ако не разполагате с време да си ги приготвите, то поне си 
купете натурален сок от целина и го изпийте миксиран със сок от ябълка или портокал. Дру-
гият помощник в изхвърлянето на токсините е грейпфрутът – изяжте днес поне един плод. В
деня на Водолея отлично ще се повлиявате от всички плодови коктейли на цитрусова основа.
На тези, които са решили да гладуват, препоръчвам да си приготвят чай от анасон или кимион (и 

двете подправки са под управлението на Водолей). Тези напитки ще ви тонизират и ще спомогнат 
за неутрализирането на натрупаните в организма вредни вещества.

8–21 февруари 

НАРАСТВАЩА 

ЛУНА

Дните на нарастваща Луна са ни дадени от природата, за да можем да заредим тялото си с 
полезни и необходими градивни вещества, за да остане то здраво и да ни служи вярно. Дори и да 
се нуждаете от отслабване през този период, не ви препоръчвам да гладувате. Установете какво 
точно ви се прияжда през тези дни чрез – това е най-верният индикатор от какво се нуждае 
организмът ви. Сега организмът ви работи на програма „запасяване“ и затова не трябва да прекаля-
вате с количествата на храната, която приемате. И повече физическа активност!

21 февруари, 

5.32 ч., Луната е 

в Дева 

ПЪЛНОЛУНИЕ

Знакът Дева се свързва с рационалното хранене и диетологията. Това прави и пълнолунието през 

този месец по-специално. Погрижете се за здравето си, като не консумирате месо и рафинирани 
храни на тази дата. Подходящи са всички продукти от растителен произход, защото те ще ви по-
могнат за профилактиката на дебелото черво. Наличието на повече целулоза в храната ще прочис-
ти натрупалата се по „джобовете“ (малки колкото гроздови зърна гънки, които лекарите нари-
чат дивертикули) шлака. Дивертикулите се получават вследствие на лениви черва и когато орга-
низмът изпитва дефицит на растителни храни, богати на целулоза. С течение на времето те се 
възпаляват и се получават болки и усложнения. Когато Луната е в Дева, няма по-подходящи храни 
от овесените ядки, ръжения хляб, соевите храни, ябълките (добре измити и необелени!) и сушените 
плодове (фурми, смокини). Препоръчителни са и сушените сини сливи, предварително накиснати в 
студена вода за около час. Не забравяйте, че когато е пълнолуние, количествата храна трябва 
да са много разумни, защото ще ви стане тежко на стомаха и ще загубите тонуса си. На този 

ден нервната система е много чувствителна, затова вечерта на 20-и преди пълнолуние и на самото 

пълнолуние на 21-ви си направете чай от риган – това е билката на Девата, която ще ви помогне да 

спите спокойно. Вечерята и през двата дни (20-и и 21-ви) да бъде преди 18.00 ч.

ХРАНИ СПОРЕД ЛУНАТА

ВИДОВЕ
При нарастваща Луна (8–21 февруари) 

ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА...

При намаляваща Луна 

(1–7, както и 22–29 февруари) 

ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА...

Белтъчни храни и плодове 10, 11, 12 (до 11.30 ч.), 19, 20 1, 2, 3 (до 12.00 ч.), 28, 29

Сол и кореноплодни 12 (след 11.30 ч.), 13, 14 (до 14.20 ч.), 21 3 (след 12.00 ч.), 4, 5, 22

Мазни храни 14 (след 14.20 ч.), 15, 16 (до 17.15 ч.) 6, 7, 23, 24, 25

Въглехидрати и листни зеленчуци 8, 9, 16 (след 17.15 ч.), 17, 18 26, 27

На датите, посочени в таблицата, ще извличате най-полезните вещества от съответния вид храна. Тогава организмът е
най-чувствителен към нея (особено при нарастваща Луна) и ще ви се прияждат точно такива продукти, и то в големи
количества. Но бъдете внимателни, ако имате здравословни проблеми, които се провокират от определени хранителни

вещества. Ако сте хипертоник например, ще се наложи да ограничите солта в „дните на солта“. Ако искате да отслабнете,
наложете си на съответните дати през февруари да не посягате към упоменатите срещу тях храни.
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ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ
ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

– 8, 9, 17, 18
Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно

и ще се омазнява по–бързо.

– 8, 9, 17, 18
Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно

и ще се омазнява по–бързо.

10–16, както и 19, 20 – Ако искате косата ви да расте бързо.

1–7, както и 22–29 – Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

12, 13, 14 (до 14.30 ч.) –
Ако имате проблем с кожата на главата. Направете си маска в корените.

Ефектът ще е поразителен.

3, 4, 5, 10, 13, 19, 
24, 27, 28, 29

–
Според тибетските вярвания, ако се подстрижете на тези дати, 

ще привлечете богатство, късмет и щастие. Всички ще ви забелязват 
и ще бъдат добри към вас.

Къ
др

ен
е

– 8, 9, 17, 18, 26, 27 –

3–7; 10–14,
както и 21–25

– Къдренето ще е най-безвредно и трайно. Прическата ще ви стои добре.

19, 20 –
Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни – като гривата

на лъвица.

Б
оя

ди
св

ан
е – 8, 9, 17, 18 –

21–25 – За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.

6, 7, 12, 13, 14, 
19, 20, 26, 27

– За интензивно и трайно боядисване на нормални коси.

Е
пи

ла
ци

я
 и

 о
ф

ор
м

ян
е 

на
 в

еж
ди

– 8, 9, 15, 16, 17, 18
Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е

много болезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

– 8, 9, 16, 17, 18 Датите са неподходящи за епилация.

1–7, както и 22–29 – Тези дати са подходящи за оформяне на вежди.

1–7, както и 22–29 –
Датите са подходящи за механична епилация. Отскубнатите косми 

ще растат по-бавно.

3, 4, 5, 13, 14, 26, 27 – Датите са подходящи за епилация с химически средства и за фотоепилация.

К
О

Ж
А

М
ан

ип
ул

ац
ии

 з
а 

пр
об

ле
м

на
 к

ож
а 

(п
ре

м
ах

ва
не

 н
а 

пъ
п-

ки
, п

ет
на

, б
ра

да
ви

ци
 

и 
ле

ку
ва

не
 н

а 
ак

не
)

1–7, както и 22–29 – –

Парна баня
– 8–21 Има опасност да ви останат белези.

1–7, както и 22–29 – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с 
пл

од
ов

и 
ки

се
ли

ни 1, 2, 3 (до 12.00 ч.),
10, 11, 12 (до 11.30 ч.),

19, 20, 28, 29
– –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
-

щ
и 

м
ас

ки
 

с 
гл

ин
а 3 (след 12.00 ч.), 4, 5,

12 (след 11.30 ч.), 13,
14 (до 14.20 ч.), 21, 22

– –

П
од

хр
ан

ва
-

щ
и 

и 
ов

ла
ж

ня
ва

-
щ

и 
м

ас
ки

8–20 –
Най-ефективни ще са процедурите на 10, 11, 12, 19 и 20 февруари, 

когато кожата ще има нужда от много влага.

С
пе

ци
ал

ни
 

м
ан

ип
ул

ац
ии

 
с 

ко
ла

ге
н,

 
ел

ас
т

ин
 

и 
бо

т
ок

с

8–21 – –

Н
О

К
Т

И Подрязване 
и изпиляване 8–21 – –

Оформяне 
и лакиране

6, 7, 12, 13, 14, 
19, 20, 26, 27

– –

М
А

С
А

Ж
И

Ле
че

бн
и,

 
ли

м
ф

од
ре

на
ж

ни
 и

 
ан

т
иц

ел
ул

ит
ни – 8–21 –

1–7, както и 22–29 – –

Релаксиращи, 
регенериращи

– 1–7, както и 22–29 –

8–21 – –

С
А

У
Н

А

1–7, както и 22–29 – Ефектът ще е максимален на 1, 2, 3, 28 и 29 февруари.
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КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

СПОЛУЧЛИВО ПАЗАРУВАНЕ

ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ

Луната ще е пръв ваш помощник, стига да искате се „допит-
вате“ до нея. Почистването на прахта, прането и миенето на
прозорци ще ви се удават много бързо и лесно, ако ги правите в 
периода на намаляваща Луна. Вярно е, че през месеца тези дни 
са твърде недостатъчни, за да поддържате дома си изряден,
но поне по-голямата част от домакинската работа ви съвет-
вам да свършите тогава.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА:

Основно почистване: от 1 до 7, както и от 22 до 29 фев-

руари.
Пране, химическо чистене и миене на прозорци:

Не пропускайте датите 8, 9, 16 (след 17.15 ч.), 17, 18, 26, 
27 февруари. Това са т. нар. дни на водата. Всички замър-
сявания и петна ще се отстраняват с лекота.
Неподходящи дати за миене на прозорци:

6, 7, 14 (след 14.20 ч.), 15, 16 (до 17.15 ч.), 23, 24, 25 февру-
ари. 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 съобра-
зени с „настроението“ на Луната през февруари.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и
козметика, музикални инструменти и аудиозаписи:
12, 13, 23, 24, 25 февруари.

Недвижими имоти, мебели:
3, 4, 5, 12, 13, 23, 24, 25 февруари. 

Автомобил, мотор или колело:

10, 11, 14, 15, 16, 26, 27 февруари.
Текстилни и метални изделия, предмети за бита:

10, 11 февруари.
Канцеларски материали и книги:

14, 15, 16, 21, 22 февруари. 
Спортни стоки: 1, 2, 3, 11, 12, 28, 29 февруари.
Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни 

апарати: 6, 7 февруари.
Обувки и дрехи: 4, 5, 8, 9 февруари. 
Бижута, злато, луксозни вещи: 19, 20 февруари.

Древните лекари са се ръководели от лунните принципи, кога-
то са лекували своите пациенти. За да не се обременявате с 
тях, оставете изчисленията на мен. Ето как стоят нещата 
с критичните дни за планови операции през февруари 2008 г.

и с благоприятните дати за лечение при намаляваща Луна.
ВАЖНО! По възможност избягвайте всякакви планови опера-
тивни интервенции на 21 февруари (пълнолуние) и на 7 февруа-

ри (новолуние).

* На долуизброените дати не правете плано-
ви хирургични операции. Това не се отнася за 

спешните случаи!
** През тези дни успешно ще проведете про-
филактични неагресивни процедури на съот-
ветните органи, изброени в средната колонка

ОРГАНИ И СИСТЕМИ НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО
Всички те се активират последователно от минаването на Луната през 

зодиакалните знаци на всеки 2–2 1/2 дни

*** На долуизброените дати 
успешно можете да проведете 
профилактични процедури, да 
приемате укрепващи органи-
зма ви витамини, минерали и 

хранителни добавки

10, 11
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, 

брадичка, устна кухина, зъби
23, 24, 25

12, 13, 14 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки 26, 27

15, 16 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце 1, 2, 3, 28, 29

17, 18 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен мехур 4, 5

19, 20 Сърце, слезка (далак) 6, 7

21, 22
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, черен дроб, 

жлъчен мехур, вегетативната нервна система
8, 9

23, 24, 25
Бъбреци, областта на слабините и кръста, 

както и на целия гръбначен стълб
10, 11

26, 27 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали 12, 13, 14

1, 2, 3, 28, 29 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта 15, 16

4, 5 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби 17, 18

6, 7
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, органи, 

свързани с нарушения на кръвното налягане
19, 20

8, 9 Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система 21, 22

* 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 прочие неагресивни методи.
*** Луната се намира в противоположния зодиакален знак на този, посочен в първата колонка. Тъкмо това е подходящото време за профилактика на органите, из-
броени в средната колонка.
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АДЕКВАТНИ ГРИЖИ ЗА СТАЙНИТЕ РАСТЕНИЯ

КОГА ДА ПОСЕТИМ ЗЪБОЛЕКАРЯ

СПЕЦИАЛНИТЕ ДНИ ПРЕЗ ЛУННИЯ МЕСЕЦ

Стайните растения също са много чувствителни към лунни-
те ритми. Те успяват да усвоят водата най-добре само в оп-
ределени дни от месеца, когато Луната минава през водните 
знаци. Ако ги полеете в неподходящо време, само ще им навре-
дите. А и хранителните вещества няма да стигнат до расте-
нието.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ:

8, 9, 16 (след 17.15 ч.), 17, 18, 26, 27 февруари.
НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ:

6, 7, 14 (след 14.20 ч.), 15, 16 (до 17.15 ч.), 23, 24, 25 фев-
руари. На тези дни с поливането има опасност да провоки-
рате появата на листни въшки или други вредители.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ:

26, 27 февруари.

Ваденето на зъби, оперативните интервенции на зъбите и 
венците, както и поставянето на коронки и мостове могат
да се окажат много мъчителни, ако не сте улучили подходящия
лунен момент. 
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ: ако случаят ви не е спешен и е въз-
можно сами да си изберете датата, най-добре посетете зъ-

болекаря на 1 или на 2 февруари, както и от 22 до 29 
февруари.
ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: на 3, 4, 5, 
както и от 10 до 14 февруари включително. И в никакъв 

случай (освен в спешен!) не ходете на зъболекар на 21 февруари 

(пълнолуние) и на 7 февруари (новолуние). Много ще ви боли.

1-ви лунен ден (ЛД) – 7.02 (от 5.46 ч.) Чист 
и светъл ден. Припомнете си детство-
то. Ще ви осенят творчески идеи. Не
започвайте нищо ново. Посветете този
ден на всичко, което възвисява духа.
2-ри ЛД – 7.02 (от 7.48 ч.) Не се поддавай-
те на гнева, избягвайте конфликтите 
и изблиците на емоции. Подходящ е за
нови начинания.
3-ти ЛД – 8.02 (от 8.12 ч.) Енергетика-
та на този ден изисква да сте активни.
Пасивността е противопоказна и опасна.
4-ти ЛД – 9.02 (от 8.34 ч.) Не взимайте
прибързани решения. Усамотете се. Раз-
ходете се сред природата. Занимавайте
с дома и семейството си. Колективната 
работа няма да ви спори.
5-и ЛД – 10.02 (от 8.56 ч.) Делови ден.
Подходящ е за пътувания и за планиране 
на генерални промени. Работете концен-
трирано. Не преяждайте. Целеполагането
ще е успешно.
6-и ЛД – 11.02 (от 9.18 ч.) Смирете се. 
Дайте прошка. Не изразявайте недовол-
ство на глас. Подходящ е за подмладява-
щи козметични процедури. Ден за гадаене 
и пророчества.
7-и ЛД – 12.02 (от 9.43 ч.) Ден за молитва.
Сбъдват се желания.
8-и ЛД – 13.02 (от 10.12 ч.) Сега се акти-
вират фините и неуловими енергии в ор-
ганизма. Добре е да се гладува, за да се 
прочисти тялото.
9-и ЛД – 14.02 (от 10.49 ч.) Не е успешен.
Склонни сте към заблуждения и самоиз-
мами. Добре е да дадете прошка. Прак-
тикувайте йога.
10-и ЛД – 15.02 (от 11.36 ч.) Не планирайте
нищо важно. Изкъпете се с гореща вода.

Медитирайте.
11-и ЛД – 16.02 (от 12.35 ч.) Много мощен 
ден. Активира се вселенската жизнена
енергия кундалини. Добре е да прочисти-
те организма си. Внимавайте с режещи 
инструменти.
12-и ЛД – 17.02 (от 13.44 ч.) Дава се милос-
тиня. Молитвите се чуват. Подходящ е
за взимане на важни решения.
13-и ЛД – 18.02 (от 10.12 ч.) Ден за актив-
ни контакти, работа с информация и 
учене. Сами си пригответе и изпечете 
хляба. Не преяждайте.
14-и ЛД – 19.02 (от 16.14 ч.) Много под-
ходящ за започване на важна работа, за 
физическо натоварване, за работа с ин-
формационни източници и свещени тек-
стове. Отваря се третото око. Прочис-
тете организма си.

15-и ЛД – 20.02 (от 17.28 ч.) Сънищата са
верни и важат за месец напред. Лош ден
за секс. Сатанински ден, у нас се про-
буждат зли изкушения. Проявете аске-
тизъм.
16-и ЛД – 21.02 (от 18.38 ч.) Ден за пости-
гане на вътрешна хармония. Старайте
се да вършите само добри дела.
17-и ЛД – 22.02 (от 19.46 ч.) Подходящ е за 
удоволствия, общуване и физически на-
товарвания. И за брак по любов.
18-и ЛД – 23.02 (от 20.51 ч.) Изгонете ло-
шите мисли. Прочистете стомашно-
чревния тракт – ден за гладуване.
19-и ЛД – 24.02 (от 21.56 ч.) Запалете по-
вече свещи у дома, направете анализ на 
постъпките си. Ще успеете да се отър-
вете от чуждото влияние.
20-и ЛД – 25.02 (от 23.01 ч.) Получават се 
духовни знания и прозрения. Не проявя-

вайте гордост!
21-ви ЛД – 27.02 (от 0.06 ч.) Много акти-
вен, творчески ден. Отличен е за започ-
ване на нова работа, спортуване и пъте-
шествия.
22-ри ЛД – 28.02 (от 1.10 ч.) Ден на мъд-
ростта. Предайте на другиго своите
знания. Посетете астролог.
23-ти ЛД – 29.02 (от 2.12 ч.) Този ден
е символ на саможертвата – просте-
те на другите, разкайте се. Добре е да
се пости. Не правете секс. Почистете
дома си.
24-ти ЛД – 1.02 (от 3.24 ч.) Активен,
творчески ден. Използвайте го за ук-
репване на духа и тялото. Ден за нов 
строеж.
25-и ЛД – 2.02 (от 4.24 ч.) Всичко на този
ден става с лекота, с вътрешен порив. 
Спонтанно могат да се появят телепа-
тия и ясновидство. Днес не бързайте!
26-и ЛД – 3.02 (от 5.20 ч.) Въздържайте се 
от активна дейност и постете. Песте-
те си енергията и мълчете.
27-и ЛД – 4.02 (от 6.08 ч.) Ден за прекра-
тяване на контакти с лоши хора. Почи-
вайте и медитирайте. Ще имате про-
зрения.
28-и ЛД – 5.02 (от 6.48 ч.) Ден за покупка
на жилище или началото на ремонт. Съ-
нищата са верни.
29-и ЛД – 6.02 (от 7.21 ч.) Опасен, сатанин-
ски ден. Препоръчват се пост и въздър-
жание. Не планирайте и не започвайте
нищо ново. Запалете свещ вкъщи и ока-
дете навсякъде.
Забележка. Датата 26 февруари е про-
пусната по астрономически причини! Не е 
грешка!

Рубриката „Луната съветва“ подготви МИШЕЛ

Лунните дни са с променлива дължина, която е различна от възприетото денонощие (24 часа). Лунният ден започва с изгрева
на Луната. Само първият лунен ден започва от новолуние и завършва с първия изгрев на Луната. Лунният месец може да бъде
от 29 или от 30 дни. Понякога разликата в продължителността на първия и последния лунен ден варира от по няколко мину-
ти до цяло денонощие.
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ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯТА НАВЪПЛЪЩЕНИЯТМеркурий
Ашествие от миналата 

година продължава. „Из-
черпахме“ лунните зоди-

акални превъплъщения. Сега в 
продължение на 12 месеца ще 
спрем вниманието си на пла-
нетата Меркурий и нейните
различни тълкувания в зависи-
мост от разположението є в 
12-те зодиакални знака.
Меркурий е най-малката пла-

нета и се намира много бли-
зо до Слънцето – никога не 
се отдалечава на повече от 
28 градуса от него. Орбита-
та на Меркурий е разположе-
на между Слънцето и Земя-
та и илюстрира символична-
та му функция на посредник. 
Меркурий е римски бог. Но 
който е чел старогръцките 
митове и легенди, ще разпоз-
нае в него гръцкия бог Хер-
мес. Равностойни архетипи се 
откриват и в други култури. 
Например откриваме Мерку-
рий в египетския Тот, който 
е бил известен още и като 
бог на свещените думи. Подо-
бен архетип има и в норди-
ческата митология под име-
то Локи. Северноамерикански-

ят хитрец, съответстващ на
Меркурий (Хермес), е койот,
а ескимосите са го наричали
Гарвант. Хермес (Меркурий)
има много роли в гръцката
митология. Той е крадец, ма-
гьосник, занаятчия, пратеник
на боговете, богът на грани-
ците, на прага, на търговия-
та, на търговците и на думи-
те. В астрологията Меркурий
се възприема като лична пла-
нета, управляваща интимния
ни свят. Нещо като връзка с

ядрото на вътрешния ни жи-
вот. От гледна точка на ас-
трологията Меркурий олице-
творява рационалната мисъл.
Свързан е с усещането ни за
духовна посока (символизирана
от Слънцето). Умът тряб-
ва да служи на нашите цели,
да улеснява размяната на идеи
между съзнанието и подсъзна-
нието. В астрологията Мер-
курий управлява процеса на
получаване и изпращане на ми-
сли и информация, както ле-

тящият херолд (нем., вести-
тел, предвестник) в митоло-
гията, който тълкувал воля-
та на Зевс на смъртните.

НАЙ-ВАЖНОТО, КОЕТО 
ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ 

От разположението на Мер-
курий в личния хороскоп на
човека правим изводи за ха-
рактеристиките на човеш-
кия ум, за начина на мисле-
не, за начина на възприемане и
асимилиране на знанията и за

стрологичното ни пъте-
в

„ХЕРМЕС, ТИ, КОЙТО ПРЕД ВСИИЧКИИИИ 
ДРУГИ БОГОВЕ СИ НАЙ-ЛЮБИМИИЯТТТТ 
ПРИДРУЖИТЕЛ НА ЧОВЕКА…“

„ИЛЛИИАИАИАДАДАДА““
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уменията на общуване. Мер-
курий отговаря за всички ко-
муникативни умения – гово-
рене, писане, пеене, както и 
за обмена на идеи и информа-
ция. В зависимост от знака, 
в който се намира, той по-
казва какви дарби и таланти 
притежава човекът със съот-
ветния хороскоп. Както и по 
какъв начин този човек ус-
тановява контакти с хора-
та. Меркурий характеризира 
също и отношенията с род-
ните братя и сестри. Той е 
пратеникът на боговете, той 
е посредникът, който улавя 
всичките ни сетивни възприя-
тия. В зависимост от разпо-
ложението му в съответния 
зодиакален знак дава информа-
ция за това, как реагираме на 
гледки, звуци, миризми, вкусо-
ве и осезания. Меркурий е ме-
диаторът между физическото 
ни тяло, мозъка и вътрешна-
та ни природа, от една стра-
на, и външния свят, от дру-
га. В човешкото тяло Мер-
курий влияе на нервната сис-
тема, дробовете (и на целия 
дихателен апарат), ръцете и 
дланите. При нервната систе-
ма планетата посредничи, из-
пращайки сигнали от тялото 
към мозъка. В зодиака Мер-
курий е управител на Близна-
ци и Дева.

МЕРКУРИЙ 
В ТЕЛЕЦ 

Ако имате такова разполо-
жение на Меркурий във ваша-
та рождена астрокарта, то 
вие сте търпелив анализатор. 
Независимо от ритъма на за-
обикалящия ви свят, работи-
те на собствени обороти и 
по свой начин възприемате 
информацията, която получа-
вате. Проявявате вбесяващо 
за околните упорство, кога-
то фиксирате вниманието си 

върху някоя гледна точка.

МНОГО СТЕ НАДЕЖДНИ И СТАБИЛ-
НИ – МИСЛЕНЕТО ВИ Е ВИНАГИ АРГУ-
МЕНТИРАНО И Е МАЛКО ВЕРОЯТНО ДА 
СЕ ПОВЛИЯЕТЕ ОТ ПОСЛЕДНИЯ ПИ-
СЪК НА МОДАТА.

Всички са свикнали да ви 
приемат като тих и споко-
ен човек, но понякога избухва-
те внезапно и налагате кате-
горично мнението си.
Под влиянието на Меркурий

в Телец проявявате таланти
в търговията, икономиката
и предприемачеството. Теле-
цът е чувствен, артистичен
знак, с вроден талант в жи-
вописта и музиката. Затова,
ако имате Меркурий в Телец,
имате шанс да пожънете ус-
пехи като музиканти, худож-
ници, занаятчии, колекционе-
ри на картини или като ку-
линари. Интересът ви към 
красотата е особено подчер-
тан, затова често сте нада-
рени с любов към изкуството
или природата. Притежава-
те прекрасен глас и сте мно-
го грациозни.

ВИЕ СЕ УЧИТЕ НАЙ-ДОБРЕ ОТ СОБСТ-
ВЕНИЯ СИ ОПИТ, ОБИЧАТЕ ДА ВИ ОС-
ТАВЯТ САМИ ДА ПРЕЦЕНИТЕ И АНА-
ЛИЗИРАТЕ НЕЩАТА. 

Възприемате новите знания
и умения малко по-бавно от
хората с Меркурий в Овен. За
сметка на това обаче го пра-
вите мащабно и далновидно.
Разбирате всичко в дълбочина
– трайно и правилно.

КОГАТО НЕ СТЕ СИГУРНИ В НЕЩО, НЕ 
БЪРЗАТЕ ДА ГОВОРИТЕ И ТОВА Е ЕДНО 
ОТ ХУБАВИТЕ ВИ КАЧЕСТВА. 

Никога от вашите уста 
няма да излезе прибързано или
неточно съждение. Ваше-
то внимание обикновено е ан-
гажирано с всичко, което би
ви подсигурило безопасност и
комфорт. Увличате се по 

онова, което ви предоставя
възможности за печелене на
пари. Нова голяма придобивка
или нещо малко, но красиво
ви доставят неимоверно удо-
волствие. Обичате парите и
материалните удобства.

С МЕРКУРИЙ В ТЕЛЕЦ, ВИЕ 
ПРОЯВЯВАТЕ ЧУВСТВИТЕЛНОСТ 
КЪМ ВСИЧКО, КОЕТО БИ ЗАСТРАШИ-
ЛО ВАШАТА СИГУРНОСТ ИЛИ 
БЕЗОПАСНОСТ. 

Упорити сте. Рядко бихте
се отказали от проект, кой-
то веднъж сте започнали. Но
не реагирате с готовност на
новостите.

УМЪТ ВИ Е КОНСЕРВАТИВЕН, ПРЕД-
ПАЗЛИВ И МНОГО КОНСТРУКТИВЕН.

Учите се повече от собст-
вения си опит, отколкото от
прочетеното в книгите. Мо-
жете да се похвалите с от-
лична памет, умът ви е прак-
тичен и това е голямо преи-
мущество, ако се занимавате
с бизнес и управление. При-
тежавате прекрасното уме-
ние да правите обстановката
около вас привлекателна. До-
мът ви и офисът ви изглеж-
дат хармонично наредени, ма-
кар и понякога в тях да цари
творчески безпорядък. Осе-
занието ви е много добре раз-
вито, визуализирате чрез пръ-
стите си. Дори да сте до-
коснали нещо на тъмно, много
добре си представяте как ще
изглежда то в действител-
ност. Вкусът и обонянието
ви също са добре развити. 

АЛГОРИТЪМ ЗА 
РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЧОВЕК 

С МЕРКУРИЙ В ТЕЛЕЦ 
Представя себе си като

спокоен, предпазлив, подсигу-
ряващ се и имащ нещо наум
събеседник.
Изразява мислите си „ме-

лодично“, като избягва остри
думи и звуци. Говори по теми,
които звучат добре, при ко-
ито е сигурен, че няма да се
изложи, и които му доставят
удоволствие.
Изразява мислите си съ-

средоточен в собствения си
глас, но това често му от-
нема възможността да чува и
изслушва аудиторията.
Представя себе си галант-

но и променя интонацията си
според темата на разговора.
Съсредоточава се повече

върху това, което чува, и по-
малко върху това, което го-
вори. Всички странични шу-
мове го разконцентрират и
нарушават комуникативните
му способности.
В състояние е да изпълни

напълно автоматично и без-
погрешно нещо, което е на-
учил добре – например песен
от детството му.
Добрият тон от страна на

събеседниците му дава усеща-
нето, че разговорът е стой-
ностен. При проявена от съ-
беседника грубост замълчава.
Ако усети, че се съглася-

ват с него прекалено бързо и
го приемат на доверие, ведна-
га става подозрителен.
Иска да бъде изслушан и

оценен като събеседник, оч-
аква спокойна реакция, твърда
подкрепа и съдействие.
Не чува и не приема думи,

звуци и събеседници, които не
са на „неговата вълна“ и ко-
ито застрашават неговото
спокойствие и самочувствие.
Решава бавно, изчаквайки, пре-
смятайки и подсигурявайки се
за всички възможни варианти.

Не понася заплахи, гру-
бост, прекъсвания и най-вече
„теоретични“ постановки, ко-
ито за него нямат стойност
и не водят до видим, осезаем
резултат.

МИШЕЛ

От разположението на Меркурий в личния хороскоп на човек правим изводи за характеристиките на човешкия ум, за начина на мислене, за методиката 

на възприемане и асимилиране на знания. Меркурий отговаря за всички комуникативни умения – говорене, писане, пеене, както и за обмена на идеи и 

информация. В зависимост от зодиакалния знак, в който се намира, той показва какви дарби и таланти притежава човекът. Тази информация ще ви помогне 

да разберете и възприемете по-добре самите себе си. Ако не знаете в кой знак се намира вашият рожден Меркурий, 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 роде-

ни, 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 отговоря 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. На-

носи. 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 (Ар-

тур). 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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