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ГРИМЬОРИТЕ ИЗПОЛЗВАТ ЦВЕТА ПО НОВ НАЧИН. MAX FACTOR СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ 
РЕВОЛЮЦИЯТА НА МОДАТА С НОВАТА СПИРАЛА ЗА ДЪЛГИ И ЦВЕТНИ МИГЛИ ОТ ПЕЧЕЛИВШАТА 

КОЛЕКЦИЯ MASTERPIECE. ПЪРВА СТЪПКА – БОГАТАТА ОСНОВА УДЪЛЖАВА МИГЛИТЕ СЪС 70%. 
ВТОРА СТЪПКА – ПЕРЛЕНИЯТ ЗАВЪРШЕК ПОДЧЕРТАВА ВАШАТА ИНДИВИДУАЛНОСТ ЧРЕЗ ИЗТЪНЧЕН 

ЦВЯТ. ДВЕ СТЪПКИ ДО БОЖЕСТВЕНИТЕ МИГЛИ. СТАНИ ЦВЕТНА. стани красива.
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НОВО СПИРАЛА MASTERPIECE BEYOND LENGTH

THE  MAKE-UP  OF  MAKE-UP  ART ISTS

играйте и спечелете 
новата спирала на www.tialoto.bg
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книги от „Бард“

Надежда Стивасарска от Пловдив,

магистър в специалностите 

българска филология и психология,

е носителката на БЕЛА ПРИЗ 2007. 

ЧЕСТИТО!

Новата късметлийка, избрана чрез жребий 
сред най-активните ни читатели, и но-
сителките на БЕЛА ПРИЗ 2005 и БЕЛА 

ПРИЗ 2006 – Румяна Цветева, учител-
ка от Лом, и Валя Иванова, дизайнер от Добрич, ще бъ-
дат поканени на юбилейното парти на сп. „Бела“ през май 
тази година.
БЕЛА е любимка на много жени, които понякога не знаят как-
во искат, но със сигурност знаят, че искат да бъдат специал-
ни. Поне за един ден. 
БЕБ ЛА е любимка и на додд ста мъже, , които са не по-малко суеуу т-

ни от жените.
Мили приятели, жени и мъже, участвайте! Попълвайте и 
изпращайте талони на адреса на редакцията. Това ще ви 
даде възможност да бъдете сред късметлиите. Най-голям 
шанс ще имат участвалите с най-много талони.
Всеки месец 10-има от вас ще получават обявените награ-
ди, а след публикуването и на 12-ия талон ще бъде излъчен 
носителят на БЕЛА ПРИЗ 2009.
БЕЛА ще ви подари един специален ден, пълен с изнена-
ди и награди:
�настаняване в хотел (нощувка+закуска+обяд+вечеря)
�козметични и СПА процедури
�облекло и аксесоари
�вечеря за двама
�медийно отразяване и връчване на плакет БЕЛА ПРИЗ.
Изпращайте изрязаните талони най-късно до 15-о число на все-

ки месецц.

Талон № 2/2008

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

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

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

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

БЕЛА ПРИЗ 2008

Сарантис

И подаръци от:

книги от „Колибри“

книги от „Еднорог“DVD-та от „Ай Пи видео“

DVD-та от „Тандем“

ГОЛЯМАТА НАГРАДА ОТ ТАЛОН № 1/ 2008 г., карта за козметични процедури от 

DERMAPRO, печели Боряна Сакарева от София. Награди печелят още: Калина Прокопиева 

от Горна Оряховица, Павлина Добрева от Тервел, Василка Димитрова от с. Войсил, Диана Ма-

нуилова от Дупница, Велина Петрова от с. Поленица, Златина Стоянова от Бургас, Соня Ми-

ленова от Исперих, Нела Маринова от Каблешково, Петя Петкова от Горна Оряховица, Кали-

на Генкова от София и Ирена Иванова от Павликени.

продукти от Vitality

книги от „Хермес“

ГОЛЯМАТА НАГРАДА ЗА ТАЛОН №2:
ОСМОМАРТЕНСКИ ПОДАРЪК ОТ САЛОНИ ЗА КРАСОТА „ЛОРЕН“ ФОТОЕПИЛАЦИЯ И 

ФОТОПОДМЛАДЯВАНЕ С АПАРАТ ОТ НАЙ-НОВО ПОКОЛЕНИЕ (ИЗКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗБОЛЕЗНЕНО!)
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Темите
08в брой март 2008

БЕЛА КАЛЕНДАР

Правилата на оптимистката 4р

АНТРЕФИЛЕ 

Порода любовница 5р д ц

ХАЯ

Чакам си букета за 8 март 7Чакам си букета за 8 март 7Чакам си букета за 8 март 7у р

ДИГИТАЛНИ ДВОЙКИ

За морските лъвове и хората 8р р

МОДА

Пак тренчкот 10р
Акценти
Ръчните часовници 12ц

БОЛНА ТЕМА

Д-р Януш Хъртарски: „КлимактериумътД р у р р „ р у
не е болест“ 14
Подмладява ли менопаузата 18д д у

КРАСОТА И ЗДРАВЕ

Какво искат жените,,
които (НЕ) СЕ ГРИМИРАТ? 20( )
Кожа
Плюсовете и минусите на пролетта 24у р
Пилингът 26
Грим
Четене по устните 28у
Фризьорски салон
Не искам да съм блондинка 30д д

Усмивката
Зъбните упойки – II част 34у
Преди избелването на зъбите 35р д

Фитнес
Добре дошла в клуба 36Д р д у

Инструктаж
Защо пък точно фитнес?! 38щ ф

Тонус
Децата и пролетната умора 40Д ц р у р
Витамини в правилна доза 44р д

Без рецепта 
Зелени енергетици 46р ц

Детоксикация
Очистване на „порции“ 48„ рц

Хранене
Менюта за бодрост 50др
По-добрата диета 52д р д

Начин на живот
Намалете скоростта! Бързо! 54р р

Часът на психотерапевта
Богинята в теб – особености
на женската психика 58

ЗВЕЗДИ

Брад Пит, идеалният 60р д , д

ИНТЕРВЮ

Милена Попова: „Успяла е жената, която„ ,
има любов“ 64

ДА ПОГОВОРИМ

А харизма имате ли? 66р

Masterclass КАРИЕРА
Невербалната комуникация 70р у ц

ЕТИКЕТ

Преди и след интервюто за работа 72р д д р р

д р 73Подай ръка д р

ТЯ И ТОЙ

ц 74Аз съм любовницата ц
, дру 76Той, тя и другата , дру

Микрофон за психолога
Изневeрява ми 78р и Изневeрява ми р

ДЕЦА

Одрало ти е кожата 79др

ТВОЯ МИРА

Ужас! Дъщеря ми пътува на автостоп 82Д щ р у
Не обичам оралния секс 83р

ИНТИМНО

Секс–Смях–Секс 84
По-уверени в леглото 86у р
За размера и значението 87р р
Класация на секссимволите 88ц

ПО СВЕТА

Безсънният Ню Йорк 90р
Перу и Боливия 92ру

ПЪРВА ПРОЛЕТ

Я, щъркел! 94, щ р
Мартеницата 95р ц

ТРАДИЦИИ

Празниците на март 96р ц р

СПЕКТЪР

Какво ново за четене, гледане и слушане 98, д у
Сцена 
Театрални новини 100р

БЕЛА КЪЩА

Интериор
В стаите на цветовете 102ц
Обзавеждане
Принцесата върху дивана 104р ц р у д
Цветя
Работа за градинаря 108р д р
Експертиза
За пречиствателите и йонизаторитер р
на въздуха 110ду
Идеи за копиране
Баня с въображение 112р
Сръчно
За слънчево настроение 114р

В кухнята
Бадемов сладкиш с кайсиева плънка 117д д
Да успееш за 30 минути 118Д у у

Вкусни маршрути
Мила Васов: „Готвя по рецептите„ р ц
на тъщата“ 120щ
Стъпка по стъпка
Картофен пирог 124р ф р

АСТРОНАВИГАТОР ЗА МАРТ

Професионални астропрогнози за всяка зодияр ф р р д
от СЪНИ 125
Подходящите лунни дни за диети, разкрасява-д д щ у д д , р р
не, лечение, почистване на дома, шопинг, гри-, , д , , р
жа за цветята и посещение при зъболекар 138ц щ р р
Лунен календар 141у д р

Уроци по астрология
Какви са хората с Меркурий в Близнаци  142р р ур ц
КРЪСТОСЛОВИЦА 144Ц
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през март

оптимистката!
правилата на

к !
Мирише вече на пролет. Но и на пролетна депресия.

За да пропуснеш тази година пролетната умора,
черните мисли и безразличието, прави така...

Поощрявай се
и за най-незначителни-

те си победи. Ако су-

тринта си въртяла 20

минути педалите на ве-

лоергометъра, сипи си

малко повече какао в 

млякото на закуска. Ако 

си успяла да предадеш 

доклада си в срок, ве-

черта смело изяж пар-

че шоколадова тор-

та. Или пък се отпус-

ни в негата на нищо-

неправенето. Ако ти 

се ходи по магазините

– моля! Само че не взи-

май всичките си пари в

чантата.

Не принуда, а стимулация
Например през уикенда ти се иска да отидеш с пппприпр ятели и на на кононооонкоонцецерцерт нтт на а ппа ппрочрочрочутутаутааааааааааааааааа ророор кгркгррккгрру-ууууу

па в Каварна, но задължително трябва да прочеттттеештт  пееет кт книгн ггии, , ии зззаза дада дд се е с ппподподпппппп готгототвввввввишвишвишвишвишвввввввввввв  до дододододододдо до--

бре за курсовата си работа. Сложи билетите заааааа  ккокконцеенц ртартарт  нанаан  м мммммамааамаааасатсататта, а, ,, а а вввърхърхърху у ту тттттттттттттттттяях ях я нна-на-на-а-на-на-а

трупай петте книги, така че, когато ги прочетееееееешшш,шеш  дааа ви видишдиш  „н„н„нн аагграаа ададаттататааааа“а“а“аааа . С С. С всвсвсееееееккиеккеке  иизиззиизмммми-ммм

нал ден камарата книги ще намалява, а приятнаттттттта целл ще ще се се прпппр прп иблиблбли ижаижаввавававааааа а аааааааа ааааа всвсевв  поооооооооопоооовечвечвечвечвечвечвечее.е.е

Набележи си цели
Идеята, че „най-накрая трябва да тръгнеш на курс по английски“

е безусловно прекрасна, но все пак прекалено обтекаема. Ето 

и решението: „Трябва да свърша този и този обем от работа 

до понеделник, иначе знам, че задачите ще ме затрупат.“ Звучи до пононннедеее лник, инач

нали? Старай се да си поставяш такива цели,конкрерррррррррр тно и иии и ясно, н

окове за изпълнение са точно разбираеми.чиич то тотототототототототтооо смиссс сълсъъъъсъъсъ  и ии срор

Сутрин – три лицеви опори
Да, точно когато се чувстваш отпусната като дроб и ти се иска да се пои-

злежаваш още половин час в леглото, ще се събудиш много бързо, ако напра-

виш 3 лицеви опори. Може и повече, ако си силна в ръцете. Но и три са нещо. 

За да се амбицираш, пусни си музиката от филма „Роки“ със Силвестър Ста-

лоун (Eye of the tiger май се казваше парчето).r

И те съветваме да ставаш 5 минути по-рано от обикновено. За да не се „по-

вредиш“ по време на лицевите опори, е добре преди това да изпълниш няколко

упражнения за разтягане. Обикновените дъъълги протягания в леглото също 

вършат работа.

Превключвай вниманието си
Сигурно ти се е случвало да се взреш в редовете на някоя кни-

га с искреното намерение да разбереш смисъла на написаното, но 

нищо да не се получва. Мислено ти витаеш в облаците и не ти се

иска въобще да „кацаш“ на земята... През ранна пролет съсредо-

точаването е още по-трудно (знаеш причините, да не ги повта-

ряме). Ако ти се случи да не можеш да си събереш мислите, обле-

чи палтото си и излез да се поразходиш 15 минути на чист въздух.

В случай че нямаш куче, което да разходиш, отиди до най-близкия 

магазин и напазарувай за вечеря. Смяната на обстановката връ-

ща концентрацията!

Парчето торта при-

еми като своеобра-

зен медал за това, 

че си преодоляла ле-

ността си
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АнтрефилеАнтрефилеАнтрефиле

Порода любовница
В

желанието си

р др д
но и за тях самите стават любовници. По тази при-

р др д
чина все по-безлюбовният ни свят напоследък се напъл-
ни с „кучки“ от тази порода. Но кучка ли е любовница-

та? Мъжете наричат кучка жената, която много лае (тоест 
която много знае и ги превъзхожда), а жените удостояват с 
това определение любовниците на мъжете си и амбициозните 
си преуспяващи колежки.
Дори и ако приемем, че любовницата е кучка, то тя със си-

гурност е породиста – умна, поддържана, самоуверена, каприз-
на, достолепна... Обикновено има всичко освен собствен мъж 
(омъжените любовници не са представителки на тази точно 
порода и са обект на друг анализ). Често пъти любовницата 
даже и не се стреми към собственост над някой мъж. Защо-
то има нещо по-важно – неговото внимание. В концентриран 
вид, за кратко... То е нейният уникален парфюм.
За разлика от сексуалната авантюристка и плахата жени-

ца, която отчаяно иска да разведе някого, защото се страху-
ва, че като за нея свободни мъже не са останали, породиста-
та любовница има друга игра. Понеже е достатъчно умна, тя 
още на втората среща прекрасно схваща, че не може да ста-
не любима. Любовта изисква покорност и отдаване. А любов-
ницата е жена, която не може или не иска да продължи да 
бъде покорна, нито да се отдава на когото и да било. Освен 
в леглото. Тя има нужда единствено от времето си, от секс 
и от самотния си живот, който оцветява с безопасни жене-
ни, но задължително интересни женени мъже. Избира това, ко-
ето не застрашава свободата є. Тя пари си има. Кариера си 

д р д р р , р
блем да се сдобие с него, ако поиска. Защото е силна жена.
Вярва си и не є пука дали някой я нарича кучка. Сигурна е в
едно – че не е помиярка.
Мъжете не са забавление за породистата любовница, а тя е

техният ентертеймънт. Мъжете не са основното в живота
є, а само фон, на който тя се откроява още по-ярко. Зато-
ва те я обичат още повече. Но не завинаги. Тя им дава клуб-
на карта за достъп до свят без сцени на ревност, без бито-
ви проблеми и без женски истерии. Един свободен свят без
тегоби за бъдещето. Избраните мъже разцъфтяват до една
качествена любовница и от това намазват даже благоверни-
те им съпруги. Само че какво би станало с реалния свят, ако
всички жени решат да изберат опцията „любовница“ пред „съ-
пруга“? Светът би останал без бъдеще. Светът би застинал 
на възрастта на менопаузата. 
Има и още едно петно по слънцето – личният живот на лю-

бовницата може и да е вълнуващ и пълен с оргазми, но не е
пълен. С деца. Той свършва с първите признаци на старостта
и климактериума. Тогава любовницата се превръща в една упла-
шена и гневна жена, която прави грешки. И не може да обвини
никого, защото е получила каквото е поискала в този живот.
Отказала се е да чака принца, което не е хич глупаво, и безце-
ремонно е посегнала на принцовете на другите жени. Но не е
нужно да станеш любовница, за да разбереш, че принцове няма.
Има само надежда, че съществуват. И точно тя ражда деца. 

Мариана ЯНЕВА

CMYK

5Бела, брой 3 (121), 2008

1
0

г
о
д
и
н
и
 Б

Е
Л

А



CMY



Теодора СТАНКОВАТеодора СТАНКОВА

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

Официално Международният ден на жената
е ден за международно признание на иконо-
мическите, политическите и обществените
постижения на жените. По социалистическо
време това беше ден, на който мъжете ни
подаряваха чорапогащи и карамфили, помни-
те ли? Така те изразяваха признанието си
към дамите, направили първо икономическа-
та, а после и сексуалната революция. Подоб-
на дефиниция днес звучи неудовлетворител-
но, обидно и неприемливо за някои наши съ-
временнички – жените, жертви на сингъл мо-
дата. Противничките на 8 март са предим-
но от породата Атрактивна и Самоуверена.
Тези жени не вървят след мъжете и не тър-
сят реализация в децата. Доказали са отдав-
на, че тяхното място не е пред кухненската
печка, макар и там да се справят чудесно.
(Но защо да го правят, като няма мъж, кой-
то да се прибере от работа, да сготви, да
изпере, да си направи коло-маска и да ги зача-
ка?!) Този модерен женски вид се дели на еле-
ментарeн и интелектуален клас. Представи-
телките на клас Елементарен приемат мъж-
кото присъствие с пълно безразличие, а онези
от клас Интелектуален мислят, че половина-
та от мъжeте са „на другия бряг“, а оста-
налите са импотентни. 
В своя си филм жената сингъл винаги взи-
ма награда за главна роля. А мъжът дори не
получава приз за поддържаща. Той просто не
участва. Дали обаче жената от тази порода
се чувства щастлива? И никога ли не є се
иска да се облегне на силно мъжко рамо – да

притихне, за да поплаче, да забрави, да се по-
чувства укротена, да разбере, че не е ничия.
И никога повече да не се страхува, че няма
власт над ситуацията, в която да демон-
стрира безразличие към мъжкото съсловие. 
Зависи от Него. 
Веднъж един мъж попита колежката ми как-
во да напише в поздравителна картичка до
гаджето си. Тя го посъветва да напише прос-
то „Обичам те“. Той обаче се заинати и за-
обяснява, че изричал тази фраза достатъчно
често. Мисля си обаче, че когато обичаш, ни-
кога не е достатъчно и не е излишно да ка-
жеш, че обичаш. Защото един ден може да
съжаляваш, че си замълчал, когато думите са
напирали. 
Един празник не прави любовта, но любовта
прави празника. 
Този ден отдавна е загубил политическата си
окраска и се е превърнал просто в повод мъ-
жете да изразят своята любов и внимание
към жените до себе си.
Когато бях ученичка, на 8 март изпитваха
само момчетата. Съучениците ми се дразне-
ха от този факт и се заричаха, че никога на
никоя жена няма да подарят нищо. Докато не
влязоха във възрастта на свалките и предна-
мерено започнаха да поднасят цветя на свои-
те Дулсинеи, включително и на 8 март. 
Според мен мъжкото внимание не може да
обижда. Дори когато е преднамерено. Зато-
ва аз всяка година си чакам букета за 8
март и открито му се радвам. Предпочи-
там фрезии.

ЧАКАМ СИ БУКЕТА 
ЗА 8 МАРТ
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Дигитални двойкиДигитални двойкиДигитални двойки

М
орските лъвове приемат гости от нашия вид по бреговете на Тихия

океан. Посрещат ги с „добре дошли“, което е всъщност едно невъо-

бразимо шумно ръмжене, заглушаващо гласовете на хората.

По-светлите от морските лъвове са женски, а по-тъмните са мъжки. Млади-

те мъжкари гонят старите на съседен остров, който местните екскурзово-

ди наричат старчески дом. Всеки мъжки се радва на по три-четири женски.

Така е при животните. Също както при хората. Истините са на страната на

природата, независимо че нейните сигнали се заглушават от някои религии 

и от заблудите на цивилизацията. Хората има какво да научат от морските

лъвове. Например това, че те не крият нищо. Полигамията на хората е скри-

та и цивилизована. Страх ни е от нея, защото се правим, че не сме животни. 

В сравнение със свободата на животните ние приличаме на затворници в ци-

вилизовано религиозно движение за любовна самодейност. За изгонването на

старите е по-добре да замълчим. В защита на хората можем да изръмжим, че 

понякога в отношението към старите хора сме по-цивилизовани от животни-

те. Но само понякога.

Ако сме животни, да не се правим на хора. Ако сме животни, да не се правим 

на хора. Ако сме животни, да не се правим на хора. Ако сме животни, да не се

правим на хора. Ако сме животни, да не се правим на хора. Ако сме животни, да 

не се правим на хора. Ако сме животни, да не се правим на хора. Ако сме жи-

вотни, да не се правим на хора. 

Това чуваме от това, което виждате.
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Пак тренчкот
ови и ид а аси а аНовият имидж на класиката

Късият шлифер не бива да липсва в нито един женски 
гардероб. През този сезон тренчкотът ни изненадва 
с ярки цветове и с ефектни материи и детайли.
Ето как може да го носите...

Ще бъдеш 
в бяло...

бялата „графи-ЧеЧерЧерЧЧЧЧ но-но-б

ога не слиза от ккккака“ка“ккккк  ни никоко

те подиуми. Намммодмоднитнит

лите дами пре-ппппо-по-пп смесмелл

аме да посрещ-ппорпорпп ъчвъчваа

олетта изцялонанатнат пр проо

„Бяла приказка“ в ббялояло. „. „

енцията, коятое тте тендендее

ерите наложихаддиздизайнайнее

ните подиуми запо по модмоднн

но-летния сезон.пропролетле н

белият тренч-СнеС жно

с сребристи коп-ккот със

тои много жен-ччетчетч а са стт

и стилно.сссстствсссс ено 

Смяна на ролите
и появата си той е бил дреха за мъже. Защо При

не подчертаем този негов „мъжки корен“ с да 

на закопчана догоре бяла риза с остра яка? едн

сесоарите обаче трябва да бъдат малко по-Акс

роги в този случай. Можете да освежите ст

тфита си с яркожълта голяма чанта.аут

Силна жена – 
силни цветове
Актуалните сигнални цветове ще се на-

биват още повече на очи, ако се съчета-

ят помежду си. Миксирайте смело лилаво с

червено, но внимавайте все пак какво точ-

но е лилавото и какво точно е червеното,

за да не заприличате на клоун. На китай-

ски клоун...

По-лежерно
Свободни дънки, обемна риза

и деним тренчкот – това съ-

четание би подмладило вся-

ка жена поне с десет години. ка жена поне с десет години

Всъщност не е задължително 

тренчкотът да е от дънков

плат. Може просто да имити-

ра цветово денима.

Металик
Такава ще е 

модата на бъ-

дещето – ме-

тална. С по-

вече сребърен

гланц всеки 

тренчкот би 

изгиииииии леждал фу-

туртутуттуттт истично. А

с шсс с с ирок колан и 

подподподооподо ходяща сре-

бъръръърърърна чантич-

ка кк ттттойт  направо 

зззапзз риририлрири ичва на 

ророророророкроко ля.ляя.я.я.я.я. ГоГо Го Го лемлелемлемлеми-и-и-ии

те ттетет обебебеееебебеемнимнимнимммнмнимнимнинимнимни якяяяяя и 

саса ссаса актктактактактктктктктктттуалуалуалуаууалуалуалалуууу ннни-нн

ят тттяттятятятяятят детдедедетдетдетдетттттттд айлайлайлайлайлайлайлайлйл ппп пр пр пр през ез ез ез 

тоттоооооззззоооо ииииии си с сссссезезезоезоееееезоззезоезое ннн.нтотоозозоззоози си си ссси ссссссезоезезоезоеззозое н.н.
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Кои са основните характеристики на модния сезон пролет-

лято 2008

�Бяло и сребристо Сребърните аксесоари облагородяват 

спортното облекло. Бялото не е много практичен цвят, но ди-

зайнерите решиха той да доминира през пролетно-летния се-

зон. Обикнете го без предразсъдъци. В бяло и в сребристоси-

во и дрехите с най-консервативни кройки изглеждат по-разкре-

постени.

�Етно Дългите асиметрични кафтани с щампи се носят с

широк колан през талията. Туниката се завръща. И понякога

влиза в ролята на стилна артрокля. Щампите са геометрични

или флорални. Цветовете – привличащи. 

�Оранжево и жълто Колкото по-ярки и наситени са тези цве-

тове, толкова по-ярко е и въздействието им. Те могат да сто-

плят. Оранжевото е смело, оранжевото е пожар. А жълтото е

слънце, жълтото е безгрижност... Има нещо кукленско и в два-

та цвята. Много са подходящи за... рокли.

�Прозрачност Прозрачни ризи, рокли, блузи. Няма да сбърка-

те, ако прибавите една такава дреха в гардероба си. С нея ще 

приличате на ангел. Или на фея – както предпочитате.

�Сафари На жената, която обича този стил, не є пука особе-

но как точно въздейства на околните. Тя просто си е такава,

каквато е. Пясъчното бежово обаче е благородна алтернати-

ва на черното и сивото. Можете да го изберете и за рокля от 

коприна, а не само за сафари костюм.

ПОДРОБНОСТИ ОТ ГАРДЕРОБА

Не точно 
шлифер
ТТТова късо яркожълто яке 

изцизцяло имитира кройката

на тренчкота. Най-добре 

тази практична и елегант-к

на връхна дреха се комби-

нира с модерния за сезона

класически широк панта-

лон (може даже да е с ръб 

и с маншети) а lа Марлене

Дитрих. И може да не е бял, 

ако не ви харесва, но е пре-

поръчително, ако искате да

сте по модата.

Любов, световен 
мир & шлифер
Благодарение на пъстратаБлагодарение н

лята и на слън-щампа на рокл

с ретроизлъч-чевите очила с

т бежов тренч ване баналният

о-палаво. Дву-стои доста по

чаване напом-редното закоп

на 60-те годи-ня за модата н

у само пагони ни. Липсват му

на наа ррррарарарааамамамамммрррррррр енеенеенетете...на на ааа рамр енете...

За дългите нощи
Ако малката ви черна рокля е на

химическо чистенее, идеалният є 

заместител е... чеерен тренчкот. 

Обувките от черен лак с френ-

ски палец и дискреетното лаче-

но портмоне ще нааправят излъч-

ването ви още по-шик. Модерни-

ят детайл са широоките ръкави с

дължина до под лакктите.

CMYK

11Бела, брой 3 (121), 2008

1
0

г
о
д
и
н
и
 Б

Е
Л

А



Н
ие всички сме 
веем по закон
само часовниц
рите могат д

бреме малко по-леко. От
ви „механизми“ до съвр
модерни швейцарски мо
беше още изобретено! 
топузи, с махала, със з
процесът продължава и

Стилът реша
Днес часовникът не е

от първа необходимост
за вкус, статус и, ест
Знаете ли, че правилат
предписват на мъжете
малко от два модела часовници. Жените 
могат да минат и с един. Но равенство-

DRESS

рат обикновено на модели с класически 
дизайн. Госпожиците със сложен вътре-
шен свят предпочитат по-причудливите 
форми. Страстта по лукса удовлетворя-
ват седефените стъкла на циферблата. 
А вечната страст към промени – набо-
рът, включващ от пет до десет различ-
ни гривни към един механизъм.

Модни шедьоври
FASHION часовниците радват най-вече 

последователките на капризната мода. 
Те не се изработват в часовникарски 
ателиета, а в прочутите модни къщи, 
„пускащи“ тиктакащите механизми в до-
пълнение към основните си модни колек-
ции от дрехи. Върху тези часовници се 
мъдрят имената на известни дизайнери. 
Недостатъкът на тези шедьоври е тях-

SPORT.

д у д
Но задължително този тип часовници са
направени от много издръжливи матери-
али. Дори верижките им са водоустой-
чиви. А самите часовници са „въоръже-
ни“ с цял арсенал допълнителни функции,
облекчаващи живота на спортиста (или
на спортната личност): компас, датчик
за температурата, височината и наля-
гането.

JEWELRY – за любителките на разко-
ша. Изработени са от благородни мета-
ли, посипани със скъпоценни камъни. Це-
ните им са баснословни. Защото не са
просто утилитарни предмети, а предме-
ти на изкуството. Такива часовници не
са безопасни за носене. Те „сигнализират“
за високите доходи на притежателя си
и изискват съответстващо обкръжение.
Иначе се превръщат в бреме.

а к ц е н т и

Стилът 

вр

принудени да жи-
на на времето. И 
ците на майсто-
да направят това 
т първите слънче-
ременните ултра-
одели какво ли не 
Водни, пясъчни, с 
зъбчати колелца – 
и днес.

ава всичко
е просто предмет 
т, а и показател 
тествено, за стил. 
та на добрия тон 
е да имат не по-

в

то на половете е изравнило и броя на 
часовниците. Защото златният няма да 
е уместен, когато правите крос рано су-
трин, а този с по-закачлив дизайн няма 
да е адекватен по време на делова сре-
ща, нали? Затова е желателно да разпо-
лагате с няколко часовника: за всекиднев-
но носене, за разходки и за „под светли-
ните на прожекторите“. На пръв поглед 
бихте си казали, че часовникът и в Аф-
рика си е часовник. Но не всичко е тол-
кова просто, колкото изглежда. Дамски-
те часовници са класифицирани в някол-
ко категории.

DRESS, или часовниците за под ръка-
ва, се избират според житейските на-
гласи. Уверените в себе си Еви се спи-

ната подиумна нетрайност: модата им 
се мени заедно със сезонната смяна на 
линията на кройките, което прави тези 
стоки доволно скъпи.

Удобство и разкош
SPORT. В тази категория не влизат 

задължително скучни и масивни изделия. 

на
Умната жена може да избере своя мъж само по... часовника му. 

Виж го какъв часоовник носи, за да разбереш какъв е по характер
и какъв е стилъът му. Същото се отнася обаче и за дамите.

Модерните през този сезон
Разнообразието 

от ръчни часовни-

ци на пазара е ог-

ромно – има както

евтини спортни

часовници за 40

евро, така и мар-

кови модели, стру-

ващи над 19 000 

евро. Макар че 
няма ясно очер-
тана тенденция, 
все пак часовни-
ците с по-големи 

циферблати очевидно са на мода. Дори дамите

предпочитат да носят т. нар. пица часовници. 

Много модели ръчни часовници включват злато

и камъни Swarovski в изработката си и могат да

струват колкото средно голяма лека кола.
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Болна темаБолна темаБолна тема

– КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МЕНОПАУ-

ЗАТА?

– Преведено буквално от гръцки, menos

pausos означава прекъсване/спиране на ме-
сечния цикъл. Но ще уточня, че тя е
фаза от един по-дълъг период от живо-
та на жената, който се нарича климак-
териум. Климактериумът се състои от
3 фази: предменопауза, когато се пони-
жава яйчниковата активност; менопауза
– момента от последното маточно кър-
вене, след което в продължение на 1 го-
дина не настъпва менструация; и пост-
менопауза – фазата, през която посте-
пенно настъпва пълно преустановяване на
функцията на яйчниците.
– НА КАКВА ВЪЗРАСТ ЖЕНАТА МОЖЕ 

ДА ОЧАКВА НАЧАЛОТО НА КЛИМАК-

ТЕРИУМА И КОЛКО ВРЕМЕ ПРОДЪЛ-

ЖАВА ТОЗИ ПЕРИОД?

– Най-често това се случва след навърш-
ване на 40 години. Но процесът е стро-
го индивидуален – възможно е менопау-
зата да настъпи и на 30-годишна въз-
раст. Мензисът може да спре преждевре-
менно вследствие на хирургическа намеса
(като отстраняване на матката напри-
мер), както и от провеждане на хими-
отерапия и лъчелечение. Средностатис-
тически продължителността на предме-
нопаузата е от 4 до 10 години. За сред-
на възраст на настъпване на менопауза-
та се приема възрастта, при която мен-
струацията спира окончателно при около 
50% от жените. Най-често това се случва 
през периода между 50-ата и 51-вата годи-
на. Продължителността на постменопа-
узата е 6–8 години. Най-общо казано, це-
лият период на климактериума обхваща
интервала от 40-ата до 60-ата година на

жената. В България в момента в такъв 
преход се намират над 1 200 000 жени. 
– ПО КАКВО ЕДНА ЖЕНА МОЖЕ ДА 

РАЗБЕРЕ, ЧЕ ВЛИЗА В КЛИМАКТЕРИ-

УМ?

– При всяка жена преходът към менопау-
зата протича по различен начин, но най-
общо симптомите, по които тя може да 
познае, че навлиза в този период, са нере-
довна менструация, горещи вълни, учест-
яване на пулса, промени в кръвното наля-
гане (най-често се повишава), чести про-
мени в настроението, лесна раздразни-
телност и изнервеност и неспокоен сън. 
Най-ярките прояви на тези симптоми се 
случват в периода между 45- и 55-годиш-
на възраст. Климактеричният преход за-
почва с прогестеронов дефицит, следван 
от намаляване на нивото на естрогените.
Само при 20–25% от жените климакте-
риумът протича безсимптомно.
– СИГУРНА СЪМ, ЧЕ НА ТОВА МЯС-

ТО ДОСТА ЖЕНИ ЩЕ ВЪЗКЛИКНАТ, 

ЧЕ ИЗПИТВАТ ВСИЧКИТЕ ИЛИ ОТ 

НЯКОИ ОТ ГОРЕОПИСАНИТЕ СИМП-

ТОМИ! КАК ДА РАЗБЕРАТ ТЕ, ЧЕ ВЪ-

ПРОСНИТЕ СИМПТОМИ СИГНАЛИ-

ЗИРАТ ЗА НАЧАЛОТО НА КРИТИЧЕ-

СКАТА ВЪЗРАСТ, А НЕ СА ПОЛЕДИЦИ 

ОТ СТРЕС НАПРИМЕР?

– Ако тези симптоми се наблюдават 
след навършването на 40 години, е пре-
поръчително жената да посети гинеко-
лог, а не да се измъчва от съмнения и 
предположения. Специалистът ще є за-
даде въпроси, с помощта на които ще 
разбере дали тя навлиза в климактери-
ум. Рядко се налага да се извършват ла-
бораторни изследвания за потвърждаване 
на този факт, установяването на симп-

томите е напълно достатъчно. В някои
случаи обаче е важно да се изключат и
други проблеми. Дисфункционалните ма-
точни кръвотечения са емблематични за 
предменопаузата. Постменопаузата е фа-
зата на естрогенен дефицит и е съпът-
ствана от различни невровегетативни и 
невропсихологични симптоми. За предме-
нопаузата са характерни топлите въл-
ни, изпотяването, главоболието и др.,
които засягат около 80% от жените
и продължават повече от година. А за
постменопаузата са характерни депреси-
ята, раздразнителността, трудната кон-
центрация и безпокойството, но те се
срещат само при около 20% от случаи-
те и са доминираща причина за търсе-
не на лекарска помощ. За тази фаза са
характерни още вагиналната симптома-
тика (сухота на влагалището, цистити),
кожните промени (кожната дебелина на-
малява с 1%, а колагенното є съдържа-
ние – с 2%), остеопорозата и сърдечно-
съдови заболявания.
– СЛЕД КАТО СЕ ПОСТАВИ ДИАГНО-

ЗАТА „КРИТИЧЕСКА“ ВЪЗРАСТ, ТРЯБ-

ВА ЛИ ЖЕНАТА ДА ПРОВЕЖДА ЛЕЧЕ-

НИЕ И ДА СИ НАПРАВИ НЯКАКВИ ИЗ-

СЛЕДВАНИЯ?

– Климактериумът не е заболяване, а
само период, свързан с някои хормонал-
ни промени в женския организъм, които
имат различни прояви и тежест. Лече-
нието е фокусирано върху облекчаване на
симптомите и върху предотвратяване и
намаляване на хроничните промени, кои-
то се появяват по време и след този
период. В тази връзка още по време на
предменопаузата гинекологът може да на-
значи 6-месечно монохормонално гестаген-

„КЛИМАКТЕРИУМЪТ

НЕ Е БОЛЕСТ“

Д-Р ЯНУШ ХЪРТАРСКИ:

ОТГОВОРИ ПОТЪРСИХМЕ ОТ Д-Р ЯНУШ ХЪРТАРСКИ, АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ В ПЪРВА АГ БОЛНИЦА „СВ. СОФИЯ“ – СОФИЯ,
С 38-ГОДИШЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ И ОПИТ.

ВЪПРОСИТЕ, КОИТО СИ ЗАДАВА ВСЯКА ЖЕНА,
НАВЪРШИЛА 40 ГОДИНИ
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но лечение, след което се извърш-
ва нов преглед и се преценяват ре-
зултатите и необходимостта от
продължаване на профилактиката.
Възможно е да се провежда и ком-
бинирано естрогестагенно лечение.
Във връзка с настъпващите хормо-
нални промени в организма на же-
ната след 40-годишна възраст е
препоръчително и много важно да
се направи изследване на костната
плътност, както и електрокардио-
грама и консултация с кардиолог.
– НЕКА ПОГОВОРИМ ЗА ОСТЕ-

ОПОРОЗАТА...

– Тя е една от най-ярките проя-
ви на климактериума и се харак-
теризира най-общо с намаляване на
костната здравина и повишен риск
от фрактури (счупвания). За съжа-
ление жените са в по-неблагопри-
ятно биологично положение от мъ-
жете. След 60–65-годишна възраст 
остеопороза се наблюдава при поч-
ти 80% от жените срещу само 20% от мъ-
жете. Най-чести са фрактурите на гръб-
начния стълб, бедрената шийка и дис-
талната част на предмишницата. Зато-
ва жената трябва поне 1 път годишно
да изследва костната си плътност и след
това да се консултира със специалист,
който ще прецени рисковете и ще є на-
значи правилното лечение. Балансираното
хранене, спирането на цигарите, редовни-
те физически упражнения и разходките
на чист въздух също са отлични мерки
за намаляване на рисковете не само от
остеопороза, но и от сърдечносъдовите
заболявания.
– КАКВИ ПРОМЕНИ НАСТЪПВАТ С 

МЕСЕЧНИЯ ЦИКЪЛ ДО ОКОНЧАТЕЛ-

НОТО МУ СПИРАНЕ?

– По принцип с навлизането в менопауза-
та интензивността на месечното кърве-
не намалява до постепенното му спиране
във фазата на менопаузата. Този период
може да продължи до 10 години. Ако кър-
венето е по-обилно, трябва да се направи
консултация с гинеколог и чрез изследва-
не, т.нар. кюртаж, да се установи каква
е причината – дали хормонална, или друга,

която може да е и злокачествена.
– ЗАЩО ПРИ НЯКОИ ЖЕНИ ПРЕДМЕН-

СТРУАЛНИЯТ СИНДРОМ СТАВА ОЩЕ 

ПО-ТЕЖЪК ЗА ПОНАСЯНЕ ПО ВРЕМЕ 

НА КЛИМАКТЕРИУМА?

– Този синдром се задълбочава обикнове-
но при жени, които са се оплаквали от 
него и преди климактериума. Но е по-ве-
роятно с отпадането на функцията на 
яйчниците неговите прояви да намаля-
ват или да изчезнат.
– ИМА ЛИ ВРЪЗКА НАСТЪПВАНЕТО 

НА МЕНОПАУЗАТА С БРОЯ НА РАЖ-

ДАНИЯТА И С ВЪЗРАСТТА, НА КОЯТО 

ЕДНА ЖЕНА Е РОДИЛА?

– По принцип не е правена такава ста-
тистика, но обикновено при жени, кои-
то не са раждали, менопаузата може да 
настъпи малко по-рано.
– НЯКОИ ЖЕНИ СЕ ОПЛАКВАТ, ЧЕ В 

ПЕРИОДА НА КЛИМАКТЕРИУМ ИЗ-

ПИТВАТ БОЛКИ ПО ВРЕМЕ НА СЕКС. 

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ?

– Да, това е реален проблем, който се 
дължи на намаляването на нивото на ес-
трогени, което води и до сухота на вла-
галището. Дискомфорт може да се получи 

не само по време на секс. Обикно-
вено от този проблем се оплакват
жени, което не провеждат хормо-
нозаместителна терапия. За облек-
чаване на сухотата на влагалище-
то и дискомфорта при полов акт
специалист може да предпише спе-
циални кремове и овлажнители. За-
пазването на нормалната сексуална
активност също може да намали
тези оплаквания.
– АКО ЖЕНАТА Е ПРИЕМАЛА 

КОНТРАЦЕПТИВИ ПОВЕЧЕ ОТ 

20 ГОДИНИ, ТРЯБВА ЛИ ДА ГИ 

СПРЕ ПРИ НАВЛИЗАНЕТО СИ В 

КЛИМАКТЕРИУМА?

– Да, след 40-годишна възраст те
трябва да се спрат, независимо
колко време ги е приемала жена-
та. По време на менопаузата жени-
те не бива да пият контрацепти-
ви. Вероятността да забременеят
през периода преди менопаузата е
много малка, а по време на сама-

та менопауза – почти нулева. 
– АКО ЖЕНАТА Е ИМАЛА КИСТИ ИЛИ 

МИОМИ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ ПРЕДИ МЕ-

НОПАУЗАТА, ТРЯБВА ЛИ СЕГА ТЕ ДА 

СЕ ОТСТРАНЯТ?

– По принцип, когато има установени
кисти или миоми преди 40-годишна въз-
раст, тяхното развитие трябва редов-
но да се наблюдава. По време на климак-
териума се налага даже те да се следят
още по-внимателно, тъй като във връзка
с хормоналните промени в организма мо-
гат да изчезнат, но може да се наложи
и оперативното им отстраняване. 
– КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ХОРМОНО-

ЗАМЕСТИТЕЛНАТА ТЕРАПИЯ (ХЗТ) И 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЛИ Е ТЯ? 
– Самото є наименование я обяснява – 
това е терапия, при която се замест-
ват естествено произвежданите хормо-
ни, чието количество постепенно нама-
лява в организма на тази възраст. Про-
мените в хормоналните нива настъпват
независимо от това, дали жената ги усе-
ща, или не. И се изразяват в промени на
сърдечносъдовата дейност, на съедини-
телната тъкан, на количеството синте-

Българската асоциация по менопауза и андропауза (БАМА) 
е създадена (едва!) на 12 октомври 1996 г. Тя е доброволна, неправителствена организация, в която членуват над 350 лекари специалисти от цялата стра-

на. Основната є цел е да популяризира и разширява познанията и интересите на обществото към климактеричната медицина, която в България е в зората на

своето развитие. За постигане на тази задача БАМА провежда образователна програма чрез медиите, научнопопулярни публикации, издава специализиран бю-

летин, организира курсове за лекари, на които се представят съвременните знания и постижения в тази област. Цялата тази информация можете да открие-

те на интернет адрес http://www.climacterium.com/bamap // / //. 

Една от най-важните цели на БАМА е да разширява приложението на хормонозаместителната терапия. Тя е свързана с намаляване на честотата на редица

социално значими болести и техните последствия и води до значително подобряване на здравето, качеството и продължителността на живот. БАМА си пар-

тнира активно с Министерството на здравеопазването, като усилията є са насочени към изработване на нормативна база за национална здравна стратегия 

в областта на менопаузата, както и за увеличаване на възможностите за реимбурсиране на средствата за хормонозаместителна терапия.
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зиран колаген и на плътността на кос-
тите. ХЗТ е сериозно постижение на съ-
временната медицина и смятам, че всяка
развита страна трябва да є обърне вни-
мание в стратегията си за здравеопаз-
ване. В основата на терапията стои хор-
монът естроген, но се заместват и мал-
ки количества прогестерон. Терапията е
подходяща за всяка жена, която няма
сърдечносъдови или мамологични пробле-
ми. Някои дами преживяват по-трудно
менопаузата от други, но благодарение на
ХЗТ постменопаузата настъпва по-неу-
сетно. ХЗТ може да се приложи още в пър-
вата фаза на климактериума или когато 
започнат първите оплаквания. Жените,
които я провеждат, пак стигат до ме-
нопауза, но по-леко и по-спокойно.
– МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ЗАБАВИ НАСТЪП-

ВАНЕТО НА МЕНОПАУЗАТА?

– Тя е естествен процес, свързан и с на-
следствени фактори. Но тютюнопушене-
то, алкохолът, стресът и напрежението
са фактори, които могат да повлияят до
известна степен за преждевременното є
настъпване. Балансираният режим на хра-
нене, физическите упражнения и диетите
също оказват известно влияние, само че
ползотворно. Със започването на ХЗТ се
постига и забавяне на менопаузата. Някои
дами, които са я изпробвали, споделят, че
тя влияе положително и върху външния
им вид – кожата им се запазва по-дълго
време гладка и еластична например.

– КАКВИ СА РИСКОВЕТЕ ОТ РАК НА 

ГЪРДАТА ПО ВРЕМЕ НА КЛИМАКТЕ-

РИУМА?

– По-големи са те след навършване на 
40-годишна възраст, което има връзка 

с промяната на хормоналното равнове-
сие в организма. Препоръчително е жена-
та да ходи на мамолог поне 2 пъти годиш-
но през този период. Ако жената е на ХЗТ, 
е още по-наложително, дори, бих казал, за-
дължително, тъй като приемът на тези 
хормони е вид външна намеса в хормонал-
ния статус на организма.
– КАКВО СЕ СЛУЧВА В ОРГАНИЗМА НА 

ЖЕНАТА, КОГАТО ПРЕМИНЕ И ПРЕЗ 

ПОСЛЕДНАТА ФАЗА НА КЛИМАКТЕ-

РИУМА – ПОСТМЕНОПАУЗАТА?

– След окончателното спиране на ме-
сечния цикъл всички неприятни симпто-
ми постепенно отшумяват и изчезват,
а хормоналният дисбаланс се нормализи-
ра. Искам да посъветвам жените още
при първите неприятни симптоми да се
обърнат към гинеколог, защото днес ме-
дицината може да им помогне да се спра-
вят с тези период от живота си много
по-леко. Преодоляването на синдрома на 
естрогенов дефицит през климактериума 
има доказан профилактичен и терапевти-
чен ефект. Рязко се подобряват качество-
то и продължителността на живот на же-
ните. Освен това се работи по въпроса
за разширяване на приложението на ХЗТ,
тъй като тази профилактика води до
намаляване на разходите за други значими
заболявания, като сърдечносъдовите, мо-
зъчносъдовите, остеопорозата и др.

Интервю на Анастасия ЯНКОВА

Снимки Личен архив

Горещи препоръки за новата 

супа на MAGGI
Водещата марка в кулинарния сек-
тор MAGGI представи новия си I

продукт „Порция зеленчуци“. На 
събитието присъстваха Нели Ан-

гелова, мениджър група „Кулинарни 
продукти“ в „Нестле България“, 
проф. Стефка Петрова, национален
консултант по хранене и диетети-
ка към Министерството на здра-
веопазването, и актрисата Сте-
фания Колева. Българите похапват
супа поне два пъти седмично, а в
по-хладните дни тя присъства в
менюто ни през ден. MAGGI „Пор-I

ция зеленчуци“ счита за основни
свои конкуренти нездравословните 

алорични чипсове, снаксове и 
солети. Новата супа е без консер-
ванти и всяка порция съдържа 80
г зеленчуци, което е равно на една
от препоръчителните от Све-
товната здравна организация пет 
дневни порции. За да бъде по-близо 
до хората, продуктът ще се про-
дава главно в павилиони, малки ма-
газинчета и бензиностанции, а цел-
та е да стане лидер на пазара на
храни за консумация извън дома.

Повече блясък 

с NIVEA DIAMOND GLOSS 
На диамантено парти в стилния
столичен клуб „Маскара“ водещият
козметичен бранд NIVEA предста-
ви една съвършено нова линия про-
дукти за грижа и стилизиране на 
косата със съдържание на диаман-
тен прашец – NIVEA DIAMOND 

GLOSS. Водещ на бляскавото съ-
битие беше ослепителният Владо 
Карамазов, а за доброто настрое-
ние и блясъка в очите на гости-
те се грижиха група „Те“, Прес-
лава Пейчева и балетна формация

„Арабеск“. Експертите от отдела 
за изследвания и нови разработки 
при NIVEA Hair Care за първи път
създават напълно нова продуктова 
серия за грижа за косата и стили-
зиране DIAMOND GLOSS, която ще
накара всяка жена да засияе.
Серията съдържа шампоан, балсам, 
подхранващ спрей без отмиване, 
стилизираща вакса, лак и пяна за 
коса. Шампоанът съдържа микро-
скопични частици диамантен пра-
шец, който прониква от корена до 
върха на косъма, приглажда повърх-
ността на косата и тя интензив-
но отразява светлината. Панте-
нолът (провитамин В5) хидратира
и улеснява разресването. Екстра-
ктът от бяла кала подсилва ко-
съма и придава повече обем. Ос-
вен истински диамантени частици
новият балсам съдържа също хи-
дратиращи и приглаждащи косата
съставки. Подхранващият спрей 
без отмиване не утежнява коса-
та, като запазва нейния обем, тъй 
като е по-слабо концентриран в 

сравнение с балсамите с отмиване.
За перфектно оформяне на приче-
ската NIVEA HAIR CARE препоръч-E

ва лак за коса DIAMOND GLOSS. 
Той хидратира и осигурява дълго-
трайна и силна фиксация и блясък.
Ваксата от NIVEA HAIR CARE е E

подходяща за всеки тип и дължина
на косата. Осигурява дълготрайна
фиксация и сияен блясък на отдел-
ни кичури в косата ви. Стилизи-
ращата пяна предпазва косата от 
горещата въздушна струя на се-
шоара. Тя създава защитен филм 
върху косъма, като я прави по-
здрава, придава є плътност, елас-
тичност и фиксира прическата.

р
Горещи препоръки за новата рещи и ка

Шарени новиниар н н нарарр

ХЗТ във факти
�Основите на ХЗТ са положени още през 30-те

години на миналия век, а търговски достъпните 

препарати започват да се използват след 50-те

години, като употребата им нараства ежегодно.

В началото на новото хилядолетие в САЩ около 

30% от жените в климактериум приемат ХЗТ, в 

Европа – 20–25%. Положението в България е дос-

та по-различно, тъй като на практика възмож-

ностите на ХЗТ не са били познати и съответно

делът на жените, които се възползват от това

лечение, е едва 3%.

�Най-новите проучвания сочат, че терапията 

повлиява положително невропсихическите смуще-

ния, подобрява настроението, активизира про-

цесите на образуване на колаген и еластин в ко-

жата и запазва по-дълго нормалната кожна де-

белина. Едногодишната профилактика с естро-

гени води до нарастване на костната минерал-

на плътност с 1,5%, а 3-годишната – с цели 3,5%. 

Положителният ефект на естрогените се на-

блюдава и при жени над 65-годишна възраст, 

като това е сериозен аргумент за назначаване 

на подобна терапия и при по-възрастни жени, ко-

ито никога не са приемали подобни препарати.

�Многобройните проучвания показват, че рис-

кът от атеросклеротични изменения, коронар-

ни заболявания и миокарден инфаркт при жените,

приемащи ХЗТ, намалява с 50%, а рискът от мо-

зъчносъдови заболявания намалява с 20%.

�Болестта на Алцхаймер и свързаната с нея де-

менция се срещат по-рядко при жени, провежда-

щи ХЗТ.

�ХЗТ има благоприятно въздействие върху ли-

пидния метаболизъм, хемостазата, инсулиновия и 

въглехидратния метаболизъм, както и върху кръв-

ното налягане.
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Д
умата „менопауза“ извиква у вас
асоциация за жена на средна въз-
раст, обляна от горещи вълни,
но благодарна, че се е отърва-

ла от досадата, наречена месечен цикъл.
ДД
Досега бе прието да се смята, че сред-
ната възраст за настъпване на климакса
е 51 години, което означава, че повечето
жени преживяват менопаузата на възраст
между 47 и 53 години. Но нещата не са
такива, каквито бяха. Днес тя може да
„изненада“ и жени на 30, та дори и на
20 години. Ако менструацията ви внезап-
но спре, но не сте уверени, че това е на-
чалото на климакса ви, пресметнете вре-
мето на отсъствие на менструация и си
направете изследване за определяне нива-
та на фоликулостимулиращия хормон (регу-
лира процеса на узряване на яйцеклетките
и на сперматозоидите). По принцип, ако
менструацията липсва в течение на 12
месеца поред (или на 6 в зависимост от
възрастта), ако яйчниците ви не са от-
странени и ако хормоналните ви нива съ-
ответстват като стойности 
на тези по време на периода 
на постклимактериума, значи е 
твърде вероятно да сте влезли 
в преждевременен климакс.

Депресия 
по никое време

Депресията може да съпътства както
нормалната, така и преждевременната ме-
нопауза. Ако сте сред изключенията, влез-
ли в климакса на 20- или на 30-годишна
възраст, е много вероятно току-що да
сте се задомили или още да не сте се за-
мисляли за създаване на семейство. Обяс-
нението за депресията ви в този случай е,
че дори и да искате да имате деца, тяло-
то ви е поставило пред свършен факт и
вие няма как да не се почувствате безпо-
мощни. Тази ситуация може да доведе до
тежки психически травми и съответно да
даде отражение върху настроенията ви.
Принципно при повечето жени менопауза-

та настъпва тогава, когато е настъпила
при техните майки. Но има условия, кои-
то я „предразполагат“ да дойде неочаква-
но по-рано. Тогава тя не може спокойно
да бъде приета като етап от остарява-
нето. И се превръща в драма. Но кои са
другите причини тя да влиза в живота ни

по-рано от нормалното?

Причини 
за подраняването є
Формално с термина „ранен кли-

макс“ в специализираната литерату-
ра се обозначава климаксът с всяка-
къв произход – т.е. състоянието на 
пълно прекъсване на месечния цикъл 
при жени, по-млади от 45 години. Той 
може да протече съвсем естествено
(т.е. без да се явява резултат от ня-
каква хирургическа интервенция и от
продължителна химиотерапия).

Най-често обаче като причина за
ранната менопауза се посочва преж-
девременната недостатъчност на яйч-
ниците (синдром на изтощените яйчни-
ци), която се явява следствие от нару-
шеното изработване на полови хормони.
Но за разлика от „нормалния“ климакс
преждевременното изтощение на яйчни-
ците все още не означава, че в яйчници-
те са изчерпани запасите от яйцеклетки.

Да, понякога и това се случва и точно в 
тези случаи това разстройство справед-
ливо наричаме „преждевременен климакс“. 

Вероятността от настъпване на ран-
на менопауза се удвоява, ако сте били 
принудени да предприемете хистеректо-
мия (оперативно отстраняване на матка-
та). Друга причина, поради която мено-
паузата може да настъпи преждевременно, 
са хормонални нарушения в организма.
Заклетите пушачки, които пушат по две 
кутии цигари дневно, са по-предразположе-
ни към ранна менопауза, защото никоти-
нът, както се знае, нарушава синтеза на 
естроген. Друг рисков фактор са честите 
аборти, които водят до драстични хормо-
нални сътресения. Преживеният стрес в 
детството, както и драстичните диети по 
време на половото съзряване в тийнейджър-
ска възраст не се изключват като причини 
за ранната менопауза.

Ефекти и вреди 
Когато не искате да имате деца, 

преждевременната менопауза е идеално-
то условие. Можете само да се радва-
те, че женските ежемесечни неволи няма
да ви тормозят повече. За съжаление в
по-голямата част от случаите едновре-
менно със спирането на менструалния
цикъл жената загубва способността си
за възпроизводство. Не е изключено впо-
следствие месечният цикъл да се появи
отново спонтанно, дори след като всич-
ки симптоми на менопаузата са налице,
и кръвните изследвания сочат, че сте
вече в климакс. Но шансовете за това
намаляват с увеличаване на периода от
време от последната менструация. Като
правило лекарите препоръчват употреба-
та на контрацептиви в продължение на
1 година след последния менструален ци-
къл. След този период шансове за забре-
меняване почти не съществуват.

Подмладява ли

менопаузата

„ПОВЕЧЕТО ЖЕНИ ВЛИЗАТ В МЕНОПАУЗА НА СССССССССЪЪЪЪЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЪЪЪ АААААТАТТТТТА АААА А 
ВЪЗРАСТ, НА КОЯТО СА ВЛЕЗЛИ И ТЕХНИТЕ МАААААААААААААЙЙЙЙКЙКЙККККККККЙЙЙ ИИИИИИ.И..ИИ  

АКО МАЙКАТА Е ИМАЛА РАННА МЕНОПАУЗАААААААА,,,АА,А,А,А,  
ПОЧТИ СИГУРНО Е, ЧЕ И ДЪЩЕРЯТА ЩЕ ИМА.““““““““““““
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(НЕ) СЕ ГРИМИРАТ?
КАКВО ИСКАТ ЖЕНИТЕ, КОИТОКАКВО ИСКА

Красота и здравеКрасота и здравеКрасота и здраве

К
озметиката е от първа необхо-
димост за съвременната жена.
Не ви се вярва? Повечето жени
са готови да се откажат от

нея само в случай, че нямат пари за хра-
на. Средностатистическата българка харчи
примерно 12% от своя ежемесечен доход
за гримове и кремове. Тази цифра чухме от
устата на един от участниците на най-го-
лямото българско изложение за козметика
„Арена на красотата“. Обемът на пазара
за козметика и парфюмерия в САЩ през
2006 г. се оценява приблизително на 35
милиарда долара, а в Западна Европа – на
36 милиарда евро. Какви цели се опитват
да постигнат жените, отделяйки толкова
усилия и средства за купуването на козме-
тика? И може ли скъпата и по-важното,
правилно подбраната да направи живота ни
по-добър и по-хармоничен?

НАЙ-ХУБАВАТА

В ОЧИТЕ НА МЪЖЕТЕ
Изглежда, че супермоделите, холивудски-

те актриси и прочее действащи женски
лица от гланцовата действителност вли-
яят по особен начин на съзнанието ни,
изнасилват ни да се стремим към опреде-
лен естетически шаблон и ни стимулират
да си купуваме козметика, естествено.
Но социолозите ни убеждават, че жените
не са чак такива големи балами и не се

поддават толкова лесно но внушения от-
вън. Според едно допитване (изследване на 
The Segmentation за Clinigueа , октомври 2006 
г.), проведено с 10 000 жени от 12 стра-
ни по света, излиза, че рекламните клипо-
ве с участие на знаменитости не влияят 
кой знае колко на избора и на предпочита-
нията на съвременната жена, що се от-
нася до козметиката. Изключение правят 
страните Индия и ЮАР. Макар че спо-
ред проучването мнението на околните се 
оказало доста важно за повечето жени.

ПО ДАННИ ОТ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ 

ПРОУЧВАНИЯ ПОВЕЧЕТО ОТ ДАМИТЕ 

ИЗПОЛЗВАТ КОЗМЕТИКА НА ПЪРВО МЯСТО, 

ЗА ДА ПРИВЛЕКАТ ВНИМАНИЕТО НА МЪЖЕТЕ.

Както показали изследванията, прове-
дени от компанията TSC за един го-C

лям козметичен концерн, 77% от жени-
те в Русия например признават, че мне-
нието на мъжете е от решаващо значе-
ние за всичко, което е свързано с жен-
ската външност. По същия начин отго-
ворили 50% от жените в САЩ и във 
Великобритания.

В ЛИЧНИ РАЗГОВОРИ МНОГО МЪЖЕ СИ 

ПРИЗНАВАТ, ЧЕ ПРЕДПОЧИТАНИЯТА ИМ 

ПЕЧЕЛЯТ ПОДДЪРЖАНИТЕ, ИЗПОЛЗВАЩИ ГРИМ 

ЖЕНИ, КОИТО СЕ ОБЛИЧАТ В КРАСИВИ ДРЕХИ, 

ПОДЧЕРТАВАЩИ ЖЕНСКИТЕ ИЗВИВКИ. 

Но на официален въпрос „Какви жени ха-

ресвате?  на много малко европейски иресвате?“ на много малко европейски и
американски мъже би им хрумнало да по-
сочат на първо място като ценност
външния вид. Този отговор в някакъв
смисъл даже не е и модерен.
Отношението към външния вид до го-

ляма степен е свързано и с демографи-
ята: във време, когато намирането на
партньор е трудна задача, гримът се
явява едно от средствата за привличане
на мъжко внимание.

СИГУРНО ЗАТОВА В МАЛКИТЕ ГРАДЧЕТА, 

КЪДЕТО ОТКРИВАНЕТО НА СЕКСУАЛЕН 

ПАРТНЬОР Е ОЩЕ ПО-ТРУДНА ЗАДАЧА, ЖЕНИТЕ 

ИЗПОЛЗВАТ ПО-ЯРЪК ГРИМ, ОБЛИЧАТ СЕ 

ПО-КРЕЩЯЩО И СЕ СТРЕМЯТ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ 

ДА ИЗГЛЕЖДАТ, КАКТО СЕ КАЗВА, НАПРАВЕНИ. 

Привличането на сексуален партньор е
една от най-силните мотивации за жен-
ското поведение. Тази потребност е
свързана със съхраняването на живота и
с възможността да продължиш рода си
– най-активните потребителки на ма-
киаж са жени на възраст от 20 до 34
години. Но когато навършат 60 години,
те престават да използват козметика.
А сред американките например разходите
за козметика си остават едни и същи
до 55-годишна възраст. Но и след като
навърши 60 години, американската жена
продължава да използва грим и кремове.
Защо обаче младата българка използва

грим много по-активно, отколкото евро-
пейката и американката на същата въз-
раст? Сигурно защото в „очите“ на об-
щественото мнение да си неомъжена в
България е равносилно на това да си не-
успяла. И колкото по-далеч живееш от
столицата, толкова по-забележима е тази
тенденция. В голяма степен тя е свър-
зана с отсъствието на социална защите-
ност. В повечето развити държави жен-
ското здраве и права са защитени от за-
кона; държавата поддържа младите май-
ки, в резултат на което повечето от
тях могат самостоятелно (без участие
на мъжете) да обезпечат бъдещето – 
своето и това на детето си.

КАКВАТО СЪМ

С НИСКО САМОЧУВСТВИЕ
„Без грим се чувствам като гола – приз-
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нава 41-годишната Надя. – Никога не из-
лизам на улицата, преди да съм се грими-
рала. Това ми създаде огромни неудобства,
когато живяхме с приятели цял месец на
палатки на брега на морето. Когато мо-
рето отмиеше грима ми, сякаш оставах
без очи, устни и вежди. Първото нещо,
което си направих, когато се върнах в
града, бе... перманентен грим. С негова
помощ по всяко време изглеждам добре.“ 

ПОНЯКОГА ТАКОВА ОТНОШЕНИЕ КЪМ 

КОЗМЕТИКАТА НИ ПРИБЛИЖАВА КЪМ ЗАВИСИ-

МОСТТА: ЖЕНАТА ЖИВЕЕ С УСЕЩАНЕТО, 

ЧЕ БЕЗ ГРИМ ТЯ НЕ Е ДОСТАТЪЧНО КРАСИВА. 

Някои жени не могат да се покажат су-
трин пред своя партньор, преди да са
„сложили в ред“ лицето си. Това ги при-
нуждава да стават по-рано, докато той
още спи, и да се гримират. Че жената е
длъжна да остава за мъжете неизменно
красива, не е лоша идея. И на първо чете-
не може да ви се стори, че в тези добри
намерения няма нищо лошо. Но в дейст-
вителност зад тях се крият ниска самоо-
ценка, неспособност да приемеш себе си и
вредното убеждение, че „в никакъв случай
не бива да показвам себе си такава, каква-
то съм в действителност, защото такава
не бих могла да се харесам на никого“.

СМИСЪЛЪТ НА МАСКАТА

ЗАЩИТА
Един от митовете, свързани с декора-

тивната козметика, е основан на убеж-
дението, че гримът е вреден за кожа-
та. Тази гледна точка въобще не е съ-
временна.

ЗАЩОТО СЪВРЕМЕННИТЕ КОЗМЕТИЧНИ 

СРЕДСТВА СЕ ЯВЯВАТ ЕФЕКТИВНА ЗАЩИТА 

НА ЛИЦЕТО (ЕДИНСТВЕНАТА ПОСТОЯННО 

ОТКРИТА ЧАСТ ОТ ТЯЛОТО) ОТ АГРЕСИЯТА 

НА ВЪНШНАТА СРЕДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И 

ОТ УЛТРАВИОЛЕТОВОТО ИЗЛЪЧВАНЕ, 

И ОТ СВОБОДНИТЕ РАДИКАЛИ. 

Но се оказва, че най-неутралните, добре
поносими от кожата натурални средства
за грим са онези древни боички, които
нашите предци са нанасяли на лицата си
за ритуални цели: микронизираните (мно-
го внимателно смлени) минерали прите-
жават естествени слънцезащитни свой-
ства, равносилни примерно на съвремен-
ния SPF15. Инертните минерали не се
поглъщат от кожата, не влизат в ни-
какви химични реакции, което свежда до
нула риска от алергия и раздразнение, и
още по-важното – възпрепятства размно-
жаването на бактериите. Това прави въз-
можно използването на минералния маки-

аж след хирургически намеса или при дер-
матологични проблеми. Козметични сред-
ства на основата на микронизирани мине-
рали се разработват и днес в лаборато-
риите на някои козметични гиганти.
И така, жените „правят“ своите лица 

преди всичко за да покажат себе си на 
света, създават образи и надяват маски 
– на фаталната жена, на куклата, на ло-
литка. Или се гримират семпло с цел да 
създадат впечатление за отсъствие на 
грим, което също е вид маска. Тези об-
рази се променят в съответствие с мо-
дата и с това, каква роля в социума в 
дадения момент има намерение да играе 
съответната жена. 

ГРИМЪТ Е ЕДИН ВИД ПОСЛАНИЕ, НОСЕЩО 

СОЦИАЛЕН СМИСЪЛ – КАТО КАСТОВИТЕ 

ТОЧКИ ПО ЧЕЛАТА НА ИНДИЙКИТЕ ИЛИ 

НАРИСУВАНИТЕ БЕНКИ НА ЛИЦЕТО И НА 

ШИЯТА ПО ВРЕМЕТО НА МАДАМ ПОМПАДУР. 

С грима си дамите заявяват: „Това не 
съм съвсем аз, а някакъв легален мой об-
раз – онзи, който искам да заявя пред 
света. Това е образът, който могат да 
видят и да обсъдят другите, но това не 
съм самата аз. Каква съм в действител-
ност, е неизвестно за околните.“

В ТОЗИ СМИСЪЛ ГРИМЪТ Е И НАЧИН 

ДА УВЕЛИЧИШ ЛИЧНАТА ДИСТАНЦИЯ, 

ДА СЕ ПОЧУВСТВАШ ПО-ЗАЩИТЕНА, 

НЕОГОЛЕНА И НЕРАНИМА.

Без маска една жена може да се разкрие 
само пред хора, на които има доверие.

БОЙНА ОКРАСКА

МАКИАЖЪТ КАТО ОРЪЖИЕ
Рисуването на лицата в примитивните 

общества е било част от подготовката 
за бойни действия. 

ДНЕС ВОЙНАТА Е ВОЙНА МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ 

И ГРИМЪТ Е ЕДНО ОТ НАЙ-ЕФЕКТИВНИТЕ 

ОРЪЖИЯ В НЕЯ. 

Не е случайно, че любовната лексика 
включва думи като „покорявам“, „сдоби-
вам се“, „пленявам“, „завоювам“. Те от-
разяват скритата страна на отношени-

ята между мъжа и жената. В любовта
чувствата са амбивалентни. Известни-
ят психотерапевт Карен Хорни (Karen((
Horney) подробно описва феномена лю-
бов–ненавист. Зрелият човек обединява
в себе си тези полярности (от време на
време аз не обичам, дразня се от люби-
мия/любимата и даже го/я ненавиждам, но
това не означава, че отношенията ни не
вървят и е дошло време да ги приключ-
вам). В междуполовите отношения ам-
бивалентността в малки дози е полезна,
защото тя те принуждава да овладяваш
социално приемливи начини на поведение. 

НАШИЯТ ГРИМ – ТОВА Е НАШАТА 

БОЙНА ОКРАСКА.

Тя ни помага да „победим“, да спечелим
във взаимодействията си с другия пол.

ВРЪЩАНЕ КЪМ СЕБЕ СИ

ХАРМОНИЯТА
Да изглеждаш добре, да се чувстваш

привлекателна, да бъдеш уверена... Гри-
мът ни дава възможност да повишим са-
мооценката си, смята американският ви-
зажист Боби Браун (Bobbi Brown(( ), напи-
сал книгата „Еволюция на красотата“.
„Да изглеждаш възможно най-добре, озна-
чава за мен три неща: да приемеш това,
което не можеш да промениш, да си уве-
рен в себе си и да придобиеш малко уме-
ния и знания от областта на макиажа.
А да бъдеш уверен в себе си, означава
да осъзнаеш, че у теб има нещо особено,
и да не се фокусираш върху това, кое-
то не харесваш у себе си.“ Визажистът
Едуардо Ферейра (Eduardo Ferreira(( ) от
екипа на Боби доразвива тази идея: „Да
допуснем, че една жена не харесва носа
си. Тя стои пред огледалото и постоян-
но си повтаря: „Не харесвам носа си.“
Тя вече не е в състояние да види нищо
друго на лицето си освен този нос. Идва
при гримьора и го моли да я научи как
да го направи оптически по-малък. Но-
сът – обектът на постоянното нейно
внимание – става обект на вниманието
на околните. А прекрасните є очи или
красиво очертаните є устни отиват на
втори план.“ 

МАКИАЖЪТ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ И 

В СРЕДСТВО ЗА ТЕРАПИЯ НА ОНЕЗИ, КОИТО 

ИСКАТ ДА СЕ НАУЧАТ ДА ПРИЕМАТ СЕБЕ СИ. 

Просто си позволете да видите в своя-
та външност онова, което ви харесва най-
много. То ще ви помогне да се видите та-
кива, каквито сте, а не такива, каквито
сте били преди десет години, или такива,
каквито никога няма да бъдете.

Макиажът на номадсдд ко момиче от Западдден Тибет
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ПЛЮСОВЕТЕ И 
МИНУСИТЕ НАр е аИНУСИТЕ НАпролеттаНУСИТЕ НАпролеттарррр

+То взе да се показва по-често. Под-

ложете му лицето си, присвийте очи и 

ще се сдобиете с първия за тази годи-

на загар. Колко бързо, а?! Сутринта сте 

се пекли десет минути, вечерта кожата 

ви вече е леко зачервена, което пред-

вещава на другата сутрин да е 
златиста.

+
Най-накрая можете да се 

разходите съвсем спокойно, 
без да зъзнете и да криете ли-
цето си в шала. Вярно, че вя-
търът е все още хладен, но 
какво значение има това – 

пролетта идва!

+
В детството сигурно сте ги не-

навиждали, но днес разбирате кол-

ко специална ви правят те. И колко... 

слънчева! А и толкова красиво звучи 

гръцкото им наименование ефелиди! Не 

е нужно да рисувате точици на носа 

си с кафяв молив за вежди. Проле-
тта сама ще ви ги нарисува.

–
Ултравиолетовото излъчване на пролет-

ното слънце е опасно! Загарът е стрес даже 

за кожата, която вече е „свикнала“ със слънце-

то и защитните средства с UV филтри. Така че 

първостепенната ви задача за първа пролет не 

е да получите загар (по-точно – изгаряне!), а да 

защитите лицето си от вредните слънчеви 

лъчи, за да не посрещнете лятото, „укра-

сена“ с пигментни петна.

–
През зимата нашата кожа е свикна-

ла с възсухия въздух в добре отоплените по-

мещения. На улицата сме гледали да прекарва-

ме колкото е възможно по-малко време. И в резул-

тат кожата в началото на пролетта е „пресуше-

на“. Задачата ви е да възстановите нормалната 

є влажност, а не да я оставяте на брулещите 

ласки на първия пролетен вятър. Колкото 

и топъл да ви се струва той.

–
Уви, става така, че очарователни-

те точици в някакъв момент се сливат 

и образуват големи, неестетични пигментни 

петна по лицето. За да не се случи това, не се 

увличайте по пилинга на лицето (1 път седмич-

но е напълно достатъчно). И както вече повто-

рихме, не прекалявайте със слънчевите бани! А 

ако вече сте пострадали, незабавно се въз-

ползвайте от козметичните избелващи 

средства, съдържащи меланоб-

локери.

СЛЪНЧИЦЕ!

ВОЛНИЯТ 

ВЯТЪР

МОДНИТЕ ЛУНИЧКИ
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Сигурно си знаете, но кожата се променя с времето. Затова се възползвайте от този кра-

тък, но точен тест. Той ще ви помогне да предприемете адекватните пролетни козме-

тични грижи. Трябват ви химикалка и огледалце.

1. КАК ИЗГЛЕЖДА ЛИЦЕТО ВИ СУТРИН, ПРЕДИ ДА ГО ИЗМИЕТЕ, И В КРАЯ НА ДЕНЯ?

АА. Лъскаво и мазно е цялото.   Б. Цялото лъщи едва забележимо. 

В. Само носът и челото ви са мазни и блестят. Г. Няма никакъв блясък.

2. КАК ИЗГЛЕЖДАТЕ 4–5 ЧАСА СЛЕД СТАВАНЕ?

АА. Сякаш не сте си мили лицето сутринта.   Б. Добре. 

В. Иска ви се да изтриете мазнината  Г.  Кожата на лицето ви е суха. 

от челото и носа си.

3. КАКВО МИСЛИТЕ ЗА ВАШАТА КОЖА?

АА. Мазна, хлъзгава и лъщяща.   Б. Месеста, влажна, но с равен тен. 

В. Нещо средно между мазна и суха. Г.  Суха, люспеста и лесно раздразнителна. 

4. КАК ОПРЕДЕЛЯТЕ ПОРИТЕ НА ЛИЦЕТО СИ?

АА. Видимо широки и запушени.   Б. Трудно се забелязват и са чисти. 

В. Виждат се само в зоната на брадичката,   Г.  Едва забележими и сухи са. 

носа и челото.

5. КАКЪВ Е ЦВЕТЪТ НА ЛИЦЕТО ВИ НА ДНЕВНА СВЕТЛИНА?

АА. Бледо и жълтеникаво.   Б. Розовее.

В. Нееднородно е по цвят.  Г.  Матово и сивкаво е. 

6. КАК ПОЧЕРНЯВА КОЖАТА ВИ?

АА. Много лесно, без да изгаря.  Б. Лесно, като преди това се зачервява леко. 

В. Постепенно, но винаги изгаря.  Г.  Много трудно и изгаря сериозно. 

7. КОЛКО ВРЕМЕ СЕ ЗАДЪРЖА ГРИМЪТ НА ЛИЦЕТО ВИ ПЕРФЕКТЕН?

АА. Налага се да го оправяте на всеки 2–3 часа,   Б. Издържа през целия ден, ако леко го освежите

защото се разтича. на обяд.

В. Издържа само половин ден, след което Г.  Издържа без проблеми през целия ден. 

трябва да поставите нов.

Най-много отговори с буква „А“ Имате МАЗНА кожа.
Най-много отговори с буква „Б“ Имате НОРМАЛНА кожа.
Най-много отговори с буква „В“ Имате СМЕСЕНА кожа.

Най-много отговори с буква „Г“ Имате СУХА кожа.

РЕЗУЛТАТИ:

ТЕСТКАКВА Е 
ВАШАТА КОЖА ?

ТОВА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
От овлажняване се нуждаят и сухата, и нормалната, и мазната кожа! Не се заблуждавайте, че хидрати-

ращите кремове са измислени изключително и само за сухата и обезводнена кожа. Не, просто трябва да

изберете съответстващия за вашия тип кожа козметичен хидратиращ продукт.

НАПОМНЯМЕ

Компактната та и пра-

хообразнатата пудра и 

тоналнитте средства 

не само о ще направят 

тена а ви равен, но и 

ще защщитят кожата 

ви отт вятъра и рез-

китте температур-

ни прромени (все пак 

сме ощеще март!). Мно-

го от тетези продукти 

са обогагатени и със 

SPF фактотор, който 

ще ви предпазиази и от 

вредното влияние ие на 

слънчевите лъчи.и

забравяйте да Не за

грижите засе погр

а кожа на нежната

преди да устните, п

от вкъ-излезете от

икакво щи. Няма ни

 на ули-значение, че 

ерату-цата темпе

юсови.рите са плю

предиВсеки път п

нанасяй-излизане н

ък слой бал-те тънък

а устни или сам за 

възползвайте се въ

от блясъка или чер-от

вилото.

ЗРЯЛАТА КОЖА 45+
Ра дост, стрес, ус мив ки... 

Не ко нт ро ли ра ни те дви же ния на 

ми ми чес ки те мус ку ли об ра зу ват 

ес те ст ве ни ли нии и бръч ки, ко и то 

ста ват по-ви ди ми, за поч ват да се 

задъл бо ча ват, а чер ти те на ли це то 

се от пус кат. Ко жа та очак ва по мощ, 

за що то се нуж дае от ин тен зив ни 

гри жи в дъл бо чи на. 

Дъл бо чин но възста но вя ва не на чер-

ти те на ли це то – то ва е за да ча та 

на про дук ти те от ли ни я та „Елик-

сир“ на Dermacol. Те оказ ват дъл гот-

рай но, то ни зи ра що и изг лаж да що 

действие вър ху ко жа та.

ЕЛИК СИР 45+
Ин тен зи вен 
дне вен крем 
про тив бръч ки
Об но вя ва щи ят 

дне вен крем съ-

дър жа екстракт 

от морс ки во до рас ли 

Thalassine®, кой то ре ду ци ра дъл бо ки те

бръч ки и възста но вя ва и ук реп ва струк-

ту ра та на ко жа та. Кремът е неж но пар-

фю ми ран и съдър жа UV филт ри.V

АВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВСССССССССССИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККООООООООООООООООООО ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗААААААААА КККККККККРРРРРРРРРРРРРРРРРРРААААААААААААСССССССОТАТА

ЕЛИКСИР 45+
Интензивен 
нощен крем про-
тив бръчки
Об но вя ва щи ят 

но щен крем е пред-

наз на чен за ин тен-

зив на гри жа за ко жа-

та през нощ та. Екстрактът от во до рас-

ли Thalassine® за ед но с дру ги те ак тив ни ®

със тав ки – кре а тин, Shea Butter, ви та мин

Е, алан то ин – на ма ля ва дъл бо ки те бръч ки, 

изг лаж да фи ни те ли нии, ус по ко я ва ко жа та 

и оси гу ря ва ней на та оп ти мал на хид ра-

та ция.

Официален вносител „Ралица“ ООД:

1463 София, ул. „Хан Аспарух“ 35,

тел. 02/980 33 15, факс 02/980 48 99,

Е-mail: dinpg@techno-link.com.
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С
крабове, пилинг продукти, екс-
фолианти – общото между
тези козметични средства с аб-
разивни частици е тяхното из-

лющващо действие. Пилинг продуктите
се различават според големината на абра-
зивните частици в състава си. Твърдите
съдържат по-груби частици (от счукани
бадеми или гръцки орехи например). А в
състава на меките влизат по-щадящи ко-
жата частици (например гранулиран во-
сък). Различна е и кремообразната основа
на различните излющващи средства.

Защо са ни нужни
Процесът на излющване на мъртвите

рогови клетки от епидермиса директно
води до обновяване на самата кожа и ин-
директно – до видимо подмладяване. Чрез
пилинга ние помагаме за активизирането
на естествените регенериращи процеси в
кожните клетки и видимо подобряваме
състоянието на тургора. Освен това из-
глаждаме неравностите и най-важното – 
заличаваме малките бръчици.

Правилният начин
ЛИЦЕ

Задължително почистете кожата преди

пилинг – може със специален почистващ 
крем, а може и просто с вода и сапун. 
След това нанесете немного голямо ко-
личество пилинг продукт и с леки дви-
жения обработете лицето по масажни-

те линии с възглавничките на пръстите, 
като съзнателно пропуснете зоните око-
ло очите и около устните.

ТЯЛО

Кафето е отличен естествен пилинг 
продукт. С утайката, която остава във 
филтъра на кафе-машината, можете да 
си направите ефективен пилинг на ця-

лото тяло. Смесете я с 1 ч. л. смета-
на (кисело мляко, ако кожата ви е мно-
го мазна, или зехтин, ако кожата ви е
много суха), добавете няколко капки от
любимото ви етерично масло и пилинг
продуктът е готов. Нанесете върху чис-
та кожа и разтъркайте хубаво, но не на-
тискайте силно. Остатъците отмийте
с топла вода.

Може ли, или не трябва? 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯТА за правене на пилинг са

някои кожни заболявания. Ако страдате от гнойни 

пъпки или екзема, се въздържайте от излющващи

процедури поне до визитата си при дерматолога. В

тези случаи не злоупотребявайте даже с изтърк-

ването с кесия за баня. Въобще механичното въз-

действие е нежелателно.

Краката също 
обичат пилинг

В излющващите средства за крака се
съдържат най-едрите абразивни частици.
По-интересното е, че те не са кръгли, а
ъгловати и че концентрацията им в кре-
мообразната основа е най-голяма в срав-
нение с концентрацията на такива час-

Частички 
здраве

Обновяването на вашата кожа е във ваши ръце! Сигурно разбрахте, 
че ще си говорим за пилинг средства и процедури.

Четката за лице в някаква степен може да замени из-

ползването на пилинг продукт. Даже е за предпочитане.
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тици в пилинг продукти, разработени за
други части на тялото. Често тези час-
тици са комбинирани с антисептични и с
антимикотични добавки, а също така и
с омекотяващи, успокояващи и отнемащи
напрежението в краката ингредиенти.

С какво се различават
пилинг продуктите, предназначени за тяло-

то, от другите пилинг продукти? Първо,
с това, че в тях се влагат много по-едри
абразивни частици, отколкото в излющва-
щите продукти, предназначени за кожата
на лицето. Второ, пилинг козметиката за
различните части на тялото е обогатена
с различни съставки (интензивно овлажня-
ващи и такива, които подобряват елас-
тичността на кожата например).

Най-подходящото време през годината за подлагане на дълбок пилинг са ранната пролет

или късната есен. Кожата след процедурата трябва да бъде защитена от въздействието 

на слънцето!

Два са най-популярните начини за дълбок пилинг, които се прилагат в beauty студиата – физически и y

химически.

ФИЗИЧЕСКИЯТ е основан на въздействието на ултравиолетовите лъчи, на водната пара, на лазера 

или на специални излющващи продукти, които съдържат активни съставки и абразивни частици в мно-

го по-голяма концентрация в сравнение с тези, вложени в обикновените пилинг продукти за домашно 

ползване. �За мазната кожа е много ефективен ензимният пилинг, който се прилага веднъж на 2–3 

седмици. Върху кожата се нанася специален гел, който я подготвя за пилинга. Гелът се измива с вода,

след което се нанася за 20 минути пилинг маска. След нейното отстраняване се прилага ампула с ен-

зими. Процедурата завършва с дерморегулираща маска.

�Лазерните процедури са безболезнени. С лазер се обработва само повърхностният слой на кожата,

а той е беден на нервни окончания. �Пилингът с ултразвук е ефективен за свиване на порите и за за-

глаждане на тургора. Макар че някои специалисти смятат, че преминаването на ултразвука през ко-

жата може да увреди кожните клетки. Но това е само опасение, което не е доказано.

ХИМИЧЕСКИЯТ ПИЛИНГ е по-ефективен, но и по-рискован. Кожата се обработва с активни почиства-

щи химически вещества, най-известни-

те от които са алфа-хидрокси киселини,

трихлор ацетатна киселина и фенол. Вни-

мавайте, защото химическият пилинг е 

вид изгаряне на кожата (дълбочината на

изгарянето зависи от концентрацията на 

киселината, с която се обработва учас-

тъкът). Преди да се подложите на такъв 

пилинг, горещо ви препоръчваме да се кон-

султирате с дерматолог, за да не се раз-

очаровате от неприятните последици. За

сметка на това, че е по-рискован, химиче-

ският пилинг е в пъти по-ефективен от 

физическия. Стига да е направен професи-

онално и да са използвани подходящите за

вашия тип кожа продукти.

В козметичния салон

МНЕНИЯ НА КЛИЕНТИ:

Елисавета Петрова, финансов анализатор, 29г.: „От години редовно посе-
щавам салони „Лорен“. Доволна съм от бързия ефект на процедурите, нежела-
ното окосмяване изчезна без болка и други неприятни усещания.“
Нели Димитрова, собствен бизнес, 44г.: „На нас, работещите жени, време-
то ни е много скъпо. Терапиите са кратки, безболезнени и имат видим резул-
тат. Само за 2 процедури 2/3 от нежеланото окосмяване изчезнаха.“
Диди Златанова, собственик на салони за красота „Лорен“, 57 г.: „Още след 
първото третиране с PTF моите момичета ме посрещнаха на входа на сало-
на с думите: „Диди, какво си си правила на лицето?“ Сега с радост предлагам 
услугата и на нашите клиенти, заедно с тях се радвам на постигнатите уди-
вителни резултати.“

Нова апаратура, сензация на 
козметичния пазар, достъпна 
за всички, вече даде уникални
резултати. PTF апарат за фото-
подмладяване и фотоепилация,
лечение на акне, повърхност-
ни капиляри и пигментация
– ефективно, бързо и безбо-
лезнено. Мощният PTF по-
ток, брилянтна комбинация 
от светлина и топлина, акти-
визира фибропластите (клетки, отговорни за син-
теза на колаген и еластин).

Стимулираните в дълбочина колагенови влак-
на се прегрупират в здрава поддържаща мрежа. 
Ефектът е опъната, по-гладка кожа, малките бръ-
чици се заличават, порите се свиват. Без опера-
ция! Със същия апарат, с друга програма и на-
крайник се прави и пълно обезкосмяване. Пре-
димството на нашия апарат е съвършено безбо-
лезнената процедура.

Брилянтният ефект се постига с максимум 3 до
5 процедури. Още след първата се появяват обез-
космени участъци. Нежеланото окосмяване няма
да се появи през следващите 2 до 3 години. По-
явилите се след този период косми ще бъдат по-
тънки, по-светли и по-къси.

Примерни цени: горна устна – 20 лв., мишници
– 30 лв.

София, ЛОРЕН 1, ул. „Цар Асен“ 36 (до бул. „Витоша“), тел.: 02/988 57 73; 1
ЛОРЕН 2, ул. „К. Кисимов“ 2А, (до Интерпред), тел.: 02/963 46 69,22

www.loren-style.com, info@loren-style.com, lorenstudio@mail.bg
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Един известен писател от миналия век беше казал, 
че истинското огледало на душата са устните, а не очите!
В мнението на мъжете си струва да се вслушваме. Не е излишно 
да се вглеждаме в макиажа на съвременните звезди, които
знаят повече тънкости от изкуството на съблазняването.

г р и м

НАТУРАЛНО ВЛАЖЕН БЛЯСЪК

Естественият грим на
Анджелина Джоли изис-
ква време и майстор-
ство. Ако овладеете
нанасянето му до съ-
вършенство, другите 
ще ви завиждат. Само 
талантливият худож-
ник може да подчертае
прелестта на природна-
та красота на лицето,
без да привлече вни-
манието на околните
върху използваните за
тази цел средства (раз-
бирайте козметика).

Назад към природата
Подберете червилото в зависимост от естестве-

ния цвят на устните си. То може да бъде една идея

по-светло или малко по-тъмно. Нанесете го само

веднъж на много тънък слой. За да постигнете рав-

номерност при нанасянето, използвайте четка.

Понякога въобще не е 
необходимо „да си рису-
вате фатални очи“, за 
да ви обърнат внима-
ние. Достатъчно е да 
правите като Скарлет 

Йохансон – да изберете 
правилния цвят на гло-
са. Дали ще се спрете 
на червило с прозрачна 
текстура, или на гланц 
за устни, важното е да
има дискретен блясък в 
усмивката ви.

Блестят и се преливат
Ненапразно в колекциите на всички производители на декора-

тивна козметика има козметични средства за устни с ефект 

„влажен блясък“. Той е много съблазнителен. Нанесете гланц за

устни или червило, като лекичко излезете извън очертанията на 

естествения контур на устните, за да ги направите по-пухкави.

Четене 
по УСТНИТЕ
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ПРОБЛЯСЪЦИ

РЕТРО ЕПАТАЖ
Новото е добре забра-
вено старо. Но Крис-

тина Агилера не ни
позволява да забравим
за златните време-
на на киното. Опитай-
те се и вие да се пре-
върнете в актриса от
епохата на 50-те годи-
ни на миналия век. Ес-
тествено, ще ви се на-
ложи да спазите и съ-
ответния стил както 
в обличането, така и в
маниерите. И да се на-
учите да нанасяте гри-
ма така, както са го
правили вашите кумири 
от онова време.

Да порисуваме
Помните ли как се постигат идеалните пропорции на устните? С помощта на

контурен молив: тънките се уголемяват, като изтеглите линията малко под 

естествените им очертания, а прекалено пълните устни стават по-малки, 

като изтеглите линията малко над естествените очертания. Червилото се

нанася внимателно, като се стремите да не излизате от очертаните линии.

Гуен Стефани е тол-
кова смела, непредсказу-
ема, дръзка и иронична! 
И впечатлява всички
със сценичните си кос-
тюми и „нахалния“ си
грим. Е, не рискувайте 
да се появите в този 
вид в офиса, но в дис-
котеката или в клу-
ба ще се почувствате
отлично, ако се опита-
те да є подражавате.

Тайната е в контура
Внимателно очертайте контура на устните с молив

в контрастен цвят (в конкретния случай – с черен 

или с тъмнолилав). Акуратно щрихирайте ъглите на 

устните. Запълнете с яркочервено червило, като се 

стараете да не излизате от очертанията.

За тази вечер сте се 
готвили дълго и с нес-
крит интерес сте раз-
глеждали снимките на
светските дами и осо-
бено тези на Кийра 

Найтли. Мерили сте
рокли, пробвали сте
различни бижута, дъл-
го сте обмисляли как-
ви да бъдат прическа-
та и гримът ви... На-
правили сте правилния 
избор, ако сте се спре-
ли на класическия ма-
киаж. Това е, което ви
трябва за тържествен
случай.

Брилянти на устните
Ако чрез грима сте акцентирали на очите, то уст-

ните не бива да бъдат ярки. Това е правилото на

класическия мейкъп. Възползвайте се от предим-

ствата на блясъка за устни с пастелен цвят и

блестящи частици.
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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-

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…

В
редакцията пристигна пис-
мо на читателка, която 
споделя, че е събрала ку-
раж да изпълни детската 

си мечта – да стане блондинка, 
но вече съжалява за това.

„Много време ми трябваше, за 

да събера кураж и да отида във 

фризьорския салон с това свое 

желание. Седнах, замаяна от 

вълнение, на фризьорския стол и 

го изрекох: „Моля, направете ме 

блондинка!“ Представих си как 

ще ходя намахано по улиците и 

ще се усмихвам загадъчно на мъ-

жете, приковали поглед в мен. 

Блондинките са толкова секси. 

Мисля, че всеки мъж ги пожела-

ва, като ги види. От дете вяр-

вах, че по-красивите момичета 

са русите момичета. Та дори и 

принцесите от приказките са 

блондинки! Сега, ако трябва да 

съм честна, си мисля, че тази 

моя мечта е била не заветна, а 

глупава.

Само час след като четк

на фризьора покри тъмнит

кичури с някаква зловонна с

от огледалото насреща веч

гледаше една непозната. Жена с

коси с цвят на зряла пшеница, с

болезнено бледа кожа и нелепо,

сякаш комично изрисувани чер-

ни вежди. В момента изглеждам

направо безлична. Прибрах се

вкъщи и не посмях да се погледна

в огледалото. Опитах се да по-

правя каквото мога с помощта

на козметика, оказа се обаче, че

не разполагам с подходящия за

блондинки макиаж, каквото и да

експериментирах, все не се полу-

чаваше... Черната очна линия и

спиралата направиха очите ми

смешно ококорени, а любимият

ми руж с кафяво-лилав оттенък 

обезобрази безпощадно овала на

лицето ми. Без макиаж пък из-

глеждах като болна. Оказа се, че

целият ми гардероб е неподхо-

дящ за новата ми фризура. Ока-

за се, че трябва да се разделя с

любимите си яркоцветни блузи

и удобни офис костюми. Изобщо

не ми е ясно как ще се показвам

сега пред приятелите и колеги-

те си. Кажете как да поправя

грешката си? 

Иванка П. от Елин Пелин“ 

Обърнахме се за съвет към
нашия консултант по въпроси-
те за косата Симеон Ведев ив
го попитахме как конкретно
тази наша читателка може
да поправи стореното, без от
това да пострада косата є. 
„Всяка жена от време на

НЕ ИСКАМ ДА СЪМ

11-82, фризьорство. Кой знае, може и да се запалите по тази професия.

ката

те ми

смес,

че ме

блондинка
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време има нужда от радикална 
промяна. Но три пъти тряб-
ва да мери, преди да „отре-
же“. Ако жадувате промяна, 
експериментирайте само кога-
то наистина сте убедени как-
во точно искате. Не следвай-
те сляпо модните тенденции 
или съветите на приятелките 
си. Вие сте единствена и не-
повторима. Затова не губете 
ярката си индивидуалност! 

НО СТАНАЛОТО – 
СТАНАЛО 

Грешката ви е, че всички 
тези неща, които сте уста-
новили, след като сте стана-
ли блондинка, е трябвало да 
анализирате в аванс: тен на 
лицето, цвят на очите, лю-
бим цвят дрехи, предпочитан 

макиаж... Съществуват много
правила, които определят за-
висимостта между естестве-
ния цвят на кожата и избора
на цвят на косата. 

НАЙ-ЧЕСТО КОАФЬОРИТЕ

ТЪРСЯТ НЕЗАБЕЛЕЖИМ,
А ПОНЯКОГА И НЕ ТОЛКОВА 
НЕЗАБЕЛЕЖИМ КОНТРАСТ МЕЖДУ 
ЦВЕТА НА ТЕНА И ЦВЕТА НА КОСАТА.
ЦЕЛТА Е ЛИЦЕТО ДА ИЗПЪКНЕ, 
А НЕ ДА СЕ РАЗМИЕ В ЦВЕТА 
НА КОСАТА.

При дамите с по-светли очи
например е препоръчително по-
не бретонът да е в по-тъмен
цвят, за да се откроят очи-
те. И обратното – дамите
с тъмни очи е добре да но-
сят по-светъл бретон (или по-
светла коса).
Ако сте спазили тези пра-

вила, гримът впоследствие се
избира/напасва спрямо цвета
на тена, косата и дрехите.
Много ми е трудно да пре-

ценя какъв цвят (или по-ско-
ро оттенък) ще е подходящ
за вашата коса, защото не
съм ви виждал, но бих ви по-
съветвал да помислите за 

ВАРИАНТА ЕСТЕТИЧЕСКО 
БОЯДИСВАНЕ 

С негова помощ част от
косата ви ще остане руса,
но само там, където русото

няма да рефлектира върху ця-
лостната ви визия. Остана-
лата част от косата може-
те спокойно да потъмните в
такива цветове, които смя-
тате, че ви подхождат. Ес-
тетическото боядисване ще
ви помогне хем да останете
блондинка, хем промяната да
не е толкова драстична. 
Другият вариант, който

също е лесно осъществим във
вашия случай, е глобалното бо-
ядисване. Но пък той е мно-
го скучен.

САЧИ за познавачи

„БЕЛЛА България“ реализира по-
редната си интересна идея за за-
познаване на клиентите с проду-
ктите на компанията. Събитието 
бе наречено „Промоция за познава-
чи“ и се проведе в избрани тър-
говски обекти в София. В рамки-
те на промоцията по нестандар-
тен начин бяха представени арти-
кулите от портфолиото на попу-
лярната марка „САЧИ“. Промоутъ-
ри, облечени в специални костюми-
ръкохватка, с усмивка посрещаха
наобикалящите ги клиенти и под-
робно ги информираха за същност-
та на промоцията. Интересната

ия на костюмите и веселият 
начин, по който беше представена 
информацията, предизвикаха ожи-
вен интерес сред пазаруващите. Те
не само бяха впечатлени от идея-
та, но и подробно се информираха 
за продуктите с марка „САЧИ“. 
Най-въодушевени от атракцията 
бяха децата, които не спираха да 
обикалят около „ръкохватките“ и
да се снимат за спомен с тях.       

a’s пролет-лято 2008
С пресконференция в най-новия бу-
тиков хотел „Арена ди Сердика“ 
модна къща a’s представи рекламни-
те си лица за 2008 г. 

Непринудена, динамична и ефир-
но свежа е новата лятна линия 
на модна къща a’s. Комфортни-
те и нежни материи от памук и
лен са леки, безгрижни, женствени

и придават шик на силуета. Пред-
ложенията за горещия сезон от-
ново са съобразени с последните 
тенденции в световната мода. a’s 

fashion for living за сезон пролет-ля-g

то 2008 г. ще покаже неутрални
тонове, обогатени с интензивни 
цветове, апликации с цветя и кла-
сически райета. Особено актуал-
ни ще бъдат комбинациите между 
естествените и леки материи от 
рода на лен и памук. Първата се-
рия представлява лен в натурален
цвят, комбиниран с втори, гоне-
що се райе, при който цветовете
са от светлобежово до тъмнока-
фяво и светлозелено. Бялата серия 
от памук се предлага, освежена
от комбинация с райе в светло-
кафяво и бежово. Силуетът е от 
втален при костюмите до прав и 
свободен при спортните пантало-
ни. Блузите падат меко по тяло-
то. Дължините на роклите и по-
лите са около коляното, а късите 
панталони са с модерната дължина 
над коляното.
Рекламно лице на колекция a’s 

fashion for living е усмихнатата ча-g

ровница на „Огледала“ Радост, ко-

ято изключително добре съчета-
ва ангажиментите си в модното
предаване на bTV и професията 
на главен юрисконсулт в Столич-
на община. Тя идеално се вписва в 
концепцията на модната линия, за-
щото е истинско „работещо мо-
миче“. Тя засне специална фото-
сесия за известната модна къща,
като за целта мястото, избра-
но за снимките – столичият шо-
урум на Mmobili, – се превърна в
телевизионно студио. На предиз-
викателството за по-динамична, 
удобна, спортна и в същото вре-
ме комфортна мода a’s отговори
с новата си линия a’sMOVE, чието 
рекламно лице за сезон пролет-ля-
то 2008 е една от най-атрактив-
ните и успешни поп-фолкизпълни-
телки Преслава.

р
САЧИ за познавачиЧИ за визи

Шарени новиниар н н нарарр

�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

Как се общува с коафьор
БЪДЕТЕ ОТКРОВЕНИ. Обяснете му по-подробно какво точно искате. И

честно му разкажете как се грижите за косата и какъв начин на живот во-

дите. Няма смисъл да си правите модна и сложна подстрижка, ако после

няма да имате време и желание да я поддържате.

НЕ СЕ ИНАТЕТЕ. След като сте представили своите желания, изслушайте и 

мнението на фризьора. Ако професионалистът смята, че по някаква причина 

(форма на лицето, структура на косъма и т. н.) подстрижката на вашите

мечти няма да ви отива, си заслужава да изслушате какво ви предлага той.

ПОКАЖЕТЕ МУ „КАРТИНКИ“. Разгледайте преди това най-новите броеве 

на няколко дамски списания и отбележете прически, които ви харесват на

картинка. Много по-лесно е да покажете на фризьора какво искате, откол-

кото да му го разкажете. Ако коафьорът ви каже, че ще отреже 5 сантиме-

тра от дължината на косата ви, помолете го да ви покаже къде точно ще

завършват най-късите кичури от нея.

БЪДЕТЕ УЧТИВИ. Докато фризьорът работи, не се разсейвайте с чете-

не на списания, а наблюдавайте какво точно прави той. Ако нещо не ви ха-

ресва и не е както сте си го представяли, е добре да го кажете навреме на

стилиста. А не... след дъжд – качулка, както се казва.

CMY
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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!

у с м и в к а т а

В
сички използвани днес зъбни
упойки са еднакви по химичен
състав. Различават се само на-
чините за тяхното прилагане.

Най-често те се поставят чрез леко
убождане под лигавицата на съответния
зъб. Така се обезболяват зъбът и зоната
около него (устна или буза). 

ЕФЕКТЪТ ОТ УПОЙКАТА 
за зъба трае от 30 минути до 1 час, а
за меките тъкани – 2–3 часа, през кои-
то пациентът не трябва да се храни, за
да не си прехапе обезчувствените уст-
на или буза. 

ТОЗИ НАЧИН НА ПОСТАВЯНЕ НА УПОЙКА

МОЖЕ ДА СЕ ПРИЛОЖИ ЗА ВСИЧКИ ЗЪБИ НА

ГОРНАТА ЧЕЛЮСТ, КАКТО И ЗА РЕЗЦИТЕ, КУ-

ЧЕШКИТЕ И МАЛКИТЕ КЪТНИЦИ НА ДОЛНА-

ТА ЧЕЛЮСТ. 

За големите кътници методът е непри-
ложим заради специфичната анатомия на
долната челюст в тази зона.

КЪТНИЦИТЕ 
НА ДОЛНАТА ЧЕЛЮСТ 

се обезболяват, като директно се на-
мира и облива с упойка големият нерв
на долната челюст. Всъщност нервите
са два – ляв и десен – и са свързани с
всички зъби от съответната страна на
долната челюст. Ако е правилно поста-
вена, тази упойка обхваща всички зъби
– от мъдреца до първия резец вляво или
вдясно на долната челюст.

ТАЗИ Е НАЙ-ТРУДНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ УПОЙ-

КА В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА, ЗАЩОТО ЛЕКА-

РЯТ ТРЯБВА МНОГО ДОБРЕ ДА ПОЗНАВА АНА-

ТОМИЯТА НА ЧЕЛЮСТТА, КОЯТО Е РАЗЛИЧНА 

ПРИ ВСЕКИ ПАЦИЕНТ (КАКТО СА РАЗЛИЧНИ

ЛИЦАТА НА ХОРАТА, МАКАР ДА СА СЪСТАВЕНИ 

ОТ ЕДНАКВИ КОСТИ, МУСКУЛИ И КОЖА). 

Поставянето на тази упойка показва ди-
ректно качествата на зъболекаря, но по-
ради трудното є изпълнение в дентална-
та медицина са намерили приложение и
други методи за анестезиране, наречени

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УПОЙКИ

Най-често прилаганите допълнителни

упойки са три. При първия метод меж-
ду зъба и костта се вкарва изключител-
но тънка игла. Използват се специални 
шприци за високо налягане, за да влезе 
упойката в този процеп от 0,2–0,3 мм. 
Високото налягане носи риск от разкъс-
ване на капилярите и нишките, държа-
щи зъба, а иглата нарушава изключител-
но нежния венец в тази зона. 

ЗАТОВА АЗ ПРИЕМАМ ПРИЛАГАНЕТО НА ТАЗИ 

УПОЙКА САМО ПРИ ИЗВАЖДАНЕ НА ЗЪБА, КО-

ГАТО ГОРЕОПИСАНИТЕ УСЛОЖНЕНИЯ СА ПРАК-

ТИЧЕСКИ БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ. 

Много колеги използват този начин на 
анестезия дори при правене на пломба, 
което за мен не е оправдано.
Другите два метода са чрез поставя-

не на упойката над костта между два 
зъба или направо през костта, намираща 
се до корена на зъба. Тези начини не на-
мират широко приложение, защото дру-
гите начини за обезболяване са най-чес-
то достатъчни за постигане на дълбо-
ка анестезия.

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЗАМРАЗЯВАНЕ ИЛИ НАПРЪ-

СКВАНЕ С АНЕСТЕТИК НА ОПРЕДЕЛЕНА ТЪКАН 

ИМА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЛАБ И КРАТКОТРАЕН 

ЕФЕКТ И МОЖЕ ДА СЕ ПРИЛАГА ЕДИНСТВЕН-

НО ЗА ОБЕЗБОЛЯВАНЕ НА ЗОНАТА, ПРЕЗ КОЯТО 

ЩЕ МИНЕ ИГЛАТА ЗА ИСТИНСКАТА УПОЙКА.

С други думи, благодарение на тях не се 
усеща убождането от иглата на истин-
ската упойка.
Независимо че всички използвани днес 

зъбни упойки по химичната си структура
са еднакви, те се делят на два вида – на
съдържащи и на несъдържащи коригиращо
вещество. Най-често това вещество е
адреналин, който свива кръвоносните съ-
дове около зъба и по този начин упойка-
та се отмива по-бавно от кръвта. Така
анестетичният ефект е по-дълготраен
и по-силен, защото концентрацията на
упойката в зоната е по-голяма.

АДРЕНАЛИНЪТ

крие обаче и рискове, защото натоварва
сърцето на пациента и повишава кръв-
ното налягане. Затова той е най-често
в концентрация 1 част адреналин към
100 000 части упойка.

УПОЙКИ, СЪДЪРЖАЩИ КОРИГИРАЩО 

ВЕЩЕСТВО, НЕ БИВА ДА СЕ ПОСТАВЯТ 

НА ХОРА С ВИСОКО КРЪВНО.

Макар че болката, която биха изпитали
тези пациенти заради слабата упойка, би
качила кръвното им повече от адренали-
на, съдържащ се в 1 ампула анестетик.
В крайна сметка видът на упойката

се избира от лекаря, който е длъжен да
отчете физическото състояние на па-
циента. 

Д-р Цветан ПЕШЕВ,

стоматолог

упойкиЗЪБНИТЕ
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А
мериканците са доста на-
пред в тази „дисциплина“, но 
у нас тя все още се смята 
за новост. Преди да решите 

в полза на домашното избелване 
обаче, не е зле да посетите сто-
матолог. Той ще ви каже коя точ-
но избелваща процедура ще е най-
ефективна за вашите зъби. Това 
решение той ще вземе, след като 
ви прегледа и прецени степента 
на хигиена на устната ви кухина 
и състоянието на меките тъка-
ни и интензивността на оцветя-
ване на зъбите ви. На тази визи-
та се обсъждат също и причини-
те, довели до нежеланите оцветя-
вания на зъбите ви. Имайте пред-
вид, че избелващите агенти не мо-
гат да коригират всички видове 
петна по зъбите, а също така не 
избелват пломби, коронки и мосто-
ве (т.е. след избелването те мо-
гат да останат по-тъмни от дру-
гите зъби и може да се наложи да 
се подменят).

СТОМАТОЛОЗИТЕ СА ЕДИНОДУШНИ, 
ЧЕ ЖЪЛТЕНИКАВО ОЦВЕТЕНИТЕ ЗЪБИ СЕ

ИЗБЕЛВАТ НАЙ-ЛЕСНО, КАФЕНИКАВО 
ОЦВЕТЕНИТЕ СЕ ПОДДАВАТ ПО-СЛАБО

НА ИЗБЕЛВАНЕ, А СИВКАВО ОЦВЕТЕНИТЕ

МОЖЕ И ДА НЕ СЕ ИЗБЕЛЯТ ИЗОБЩО.

Чаят, кафето, червеното вино 
и цигарите са главните виновни-
ци за оцветяването на зъбите с
течение на времето. Някои зъб-
ни оцветявания обаче се дължат
на системно използване на различ-
ни медикаменти – антибиотиците
тетрациклин и доксициклин напри-
мер. Точно тези петна не се из-
белват лесно. Ако някой от зъби-
те ви е бил подложен на канало-
лечение, той също е с променен
цвят. За да изберете и приложите
най-подходящата за вас избелваща
система, не пропускайте предвари-
телния преглед при стоматолога.

САМОТО ИЗБЕЛВАНЕ

е козметична процедура, която
разчита на окисляващите свой-
ства на свободните радикали на
кислорода от активни вещества
като карбамидпероксид и хидрок-
сипероксид. Този процес възвръща
нормалния естествено бял цвят
на зъбите. По тази причина тъм-
ните по природа зъби почти не се
повлияват от избелване.

МНОГО Е ВАЖНО ПРЕДИ ИЗБЕЛВАНЕТО

ЗЪБИТЕ ДА СЕ ПОЧИСТЯТ ПРОФЕСИОНАЛНО

(ДА СЕ ПРЕМАХНАТ ВСИЧКИ НАЛЕПИ

И ЗЪБНИЯТ КАМЪК). МНОГО ПАЦИЕНТИ 
(

СА ДОВОЛНИ ОТ РЕЗУЛТАТА ОЩЕ СЛЕД

ТАЗИ ПРОЦЕДУРА И ДОРИ СЕ ОТКАЗВАТ 
ОТ ИЗБЕЛВАНЕ.

Крайният ефект на избелването
е различен при различните пациен-
ти. Той зависи от концентрация-
та на използваната активна със-
тавка и от това, дали по време
на избелването е използвана свет-
лина за ускоряване на процеса.

ЕФЕКТЪТ ОТ ИЗБЕЛВАНЕТО ТРАЕ

НАЙ-МАЛКО 1 ГОДИНА, 

А СРЕДНО – ОКОЛО 3–4 ГОДИНИ.

Продължителността на ефекта
зависи и от начина на живот, кой-
то води пациентът след самото
избелване. Ако ограничи консумаци-
ята на кафе и червено вино напри-
мер, ще се радва по-дълго време на
бели зъби. Някои пациенти предпо-
читат обаче да се презастраховат
и се подлагат през 6–7 месеца на
доизбелващи процедури, за да под-
държат така желания бял цвят.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ

ПРЕДИ ДА ИЗБЕЛИТЕ ЗЪБИТЕ СИ

С помощта на лабораторни 
шини
Този метод е най-ефективен за избелване на оранже-

во-кафяви петна и пигментирали от старостта зъби.

Шините се изработват в зъботехническа лаборатория

по отпечатък, взет от стоматолога. Отлива се гип-

сов модел, върху който се адаптира шината. В домаш-

ни условия избелващият гел се нанася на тънък слой по 

повърхността на шината, която контактува с предна-

та повърхност на зъбите. По-голямо количество гел не 

осигурява по-силно избелване!
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ДОБРЕ ДОШЛА В КЛУБА
БРАВО! НАЙ-НАКРАЯ СЕ ДОБРА

ДО ФИТНЕС ЗАЛАТА. НО АКО ПЪРВИЯТ ТИ 
ФИТНЕС ОПИТ СЕ ОКАЖЕ НЕУСПЕШЕН,

НЯМА ДА ТИ СЕ ИСКА ПОВЕЧЕ ДА СТЪПИШ ТАМ.
ЗА ДА ЗАОБИКОЛИШ ТОЗИ ПОДВОДЕН КАМЪК,

ИЗПЪЛНЯВАЙ УПРАЖНЕНИЯТА С УДОВОЛСТВИЕ,
НО БЕЗ ФАНАТИЗЪМ.

ВЕЛОЕРГОМЕТЪР

Велотренажорът е отличен уред за загряване преди тренировка и за изгаряне 
на тлъстините около ханша, корема и бедрата. Но не се увличай още от първа-
та тренировка да въртиш педалите много бързо или с голяма тежест. Запомни: 
„много“ невинаги значи „по-добре“. Колко време ще въртиш велоергометъра, се оп-
ределя от продължителността на тренировката и твоето ниво на тренираност. 
15 минути са достатъчни като за първа тренировка.

ГИРИ (ДЪМБЕЛИ)
Всички начинаещи дами изпитват страх от по-тежките гири, защото робуват на погрешно-

то схващане, че с тях се „правят“ прекалено големи мускули. Зависи. Килограмите на гирите
зависят от целите, които си си поставила. Основните принципи на тренировката с тежести
са два: повече серии (3–5) с повече повторения (12–15) за релеф и издръжливост и по-малко се-
рии (2–3) с по-малко повторения (6–8) за маса и сила.

Кое е тежкко
и кое – лекоо
На първата трениировка 

е естествено да иизполз-

ваш най-леките въъзмож-

ни тежести. Но акко си 

напреднала, „тежкко“ за

теб ще означава дда не 

можеш да поместииш/вди-

гнеш гирите/дъмбели-

те повече от 8 пъти, а

„леко“ – повече от 15–20

пъти. Когато запоочнеш 

да усещаш тежесттите

като леки, е препооръчи-

телно да хванеш ммалко

по-тежки и да напрррравиш 

15 повторения с ттяятятятяяятяяятяяятяяяяяятяятятятяяяяяятятяяяяяяяхххххххххххх,х,ххх, х,х, хх, хххххххххх,хххххх, ххххх, хх,, от-от-от-т-тот-от-от-тт-от-от-от-ттоот-от-отот-от-от-от-т-тттотототототтоттттттттттт-тот-ототтт-ттттттттттттотт

колкото да продължжжжжжжжжжжжжжжжавававаавававваваааавааваааавааваааав шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш шш шш 

да размахваш най-ллекиккикикииккекикии--

те. Защото тялоттоттототото о имаимаииимаимамаииммамам

нужда от предизвикккккккиккикикикикиккииккикиикиккикккикиккккатеатеатеатеататетатеатетееатетатеатеатеатеататетеатеаатеаатеета еа л-ллл-л-л-лллл-л--лл--л-лл--л-л-лллл

ство, за да откликккне не ненее е ннннанана аннанан

твоите желания. ИИИИ ИИИИИ И нененеее енен ссссссссесе еесе ссес

притеснявай, че щщеееееееееееее на нанананана------

правиш мускули, заааащщотщотщщотщототщоттщоттщщоттщщоттощотщ тщщщотщотттщ ттщотттщщотщооощ ооооооооооооооооо о

те не се „правят“ ттолтттолтолоололттолтотттолтолтолтт лттололллтолтт ккко-кооко--к ----

ва лесно. Попитай нннякнякнякнякняккккойойой й йойой ойоййоойооой

квалифициран инсттрртртрртртрртртттртртрррук-укуккук-укк-кук-кук-укукккккккккуук-к-к----ук-укукуууу

тор и той ще ти обббобоббобоооообяс-ясяс-с---сс

ни колко трудно е ввсъвсъвсъсъсъсъввсвввв щщ-щ-щ-щщщ-

ност.

CMYK

36 Бела, брой 3 (121), 2008

1
0
 г

о
д
и
н
и
 Б

Е
Л

А



БЯГАНЕ

Заниманията на бягащата пътечка е препоръчително да започ-
нат с 10–20 минути умерено бързо ходене. Бягането натоварва 
гръбначния стълб, кръста и ставите на краката, затова не се 
„хвърляй“ да тичаш на пътеката, ако не си достатъчно тре-
нирана за това. По отношение на дишането бягането има едно 
предимство – можеш сама да избираш ритъма (през колко крач-
ки да вдишваш и издишваш). По-важно е да запомниш, че се 
вдишва през носа и се издишва през устата.

Като у дома
За да се почувстваш именно така в залата за фитнес, 

спазвай някои правила на етично поведение.

�Велотренажорът не е телефонна кабина. Разговаряй

по мобилния си телефон след тренировката.

�Ако има опашка пред душ-кабината, бъди тактична и

си вземи душ възможно най-бързо.

�Оглеждай шкафчето си, преди да излезеш. Старай се 

да не забравяш в него пластмасови чашки за кафе, фиби,

гребена си и пр. дреболии. Помни, че някой друг ще из-

ползва същото шкафче след теб.

1
0

г
о
д
и
н
и

Б
Е

Л
А

37Бела, брой 3 (121), 2008

CMYK-37



Васил Найденов (Васко, как-

то го наричаме в редакция-

та) практикува фитнес от 

11 години. Като фитнес ин-

структор в „Атлетик“ рабо-

ти само от 5 години, но е до-

бър в работата си. Сигурно

си спомняте, че така го пред-

ставихме и в ноемврийския 

ни брой от 2007 г. От тогава 

до днес няколко дами от офи-

са сме му верни клиентки и

фенки. Сигурно защото ни до-

каза, че думата му на две не 

става. Не вярвахме, че фит-

несът може да направи чуде-

са с телата ни, точно защо-

то работим в женско списа-

ние и сме преситени от раз-

ностранна информация по 

темата. Но Васко обеща на 

всяка от нас онова, което на 

нея є се искаше най-много, и 

то наистина се случи. Сега

сме по-стройни, по-енергич-

ни и по-стегнати. Истината

обаче е, че в залата следваме

безпрекословно неговите „за-

поведи“, а извън нея спазваме

препоръките му. Чудото не се

случва без желанието, учас-

тието и усилията ни. За съ-

жаление. Но ако всеки разчи-

та на един Васко, който да го

убеди, че то е възможно, ще

му е по-лесно. Затова помоли-

хме Васил Найденов да ви за-

пали за фитнес от страници-

те на списанието, така как-

то запали нас.

Ф
итнесът е един 
от малкото спор-
тове, които не се 
влияят от атмос-

ферните условия, от сезона,
ФФ
от това, дали има достатъч-
но хора в залата и дали въ-
обще ви бива в спорта. По-
лът и възрастта също не са
определящи за практикуване-
то му. Дори не е задължи-
телно да сте тренирали нещо
предварително, за да се ре-
шите да започнете. Фитне-
сът не е просто спорт, а
начин на живот, който има
място дори в най-забързаното
ежедневие. Главното му пре-
димство се съдържа в дру-
гото му наименование – бо-
дибилдинг (bodybuilding означа-g

ва „изграждане на тяло“). Във
фитнеса сами можете да оп-
ределите целите си и да ги
постигнете с упоритост и
воля. В този смисъл това е 

СПОРТ 
ЗА ИНДИВИДУАЛИСТИ

Разпространеното убеждение, 
че с фитнес се правят само
големи мускули, е погрешно. С
фитнес всеки човек може да
постигне всичко, което поис-
ка – да натрупа мускули, да
стопи излишните мазнини, да
се сдобие с издръжливост и
с тонус. Всяко тяло реагира
различно на различните видове
тренировки. Затова и индиви-

дуалният подход към трени-
ровката е толкова важен.

ТРЯБВА ДА СЛУШАТЕ ТЯЛОТО СИ 
И ДА ТРЕНИРАТЕ СПОРЕД 
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ СИ.

Ако не знаете как, квалифи-
цираният фитнес инструктор
ще ви помогне.

ПРИНЦИПЪТ 
НА ДИШАНЕТО

Едно от най-важните неща,
които трябва да научите на
своята първа тренировка, е
да дишате според нуждите
на самата тренировка. Пра-
вилното дишане е есенциал-
но за снабдяването на кръв-
та (а оттам и на мускулите)
с кислород. От количеството
„зареден“ кислород по време
на тренировката зависи дали
ще имаме достатъчно енергия
да довършим както серията,
така и тренировката.

НАЙ-ЛЕСНО СЕ ПОМНИ 
„МАНТРАТА“: „ВДИШВАМ 

НА ЛЕКАТА И ИЗДИШВАМ

НА ТЕЖКАТА ЧАСТ 
ОТ УПРАЖНЕНИЕТО.“

Това е то правилното дишане.

ПОВТОРЕНИЯТА

Целият ни живот е пореди-
ца от цикли на различни про-
цеси в нашите тела. Трени-
ровката по фитнес е изгра-
дена също от множество ми-
ницикли.

СЕРИЯТА ПО СВОЯТА СЪЩНОСТ 
СЪЩО Е ЦИКЪЛ – НИЕ ИЗВЪРШВАМЕ 
ОПРЕДЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ, 
НАСОЧЕНО КЪМ ОПРЕДЕЛЕН

МУСКУЛ, ПРЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИ

ИНТЕРВАЛИ ОТ ВРЕМЕ.

Не е от голямо значение дали
за 20–30 секунди (стандарт-
ното време за изпълняването
на 1 серия) ще направите 5
или 15 повторения. По-важно
е да сте избрали правилната
тежест.

Васил НАЙДЕНОВ

ЗАЩО ПЪК ТОЧНО

Ф И Т Н Е С ?!
Какво да НЕ ПРАВИМ 
на първа тренировка
ЗА ДА СЕ ВЪРНЕМ ПАК В ЗАЛАТА

Най-разпространената грешка при първа тренировка е да
тръгнем да проверяваме колко можем да вдигнем, колко
време можем да въртим колелото и да се лутаме из зала-
та, за да тестваме всички уреди (нали сме си платили!).
Тренировката не е състезание, нито конкурс по популяр-
ност. Никой няма да ви се смее, ако попитате как и как-
во да правите. Започнете с малки крачки, за да определи-
те възможностите си. Ще дойде време, когато ще пока-
жете на какво сте способни. Не бъдете като децата, ко-
ито бързат да пораснат.

ин с т р у к т а ж
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Щ
на възрастни
ЩЩ
от умора вследствие на непосилни физи-
чески натоварвания, съпроводена от трай-
но понижение на самочувствие в продъл-
жение минимум на 6 месеца. За да стане
ясно дали детето страда от сезонна пре-
умора, или става дума за друг проблем, е
нужно да се консултирате със специалист.
Понякога подобните симптоми „говорят“
за скрито протичащо хронично възпаление,
което се обостря през пролетта. Възмож-
но е усилващото се през този сезон из-
тощение при подрастващите, придружено
от световъртеж, тъмни кръгове под очи-
те и гадене, да е предизвикано от нару-
шена функция на шийните прешлени, зара-
ди което главният мозък изпитва дефи-
цит от хранителни вещества. Причина-
та може да се корени даже в неизлекува-
на вродена травма на централната нервна
система. В този случай като най-добри-
ят метод за облекчаване на състоянието
на детето е лечебният масаж, съчетан с
медикаментозно лечение. Ако малкият на-
следник е „практически здрав“, но е унил 
и невесел в началото на пролетта, причи-
ните могат да бъдат две.

Азбучно правило
Класическото обяснение за отпадна-

лостта е авитаминозата. Всички зна-
ем, eстествените витамини не се запаз-
ват в хранителните продукти (най-вече 
в плодовете и зеленчуците), ако съхра-
няваме продуктите прекалено дълго пре-
ди консумация. По-лошото е, че те се 
разрушават много бързо дори и в непо-
вредените плодове и зеленчуци. Например 
съдържанието на витамин С в картофи-
те през март намалява до 4 пъти, а в 
ябълките – до 40%. 

През пролетта децата често изпит-
ват дефицит от желязо, а също и от 
витамините Е, Д и от калций. 

Що се отнася до дефицита на йод, кой-
то е отговорен за умствените и твор-
ческите способности, то той се счита 
за целогодишен проблем, който особено 
се обостря през пролетта. Поради това 
специалистите съветват родителите да 

тъчно количество плодове и зеленчуци.

Витамин С и желязо се набавят от 
прясно изцедените цитрусови соко-
ве, от зелената салата, броколито, 
копъра, магданоза, копривата, спана-
ка и зеления фасул. 

Едрозърнестият хляб и пастата, произ-
ведена от твърди сортове пшеница, ком-
пенсират недостига от влакнини и ви-
тамин Е. Научете постепенно детето
си да консумира „полезни за възрастни-
те“ храни. Добавяйте пшенични кълно-
ве в супата му, подправяйте зеленчуците
със зехтин, при готвене използвайте йо-
дирана, а още по-добре натурална морска
сол. Не пренебрегвайте традиционните
подправки (в това число и кромид лука
и чесъна), които подобряват качеството
на храната. А за да набавите необходи-
мите за детето витаминни комплекси,
ще ви помогне педиатърът.

„Стрес“ не е 
детска дума 

Немалко деца често попадат в стресо-
ви ситуации. Причините за това са раз-
лични: натрупалият се в края на зимата
дефицит от слънчева светлина и топли-

то н у с

ОБРАТНАТА 
СТРАНА
НА

е направим уговорката, че при
децата не може да се гово-
ри за хронична умора. Подоб-
на диагноза се поставя само
и, в случай че те се оплакват
следствие на непосилни физи

коригират хранителния режим на дете-
то през пролетта. Любимите хамбурге-
ри, гарнирани с пържени картофки и гази-
рани напитки, трябва да бъдат заменени,
а в най-лошия случай съчетани с доста-
тъчно количество плодове и зеленчуци

пролетта

И ДЕЦАТА СТРАДАТ 
ОТ ПРОЛЕТНА УМОРА

Природата се пробужда
от зимен сън, но въпреки 

по-топлите и по-дълги
слънчеви дни твоето дете е 
изпаднало в летаргия. Какво

се случва с него? Педиатрите 
са единодушни, че синдромът 
пролетна умора не подминава 

и малките. Нищо че те не
ходят на работа.
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на, изглеждащата безкрайно дълга учебна
година с натоварващи контролни и те-
стове в края на срока, както и възник-
ващите комуникативни проблеми в тази
възраст... Колкото и малко да ви изглеж-
да детето, в своето обкръжение то се
сприятелява, враждува, влюбва се, опит-
ва се да се утвърди в колектива. Когато
към това се прибави и информационно-
то претоварване, обусловено не само от
учебната програма, но и от съпътства-
щите живота ни високи технологии, към
които дори и за възрастен не е лесно
да се приспособи, ситуацията става на-
истина стресова. А детето, разбира се,
още не си е създало „имунитет“ срещу
стреса. Детската психика често е пре-
възбудена, от което следват преумора,
нарушение на съня и др.

Стресът тясно си „сътрудничи“ с 
авитаминозата. Колкото по-малко 
са полезните вещества в организма, 
толкова по-уязвим е той за стреса. 

Колкото по-високо е съдържанието на

норадреналин в кръвта, толкова по-явен 
е дефицитът на витамини и микроеле-
менти, особено на магнезий.

Магнезият е основният антистрес 
елемент. 

Съдържа се в цвеклото, тиквата, в 
твърдите сортове пшеница, във фасула 
и в слънчогледовите семки. 

Слънчево зайче 
Много педиатри са на мнение, че дет-

ският организъм не бива да се претоварва 
с „химия“, в случай че това не е наисти-
на необходимо. А за благотворното въз-
действие на физиотерапията върху орга-
низма на детето всички са единодушни. 

За основно профилактично и физи-

отерапевтично средство се смята 

масажът. Той е много ефективен и 

в борбата със стреса. 

Американски учени са доказали клинич-
но, че курс от масажи по време или в 
навечерието на тежки изпити например 
„лекува“ общата отпадналост, рязко по-
вишава имунитета и стабилизира пси-
хиката. Масажът решава дори проблема 
на „обездвижените“ деца – тези, които 
се отдават на интелектуални занимания 
(или не толкова интелектуални, колкото 
седящи), предпочитайки ги пред разход-
ките и спортните игри. Неслучайно на-
ричат масажа гимнастика за мързеливи. 
Той повишава тонуса на кожата, прину-
дително съкращава мускулите (макар че 
не може да замести физическите упраж-
нения на открито) и подобрява циркула-

цията на кръвта. 
Полезни за децата са и различните во-

дни процедури – от лечебните вани, ко-
ито можете да приготвите и вкъщи,
като добавите към водата соли за вана,
до най-обикновените контрастни душове.
Магнитотерапията, ултразвукът и фи-
тобанята са методи, които имат свои-
те неоспорими достойнства. Но най-ва-
жното е детето ви да прекарва повече
време на открито през пролетта, прие-
майки слънчевите лъчи, които още не са
стигнали пика на своята активност и
затова са особено благотворни. 

Всичко с мярка 
Вялост, преминаваща в раздразнение, гадене

и мускулни крампи – всичко това може да бъде 

следствие от хипервитаминоза D. Витамин D, 

по-известен като „витамин на растежа“, е мно-

го „уважаван“ от родителите. Някои обаче до-

пускат грешка, като го предозират. Не забра-

вяйте, че под въздействие на слънчевите лъчи

този витамин сам се образува в детския орга-

низъм. Освен това някои деца проявяват повише-

на чувствителност към него. Затова контроли-

райте дозировката, препоръчана от педиатъра, 

за да защитите детския организъм от евенту-

ални здравословни проблеми.

Повече движение – 
по-малко умора 
Понякога самите родители ограничават физиче-

ската активност на децата си, водени от педа-

гогически подбуди: „Тичаш като отвързан на тре-

нировка, а аз уроци не ти остават сили!“ Колкото 

по-подвижно е детето, толкова по-добре се снаб-

дява кръвта му с кислород, толкова по-активен

е метаболизмът му и по-устойчив е организмът 

му на стрес. Децата, които предпочитат да по-

сядат пред телевизора или да се излежават през

свободното си време, с израстването рискуват 

да се окажат жертви на „синдрома на хронич-

на умора“. Затова е препоръчително да наложи-

те дневен, а даже

и седмичен мора-

ториум над ком-

пютърните игри и

гледането на те-

левизия. Ако не ус-

пеете да отдели-

те детето си от

екрана, постарай-

те се да сведете

гледането на те-

левизия поне до 2 

часа на ден.

CARRAGEENAN 
– РЕВОЛЮЦИОННО–
МЕДИЦИНСКО ОТКРИТИЕ 
СРЕЩУ РАКА НА ШИЙКАТА 
НА МАТКАТА

Всяка година около 1100 жени се 
разболяват и около 400 умират 

тази болест. За 2004 г. за-
болеваемостта в България е 19,5 
на 100 000 души население, а  за 
ЕС е 6,8 на 100 000 души насе-
ление. За последните 20 години в
страната ни тя се е увеличила 2
пъти, а в ЕС е намаляла почти 
двойно. През последните 3 годи-
ни заболеваемостта у нас е поч-
ти три пъти по-голяма в сравне-
ние с тази в другите страни на
Европа. Клиничните изследвания на 
Лаборатория за клетъчна онколо-
гия на Националния раков инсти-
тут на САЩ откриват, че веще-
ството Carrageenan, съдържащо
се в червените водорасли, е поч-
ти 100% ефективен инхибитор на
човешкия папилома вирус, причиня-
ващ рака на шийката на матка-
та, както и други болести, преда-
вани по полов път. На 22 януари
тази година, по време на Между-
народната седмица за борба с рака

на шийката на матката, Oceanus

и „РУЕЛ 2000“ ООД организираха
пресконференция за представяне на 
здравните предимства на състав-
ката Carrageenan и нейните пре-
вантивни качества. 

Head&Shoulders организира 

първото Speed dating събитие

Speed dating е най-новата тенден-g

ция в общуването между младите 
хора, тъй като в съвременния за-
бързан свят те имат все по-мал-
ко време да се срещат и да ко-
муникират лично един с друг. В 
името на свободната комуника-
ция, сближаването и създаване-
то на нови приятелства марката
Head&Shoulders организира в клуб
Motto първото по рода си събитие
у нас, водещ на което беше ча-
ровният Део. 20 младежи – 10 мо-
мичета и 10 момчета – имаха въз-
можност да усетят свободата на

опознаването и сприятеляването 
по един нов, различен начин. Ини-
циативата на Head&Shoulders е 
във връзка с популяризирането на 
новата им визия. Новият дизайн 
е със заоблена форма на опаков-
ката, по-стилни графични елемен-
ти и полупрозрачна капачка, подоб-
на на скъпоценен камък. Заедно с
новия си стил и философия марка-
та предлага на младите хора нови 
предизвикателства и интерес-
ни преживявания, като събитието 
Speed dating е едно от тях.g

р
CARRAGEENAN RRAG

РЕВОЛЮЦИОННОВО
от 
б

Шарени новиниШар н но нар н н нар н н нр
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НАТУРАЛЕН 
КОЛАГЕН

ЗА РАЗЛИКА ОТ ВСИЧКИ КОЗМЕТИЧНИ СРЕДСЕДСТВА В ССССВВВВЕЕЕЕТТТТАААА „„ННААТТУУРРРАААЛЛЕЕНН 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 т ття я я ялолололо и ии о оот т т гогогого в в ва а а а ряряряря з зз за 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 вяв  вва ненене нн наа ккокко жжа 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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З
наменитият лекар от епохата на Възраждането Теофраст 
Парацелс някога изрекъл крилатата фраза, че само дозата 
прави веществото отрова или лекарство. Това твърдение 
се отнася с пълна сила и за витамините. Днес лекарите 

въобще не се съмняват във факта, че излишъкът на определе-
ни витамини в организма води след себе си много лоши после-
дици за здравето. В този случай се развива хипервитаминоза. 
Най-често се среща излишество на витамините D и А и за 
това си има обяснение.

Речник
Хипервитаминозата е патологично състояние, причинено от прием на 

много високи дози витамини – напр. на витамин А (хипервитаминоза А) и 

на витамин D (хипервитаминоза D).

СПАЗВАЙ ДОЗАТА

Както е известно, витамин А (ретинол) е изключително по-
лезен за зрението и за кожата. Но при прекалената консума-
ция на храни, които съдържат голямо количество ретинол (на-
пример дроб от риба треска), или при прием на големи дози 
лекарствени препарати, съдържащи витамин А, може да въз-
никне хипервитаминоза А. Нейните признаци са сухота и паре-
не на кожата, главоболие, задух, болки в ставите и костите, 
безсъние и раздразнителност. Но не само витамин А е в със-
тояние да провокира хипервитаминоза А. Предозиране може да 
се получи и от неконтролиран при-
ем на голямо количество от него-
вите предшественици (в частност
– бета-каротина). Големи дози бета-
каротин се съдържат в морковите,
кайсиите, прасковите и другите чер-
вени и оранжеви плодове и зеленчу-
ци. В Англия например преди време 

имаше случай на морковена (кароти-

нова) жълтеница при човек, който е 

пиел на ден по 2 л морковен сок. Си-

гурно човекът е бил убеден, че морковеният сок е полезен за
неговото здраве. Но предозирането на бета-каротин нарушило
функциите на черния му дроб, което впоследствие довело до
заболяването от жълтеница.
Витамин D също е необходим на нашия организъм. Та нали

той оказва активно влияние на минералния обмен, обезпечава
резорбцията на калция и фосфора от стомаха, влияе на отла-
гането на калций в костната тъкан. Само че неправилният му
прием също може да доведе до „диверсия“ в организма. Хипер-
витаминоза D се провокира от приема на големи количества
спиртно разтворен витамин D. Симптомите, които трябва
да изострят вниманието ви, са необяснима отпадналост, за-
губа на апетит, повръщане, висока температура и повишено
артериално налягане.
Предозирането е възможно при употребата на големи дози

мастноразтворими витамини, каквито са А и D. Водноразтво-
римите витамини – С, цялата група В, PP и други, не могатP

да доведат до хипервитаминоза. Но това не означава, че тях
можете да ги пиете безконтролно!

ДА СЕ „ЗАПАСИМ“?
Например приемът на витамин С не се препоръчва при на-С

личието на язва и ерозия на слизестата ципа на стомаха и
при гастрити. Запомнете веднъж завинаги, че натрупването 

на запас водноразтворими витами-

ни в организма е невъзможно.

Не се заблуждавайте, че ако се „на-
тъпчете“ с плодове и зеленчуци през
лятото, ще осигурите организма си
с витамини за през зимата. Човеш-
кият организъм усвоява само оно-
ва количество водноразтворими ви-
тамини, от които се нуждае в мо-
мента, в този ден. Излишъците се
елиминират веднага.

Д  ЗАТА 
Е ВАЖНА
ВСИЧКИ САА ЧЧУУВААЛИИИ КААКВВОО ССТААВААА, ККОГААТТТТОО ТТЕЕ 
ЛИПСВАТ В ООРРГАННИЗЗМАА, ННО КАКВООО ССЕ ССЛЛУУЧЧВВВААААААА,,,
КОГАТО ВИТТААММИННИТТТЕ ССА ППРЕЕКААЛЕЕНОО МННОООГОО?????

,

Една таблетка е малко!

Не си мислете, , чче мумултивтивитаминните пе преппр араа ти т гарантира-

но насищат ооррганнизмма ви с ддневневнатн а дозаа поолезл нни вещества. 

Учените преддупрреждждават, , чче витамиините ттряябва а да постъп-

ват в органиизмаа поостояннно заедно с ххранатта, а нее един път

дневно с табблетткитте. Акоо се  приемаат непрравиилноо, витамин-

ните комплекксси сесе прревръщатат в в ск„скъпа урриинаа““, тъъй като съ-

държащите се в  тяях поолезл ни вещества а введдннагаа се елимини-

рат от бъбрецитте. ЗатЗатовава се се ко консунсултиирарайте е с лекаря си кол-

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

Всредата на 80-те години на мина-
лия век се направи сериозен пробив
в областта на хирургията на те-

лесните кухини. Това се постигна с ре-
шаването на няколоко основни проблема,
сред които въвеждане на безопасна сил-
на светлина в човешкото тяло, получава-
не на изображение с високо качество от
полето на операцията и изработване на
щадящ тъканите инструментариум, кой-
то преодолява анатомичните кривини и
особености на човешкото тяло.
Тези нови технологични решения се на-

ричат обобщаващо 
МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНА 

ХИРУРГИЯ 

Когато този вид операции се извърш-
ва в коремната кухина, носят названи-
ето лапароскопска хирургия. Класиче-
ски пример е лапароскопското премахва-
не на жлъчния мехур (лапароскопска хо-
лецистектомия), което вече е всеприз-
нат стандарт в планираното лечение на
жлъчнокаменната болест. 
Процедурата представлява проникване

в определена последователност в корем-

ната кухина през 3–4 малки разреза, на-
ричани портове, и напълването є с въ-
глероден двуокис (СО

2
). Той е безвреден 

за тъканите газ, който разгъва и опъва 
коремната стена и по този начин създа-
ва оптимални условия и пространство за 
извършване на операцията. По същество 
лапароскопското отстраняване на жлъч-
ния мехур не се отличава от стандарт-
ната (отворената) холецистектомия. Из-
вършват се едни и същи действия, воде-
щи до еднакъв краен резултат.

ПОЗИТИВИ

на лапароскопската холецистектомия 
� Следоперативната болка е значител-
но редуцирана и е с намалена продължи-
телност.
� Пациентите си възвръщат много бързо 
работоспособността.
� Болничният престой е максимално 
скъсен (1–3 дни).
� Налице е по-добър козметичен ефект 
(белезите са незначителни).
� Оперативната травма на тъканите е 
минимална.
� Избягват се усложненията на голяма-

та оперативна рана (инфекции, недос-
татъчност на шевовете, следоператив-
ни хернии).
При наличие на технически трудности

или възникване на усложнения понякога се
налага лапароскопската операция да пре-
мине в отворена. Това се нарича 

КОНВЕРСИЯ 
Двата метода не са конкурентни, а

взаимно допълващи се. Взаимозаменяе-
мостта им предоставя повече възмож-
ности за лечение и разширява техно-
логичния обхват на специалистите хи-
рурзи.
Минимално инвазивната хирургия се

развива бързо. Тя се прилага във все по-
вече анатомични области от човешкото
тяло и при все повече хирургично значи-
ми заболявания. Не бива да се подценява
и диагностичният є потенциал – благо-
дарение на този метод поставянето на
точна диагноза и определянето стадия
на съответното заболяване се прецизи-
рат максимално.

Д-р  Георги ГРИГОРОВ – 

хирург в многопрофилна болница „Вита“ 

Съвременни методи за хирургично лечениеСъвременни методи за хирургично лечение
В МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА „ВИТАВ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА „ВИТА“
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    я е състояние на особена реактив-
ност на тялото и централната нервна
система, която ръководи пренастройка-
та на целия организъм към околната сре-
да. Различните органи и системи през
зимния период са били хронично обреме-
нени. Кръвоснабдяването на периферни-
те кръвоносни съдове и правилният ри-
тъм на кръвоснабдяване на органите са
били смутени. Кислородът за дишане в
затворените, отоплени и често задиме-
ни помещения е бил недостатъчен, кое-
то е разстроило газовата обмяна. Заради
оскъдното количество пресни плодове и
зеленчуци през зимата тялото ни изпит-
ва липса на витамини, минерални соли и
биологичноактивни вещества. Поради не-
дохранването на клетките с кръв през
зимата сега обмяната на веществата
ни не работи на пълни обороти. Обез-
движването през студените месеци пък
води до нервни оплаквания. Всичко това
означава, че се намираме в състояние на
пролетна умора и че организмът ни се
нуждае от време за пренастройка към
новите условия на живот.
Различните хора цитират различни оп-

лаквания: отпадналост, бързо изтощение,
нежелание за работа, отпусната муску-
латура, намалени физически сили, бледо
лице, безапетитие, главоболие, гадене, ви-
ене на свят, намалена работоспособност
и нервни прояви (душевна потиснатост,
дори депресия, безразличие или раздразни-
телност). Това са реакции от различни-
те системи на човешкия организъм, ко-
ито са в период на пренастройване към
пролетния климат. Организмът се нуж-
дае от прясна растителна храна, кисло-

род, сън, витамини, минерални соли, за да 
преодолее и обнови нормалната си физио-
логична дейност.

Обезпокоителни признаци

1.Трудно взимате решение и ви липсва ен-

тусиазъм.

2.Натъжавате се без причина.

3.По-нервни, нетърпеливи и раздразнител-

ни сте.

4.Спите неспокойно.

5.Работата не ви спори. Чувствате се ле-

ниви.

6.Оплаквате се от сърцебиене, болки в гър-

дите или повишено кръвно налягане.

7.Уринирате по-често.

8.Ядете прекалено много или прекалено 

малко.

9.Не ви се прави секс.

10.Чувствате задух (тежест в гърдите) 

или ви се вие свят безпричинно.

11.Появяват се екземи по кожата ви, коса-

та ви започва да пада и се потите по-

вече от нормално.

ПО-ЗЕЛЕНО ХРАНЕНЕ

Храненето сега трябва да е разнообраз-
но – на масата ви трябва да присъст-
ват много плодове и зеленчуци. Пийте 
отвара от ранни свежи билки, които са 
най-активните стимулатори и естестве-
ни лечители на пролетната умора. Пред-
лагам ви и няколко рецепти за енергизи-
ращи салати.

САЛАТА ОТ КОПРИВА 

(С ЯЙЦА И СМЕТАНА)

Продукти: 200 г коприва, 30 г сметана 
(или гъсто кисело мляко), 2 яйца, оцет и 

сол на вкус. Начин на приготвяне: Изми-
тите листа се варят 5 мин и след пре-
цеждане се нарязват и подправят с оцет
и с малко сол. Добавят се нарязаните на
парчета твърдо сварени яйца и сметана-
та (киселото мляко).

САЛАТА ОТ ГЛУХАРЧЕТА

Продукти: 100 г листа от глухарчета,
1 стрък зелен лук (репички), 1 яйце, ма-
йонеза (или сметана), олио, сол на вкус.
Начин на приготвяне: Листата се на-
кисват в подсолена вода за 30–40 мин,
отцеждат се и се нарязват на ситно.
Объркват се с нарязаните парчета от
свареното яйце, нарязания зелен лук (ре-
пички), майонезата (или сметаната), мал-
ко олио и сол на вкус.

САЛАТА ОТ ИГЛИКА

Продукти: 100 г листа от иглика, 1
стрък зелен лук, 5 г листа от киселец, 1
яйце, сметана (олио), сок от лимон. На-

чин на приготвяне: Листата се нарязват
на дребно и се смесват със ситно наря-
заните лук и киселец, с нарязаното сва-
рено яйце, сметаната (или олиото), ли-
моновия сок и сол на вкус.

САЛАТА ОТ ШИРОКОЛИСТ ЖИЛОВЛЕК

Продукти: 150 г листа от жиловлек, 1
стрък зелен лук, 1 с. л. настърган хрян,
30 г киселец (коприва), 30 г сметана, 1
сварено яйце, лимонов сок, сол. Начин на

приготвяне: Преди приготвяне на сала-
тата копривата и жиловлекът се попар-
ват с вряла вода, отцеждат се и се на-
рязват на ситно. Всички продукти се
смесват и салатата се овкусява със сол 
и лимонов сок.

Д-р Неделка МИТРЕВА

б
е з  р е ц е п т а

ИМА СПАСЕНИЕИМА СПАСЕНИЕ
ПРОЛЕТНАТААААААААААА УУУММММММММООООООРРРРРРРАААААААА ННННЕЕЕЕЕЕ ЕЕЕЕЕЕЕ ББББББББОООООЛЛЛЛЛЛЛЛЕЕЕЕЕЕЕЕСССССССССТТТТТТ

И НЕ СЕ ЛЕКУУУУУУУУУУВВВВВВВААААА СССС ЛЛЛЛЛЛЛЛЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕКККККАААААААРРРРРРССССССТТТТТТТТТТВВВВВВАААААА
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О
танно да очиства и душата, и тялото
си, за да съхрани своето духовно и физи-
ческо здраве. Някои геронтолози смятат,
че в това има и рационално зрънце – 
една от теориите за стареенето е осно-
вана на хипотезата за постепеното от-
равяне на организма от продуктите на
разпада. Привържениците на радикални-
те методи на детоксикацията предлагат
множество действително изтощителни
начини за елиминиране на шлаката. Голя-
ма част от тях са наистина ефективни,
но не са толкова безопасни. Светската
мода на очистването е с вече 10-годиш-
на история и някои нейни аспекти про-
вокират дискусия сред лекарите.

ОСНОВНОТО Е, ЧЕ ОРГАНИЗМЪТ НЕ МОЖЕ 
ДА СЕ ОЧИСТИ ЕДИН ПЪТ И ЗАВИНАГИ, НУЖНИ СА 
ПОСТОЯНСТВО И РЕГУЛЯРНОСТ. 
Ако погледнем на този процес през очи-
те на психолога, то детоксикацията
може да ни стане навик само ако мето-
дите, които сме избрали, са разумни, ес-
тествени и... приятни. 

ОТКЪДЕ СЕ ВЗИМАТ ТОКСИНИТЕ

От окръжаващия свят ние взимаме не

състояние да се очиства по естествен 
път – черният дроб, бъбреците, червата 
и кожата са „изчислени“ да се справят 
с шлаката от естествен произход (от-
падъчните продукти от обмяната на ве-
ществата и баластните вещества). Съ-
временният човек обаче живее в изкуст-
вена среда, което затруднява самоочист-
ващите процеси. 

НАЙ-ТРУДНИ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ СА 
ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА ОТ АЛКОХОЛА, НИКОТИНА, 
СИНТЕТИЧНАТА ХРАНА И ЛЕКАРСТВАТА.

Стресът също влияе на нашата хра-
носмилателна система, като предизвик-
ва нарушения на секрецията и спазми на 
жлъчните пътища, в резултат на кое-
то храната се разлага и не се преработ-
ва напълно. Замърсената околна среда е 
още една предпоставка за натрупване-
то на токсини в организма. Дефицитът 
на енергия, който постоянно изпитва-
ме, отслабеният имунитет, наднормено-
то тегло и кожните проблеми са само 
предупредителни сигнали, че на организма 
му е трудно да се справи с елиминиране-
то на токсините. 

ОЧИСТВАНЕ С ВОДА

Водата е универсално очистващо сред-
ство. Тя разтваря и извежда от органи-
зма токсичните вещества.

ДВА ЛИТРА ВОДА НА ДЕН Е ФИЗИОЛОГИЧНАТА 
НОРМА, КОЯТО ОСИГУРЯВА НОРМАЛНАТА РАБОТА 
НА БЪБРЕЦИТЕ. 
Очистване може да се прави и с чайове.
Подходящи са отварите от липа, френ-
ско грозде, малина, мента, лайка и листа
от боровинка. Йогите прилагат специа-
лен метод за водно очистване – ведна-
га след събуждане сутрин изпиват чаша
чиста вода (със стайна температура) в

Хидроколонтерапия

чревната микрофлора), дори ако впослед
ствие дебелото черво бъде „заселено“ с
млечнокисели и бифидо бактерии. 

ЧЕТИРИ ЛЕКИ СЕЗОНА

Натуропатията е природен метод, кой-
то работи върху възстановяването и
стимулирането на присъщата на органи-
зма способност за самолечение. Лекари-
те натуропати използват природни сред-
ства като контрол на храненето, прием
на билки и различни видове физиотерапии
(например хидротерапия).

НАТУРОПАТИТЕ СА НА МНЕНИЕ, ЧЕ Е ДОСТАТЪЧ-
НО ОЧИСТИТЕЛНИТЕ ПРОЦУДЕРИ ДА СЕ ПРИЛАГАТ 
ВЕДНЪЖ СЕДМИЧНО ИЛИ ВСЯКА ВЕЧЕР В ПРОДЪЛ-
ЖЕНИЕ НА 1 СЕДМИЦА, НО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБ-
ВА ДА СА СЪОБРАЗЕНИ СЪС СЕЗОНА. 
Логиката е проста – ограничаваме се от
продукти, които могат да станат при-
чина за излишно претоварване на органи-
зма, и в същото време поддържаме оч-
истващите органи (черния дроб и бъбре-
ците) в работен режим. 

ПРОЛЕТ – СВЕЖИ ПЛОДОВE

Пресните моркови, целината или зелена-
та салата очистват организма, повиша-

де т о к с и к а ц и я

чистването на организма напомня
една от аксиомите на юдеохрис-
тиянската парадигма – човекът е
същество мръсно и трябва непрес-

танно да очиства и душата и тялото

само това, което ни е жизнено необхо-
димо (храна и кислород), но и непрекъсна-
то изхвърляме онова, което не ни е нуж-
но. По принцип човешкият организъм е в 
състояние да се очиства по естествен

чиста вода (със стайна температура), в
която са разтворени няколко капки ли-
мон. Това активизира самоочистващите
процеси на организма. 

Хидроколонтерапия
Що се отнася до очистване на стомаха, на-

последък нашумя методът хидроколонтерапия 

(водно прочистване на дебелото черво с помо-

щта на специален апарат). Тази терапия ста-

на толкова популярна, че в „менюто“ на свои-

те процедури я включиха много клиники и сало-

ни за красота. Процедурата дава и прекрасни 

„странични ефекти“ – човек видимо се подмла-

дява, което доказва, че поддържането на дебе-

лото черво в добро състояние е изключител-

но важно.

Не трябва да забравяте обаче, че де-Н бв б в б
белото черво не е канализационна тръба, 
която може да се „прочисти“ без послед-
ствия. Промивките могат да доведат до
дисбактериоза (нарушение на състава на
чревната микрофлора) дори ако впослед-

Очистване
НА „ПОРЦИИ“

CMY

48 Бела, брой 3 (121), 2008

1
0
 г

о
д
и
н
и
 Б

Е
Л

А



ват тонуса и насищат организма с мине-
рали. Дневните норми са: 50–100 г суро-
ви зеленчуци и 200–400 г зеленчуци, при-
готвени на пара, на супа или на сок.

ЛЯТО – ЧЕРЕШИ, ПРАСКОВИ И ДИНЯ

Черешите откриват сезона. Те могат
да заменят вечерята в продължение на
седмица. В средата на лятото пък мо-
жете да очистите бъбреците, жлъчката,
черния дроб и белите дробове с праскови
и дини. В допълнение можете да пиете
и билкови чайове.

ЕСЕН – ГРОЗДЕ И ПРЕСНИ КАРТОФИ

Гроздето засища глада и същевремен-
но очиства кръвта и лимфата, разтва-
ря липидите, но има и противопоказания
– прекаляването с него може да доведе
до захарен диабет. Пресните картофи е
добре да се приготвят заедно с ципите,
защото именно в тях се съдържат ве-
щества, стимулиращи работата на чер-
ния дроб. 

ЗИМА – ЗЕЛЕНЧУКОВИ СУПИ И КАШИ

Пюрираните супи снабдяват организма
с енергия. Можете да смесите в блен-
дера всичките си любими сварени зелен-
чуци с изключение на доматите. Други-
ят вариант е каша от неполиран ориз,
елда и просо. След монодиетата не при-
емайте сурови плодове в продължение на
48 часа. 

Какво е лаваж
Съществуват и алтернативни начини за очис-

тване като лаважа (промивка на червата с фи-

зиологичен разтвор). Необходимо е да се изпие 

отвара, идентична със състава на физиологич-

ната среда в началния отдел на тънкото чер-

во. Вкусът є е подобен с този на минералната 

вода. Лаважът по естествен начин осигурява

пълното оздравяване и очистване на организма. 

Мненията на специалистите относноМ
подобни промивки на червата („високи“
и „ниски“) са много противоречиви. За-
ключението е, че хидроколонтерапията и
лаважът трябва да се провеждат само
по предписание и под контрола на квали-
фицирани лекари специалисти. Здравият
човек трябва да избягва такива радикал-
ни методи и да прави повече усилия да
активизира естествените очистителни
способности на организма.

ПРЕЗ КОЖАТА 
Задействането на отделителните функ-

ции на кожата е още една възможност
да се възползваме от очистващите свой-
ства на водата. След процедури, които
провокират обилно потене обаче, задъл-
жително трябва да изпием голямо коли-
чество вода. Иначе организмът ще ели-

минира не само шлаката, но и други цен-
ни за него вещества.
Компресите с водорасли, минерална кал 

и соли от Мъртво море „работят“ на 
принципа на осмозата: концентрираният 
състав на продуктите, нанесени върху 
кожата, „изтегля“ влагата от най-дълбо-
ките є слоеве, а заедно с нея на повърх-
ността излизат и токсините.
Другият способ на детоксикация е ба-

нята и всички нейни разновидности – 
от хамама (турска баня) до термокапсу-
лата. Напоследък се предлага и още по-
щадяща алтернатива – инфрачервената 
кабина, в която тялото се нагрява на 
дълбочина 3–5 см, при което не настъп-
ва прегряване на организма и сърцето 
не се натоварва толкова, колкото в ба-
нята. От високата температура капи-
лярите се разширяват, пропускливостта 
на съдовете и на мембраните на клет-
ките се увеличава, в резултат на кое-
то чрез потните жлези продуктите на 
обмяната се отвеждат на повърхност-
та на кожата.

С ПОТТА ОТ ОРГАНИЗМА „ИЗЛИЗАТ“ КИСЕЛИНИ-
ТЕ, В ТОВА ЧИСЛО И МЛЕЧНАТА, ОБРАЗУВАЩА СЕ 
ПРИ ФИЗИЧЕСКО НАТОВАРВАНЕ. 
Основната работа по елиминирането на 
шлаката се пада обаче на бъбреците, 
черния дроб и на червата. В случай че 
вътрешните органи не могат да се спра-
вят с тази работа, кожата поема част 
от техните функции. Стремейки се да 
отдели продуктите на обмяната, поня-
кога самата кожа страда. Например ако 
черният дроб не се е справил с разлага-
нето на мазнините, възниква нарушение 
на липидния обмен и по кожата се поя-
вяват липоми (доброкачествени тумори 
на мастната тъкан). На същия принцип 

се появяват и кожните алергии. Благо-
дарение на механизма на имунния отго-
вор чуждите агенти бързо се неутрали-
зират и се извеждат от организма. Но
ако тези вещества са прекалено много
и тяхното действие е продължително,
то имунният механизъм не се справя с
елиминирането им и възниква алергична
реакция. Затова много често при кож-
ни проблеми лекарите назначават пре-
парати против дисбактериоза или хепа-
топротектори – за подобрение на рабо-
тата на черния дроб. 

ПОСТЪТ НАШ НАСЪЩЕН

Постeнето е една от най-примитивни-
те и най-древни процедури за очистване
на организма. Независимо дали го пропо-
вядват индуизмът, християнството или
ислямът, неговият смисъл е да осигу-
рява разтоварване на стомашно-чревния
тракт.

НАПЪЛНО ЛОГИЧНО Е ПОСТЪТ ДА ИЗКЛЮЧВА ЖИ-
ВОТИНСКИТЕ ПРОДУКТИ, ТЪЙ КАТО ГОЛЯМА ЧАСТ 
ОТ ТОКСИНИТЕ СЕ ИЗРАБОТВАТ В ОРГАНИЗМА В РЕ-
ЗУЛТАТ НА РАЗЛАГАНЕТО НА БЕЛТЪЧИНИТЕ. 
За преработването на белтъчините и

въглехидратите са нужни различни фер-
менти. Те обаче започват да си пречат
един на друг, когато погълнем накуп мно-
го белтъчни и много въглехидрати. По
тази причина храната се задържа в сто-
маха, вместо да се преработи и усвои в
нормални срокове. Ето защо много спе-
циалисти перпоръчват разделното хране-
не, според което не трябва да се при-
емат белтъчини и въхлехидрати на едно
хранене.
Означава ли това, че трябва да се от-

кажем от любимата си лазаня с месо?
Не съвсем. Понякога е напълно допусти-
мо да се глезим с вредни, но вкусни хра-
нителни съчетания – ако не сме прето-
варвали перманентно храносмилателната
си система, тя ще се справи лесно с
„инцидентните“ изпитания. Една крат-
косрочна монодиета (когато се храним
с един и същ продукт или с определена
група продукти) е своеобразен нерелигио-
зен пост. Целта е да бъде дадена почив-
ка на храносмилателната система, за да
може тя да усвои по-добре хранителни-
те вещества, които се съдържат в оп-
ределен продукт или група продукти. Не
бива обаче да се увличате или непрекъс-
нато да бъдете на монодиета. Тогава тя
няма да бъде пълноценна. По мнението
на специалистите ефективните моноди-
ети не бива да продължават повече от
два-три дни.

АААпаАпАпаАА ррарат зазазаза х хиххидродроколколонтттонттерараераерар пияяяпи
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ПРОБЛЕМ На работата възниква проблем. Вие го
преживявате твърде дълбоко и хич не ви е до ядене.

РЕШЕНИЕ Когато рязко престанете да се храните,
организмът ви също толкова рязко започва да се из-
бавя от шлаката – оттук и задухът, световърте-
жът и дискомфортът в стомаха. През този период се
старайте да пиете повече вода (2,5–3 литра на ден).
Течностите ще понижат концентрацията на натрий в
организма (а натрият забавя елиминирането на вредни-
те вещества!) и ще увеличат обема на кръвта, което
пък ще облекчи общата отпадналост, която чувства-
те. На масата ви трябва да се появят естествени
„стимулатори“ на апетита – зелени подправки, плодо-
ве, зеленчуци и кисело мляко. Особено внимание обър-
нете на млякото – съдържащият се в него L-трипто-

фан е натурален транквилизатор. Откажете се от силното кафе и черния
чай. Ободряващото действие на тези напитки не е дълготрайно.

х р а н е н е

ЗА БОДРОСТ

Менюта
УМОРАТА И РАЗДРАЗНИТЕЛНОСТТА СА 
СТАНАЛИ ВАШИ ПОСТОЯННИ СПЪТНИЦИ?
ДАЙТЕ ДА ПОГЛЕДНЕМ В ХЛАДИЛНИКА ВИ 

Д С СИ ДА ВИ СЪСТАВИМ ХРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ 
ЗА ДОБРО САМОЧУВСТВИЕ.

Ч
ерният шоколад, бананите, мандарини-
те и портокалите повишават настро-
ението. В това навярно неведнъж сте
се убеждавали от собствен опит. Но,

оказва се, списъкът с „продукти на радостта“
не се изчерпва само с тези лакомства. Диетоло-
зите твърдят, че към стимулаторите на добро-
то настроение и отличното самочувствие мо-
жем спокойно да причислим и такива „ободрява-
щи“ храни като мюслито, елдата, киселото мля-
ко и даже кромидът. Просто трябва да знаем
кога, с каква друга храна и в какво количество
да ги консумираме. Не забравяйте за чувството
на мярка и вярвайте, че всяка хапка от тях ви
носи полза.

ТЪРСИ СЕ АПЕТИТ!

Вариант 
на меню

ЗАКУСКА
Мляко с какао.

ОБЯД Пилешки гърди

с лют доматен сос

и зелена салата за гарниту-

ра. Плюс чаша прясно 

изцеден сок от нар.

ВЕЧЕРЯ Задушени картофи 

със зелени подправки. За 

десерт – порция 

сметанов сладолед с 

ягоди или боровинки.
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КОЙ РАЖДА БОЛКАТА?

ПРОБЛЕМ и. Причината Вие сте тъжни, душата ви боли
кви почти за може да е всякаква, но последиците са еднак
предприемат всички хора, които тъгуват силно. Нощем те 

се тъпчат, и многобройни походи към хладилниците си. И с
се тъпчат с каквото им падне.

РЕШЕНИЕ и, богати на Включете в менюто си продукти
банани, мор-калий и магнезий – овесена каша, бобови храни, 

афиди и слад-кови, патладжани, зелени подправки, орехи, ста
ности от ор-ки картофи. Калият елиминира излишните течн
ма и ни пома-ганизма, а магнезият успокоява нервната систем
ено отделяне га да се противопоставим на стреса. До усиле
чушките, до-на „хормони на щастието“ водят също така ч
ре да се от-матите, спанакът и аспержите. А от цитрусовите плодове е най-добр

кажете, защото те разпалват апетита.

Вариант 
на меню

ЗАКУСКА Овесени ядки, размекнати

във вода, чаша зелен чай.

ОБЯД Печено на фурна пуешко месо с гарни-

тура от задушено броколи. 

Салата от моркови със сметана, стафиди 

и шам-фъстък.

ВЕЧЕРЯ Каша от елда или риба,

приготвена на пара.

Вариант 
на меню

ЗАКУСКА Тост от пълнозърнест хляб

с краве масло и 1 ябълка.

ОБЯД Омлет със сирене, порция кафяв ориз 

и чиния зеленчуци. От този обяд няма 

да ви се доспи. Гаранция!

ВЕЧЕРЯ Порция бобови храни

или макарони и чаша зелен чай.

ХРАНА ЗА ШАМПИОНИ

ПРОБЛЕМ Чувствате се безкрайно уморени и затова набля-
гате на хляба, баничките, сандвичите с колбаси и чипса.

РЕШЕНИЕ Час и половина след консумацията на въглехи-
драти в организма се повишава нивото на кръвната захар 
и панкреасът (задстомашната жлеза) отделя голямо количе-
ство инсулин (получава се хиперинсулинемия). Точно тя води 
след себе си реактивната хипогликемия, която се съпровож-
да от пристъп на внезапна умора. Изводът е да забравите за 
фаст фуд храните и за простите въглехидрати. Яжте прес-
ни храни, защото 4–5 часа след приготвянето храната губи 
голяма част от своите полезни свойства и започва да „рабо-
ти“ за натрупването на шлака в организма. Включете в ме-

нюто си енергизиращи продукти – плодове и зеленчуци, кисело мляко, мюсли, зех-
тин, орехи и мед.

4 44ˇîÌË‰ÓÌÍÂ‰Ã‡ÍìÃÎ. ì·ÛÎˇ, ·ËˇÓÙË—Ó—
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Изчислете междинния резултат
А = 1 точка Б = 5 точки В = 10 точки Г = 20 точки; МЕЖДИНЕН РЕЗУЛТАТ: .......................

�Ако сте получили 31 и повече точки, запишете 2 точки в графата на въглехидратите. �Ако резултатът ви е между 14 и 30 точки, запише-

те 2 точки в графата на калориите. �Ако междинният ви резултат е до 13 точки, запишете 2 точки в графата на мазнините.

Изчислете междинния резултат
А = 20 точки Б = 10 точки В = 5 точки Г = 1 точка; МЕЖДИНЕН РЕЗУЛТАТ: .......................

�Ако сте получили 41 и повече точки, запишете 2 точки в графата на мазнините. �Ако сте получили между 21 и 40 точки, запишете 2 точ-

ки в графата на калориите. �Ако сте получили между 4 и 20 точки, запишете 2 точки в графата на въглехидратите.

Изчислете междинния резултат
А = 1 точка Б = 5 точки В = 10 точки Г = 20 точки; МЕЖДИНЕН РЕЗУЛТАТ: .......................

�Ако сте получили 41 и повече точки, запишете 2 точки в графата на мазнините. �Ако сте получили между 15 и 40 точки, запишете 2 точ-

ки в графата на калориите. �Ако сте получили между 6 и 14 точки, запишете 2 точки в графата на въглехидратите.

Белтъчни и млечни продукти
КОЛКО ПОРЦИИ СЕДМИЧНО КОНСУМИРАТЕ ОТ...
...пилешко месо:  А. 0–1 Б. 2–3 В. 4–6 Г. 7 и повече

...телешко, агнешко, свинско или друго червено месо:, , дру р А. 0–1 Б. 2–3 В. 4–6 Г. 7 и повече

...риба или морски деликатеси:р р д А. 0 Б. 1–3 В. 4–6 Г. всеки ден по 1д

...яйца:ц А. 0 Б. 1–3 В. 4–6 Г. всеки ден по 1д

...мляко и млечни продукти:р ду А. 0–3 Б. 4–9 В. 10–18 Г. 19 и повече

Плодове и зеленчуци
КОЛКО ПОРЦИИ СЕДМИЧНО КОНСУМИРАТЕ ОТ...
...салата: А. 0 Б.1–3 В. 4–6 Г. всеки ден по 1д

...зеленолистни зеленчуци (без зелена салата):уц ( ) А. 0 Б.1–3 В. 4–6 Г. всеки ден по 1д

...червени или зелени зеленчуци:р уц А. 0 Б. 1–3 В. 4–6 Г. всеки ден по 1д

...плодове:д А. 0 Б. 1–3 В. 4–6 Г. всеки ден по 1д

Сладкиши, картофи, ориз и пшенични продукти
КОЛКО ПОРЦИИ СЕДМИЧНО ИЗЯЖДАТЕ ОТ...
...ориз и картофи: р р ф А. 0–1 Б. 2–6 В. 7–12 Г. 13 и повече

...ядки: д А. 0 Б. 1–3 В. 4–6 Г. всеки ден по 50 гд

...черен, ръжен или пълнозърнест хляб: р , р р А. 0 Б. 1–3 филииф В. 4–6 филии ф Г. 7 и повече филииф

...бял хляб: А. 0–3 филииф Б. 4–6 филииф В. 7–12 филии ф Г. 13 или повече филииф

Т
Е

С
Т

По-добрата 

диета
Въпреки че сте на диета, не отслабвате. 

Сигурно ядете грешните храни. И въпреки че не 
прекалявате с количествата от тях,

те не ви водят към заветното стопяване 
на сланинките. Този тест ще ви помогне

да изберете най-ефективния за вас 
диетичен режим на хранене.

В
продължение на една седмица си водете подробни
бележки за храната, която консумирате. В неделя
седнете и отговорете на въпросите от теста,
като си помагате с бележките. И не променяйте

хранителните си навици заради теста. Защото той отчи-
та и вашите лични предпочитания.

Изчисления  % ! x / = + % ! x / = + % ! x / = + % ! x / = + % ! x / = + % ! x / = + % ! x / = + % ! x / = + 
Отговорете първо на въпросите от първи раздел. Съберете точките, посочени срещу отговорите, за да получите междинна оценка. Нанесете в таблицата

за крайно оценяване съответните точки според инструкциите, описани във всеки раздел. Процедирайте по същия начин с въпросите от следващия раздел.

Накрая съберете точките, нанесени в таблицата, за да разберете какъв е подходящият за вас хранителен план за отслабване.

РАЗДЕЛ 1

РАЗДЕЛ 2

РАЗДЕЛ 3
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Изчислете междинния резултат
А = 1 точка Б = 5 точки В = 10 точки Г = 20 точки „Вярно“ = 0 точки „Невярно“ = 10 точки; МЕЖДИНЕН РЕЗУЛТАТ: .......................

� Ако сте получили 31 и повече точки, запишете по 1 точка в графата на калориите и на въглехидратите. �Ако сте получили отговор меж-

ду 3 и 30 точки, запишете 1 точка в графата на мазнините. 

Изчислете междинния резултат
�Ако сте избрали отговор А. повече от 2 пъти, запишете 1 точка в графата на въглехидратите. �Ако имате повече от 2 отговора Б., за-

пишете 1 точка в графата на калориите. �Ако имате повече от 2 отговора В., запишете 1 точка в графата на мазнините.

Хранителни навици
Според мен зелето е:р д А. много вкусноу Б. вкусноу В. не е особено вкусноу Г. въобще не ми харесващ р

Според мен портокалите са:р д р А. много вкусниу Б. вкусниу В. не са особено вкусни у Г. въобще не ми харесватщ р

Според мен грейпфрутът е: р д р фру А. много вкусен у Б. вкусен у В. не е особено вкусену Г. въобще не ми харесващ р

Не обичате лютиви храни.р Вярно. Невярно.р р

Обичате пържола с пържени картофи. р р р ф Вярно. Невярно.р р

НЕ УСПЯВАТЕ ДА ИЗДЪРЖИТЕ ДЪЛГО ВРЕМЕ НА ДИЕТА, ЗАЩОТО…
А. Имате чувството, че сте яли прекалено малко.

Б. Включените в диетата храни не ви харесват на вкус.

В. Постоянно се чувствате гладни.

КОИ ТВЪРДЕНИЯ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС? (МОЖЕТЕ ДА ПОСОЧИТЕ НЯКОЛКО 
ОТГОВОРА.)
А. Няма значение какво ям, важното е да е по много.

Б. Когато съм гладна, имам нужда от време, за да разбера какво точно ми

се яде.

В. Не чувствам ситост, ако в ястието няма месо или сирене.

КОИ ТВЪРДЕНИЯ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС? (МОЖЕТЕ ДА ПОСОЧИТЕ НЯКОЛКО 

ОТГОВОРА.)
А. Чувствам ситост само ако изям голяма порция на всяко хранене.

Б. Чувствам ситост само когато ям различни храни – например салата и 

пица.

В. Чувствам ситост, когато приемам на едно хранене белтъчини, мазнини и

въглехидрати (например пържола със салата).

КОИ ТВЪРДЕНИЯ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС? (МОЖЕТЕ ДА ПОСОЧИТЕ НЯКОЛКО 
ОТГОВОРА.)
А. Не мога да се откажа от макароните или от хляба.

Б. Не искам да се отказвам от никоя храна.

В. Не искам да ставам вегетарианка.

Дарин НИКОЛОВ
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Краен резултат  % ! x / = + % ! x / = + % ! x / = + % ! x / = + % ! x / 
Изчислете сбора по вертикалите в долната таблица. Най-големият сбор точки показва от какъв вид хра-

нителен план имате нужда, за да отслабнете лесно.

РАЗДЕЛ 4

РАЗДЕЛ 5

Диета за събралите най-много точки в категория ВЪГЛЕХИДРАТИ
Вие обичате белтъчната храна (месо, сирене и яйца). От храните, богати на въглехидрати (картофи например), огладнявате бързо.
Разрешено ви е да ядете всичко, без да броите калориите. Трябва само да внимавате с количеството на въглехидратите, които приема-
те на ден. 
Примерен план за хранене:Закуска: кофичка нискомаслено кисело мляко с 1 грейпфрут и 1 тънко парче сирене (с 15% масленост). Междинна за-

куска: зелени зеленчуци (например чушки) с парче  нискомаслено сирене. Обяд: телешко филе или риба с гарнитура от мешана или зелана сала-

та. Междинна закуска: 2 парчета шунка с горчица. Вечеря: салата „Цезар“, пилешки гърди на грил с дресинг от 2 ч. л. пармезан, смесен с ниско-

маслено кисело мляко и сол и черен пипер на вкус.

След 3 месеца можете отново да увеличите приема на въглехидрати, което означава да включите повече плодове, цветни зеленчуци и пълно-

зърнести продукти в менюто си.

Диета за събралите най-много точки в категорията МАЗНИНИ 
Вие обожавате въглехидратните храни. Можете да ядете всичко, без да броите калориите. Налага се единствено да намалите мазнини-
те в хранителния си план и да включите повече храни, богати на влакнини.
Примерен план на хранене: Закуска: мюсли с нискомаслено кисело мляко и 1 ябълка. Междинна закуска: 1 портокал. Обяд: мешана салата, под-

правена с малко зехтин, чиния пълнозърнеста паста с доматен сос. Междинна закуска: кофичка кисело мляко, в която сте разбъркали 25 г лене-

но семе. Вечеря: 2 филийки пълнозърнест хляб с горчица и шунка.

Диета за събралите най-много точки в категорията КАЛОРИИ 
Вие обичате да броите калориите и да отмервате хранителните продукти. Започнете с 1200 калории на ден. Постепенно ги увеличете 
на 1500 и ако след някое от храненията все още сте гладни, приемете още 300 калории. Ще отслабвате бавно, но лесно.
Примерен план за хранене Включете в менюто си храни, богати на влакнини, като пълнозърнест хляб, мюсли, плодове и зеленчуци. Те ще ви

държат сити по-дълго време. Добре ще ви подействат и супите. Измервайте грамажа на порциите, които консумирате в продължение на 2

седмици. След този срок това задължение може да отпадне, защото ще сте развили усет за количеството на храната, която изяждате.

ТАБЛИЦА ЗА ОКОНЧАТЕЛНИЯ 
РЕЗУЛТАТ

КАЛОРИИ МАЗНИНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ
Раздел 1. ... ...

Раздел 2. ... ...

Раздел 3. ... ...

Раздел 4. ... ...

Раздел 5. ... ...

Общо = Общо = Общо =

Поведение на хранене
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„П
обързай!“, „Времето не ми 
стига!“, „Закъсняваме!“, „Ще 
бягам!“. Светът се побърка, 
а заедно с него – и ние. Ста-

на абсолютно невъзможно да се борим с 
„
графика, разписанията и необходимост-
та да вършим всичко бързо. „Да почака-
ме“! За това и дума не може да става! 
Нямаме време да слушаме бавни песни, 
да четем дебели книги, да пишем дълги 
есемеси. Обществото ни се нуждае от 
удовлетворение на минутата. Но в този 
полудял от високите обороти свят вече 
има хора, които са обявили война на 
скоростта. Те са собственици на корпо-
рации, които са въвели двучасова сиес-
та за служителите си. Любовници, кои-
то сутрин, преди работа, предпочитат 
тантричен секс, превръщащ плътската 

любов в духовно преживяване и продъл-
жаващ с часове. Авантюристи, които 
тръгват на пътешествие в Тибет за по-
ловин година и изобщо не могат да бъ-
дат сравнявани с други, които се „от-
късват“ на курорт до близка дестина-
ция. Тези „нови хора“ се наричат „сло-
улайфери“ (от английското slow life, кое-
то означава бавен живот). Движението 
набира скорост и негови привърженици 
стават всички, които искат да живе-
ят според биологичния си часовник, а не 
да се съобразяват с разписания, съставе-
ни от други. Слоулайферите помнят, че 
главният принцип на еволюцията все още 
гласи: „Оцеляват по-силните. По-силни-
те, а не по-бързите!“
Бавният живот на слоулайфера се реа-

лизира в няколко направления.

БАВНА РАБОТА

Изразът се е появил в Япония, където 
културата на „направи го или умри“ е 
превзела съзнанието на хората още преди 
десетилетия. „Бавна работа“ се утвърж-
дава като антоним на ужасния термин 
„кароши“, който е изключително японско 
понятие и означава „да умреш от прера-
ботване“. Много японци отказват да си 
вземат отпуск от страх да не ги въз-
приемат като безделници. За техните 
началници има един-единствен начин да 
накарат служителите си да престанат 
да работят и той е затваряне на офи-
са за няколко дни. През останалото вре-
ме работата там кипи с пълна пара. В 
Страната на изгряващото слънце тези 
компании днес са болшинство.
Има обаче и други компании, в които мо-

жеш да отидеш на работа за половин ден, 
понеже другата половина ти е била необ-
ходима, за да заведеш детето си на дет-
ска градина. Те предлагат също възмож-
ност за половинчасова дрямка през работ-
но време в определени за това стаи. Дори 
ходенето по пантофи се е превърнало в 
част от трогателния протокол на тези 
фирми. Подобни компании се наричат „сло-
улайферови“ и техният основен принцип е 
комфортът на служителите, които сами 
определят продължителността на работ-
ното си време и не спазват официалния 
дрес код. „Мога да се появя пред шефове-
те и по пижама – споделя 35-годишната 

на ч и н  н а  ж и в о т

НАМАЛЕТЕ 
СКОРОСТТА! 
БЪРЗО!
ДВИЖЕНИЕТО 
ЗА ПО-БАВЕН ЖИВОТ 
НАБИРА СКОРОСТ
В ЦЯЛ СВЯТ
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Слоулайфът 
е отговор на тревожните симптоми, които се появиха в обществото ни напоследък. Някои от тях 

могат да се изразят в цифри: 

�Допреди 10 години сме спели минимум по час и половина повече.

�90% от хората се нуждаят от 8 часа сън, на още 5% са необходими 9–10 часа, на останалите 5% са

достатъчни 5–6 часа. На абсолютно всички обаче се падат 20% по-малко сън, отколкото им е необхо-

дим.

�До 90% от хората се „готвят за сън“ пред телевизора, 23% сърфират в интернет и проверяват елек-

тронната си поща, 21% се опитват да завършат това, за което не им е останало време през деня.

�12% не по-рядко от два пъти в месеца въобще не лягат да спят вечер, за да „поработят както тряб-

ва“. 83% от тях се оплакват от силно главоболие, разстроена концентрация и неравномерен сърдечен 

ритъм през следващите 2 дни.

�Съвременният човек общува с приятели около 68 часа годишно, т.е. не повече от 79 минути на сед-

мица. За правене на любов той отделя едва 26 часа в годината, т.е. около 30 минути на седмица.

�Европеецът прекарва средно 12 години от живота си на път от дома до работното място и обра-

тно.
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ЗНА Е ТЕ ЛИ, ЧЕ...

.....ПОПОО СЕСЕ Е ЩЩЕ Щ НИ Е ТТОО НО ННА А ККУУРУРРСС 
ПППОО ТТАТАНН ЦИЦИ Ц  Е Е ВВЪЗВЪЗЗ М МОООЖЖЖ НННОООССТСТТ  
ЗАА А ННО ОВВИ В ЗА ЗАПОПОЗ НАААН Н ССТТВВААА
ИИИдее тете т  нана дииискскс котото текеке каа илили ннаа лала а ттии ноноо паарар тти иии щее 
се с уувееу  рии ри те те в в тото ва.ва. Н Наа д даданн сиинин гага ииилиии окко лллоо ннее-е-
го ог чо оч вевекв  заавъ вързвр а ма мнно го о зза ппоззн н на нн н сствтва ссс дрруу-у-
гии и темемт  пее рара ра ме ме нт нии и и и иин тете ресесес нии л лиичч ноосос тии. 
ААкоА  ттатан ццу вува та те ла та ти ни ноо танан н цци,, н нне ее изкзкк лююч чече нно 
ня н койкойко  сиим ппм пата та ичи ченен ккака вва леререр даа вви ппопо ка ннии нана 
таннц, ц за ащо що щ то е ви ддял,ял,ял, ч че умуме етете е да сесе е двиви жижииижииижиижиииииижижижжиии--------
те те те кра сиси во в  по дан син га.га. А какакак во щщее сее слллууу чи  
по-на на ататта ък меж ду вас, , нини и кко га нене е ссе ззнаааааааааааааааааееееееее.ееееееееееееее

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 знннннннннннннннннннннннннначачачачачеаччачачачачачааачачаачаччачаааччачаччачччччч ние

и не влияят на доброто настроеоееееееееоеениенннннннннн !

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

088/ 670 78 04

Айко, една от служителките в слоулайф
компания в Йокохама. – При нас е прието
да се мисли, че щастливият човек върши
работата си по-добре.“

БАВНИ ДРЕХИ

„Става дума за националния костюм,
от който се отказахме в полза на без-
личните офис униформи. „Бавните дре-
хи“ се произвеждат по старите образци,
като се отчитат особеностите на град-
ската среда. Наистина е трудно да си
представим в центъра на Токио девойка с
кимоно, което тежи 15 килограма, както
това е било в началото на миналия век.
Още едно изискване е да се използват
естествени материи. Всички членове на
моето семейство носят традиционни ки-
тайски дрехи – разказва слоулайферът от
Шанхай Мин Чи. – Харесват ми ретро-
фасонът им и тъканите, които са ръчно
боядисани с естествени бои. Всъщност
днес световната мода нерядко се връща
към старите дрехи и много често казва-
ме, че някакъв ретростил се е завърнал.
Просто когато облечеш сивия костюм,
градът те поглъща и ти не можеш да

не тичаш занякъде презглава, щом си об-
лечен така. Повече ми харесва да живея 
според своя вътрешен часовник. За това 
ми помага и китайската култура, която 
е изначално ориентирана към вътрешния 
ритъм на човека. Всъщност тези дрехи, 
на които сме любители аз и моето се-
мейство, стават все по-популярни в го-
лемите търговски центрове.“

БАВЕН ОТДИХ

Огромен брой италианци на всякаква въз-
раст страдат от болки в шията и гърба 
и системно прибягват до процедури като 
масаж, стоунтерапия (масаж с камъни) и 
акупунктура. Преди почивката до някой 
термален извор се считаше за пръв и най-
ефективен метод за лечение на различни 
видове болести. Сега термалните води са 
„влезли“ в домовете на италианците във 
вид на прахове и гранули. Достатъчно е 
само да изсипете съдържанието на паке-
та във ваната, и водопроводната вода се 
превръща в минерална. Всичко това бързо 
и логично се вписва в побъркания график 
на градските хора. Италианските слоулай-
фери обаче не са съгласни с тези практи-
ки. Вместо да се опитват с помощта на 
сурогати да превръщат ваната си в ми-
нерален извор, те предпочитат да играят 
на петанк с децата си или да организи-
рат четене на приказки на свещи. Тяхно-
то най-важно петъчно правило е да забра-
вят, че трябва да отдъхват бързо преди 
новата работна седмица.

БАВНО ХРАНЕНЕ 
Международното движение Slow Food

вече 20 години поред се опитва да се 
противопоставя на културата на бързо-
то хранене (Fast Food(( ). То започва през dd

1986 г. като форма на протест срещу 
откриването на „Макдоналдс“ на старин-
ния площад „Испания“ в Рим. Още през 
следващата година става невероятно по-
пулярно в Америка – държавата, шампи-
он по бързо хранене. Участниците в него 
целят да реабилитират традиционните 
гастрономически ценности. Французи спо-
делят, че в родината им консуматорско-
то любопитство към новото е неудър-
жимо. То се изразява както в това да 
опиташ първите череши през пролетта, 
така и да носиш определена дреха. Това 
любопитство обаче отново е свързано с 
бързане. Слоулайферите се стремят към 
друго. Те се интересуват от произхода 
на храната, както и от това, как тя 
трябва да се съчетава с други продукти, 
за да запази хранителните си свойства. 
Много от тях предпочитат органични 
плодове или фрешове вместо кафе напри-

Бавен живот

Бърз живот
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Gliss специална грижа 

за косата
Schwarzkopf

разработи
иноватив-
на серия шам-
поани Gliss за 
интензивна гри-
жа – първи-
те, които съ-
държат 1/3 ин-
тензивна маска 
и по този начин
измиват косата
бързо и ефикасно
като шампоан и
в същото време
я възстановяват 
като подхранва-
ща маска. 
Активно възста-
новяващите със-
тавки в кремооб-

ната формула на шампоана про-
никват в структурата на косъ-
ма веднага щом той се докосне
до косата и започват да оказват 
дълготрайния си ефект. Структу-
рата на косъма е цялостно въз-
становена отвътре навън, повърх-
ността става гладка с дълготраен 
блясък. Тъй като Gliss шампоан за
интензивна грижа се втрива и из-
мива подобно на всеки друг шам-
поан, косата не натежава от из-
лишните съставки и остава коп-
ринено мека и изключително лека.
Gliss шампоан за интензивна грижа
се предлага в четири варианта, за
да бъде сигурно, че за всеки тип
коса се предлага грижа, която тя
заслужава: за цялостно възстановя-
ване (за суха, подложена на стрес 
коса); с течна коприна (за склонна
към накъсване коса, без блясък); за
защита на цвета и последният, но 

изключително ефективен шампоан
Gliss шампоан за интензивна грижа
с подхранващи масла за дълга коса,
склонна към цъфтящи връхчета.
Цялата дължина на косата и връ-
хчетата получават устойчивост и 
интензивен блясък. 

Акция ДНИ НА LUMENE
Любовта витае във въздуха... Или, 
казано по друг начин, всеки може
да си вземе глътка любов по вре-
ме на Дните на Lumene във вери-
га парфюмерии „Драка“ от 10 до 
16 март. Всяка дама ще има шан-
са да се почувства така, сякаш е
открила златна мина. Да не гово-
рим за избора от намалени пода-
ръци, които Той може да направи
за Нея, ако не ги е направил на 8 
март. Ако си купите само едно
червило или някакав друг продукт 
на Lumene, ще участвате в рази-
граването на голямата награда – 

цялостна грижа за кожата и кра-
сотата на стойност 200 лв.! В 
акцията участват парфюмериите 
на Драка в Sky City Mall, „Янко Са-
къзов“, бул. „Шипченски проход“ – 
„Ситняково“, Силвър център.

р
GlissG  специална грижа разн

Красиви новиниКра н нКраКрар

мер. Според тях храната трябва да бъде
приготвена с любов, а продуктите за нея
– отгледани по същия начин, с любов и
без изкуствени стимулатори.

БАВЕН ДОМ

Знаете ли кои мебелни компании отчи-
тат ръст в продажбите си? Тези, кои-
то се специализирани в традиционния ди-
зайн и използват екологично чисти мате-
риали. Слоугънът на една от японските
фирми гласи: „Нашият дом живее по свое
време.“ Това означава, че компанията не
използва бързосъхнещи, но вредни синте-
тични бои, лакове и покрития, не се оп-
итва да се нагласи по моментната мода
и се придържа към доброто старо. Ето
какво споделя Хикари от Токио: „Домът
ми е построен от дърво, бамбук и хар-
тия. Такива постройки може и да изглеж-
дат нестабилни, но те живеят векове,
без да нанасят вреда на въздуха и почва-
та. Домът ми не се намира в престижен
район, но е разположен в една от най-зе-
лените и спокойни части на града. Ме-
белите ми са традиционни, имам и ъгъл 
за красота, където правя икебана. Така е
живяла баба ми, така живея и аз.“

БАВНА ЛЮБОВ

Много семейни двойки са принудени да
живеят в малки домове заедно с роди-
телите си. По този начин практичес-
ки не остава място за интимни тай-
ни или дълги любовни игри. Налага им
се да търсят уединение на други места:
в „любовни хотели“ с почасово плаща-
не, когато става дума за Япония, или на
гости у братя и сестри, както е при-

ето в Сингапур, или пък в колата, как-
то това правят италианците, които не 
смогват да обзаведат собствено жили-
ще до 30–40-годишната си възраст. Ня-
кои американци са привърженици на т. 
нар. спийд дейтинг – блицсрещи в заве-
дение, чиято цел е след няколко кратки 
разговора на маса (за около половин час) 
да бъде намерен подходящ брачен парт-
ньор на съответния клиент. Това според 
слоулайферите също е неправилно. Исти-
ната е, че младите хора по цял свят 
се наслаждават на скоростта, не, напра-
во се опияняват от високите скорос-

ти. Но вече има все повече хора, кои-
то искат бавна любов. Което не означа-
ва, че трябва да минат не по-малко от
десет срещи, за да пристъпят към пра-
вене на секс. Бавната любов предполага
съзнателен отказ от суетата и бързане-
то и посвещаване на търсенето на един-
ствения или единствената. Слоулайфери-
те прекрасно знаят колко трудно е на-
мирането на половинка в големия град,
но не искат да изпреварват събитията
и вярват, че всеки човек рано или късно
среща любовта. Главното е да не бърза,
защото в любовта няма възрасти. 

ето в Сингапур или пък в колата как- ти Но вече има все повече хора кои-

Щастливо бързане
ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ЖИВОТЪТ НА ВИСОКА СКОРОСТ ДА НИ ДОСТАВИ РАДОСТ? 

�През последните 10 години възприятията ни коренно се промениха. Бъдещето стана източник на 

тревога за разлика отпреди, когато гледахме на него с надежда. Сега инвестираме всичко в настояще-

то, именно то е длъжно да удовлетвори нашите потребности и да изпълни всичките ни желания. За нас

съществува само „тук и сега“ и отсрочка е недопустима. 

�Технологичният и научен прогрес не удържа своите обещания за дълъг и лек живот, който може да 

стане такъв благодарение на новите транспортни средства, битовата техника и други революционни 

изобретения. Но се случи точно обратното. Именно защото много неща се правят по-бързо и по-лесно,

ние сме принудени да вършим повече работа за по-малко време. Естествено, за да ни определят като 

успешни хора.

�Парадоксално е, но най-ефикасната помощ може да дойде от децата ни. Вероятно сте забелязали, че 

когато се разхождате с детето си и несъзнателно забързвате ход, както когато тичате към някоя от

ежедневните си задачи, то ви дърпа за ръка и казва: „Не мога толкова бързо.“ Тогава разбираме, че бър-

зането е безсмислено. Децата ни карат да се замислим за значението на всичко, което правим. Време-

то не стига на тези хора, които не виждат смисъла от действията си. Когато се намери смисълът, се 

намира и време.

Ако сте затънали в рутинни задължения, трябва да се опитате нещо да промените. Не да изпадате 

в истерия, защото това ще е загубено време. Приемете нещата, каквито са, и се възползвайте от

тях. Например може да помислите, да помечтаете, да си представите нещо хубаво. Колкото повече се 

страхуваме, че ще загубим времето си, толкова повече го губим.

�Да бързаш да живееш, е вредно. Отнема радостта. Да имаш пред себе си много цели с конкретни

срокове, не е лошо, но бързащите хора забравят за простите удоволствия, от които се състои живо-

тът. Има жени, които организират целия си живот за дълго време напред. Така пикникът по разписание 

отпреди три седмици се превръща в скучно задължение. Планирането за толкова дни напред е също жи-

вот на скорост, която е необходима на тези хора, защото им дава усещането за пълноценност. За тях 

е важно да изяснят причините за вътрешната си тревога и когато това се случи, те ще се убедят, че 

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

Ина Илиева, клиничен психолог и психотерапевт

ч а с ъ т  н а  п с и х о т е р а п е в т а

„Б
огинята прис-

тъпваше – ве-

лика, царстве-

на и прекрасна. 

До нея, силен и властен, вървеше 

„„
нейният жених. През къдриците 

є като през кристали проблясва-

ха лъчите на слънцето. Тя про-

дължаваше бавно и тържестве-

но нагоре. А долу, в подножие-

то, се тълпяха хората. Аз стоях 

сред тях и гледах с възторг цере-

монията. Усещах се като в друг 

свят, в друго измерение. По едно 

време отнякъде се появи моя ко-

лежка и ми каза, че синът ми се е 

изгубил. Хукнахме да го търсим. 

Тичах безумно насам-натам, но 

никъде не го откривах. Никой на-

около не чуваше въпросите ми. 

Изпаднах в отчаяние. Изведнъж 

срещу мен се изправи здрав, млад 

мъж и каза: „Аз съм твоят син.“ 

Не му повярвах, опитах се да се 

съпротивлявам, страдах за мое-

то малко момче. Мъжът препре-

чи пътя ми. Започнах да го блъс-

кам в гърдите, за да се освободя 

от него, но той не ме пускаше. 

Сграбчи ме със здравите си ръце, 

превъртя ме и ме хвърли зад гър-

ба си. В този момент видях, че 

на мястото, където преди малко 

стоях, камъкът се е разцепил.“ 

Тук сънят свършва. Как ми-
слите – 

жена или мъж 
сънува този сън? 
Ако обърнете внимание, ще

видите, че в разказа няма
нито една дума, която да из-
дава пола на разказвача. Но аз
съм сигурна, че познахте. Ня-
как от само себе си в този
сън се усеща женската емоция,
женската същност. А какво
представлява тази същност?
Що за специално същество е
жената? Откакто свят све-
тува, за нея се пеят песни,
пишат се стихове и се водят
войни. Тя вдъхновява най-вели-
ките художници и най-могъщи-
те владетели. Наричат я боги-
ня и вещица, светица и греш-
ница. Женската душа са се
опитвали да разгадаят, разбе-
рат и класифицират писатели,
философи и учени. Тези умове
са минавали през заблуди, от-
кривали са истини. И все пак
темата не е изчерпана. Защо-
то жените понякога са толко-
ва различни една от друга.
Наскоро попаднах на една из-

ключително интересна книга.
Авторката – юнгианската ана-
литичка Джин Шинода Болен – 
представя една по-различна, из-
ключително

поетична 
психология 
на жената 

Болен използва митологията,
за да опише женската психи-
ка. Това съчетание на мито-
логията и психологичните ко-
ментари ми се стори изключи-
телно въздействащо. И реших
да го споделя с вас. Изслуш-
вайки стотици човешки исто-

рии в работата си като пси-
хотерапевт, Джин забелязала,
че във всяка от тях има ми-
тологично измерение. Юнгиан-
ският подход є позволява да
осъзнае, че жените се подчиня-
ват на могъщи вътрешни сили
– архетипове, които биха мог-
ли да бъдат персонифицирани
чрез образите на древногръцки-
те богини. 
Архетиповете са образни
схеми (образци, модели) на 
инстинктивно поведение, 
съдържащи се в колектив-
ното несъзнавано. 

Тези схеми са общовалидни, за-
щото в по-голяма или в по-
малка степен обуславят по ед-
накъв начин реакциите на мно-
го хора. Образите от древни-
те митове и приказки живеят
в съзнанието на хората от хи-
лядолетия. Те остават значи-
ми и живи, защото съдържат
истини за преживяванията, ко-
ито са общовалидни за всички.
Интересното при митовете
(както впрочем и при сънища-
та) е, че тълкуването им носи
както интелектуално, така и
интуитивно разбиране. Това е
така, защото те са изпълнени
със символи.
Архетиповете обясняват

основните 
различия между 

жените 
За да се чувстват реали-

зирани, на някои им е нужно
да създадат дом, семейство,
да родят деца. Такива жени
страдат, докато не осъщест-
вят тази цел. Други извънред-
но много ценят своята неза-
висимост. Трети се нуждаят
постоянно от силни емоции и
нови преживявания и непрекъс-
нато се хвърлят в нови взаи-

моотношения. Четвърти пред-
почитат уединението и вели-
чаят духовността. Това, кое-
то е значимо за една от тях,
е лишено от смисъл за оста-
налите. 
Във всяка жена живеят ня-
колко богини едновремен-
но. Всичко зависи от това,
архетипът на коя боги-
ня преобладава изначално
или в дадения момент в ли-
чността ви. 

Колкото по-сложен е характе-
рът ви, толкова повече богини
живеят във вас.
Авторката разглежда образи-

те на древногръцките богини
като отделни, различни аспе-
кти на женската личност. Бо-
гините се различават по обек-
тите, към които се привърз-
ват, и по начина, по който го
правят. Също и по това, как
се отнасят към другите. 

Артемида, Атина 
и Хестия

Така наречените девствени
богини – Артемида, Атина и
Хестия – въплъщават женска-
та независимост, активност и

Богинята в теб
Или за обяснимата и необяснима женска психика

Атина Палада Артемида
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свобода от родствените връз-
ки. Това, разбира се, не означа-
ва, че те остават девствени 
в буквалния смисъл. Просто в 
душата на тези жени винаги 
има едно кътче, което оста-
ва изолирано, недостижимо за 
мъжа, колкото и да им е бли-
зък той. Артемида е богиня 
на лова и на Луната, отличен 
стрелец и покровителка на ди-
вите животни. Атина е боги-
ня на мъдростта и занаяти-
те, покровителка на героите и 
превъзходен стратег. Обикно-
вено е изобразявана в доспехи. 
Хестия е богиня на домашно-
то огнище. Нейният символ е 
огънят, пламтящ в огнищата 
на домовете и в храмовете. 
Тяхната емоционална привърза-
ност не ги отвлича от това, 
което те считат за важно.
Те не страдат от несподе-
лена любов. Те въплъщават 
потребността на жената 
от самостоятелност и съ-
средоточаване върху зна-
чимите за нея цели.

Такива са жените, стремящи 
се да развиват своите талан-
ти и да решават самостоя-
телно проблемите си. Те тър-
сят реализация и успех в об-
ществото. Артемида и Ати-
на олицетворяват целеустреме-
ността и логическото мисле-
не и са насочени към постиже-
ния. Хестия носи интроверт-
ност, внимание, което е на-
сочено навътре към духовния 
център на женската личност. 
Тези три образа разширяват 
нашата представа за такива 
качества на жената като ком-
петентност и самодостатъч-
ност. Те са присъщи на жени-
те, които активно се стре-
мят към своите цели. Когато 
чуваме да става дума за „свой 
собствен ъгъл“ в дома или „да 
се чувстваш у дома сред при-
родата“, или за удоволствието 
от изучаване на принципа на 
действие на някакво устрой-
ство, винаги трябва да подози-
раме влияние на някоя от спо-

менатите богини.

Хера, Деметра 
и Персефона

Тона е групата на т.нар. уяз-
вими богини. Те въплъщават
традиционните женски роли – 
на жена, на майка и на дъ-
щеря. 
Хера е богиня на брака. Тя 

е жена на Зевс, върховния бог
на Олимп.
Деметра е богиня на плодо-

родието и земеделието. В ми-
товете се придава особено
значение на ролята є на май-
ка. Персефона е дъщеря на Де-
метра. Древните гърци я на-
ричали Кора. Митът за нея е
изключително свързан с мита
за майката (Деметра). Те са
ориентирани към взаимоотно-
шенията, които обезпечават
преживяване за цялост и бла-
гополучие.
Те изразяват потребност-
та от свързаност и при-
вързаност. Вниманието на
тези богини е насочено към
другите и затова са наре-
чени „уязвимите“. 

Те са зависими от своята свър-
заност с другите. Те страдат,
те са похищавани, потъпква-
ни и унижавани от богове-
те мъже. Когато се рушат
техните връзки, те се чувст-
ват оскърбени и ранени, но в
края на краищата преодоляват
страданията си. Техните ис-
тории помагат на жената да
разбере собствените си емо-
ционални реакции и да намери
своите сили за справяне с ду-
шевната болка.

Афродита 
е наречена алхимичната богиня.
Прекрасната и неотразима бо-
гиня на любовта и красотата
единствена попада в трета-
та категория, която съчета-
ва стремежа към независимост
на богините от първата и спо-
собността за близост на боги-
ните от втората група. Аф-
родита въплъщава еротичното
привличане и сладострастието,

сексуалността и стремежа към
нов живот и нови преживява-
ния. Тя сама избира партньора
си и никога не се оказва в по-
зиция на жертва. Например ко-
гато жената търси във взаи-
моотношенията интензивност,
а не постоянство, тя дори не
подозира, че към това я под-
тиква Афродита.

Когато...
...младото момиче се намира
под покровителството на це-
ломъдрената и обичаща дива-
та природа Артемида, то ско-
ро може да се увлече по кон-
на езда или направо да се за-
пише в някой спортен клуб.
Когато малкото ни момичен-
це играе с куклите си и меч-
тае за своето дете, може би
в него говори една млада Де-
метра. Когато е погълнато от
книгата, която чете, може би
в момента разговаряте с мъд-
рата Атина. Когато съпругът
на Хера е в командировка, тя,
макар и прекрасна готвачка, не
би сготвила само за себе си.
По скоро ще изяде някой крен-
вирш от хладилника и ще чака
тъжно пред телевизора, дока-
то се върне той. Хестия на
нейно място би сготвила, би
сложила масата и както обик-
новено, би запалила свещите,
докато вечеря сама. За патри-
архалното общество единстве-
ните приемливи женски роли са
тези на момичето (Персефона),
на жената (Хера) и на майка-
та (Деметра). В някои култу-
ри, както в миналото, така и
сега, независимостта, умът и
сексуалността на жената не
са се смятали за достойнства.
През 70-те години на мина-
лия век обществено признание
и подкрепа получават жените,
ориентирани към социални по-
стижения. Никога по-рано не е
имало толкова жени, изявени в
науката и изкуството, както
и заемащи ръководни постове.
Днес, при изразени тенденции
за разпадане на брачната ин-
ституция, Хера и Деметра се

оказват в не-
благоприятен 
климат.
Когато жена-

та осъзнава кои 
богини се про-
явяват като
господства-
щи вътрешни 
сили в нея, тя
започва по-до-
бре да разбира
себе си, придоби-
ва власт на оп-
ределени свои ин-
стинкти, осъзнава
способности-
те, потреб-
ностите и 
приоритетите си.
Схемите на богините имат

влияние и в

отношенията ни 
с мъжете 

Те помагат да бъдат обяс-
нени някои трудности в тях,
както и механизмите на въз-
никване на влечението, което
определен тип жени изпитват
към определен тип мъже. Тези
схеми обуславят женския избор
и устойчивостта на създадени-
те любовни връзки.
Седемте гръцки богини са

сложни и противоречиви като
женската душа. Всяка от тях
е уникална. Всички те са пре-
красни и силни, но някои от
тях са враждебни една към
друга. Всяка от тях има свои-
те положителни и своите от-
рицателни качества. Всяка от
седемте представлява част
от Великата богиня – създа-
телката и разрушителката.
Най-близко до нея и най-влия-
телни сред жените са Афро-
дита, Деметра и Хера. Вели-
ката богиня олицетворява жи-
вотворящото женско начало,
дълбоко свързано с природата
и плодородието, отговорна е
както за съзидателните, така
и за разрушителните проявле-
ния на силата на живота. Тя
е безсмъртна, неизменна и все-
могъща.

Ако в горните редове разпознавате нещо от себе си, ако скрити мисли и чувства провокират тревожни въпроси, когато че-

тете историите, които разказвам, ако с вас се случва същото, което се случва и с моите „герои“, съберете кураж да поговорим и заедно да потърсим реше-

нията. 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.

Афродита
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Доще не може да свик-
не с начина, по който

хората го зяпат при публич-
ДД
ните му появи. Не може да
разбере това неустоимо жела-
ние да бъде разгледан, пипнат,
сниман... Това е проблем и за
най-близките му хора. „Кога-

то Анджи взима Мадокс от учи-

лище, навън я дебнат 30 папа-

раци – разказва Пит. – Един

от тях тика видеокамера в ли-

цето на сина ми и крещи: „Ма-

докс! Мадокс!“ За жалост Мад

вече свиква с това, но малката

ми дъщеричка все още се плаши.

Децата се сблъскват всеки ден

с този отвратителен ритуал.

Това е един безкраен лов! Мислех

си, че ще престане преди година,

но става все по-лошо.“ Затова“

двамата с Джоли обмислят да
напуснат завинаги Ел Ей. 
Само не си мислете, че

това ще сложи край на кари-
ерите на двете звезди. Брад
никога не е бил толкова ан-
гажиран, колкото напоследък.
Той успешно редува изявите
си като актьор и продуцент
на филми като „Вавилон“ и
„От другата страна“.

ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА ЩЕ ИЗЛЯЗАТ 
ПЕТ ФИЛМА С НЕГОВО УЧАСТИЕ. 
ПРЕДСТОИ НИ ДА ГО ВИДИМ, 

ПРЕВЪПЛЪТЕН В ОБРАЗА 
НА ЛЕГЕНДАРНИЯ АМЕРИКАНСКИ 
БАНДИТ ДЖЕСИ ДЖЕЙМС. 

Преди години един критик
писа, че Брад Пит съчетава
излъчването на Гари Купър със
секси чара на Мерилин Мон-
ро. Определението е доста
точно, друг е въпросът, че
44-годишният актьор положи
доста усилия да се дистан-
цира от този си сладникав
имидж. Но от него е труд-
но да се избяга, особено кога-
то от всички страни те оп-
ределят за 

НАЙ-СЕКСАПИЛНИЯ МЪЖ 
НА ПЛАНЕТАТА 

А Дъстин Хофман е абсо-
лютно прав със своето твър-
дение: „Пред това момче
всички ние изглеждаме като
спаружени глави лук.“
Въпросното момче обаче

трябваше да извърви дълъг
път, за да убеди критиците,
че освен красива външност
има и актьорски талант. Ко-
гато Пит заявява на родите-
лите си, че ще става актьор,
те отказват да му повярват.
Вярно, той е участвал в ня-
колко постановки в универси-
тета в родния си щат Мису-
ри, но с нищо не е показвал,
че има желание да се разви-

като студент повече се ин-
тересува от музика. Но обо-
жава и киното. Дори още си 
спомня как един ден изгледал 
петте части на филма „Пла-
нетата на маймуните“ една 
след друга. „Филмите бяха пор-

тал към един различен свят за 

мен – спомня си Пит. – Е, Мису-

ри не беше мястото, където се 

правеха филмите, и тогава ми 

хрумна идеята, че щом киното 

не идва при мен, защо аз да не 

отида при него.“ Така с 325 до-“

лара в джоба той заминава за 
Лос Анджелис. Вярно

В НАЧАЛОТО 
ПРОДАВА ЦИГАРИ 

доставя хладилници, помага на 
сценарист на сапунени сери-
али, дори е шофьор на стрип-
тийзьорки. Но тези ангажи-
менти не могат да се срав-
нят с преобличането му като 
гигантско пиле, което рек-
ламира ресторанта El Pollo 

Loco на ъгъла на Сънсет бу-
левард при 50-градусова жега. 
Все пак бъдещата звезда ус-
пява да си уреди няколко мал-
ки роли в телевизията и на 
големия екран. 
През 1988 г. той получа-

ва първата си главна роля в 

снима в бивша Югославия, в
разгара на гражданската война,
и оригиналното копие изчезва
при хаоса на бомбардировките.
Открито е десет години по-
късно, но първата голяма изя-
ва на Брад така и си остава
незабелязана. Затова пък 

МАЛКАТА МУ РОЛЯ 
В „ТЕЛМА И ЛУИЗ“ 

привлича вниманието на всички
към младия актьор. Като оча-
рователния крадец Джей Ди,
който показва на Джина Дей-
вис какво е истински оргазъм,
той си спечелва първите ла-
скави отзиви на критиците.
Следват поредица успешни роли
и налагането му като секссим-
вол №1 с хитовете „Интервю
с вампир“, „Седем“ и „Легенди
за страстта“.

СЛЕД „ЛЕГЕНДИ ЗА СТРАСТТА“ 
ПИТ ЗА ПРЪВ ПЪТ Е ПРИНУДЕН 
ДА СИ... НАЕМЕ БОДИГАРД.

„Дотогава не знаех какво е по-

пулярността и как можеш да

се справиш с нея. Мисля, че и до

днес не успявам да се справя.“

Повод за тези негови думи
е необяснимото поведение на
фенките му. Една от тях се
промъкна в строго охранява-
ната му къща и дори се на-

а, на него определено
не му е лесно. Брад все
още не може да свик

ПРЕВЪПЛЪТЕН В ОБРАЗА

НА ЛЕГЕНДАРНИЯ АМЕРИКАНСКИ 
Д С Д Й С

ва в тази посока. Като дете 
Брад пее в църковния хор, а 
като студент повече се ин

драмата „Тъмната страна на
слънцето“. Филмът обаче се
снима в бивша Югославия в

БРАД ПИТ, ИДЕАЛНИЯТ

Т МЪЖЖ 

ОБРАЗЦОВ БАЩА, ДА СИ 
ГОТОВ ДА ПОДКРЕПИШ ВСЯЯКАКАА 
БЛАГОТО ВОРИТЕЛНА КАУЗА, 
ДА ССИ И ПРПРЕСЕСЕСЕСЕСЛЕЛЕДВДВДВДВААНАНАННННННН ОООО ООООО ООООО ООТТТ ТТТТТТ ПАПАПАПААПААААПАПАПАПАППАПАПАПАРАРАРАЦИЦИЦЦИ 
ИИИИИИИИИИ ИИИИ БЕБЕБЕББЕБЕЕБЕБЕБЕЕЕБЕББ ЗЗБЗБЗБЗЗБЗБЗБЗЗБЗББРООРОРОРОООООЙЙЙЙЙЙЙ ЙЙЙ ЛУЛУЛУЛЛУЛУЛУУЛУЛУЛУЛУЛУУУЛУЛУУДДОДОДОДДОДОДОДДДОДОДОДОДОДОО ВВ ВВ ВВЛЛЛЮЛЮЛЮЛЮЛЮЛЮЛЮЛЮЮЮЛЛЛ БЕБЕБЕЕЕЕБЕБЕББ НННИНИНИНИННИННИННИНИНИ ВВВВВ ВВВВ 
ТЕТЕТЕТЕБ БББ ЖЕЖЕЖЕЖЖ НИНИНИ, , НЯНЯНЯНЯНЯНЯНЯЯЯНЯЯЯНЯЯНЯЯЯЯЯНЯЯКККОКОКОКОККОКОКОКОКОКОИ ИИ И ИИИИ ИИИИ ОТОТОТТТОТОООООООО ККККККК КК КОИОИООИОИИОИОИОИООИОИО ТОТООТОТОТОТОТОТОТТТ  
УСПЯПЯЯЯВААААТ ТТ ДАДАДАДАДАДДАДАДАДДДД  ССССССССССС СЕ ЕЕЕЕЕЕЕ ППППРПРП ОМОМЪКЪКНАНАТ Т И И В В 
КЪК ЩЩЩЩЩЩАЩАЩАЩЩЩЩЩЩЩЩ ТАТАТААТАААААА ТТТТТТТТ ТТТТТТИИИИИ И ИИИИИ ИИИИ С СС С СССССССССССС НЕНЕНЕНЕНЕНЕНЕНЕНЕНЕНЕНЕНЕНЕЕНЕНЕН ПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОППООООПОПООКОКОКОЛЕЛЕБИИМАМАТАТА 
ГОГОГГ ТТТТТОТОТТООТТТТТТОВНВННВННВНВНВННННННВННВНВ ОСОСОСССОСОСССОСССОССТТТ ТТТ ТТТ ДАДАДАДАДААААААД  И ИИИИ ИЗДЗДЗДЗДЗЗДДЕРЕРЕРРРЕРЕЕРРРЕРАТАТАТАТАТАТТТТТАТАТАТТААТ ОООООООООО О ОО ОЧИИЧИИЧИЧИЧЧИЧИЧИЧИЧИЧИЧИЧИИИЧ ТЕЕТЕТЕТТЕТТЕТТТТТТЕ 
НАНАНАНА ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛЮБЮБЮБЮББЮ ИМИИМИМИМИМИМИМАТАТАТААТА ААА ТИТИТИ АААА АААА ААНДНДНДННДДДЖЕЖЕЖЕЖЕЖЕЕЖЖЕЖЕЛЛЛЛЛИЛИИИЛИЛИЛИЛИНАНАНАНАННАНАННАААА 
–– ТТОТОТОТТОТ ВАВАВАВАВАВА ООООООООООЗНЗННЗНЗНЗНЗНЗ ААЧАЧАЧЧАЧАЧАЧАВААВАВАВВВАВАВВА ААААААААА ДАДАДАДАДАДАДАДДАДДДАДДА СССССССССИИИИИИИИИИ ТТТТОТОТООВАВАВАВА О ОООООО ООЗНЗНЗНАЧАЧАВАВВВАААА А ДДАДАДАДАААДА С СС ССИИИИ ИИИ

БРБРРРРРБ АДАДАДАДД П П П ППП ПППИИИИТИТИТИТИИ ..

CMYK

60 Бела, брой 3 (121), 2008

1
0
 г

о
д
и
н
и
 Б

Е
Л

А

ДА СИ НАЙ-ЖЕЛАНИЯТ

НА ПЛАНЕТАТА, ДА СИ 

ЗвездиЗвездиЗвезди



мърда в леглото му. Друга
пък наскоро успя да пробие
веригата от бодигардове на
кинофестивала във Венеция и
му се метна на врата. 

НЕГОВИТЕ ЖЕНИ

На Брад наистина не му
върви с представителките на
нежния пол. Може би защото,
откакто се съблича гол до
кръста за снимките на учи-
лищен календар, жените гле-
дат на него единствено като
на сексуален обект. А други-
ят му проблем е, че той лес-
но се привързва към тях. По-
казателни за това са връз-
ките му с неговите екран-
ни партньорки – от Шалейн
Маккол, с която играе заедно
в сериала „Далас“, през Джу-
лиет Луис, която по време на
връзката им не могла да прео-
долее напрежението от това,
че излиза с толкова красив
мъж, до Гуинет Полтроу. 

ПИТ ВИНАГИ Е УБЕДЕН, ЧЕ Е ОТКРИЛ 
ГОЛЯМАТА ЛЮБОВ. ВСЯКА РАЗДЯЛА 
ОБАЧЕ ВСЕ ПОВЕЧЕ ГО НАРАНЯВА И ГО 
КАРА ДА СЕ ЗАКЛЕВА, ЧЕ ПОВЕЧЕ НИ-
КОГА НЯМА ДА СЕ ВЛЮБВА НА СНИ-
МАЧНАТА ПЛОЩАДКА. 

С Дженифър Анистън в на-
чалото всичко изглежда ко-
ренно различно. Двамата се
запознават на среща, която
агентите им организират, без
да ги предупредят. Любовта
пламва от първия поглед и
първия им разговор. 

С ДЖЕНИФЪР ТОЙ СЕ ЧУВСТВА НА 
СЕДМОТО НЕБЕ. ЗА НЕЯ БРАД Е ГО-
ТОВ НА ВСИЧКО, ДОРИ ПРОЕКТИРА 
САМ ВЕНЧАЛНИТЕ ИМ ХАЛКИ, ОС-
ВЕН ТОВА НАУЧАВА НЯКОЛКО ГРЪЦ-
КИ ДУМИ (ДЖЕНИ Е С ГРЪЦКИ ПРО-
ИЗХОД), С КОИТО Є СЕ ОБЯСНЯВА В 
ЛЮБОВ НА РОЖДЕНИЯ Є ДЕН. 

Двамата може би щяха да бъ-
дат още заедно, ако щастли-
вият съпруг не бе се поддал 
отново на страстта си към

Интервю с бандит
– КОГАТО ХОРАТА ЧУЯТ ЗА ДЖЕСИ ДЖЕЙМС, ВЕДНАГА СИ ПРЕДСТАВЯТ 
ДИВИЯ ЗАПАД. ДАЛИ ТОЗИ ФИЛМ Е ТИПИЧНИЯТ УЕСТЪРН?
Брад Пит: Мисля, че ще подведа зрителите, ако кажа, че става въпрос за

уестърн от класически тип. По-скоро филмът е психологическа драма. Режи-

сьорът Андрю Доминик дори го наричаше гангстерски филм по едно време.

Трудно е да кажа към кой жанр или група от жанрове принадлежи.

– МАКАР И ДЕЙСТВИЕТО ДА СЕ РАЗВИВА ПРЕДИ 100 ГОДИНИ, ФИЛМЪТ ЗА-
СЯГА АКТУАЛНИ И ДНЕС ТЕМИ, КАТО ПОВЕДЕНИЕТО НА ЗНАМЕНИТОСТИТЕ 
И МИТОЛОГИЗИРАНЕТО НА ИЗВЕСТНИТЕ ЛИЧНОСТИ. ТОВА ЛИ ТЕ ПРИВЛЕ-
ЧЕ КЪМ ПРОЕКТА?
Б. П.: Не съвсем, по-скоро самата история, която е много лична. Но може да

се каже, че имаше определен аспект, свързан 

със знаменитостите и славата. Докато се под-

готвях за ролята, бях изненадан да открия, че

определена форма на таблоиден тип вестници е 

съществувала и процъфтявала тогава. Новини-

те са се определяли от сензациите и от абсо-

лютната измислица. Любопитно е как нищо не 

се е променило оттогава, може би само количе-

ството медии.

– MИСЛИШ ЛИ, ЧЕ ДЖЕСИ Е НЕ САМО ЗЛО-
ДЕЙ, НО И ПСИХОПАТ?

Б. П.: Филмът проследява последната година на неговия живот и със сигур-

ност той току-що е излязъл от състоянието на параноя, оправдана в по-го-

ляма степен. Мисля си, че параноята го е обсебила и определено е била при-

чина за хаотичните му действия. Но макар и легендата, че е бил като Ро-

бин Худ, да се базира на истина, Джеймс все пак е бил безмилостен убиец в 

началото.

– СЛЕД КАТО ИЗУЧИ И НАЙ-МАЛКИТЕ ПОДРОБНОСТИ ЗА ГЕРОЯ СИ, ЗАЩО 
МИСЛИШ, ЧЕ ТОЙ ПОЗВОЛЯВА ДА БЪДЕ ТОЛКОВА ЛЕСНО УБИТ?
Б. П.: Това е много добре описано в книгата и е нещото, за което историци-

те най-много спорят. Защото има два любопитни момента за края на живо-

та му. Факт е, че той дава пистолета на своя бъдещ убиец, и то дни пре-

ди да го застреля. Факт е и че той си сваля кобура точно преди да го уби-

ят. Има две теории. Едната е, че е бил абсолютно наясно на какво Робърт 

Форд или въобще братята Форд са способни и им се е надсмивал, и рано или 

късно е щял да ги ликвидира. Било е като игра на комар, която той е изгубил.

Другата теория е, че той е бил объркан психически и му е писнало от живо-

та на беглец. В резултат се е получило нещо като самоубийство, съзнател-

но или несъзнателно.

– ТИ СИ ЕДНА ОТ ГОЛЕМИТЕ ЗВЕЗДИ НА ХОЛИВУД И ПОДКРЕПЯШ РАЗЛИЧ-
НИ БЛАГОТВОРИТЕЛНИ КАМПАНИИ. НЕ МИСЛИШ ЛИ КАТО НЯКОИ СВОИ 
КОЛЕГИ ДА ВЛЕЗЕШ В ПОЛИТИКАТА?
Б. П.: О, не. Никога не съм мислил за това, но и нямам желание за подобна ка-

риера. (Смее се.) Виж, Джордж Клуни трябва да се пробва!

– НАИСТИНА ЛИ ЧУВСТВОТО, КОЕТО ТИ НАРИЧАШ „ЕКЗИСТЕНЦИАЛНА 
ТЪГА“, ТЕ КАРА ДА ОПИТВАШ ДА НАПРАВИШ СВЕТА ПО-ДОБЪР?
Б. П.: Мисля, че на тази тъга се дължи неудобството, което изпитвам при 

вида на хора, изпаднали в нужда. Когато видя някого, който е в ужасно здра-

вословно състояние, без образование и без семейство, чувствам някаква

връзка с него. Това ме разстройва много. Можех да съм на негово място, ако

бях роден в друга точка на света.

НННННямНямНямНямНямННямНямНННямНямННННННННННямНННННННямННямНямННННямНямННННямНННННямННямНННямННяН мННН ааа са саааааааа порпорпорррорр, ч, чч, , чч ББББе Бе Б ББББББе Бе Бе Бе Бе ББББББе Бе Брадрадрадр  е ее ее чуччучудчучудчудчудчучуччуучудчучучуучуу ееееесееесееесессес н ин ин инннн бббббббббббббббббббббббзбозбобббббозбозббобозбббзбзб р зр зр зр зр зззза ра ра ра ра ра ра раааааа оляоляоляоляоляяоляттта таттттта тата тттт нанана нана жжДжДжДДжДжДДДжДжДДжДжДжДДжДДжДжДДжежДДжДжДжДжДДжДД сисисси 
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Йога за модерни хора
След успешното представяне на
първия диск Fatburning yoga вече

е факт вторият от поредицата
Office yoga. Автор на дисковете е
Ива Димитрова, йога инструктор
в тенис клуб „Малееви“.
Хората днес са подложени на сис-
темно натоварване и стрес, не им 

ава време за спорт и отдих,
което е пагубно за здравето им.
За да бъде престоят на работно-
то място по-приятен, Ива Дими-
трова предлага 3 антистрес про-
грами:  „Алтернатива за обед-
ната почивка“ (30 мин), с упраж-
нения, които раздвижват цялото 
тяло  „Комплекс от седнало поло-
жение“ – упражнения, които имат
за цел да раздвижат горната част
на тялото и да облекчат зрение-
то  „Комплекс от изправено поло-
жение“ – упражнения за прилив на
енергия и за увеличаване на рабо-
тоспособността. Повече информа-
ция за диска можете да съберетe
на www.maleevaclub.com/yoga/.//
Бензиностанции ЕКО – 
пет години на българския пазар
На стилно парти в Централен во-

енен клуб ЕКО България официал-
но отбеляза петата годишнина от 
стъпването си на българския пазар 
на горива. Над 300 гости уважи-
ха събитието, основен акцент на 
което беше пътят. Пътят, кой-
то присъства в логото на ком-
панията и е в центъра на нейния
бизнес. Идеята за пътуване и при-
ятните емоции, които то създа-
ва, бяха основен фокус в сцено-
графията на залата и сценария на
вечерта.
„За петте години на българския
пазар ЕКО успя да създаде своя
собствена идентичност. Тя съче-
тава международния опит, ентуси-
азма на нашите служители и при-
ятелското и партньорско отно-
шение към всички наши партньо-
ри. Основна заслуга за това имат 

и нашите клиенти, за което бих 
искал да им кажа „Благодаря!“ – 
каза г-н Поликандриотис, изпълни-
телен директор на ЕКО България, 
в приветствието си към гостите.

Деси Банова от Нова телевизия поздравя-

ва г-н Поликандриотис, изпълнителен ди-

ректор на ЕКО България

р
Йога за модерни хорага за м оста

Шарени новиниар н н нарарр

своите партньорки от снимач-
ната площадка. И тъй като 
става въпрос за Анджелина 
Джоли, резултатът от рабо-
тата им по филма „Мистър 
и мисис Смит“ не можеше да 
бъде друг освен известния на 
всички. Звездната двойка, на-
ричана от журналистите 

БРАНДЖЕЛИНА 
просто има прекалено мно-
го общи интереси и е готова 
да подкрепи всяка благотво-
рителна кауза. Заедно Брад и 
Анджи взимат дейно участие 
във възстановяването на раз-
рушения от урагани Ню Ор-
лиънс и в инициативите за 

ограничаване разпространени-
ето на вируса на СПИН в
Африка. Само през минала-
та година отделят за това
няколко милиона долара. Ос-
вен това подпомагат органи-
зацията „Лекари без граници“
и фонд в защита на децата
по света. „Не става дума само

за човещина или за това да оч-

акваш нещо в замяна – обясня-

ва Брад вижданията си за бла-

готворителността. – Награда-

та е, като видиш как животът

на някого се променя след твое

действие, което е нещо мал-

ко от твоя страна, а означа-

ва много за други. И можеш да

спиш спокойно.“

Докато с Анджелина се гот-
вят да осиновят поредното
дете (дотук двамата осино-
виха последователно Мадокс,
Захара Марли и Пакс Тиен,
а имат и биологична дъще-
ря Шайло Новел), Брад се от-
дава на

СТРАСТТА СИ 
ПО АРХИТЕКТУРАТА 

Той признава, че предпочита
да строи, вместо да режиси-
ра филми. Но пък ще продуци-
ра всеки интересен сценарий,
като този за един от най-из-
вестните американски каубои.

Текст Ивайло ТОДОРОВ

Снимки Прооптики

„Убийството 

на Джеси Джеймс 

от мерзавеца 

Робърт Форд“

е екранизация по романа на Рон 

Хенсън за един от най-известни-

те разбойници в американската 

история. Харизматичният и не-

предвидим Джеси Джеймс ръково-

ди една от най-страшните бан-

ди в страната. Вестниците сле-

дят с интерес всеки негов обир 

и го превръщат в медийна звез-

да и истински кумир на масите. 

Джеси е идол и на младия Робърт 

Форд, който изгаря от желание да 

се присъедини към неговата бан-

да. След като все пак това става 

факт, Форд е изкушен от възмож-

ността да получи голямата парич-

на награда, обявена за главата на 

Джеймс.
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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.
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МИЛЕНА ПОПОВА: 

Мстроение. Тя е жизнена, общува лежер-
но, но уверено. Не преиграва и точ-

но тази необмислена естественост я прави
да изглежда женствена и специална. Списание
„Ева“ є прилича. Не ми го каза, но силно по-
дозирам, че се забавлява да е главен редактор
и издател. Издадоха я широко отворените є
очи – само дете или жена, която има любов,
могат да гледат с такова любопитство све-
та. Така изглежда „конкуренцията“ в лицето
на Милена Попова. Пожелавам такава конку-
ренция всекиму. 
– Защо, мислите, избрахме вас за това интер-

вю?

– Не мога да отгатна. Може би преброявате
жените, главни редакторки... (Смее се.)
– Да, преброихме ги и вие ни се сторихте най-

симпатична. Говори се, че сте елегантна и

чувствителна жена. Кажете сега нещо нецен-

зурно за себе си, издайте някаква своя женска

слабост. 

– Рискувам да съм банална – гримове, спа цен-
трове, обувки...
– Коя ви е любимата героиня от „Сексът и

градът“?

– Питала съм се с коя от четирите герои-
ни бих могла да се отъждествя. Колебая се
между Кари и Миранда. Нося по малко и от
двете у себе си. 
– И аз между тях се колебая, но като че ли кло-

ня повече към Миранда.

– Да, и аз може би.
– В България привиждат ли ви се героините

от този филм?

– О, да. Книгата затова е много силна, защо-
то е „напипала“ четири женски типажа, кои-
то са реални. Имам приятелка, която прили-
ча на Саманта, и една друга, която много ми
напомня на романтичката Шарлот.
– Каква е вашата Ева – как е облечена, какво я

интересува, какво я тревожи, какво я радва?

– Представям си я като жива и темпера-
ментна жена – по-скоро млада, отколкото
зряла и победила. По-скоро бореща се. Мила,
чаровна и вечно влюбена...
Чета най-редовно мненията в нашия интер-

нет форум, защото те за мен са най-важни-

те ориентири. Жените, които пишат във 
форума и четат списание „Ева“, се интере-
суват почти от всичко – не само от мода 
и от козметика. Вълнува ги какво ще е бъ-
дещето на децата им, притеснява ги, че чал-
гата превзема все повече територии от бъл-
гарската култура, съпричастни са с пробле-
ма Иракли... 
– Вие в живота с такива жени ли предпочита-

те да общувате?

– Предпочитам да общувам с млади хора, с 
търсещи и тревожни духове. Не обичам же-
ните, които смятат, че са победили нещо, 
някого. Не обичам успелите жени. Не ми ха-
ресва даже понятието „успяла“.
– Е, аз бях решила да ви попитам дали се 

чувствате успяла.

– Не, ако говорим за етикета „успяла“, кой-
то се лепи по-скоро на жените, които могат 
да си купят обувки Gucci от Италия напри-
мер. В моите представи тези жени не са ус-
пели. Успяла е жената, която има любов. За-
щото всъщност е успяла да задържи любо-
вта при себе си.
– Но това не означава, че се чувствате неус-

пешна, нали?

– Неуспешна не се чувствам. Не харесвам 
също така и хората, които се изживяват 
като неуспели в живота, които са вечно не-
доволни от онова, което правят, и които по-
стоянно се съмняват, че другият го прави по-
добре. Човек трябва да се чувства добре с 

това, което прави, ако го прави добре. Чес-
то пътувам из Западна Европа, където тази
българска тревога за успял и неуспял човек я
няма. Там всеки се чувства добре с работата
си и е приел американската максима: „Ако не
можеш да работиш работата, която обичаш,
обичай работата, която работиш.“ 
– Какво искат българските жени? Не искат

ли всъщност онова, което ние, женските спи-

сания, им налагаме (понякога даже доста агре-

сивно)? Не искат ли да успеят?

– Не мога да обобщя, защото различните
жени искат различни неща. Но мисля, че бъл-
гарката не си дава ясна сметка какво точ-
но да поиска в този момент, в един опреде-
лен момент. А иска всичко наведнъж, което
е нейната драма – и кариера, и пари, и мъж,
и деца, и нови обувки. Сега и веднага. И ко-
гато не ги получи, много се сърди. 
– Има жени, които не искат да имат палто

от Max Mara, защото дори не знаят, че съ-

ществува Max Mara. Има го и този момент.

– По принцип бягам от обобщенията. Ясно
ми е какво искат например посетителките
на софийската дискотека Sin City – искат да
имат пари, за да си купуват блонд боя за
коса, искат да си имат за гадже богат фут-
болист, който да ги носи на ръце, искат без-
грижен живот. Моите колежки обаче, ако го-
ворим за „Ева“, твърдо искат спокойствие за
себе си и за децата си, добри доходи и инте-
ресна работа. В редакцията работят всякак-

ИнтервюИнтервюИнтервю

есец март є прилича – начинът, по
който говори, създава пролетно на-

ж б в ж
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ви жени на възраст от 20 до 50 години. Раз-
ликата в исканията се дължи на това, къде

Обобщени-живееш, в каква среда си израсъл. 
ето е коварно в случая.

кванията и– Списание „Ева“ покрива ли очак

ки?изискванията на своите читателк

. Търпим и– В никакъв случай 100 процента.
, от коитомного критики. Понякога и такива,
чакват все-много ни боли. Читателките ни оч
адващ, да еки брой да е много, много изнена
интереснипълен с репортажи, със снимки на 

ложим еднажени. И когато например им предл
“, те недо-по-тънка и скромна януарска „Ева“

волстват. Искат максималното от нас.
– На мнение ли сте, че в момента на пазара

има хегемония на лицензните над български-

те издания?

– Хегемония – в никакъв случай. Мисля, че
лицензните марки, които излизат на българ-
ския пазар, не са много добре адаптирани.
Но предимството им пред българските из-
дания е една по-агресивна рекламна кампания.
Тя създава впечатление, че те са по-купува-
ни, а всъщност цифрите за продажбите со-
чат точно обратното – българските издания
имат по-добър тираж и са с по-висок рей-
тинг сред читателската аудитория.
– Може би говорите от камбанарията само

на списание „Ева“.

– Не, напротив, аз всеки месец следя справки-
те на медия агенциите, следя продажбите на
изданията, които официално не се обявяват,
но всяко списание според мен си има начини
за разузнаване на тиражите на останалите.
Затова мисля, че засега не може да се говори,
че лицензните издания изместват български-
те. В другите държави в Европа също е така
– има си местни издания, които са много сил-
ни за различни категории и групи хора. Пък и
списания като „Ева“, „Бела“ и „Мода“, които
са от десет години на пазара, продължават
да са на пазара. И вървим напред, нали? Аз се
радвам за този напредък, защото той означа-
ва, че лицензните издания не превъзхождат с
нищо, освен с бюджет, местните издания.
– Пак опираме до парите.

– Да. Когато едно издание е по-богато, то
има възможност да купи по-добри професио-
налисти, което е тайната на правенето на
едно добро списание.
– Някъде прочетох, че женските списания

били „наръчници за война с мъжете“. Съглас-

на ли сте с това определение? 

– Ооо, то е от епохата на „студената война
с мъжете“. „Ева“ например не е феминистка
в класическия смисъл на думата. Не се мъ-
чим умишлено да затворим списанието в гра-
ниците на женските интереси, затова имаме
и мъже читатели. Доказателството за това
е, че много мъже ни пишат по електронна-
та поща.
– Да, и на нас също. А с какво си обяснявате

факта, че мъжете четат женски списания?

Нали си имат мъжки...

– Мъжете четат това, което им е интерес-
но. Следователно с нещо сме ги заинтригу-
вали. Предпочитат едно умно женско списа-
ние пред едно тъпо мъжко. И това не е знак, 
че мъжете са се феминизирали. Ако си гово-
рим честно, има толкова тъпи мъжки спи-
сания на пазара, които подценяват мъжете. 
Защото мъжете не се интересуват само от 
силиконови бюстове и голи женски дупета. 
Това схващане е инерция от миналото. Ме-
диите все повече заличават границите меж-
ду мъжко, женско и лайфстайл списание. Това 
са етикети, които взеха да изчезват още в 
края на миналия век. Голямата издателска 
група Conde Nast („Конде Наст“), която изда-t

ва Vоgue, в Италия има и Vogue uomo, мъжки 
„Вог“. Ако се сравнят като концепции, те са 
еднакви – за мода, за козметика... Мъжката 
част от човечеството се интересува от съ-
щите неща, от които се интересуват и же-
ните. Както и жените се интересуват напо-
следък все повече от мъжки игри, пътувания, 
коли и пистолети. Интересите на двата пола 
все повече се сближават.
– Какво мислите за умножаващата се група 

на късните майки? 

– Това е един много сериозен проблем, който 
идва оттам, че съвременните момичета пър-
во правят кариера и не могат да си позво-
лят да родят преди 30-годишна възраст, ако 
искат да са успешни в работата си. Това е 
един американски стандарт, който дойде в 
Европа, и – ето го и у нас. Проблемът до-
пълнително се усложнява и от разпростра-
неното схващане, че съвременната медицина 
може да помогне на жените и след 40 годи-
ни да родят лесно. Но ако една жена изглеж-
да млада за възрастта си (с помощта на бо-
токс, диети и спорт), това не променя фа-
кта, че нейната оплодителна система е с 10 
години по-стара от... лицето є. Не се изра-
зих много елегантно, но е истина, че мания-
та по подмладяване малко замайва главите на 
съвременните жени.
– А нямаме ли и ние малко вина за това?

– Да, абсолютно имаме. Тази вина е чисто 
женска. Митът за съвършената жена може 
да бъде и опасен. Защото съвършената жена 
задължително е младата жена. Затова и дами 
на по 50 години, които имат внучета, правят 
всичко възможно да приличат на 35-годишни. 
И по-лошото, започват да вярват, че са тол-
кова млади, колкото изглеждат, че органи-
змът им е толкова млад, че може да се спра-
ви с всичко, включително и с едно раждане 
на късна възраст. И на помощ, естествено, 
идват митовете от списанията – ето, щом 
Сюзън Сарандън успя, значи и аз ще успея.
Да, но Шарън Стоун например има две оси-

новени деца. Тя не успя да роди след 40 го-
дини. И други жени не са успели. В същото 
време има и такива, които успяха. Като Ма-

дона например. Ние не лъжем читателките.
Фактите са такива. 
– Не страда ли жената от това, че сама се

вкарва в схемата „първо кариера – после

деца“? Не е ли време тази схема да се разбие?

– Страда, да. Тази схема се поддържа и от
медиите, и от общественото мнение – да
си само майка и домакиня днес не се смята
за престижно, не се смята за професия. Ма-
кар че, ако питате мен, е престижно. Огро-
мна смелост е да се откажеш от професия-
та си, за да отгледаш едно, две, а защо не и
три деца. Такива жени заслужават да им сва-
лиш шапка. Но ако една жена има талант и
този талант напира в нея, как би могла тя
да си остане вкъщи и да се посвети само на
отглеждането на децата си?! Ситуацията за
преценка винаги е конкретна.
– Коя е другата драма на съвременната

жена?

– Че никой не я е предупредил, че колкото
по-силна става, толкова по-слаби мъже ще за-
стават до нея. 
– Но мъжете май хич не обичат силните

жени. 

– Обобщението, което спокойно мога да на-
правя, е, че мъжете мразят да ги управля-
ват жени. Особено ако тези жени са кадърни
и властни. Това е страхотен удар по мъжко-
то им самолюбие.
– Вие пътувате много. Характерен ли е този

синдром за всички мъже, или важи само за бъл-

гарските?

– Нямам специални наблюдения за това. Но
понеже имам връзки с много издатели на За-
пад, мога да кажа, че там журналистиката и
издателската дейност не са така феминизи-
рани като в България. Там рядко ще видите
жена начело на голямо издателство, на голям
вестник, начело на телевизия. А тук, в Бъл-
гария, все повече жени въртят тези непосил-
ни дейности.
– Коя от жените, с които сте общували напо-

следък, ви е влязла под кожата?

– В Монте Карло се срещнах с внучката на
Жак Кусто – Селин. Тази жена е удивителна.
Тя е слаба и крехка, но се гмурка на неверо-
ятни дълбочини, снима акули, обучава деца в
гмуркане, пресича цялата планета, както аз
си отивам до Драгалевци и обратно... Магне-
тична е. Постигнала е толкова много, колко-
то нито една от българките, които позна-
вам, не е постигнала – силна е и в същото
време е толкова фина. А когато успее да се
докаже в някоя област, българката изведнъж
започва да се държи като мъж. Тестостеро-
нът є сякаш избива със страшна сила. Непри-
ятно ми е да гледам такива жени.
– Споделете как си представяте нашата

„Бела“?

– Вашата „Бела“ е усмихната, непринудена–

жена, влюбена в живота.
Интервю на Мариана ЯНЕВА
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„В
инаги съм изпитвала симпатия
към свой колега, който прите-
жава запомнящи се черти и за-
разителен характер – призна-

ва 39-годишната Ирина, преподавател във
„„
ВУЗ. – Когато той минава по коридори-
те на института, всички погледи са при-
ковани в него. Трудно е да не го забеле-
жи човек. Лекциите му са динамични и
емоционални, студентите го обожават, а
всички колеги се вслушват в думите му.
Мисля, че това са признаци на истинска
харизма.“

ИНСТРУМЕНТ ЗА ВЛИЯНИЕ 
Приписват я на хора, които са енергич-

ни, заразяват всички със своите емоции и
са в състояние да оправят настроението
на всички. За тях казват: „Той/тя пръска
енергия наоколо.“
„Аз не свързвам понятието „харизма“ с

енергията – възразява политическият пси-
холог Акоп Назаретян. – Когато казва-
ме „енергия“, разбираме „биополе“, а това

съвсем не е научен термин.“
Основното, за което специалистите са 

единодушни, е, че харизмата е особен ин-
струмент за оказване на влияние на лиде-
ра над групата. Излиза, че за да може да 
се изяви харизмата, притежателят є има 
нужда от публика. Социолози и политолози 
потвърждават, че харизмата е свойстве-
на за лидерите, за държавните глави и за 
водачите на политически партии. Ние от 
редакцията, в разрез с това мнение, на-
рекохме харизматични няколко личности с 
публични професии: актьори, спортисти и 
журналисти. Кое е общото между тях? 
Че могат да омайват, да „улавят“ с енер-
гията си цялата аудитория, да заразяват 
събеседника с емоцията си и ако е необ-
ходимо, да поведат след себе си цял ста-
дион. Те са изразителни и артистични. 
Извикват нашите симпатии от първия 
миг на общуването. Умеят да изслушват 
(поне оставят такова впечатление), про-
никват в чуждите проблеми и могат да 
убедят всеки в своята правота. Вродени 

ли са тези качества, или става дума за
умения, които при желание могат да бъ-
дат придобити?

ТАЛАНТЪТ ДА ПРИВЛИЧАШ 
ВНИМАНИЕТО 

В превод от гръцки „харизма“ (charisma)
означава „божествен дар“. В древна Гърция
са окичвали с това определение хора, нада-
рени да печелят вниманието на околните.
Християнството трактува харизмата

като духовен дар (например пророческия
дар на светците), даден свише и отли-
чаващ притежателя си от множество-
то вярващи. 
Терминът „харизма“ за първи път се из-

ползва в науката през 20-те години на ми-
налия век от германския социолог и ико-
номист Макс Вебер. Той определя три
типа политически лидери: традиционни,
бюрократични и харизматични. Според Ве-
бер харизмата е качество на личността,
признато за необикновено, и затова хора-
та, които го притежават, се смятат за
свръхчовеци, за надарени със свръхестест-
вени сили, от които простосмъртните
са лишени. Според Вебер харизматични-
ят лидер е уверен в себе си и е отли-
чен оратор. По правило той се появява в
периоди на социално-икономически или по-
литически кризи. Последователите му из-
питват към него безпрекословно доверие.
Днес определението, дадено от Макс Ве-
бер, не изглежда особено убедително. Ве-
роятно защото се опира само на исто-
рически материали и личности. Но след
като все още се появяват харизматични
лидери, значи има смисъл това явление да
бъде изучено по-сериозно.

ЛИЧНИ КАЧЕСТВА 
През XIX и XX век бе широко разпрос-

транена теорията за великите личности.

А ХАРИЗМА ИМАТЕ ЛИ?
Да поговоримДа поговоримДа поговорим

МНОГО ХОРА СИ МЕЧТАЯТ ДА ПРИТЕЖАВАТ 
ХАРИЗМА, Т. Е. ДА ПЕЧЕЛЯТ СПОНТАННО 
СИМПАТИЯТА НА ОКОЛНИТЕ. ОБСЪЖДАЙКИ 
ТЕМАТА В РЕДАКЦИЯТА, СЕ ОПИТАХМЕ ДА 
ОТКРИЕМ НЯКОЛКО ИЗВЕСТНИ ЛИЧНОСТИ, 
КОИТО СПОРЕД НАС СА ХАРИЗМАТИЧНИ. 
ТОВА СЕ ОКАЗА СЪЩО ТОЛКОВА ТРУДНО,
КОЛКОТО И ДА ДАДЕМ ФОРМУЛИРОВКА 
НА ОПРЕДЕЛЕНИЕТО „ХАРИЗМА“.
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Тя се базира на идеята, че всички извест-
ни исторически личности (Исус Христос,
Александър Македонски, Наполеон Бона-
парт и др.) притежават сходни необикно-
вени черти, които обикновените хора ня-
мат. Точно на тях се основава тяхното
величие. Може да се предположи, че ста-
ва дума за харизма, благодарение на която
тези властелини на мисълта и „управите-
ли“ на съдбата са управлявали народи, съз-
давали са империи и са завоювали света.
За да докажат тази теория, изследова-

телите направили списък от ключови ка-
чества, присъщи на харизматичните лиде-
ри. В него били включени повече от 100
различни черти на характера, които при-
тежавали знаменитите исторически лич-
ности. Тоест оказало се, че наричаните
„харизматични“ лидери са имали доста раз-
лични характеристики, което затруднило
и даже направило невъзможно откриване-
то на търсеното основание. Предположе-
нието, че формулата за харизма е еднаква
при всички лидери, се оказало невярно.

В ОЧАКВАНЕ НА БОГОВЕТЕ 
Социалните психолози определят хариз-

мата като свойство на човек, успяващ
да спечели признанието на широката об-
щественост. Казано с други думи, това е

съвкупност от индивидуални черти на ха-
рактера на определен човек – постъпки, 
начин на мислене, външни белези. И колко-
то и неправдоподобно да звучи, в някои 
случаи само външните белези са доста-
тъчни. Например конкистадорите, първи-
те европейци, стъпили в Америка, „заслу-
жили“ вниманието на коренните жители 
благодарение на... своите бради. Защото 
по лицата на индианците трудно „поник-
вала“ брада. В брадатите лица на завое-
вателите местните разпознали боговете, 
които според пророчеството е трябвало 
да изглеждат точно по този начин.
В общия случай обаче притежаването 

на подходяща външност не е достатъч-
но. Необходими са и редица други фактори 

– за да бъде забелязана и призната хариз-
мата, притежателят є трябва да се по-
яви на правилното място и в правилното
време. Харизматичният лидер може да се
появи там и тогава, където и когато за
него е сформирана „ниша“ от очакванията
на другите. За да засияе в обществото
нова харизматична звезда, е нужно въпрос-
ните „кандидати“ да съвпадат с търсени-
ята на това общество. Това може да ста-
не стихийно. Често харизматична личност
се появява, когато обществото се намира
в кризисен стадий на развитие. В страни
с дълги демократични традиции, със ста-
билна икономическа и социалнополитическа
ситуация има доста по-малки шансове за
появата на харизматични лидери.

СЦЕНИЧНИ ЗАКОНИ 
Изглежда, че механизмът на действие на

харизмата е много сходен със законите
на спектакъла – целият театрален орга-
низъм е настроен така, че да предизвик-
ва реакцията на публиката. Драматургът
пише пиеса, вслушвайки се в настроение-
то на потенциалните зрители. Режисьор-
ът от множеството предложени тексто-
ве избира този, който според него ще на-
мери най-жив отклик сред общественото
мнение. Актьорът, сумирайки усилията на

Една необикновена изложба, „поста-
вена в рамка“ от фотографа Ог-

нян Гешев, доскоро събираше погледи-
те и занимаваше вниманието на посе-
тителите в Централен военен клуб.
Авторът Огнян Гешев е оператор, за-
нимава се с професионален дизайн, фо-
тография и видеопродукции.
На първата си самостоятелна излож-

ба той представи 40 художествени
фотографии, които е избирал от дълго
време насам и е обработвал през по-
следните две години. На тези две го-
дини изтощителен перфекционизъм се
дължи въздействието на работите, ко-
ито въпреки високата условност и 
символика не изглеждат измислени. Мя-
рата е отличителна за изкуството 
на Огнян Гешев. Фотографът признава
красотата на света сам по себе си. В

желанието си да постигне възможния
оптимум авторът органично е съчленил 
естественото с режисираното – позво-
лил е на една действителност да по-
каже себе си там, където условността

неусетно въздейства. „Получи се кар-
тината на моите мечти. С тази из-
ложба исках да докажа, че художестве-
ната фотография има стойност“, спо-
дели на представянето Огнян Гешев.
Авторът беше уважен от свои колеги, 
сред които Петър Янкулов, инж. Миле-
на Илиева от „Трансгео“, Валентин Ва-
силев от „Валдекс“, много журналисти 
и от повечето свои модели. Моника
Христова, позирала за част от фото-
графиите, сподели, че с Оги работят
по няколко съвместни проекта, един
от които е документален филм.
И ние от списание „Бела“ не оста-

нахме равнодушни към красотата, уло-
вена от обектива на Огнян Гешев 
– първата откупена от изложбата 
творба „Форми“ вече украсява редак-
цията ни. 

ж в ж

Красота 
и ритъм
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LUMENE DOUBLE STAY 
– дълготраен фон дьо тен с минерали
Lumene, финландският лидер на па-
зара за декоративна козметика, 
лансира нов продукт, съдържащ
арктически аметист. Аметистът
не само предпазва кожата от
външни дразнители като замърся-
ване и температурни промени, но
и подобрява тона на лицето. Фон
дьо тенът с минерали Double Stay

осигурява равномерно покритие и
максимален комфорт на кожата, 
като є позволява да диша и да за-
пази натуралното си излъчване, 
без да лъщи. Пудрата Lumene Matte 

Harmony, която също съдържа 
арктически аметист, ще се лан-
сира едновременно с фон дьо тена
с минерали Lumene Double Stay. Тя 
не съдържа талк и не запушва по-
рите. Тоновете на пудрата и фон
дьо тена са еднакви, което уле-
снява потребителите в търсенето 

на желаните нюанси. 

Shock action body cream 

e най-новият антицелулитен
крем за тяло с бързо действие от
DEBORAH
Клиничните тестове доказват, че 
обиколката на бедрата намалява
с 3 см само след неколкоседмич-
на употреба, а кожата става по-
гладка, мека и еластична. Кремът
съдържа екстракт от синьо-зеле-
ни морски водорасли, екстракт от 
кафяви водорасли и кофеин. Си-
ньо-зелените водорасли предотвра-
тяват появата на нови мастни 
клетки, контролират образуване-

то на мастна тъкан и стимули-
рат синтеза на колаген. Екстра-
ктът от кафяво водорасло лока-
лизира мастните клетки и предо-
твратява повторното им образу-
ване, а кофеинът като активен 
дренажор превръща триглицеридни-
те депа в свободни мастни кисе-
лини и спомага за изхвърлянето им
от организма.

Красиви новиниКра н нКраКрар
LUMENE DOUBLE STAY L

р

режисьора и на сценариста, се превръща
в проводник на техния замисъл, заразявай-
ки залата с емоции. Актьорът е живот-
рептяща антена, която на свой ред е на-
строена да „предава“ и да „приема“ емо-
ционалния отговор на зрителя.
Когато говорим за харизматична личност

в широк смисъл, подразбираме човек, който
се занимава с публична дейност. Разбира се,
той може да бъде красив, да има одухотво-
рено лице и изваяно тяло, но може да има
и съвсем обикновена външност. Не това е
главното. Има няколко изисквания, които
определят силата на актьорския талант.
Преди всичко възприемчивост, способност
да „уловиш“ онова, което искат да внушат
текстът на автора и мисълта на режисьо-
ра. Аналогично е поведението на политиче-
ския лидер – той е длъжен да чувства си-
туацията. Второто изискване е да бъде из-
разителен – да умее да показва чувствата
си, да ги вербализира, като знае кога да го
направи демонстративно и кога – завоали-
рано. Когато е необходимо, да може да де-
монстрира и слабост, която в някакъв мо-
мент се оказва сила. И трето, извънредно
важно, да има чувство за екипност. Дори и
актьорът на сцената има нужда от диалог
с другите актьори, за да изпъкнат актьор-
ските му умения.

НАУЧИ СЕ! 
Можеш ли да се научиш на харизма? Не

– смятат някои специалисти. А и в по-
вечето случаи това хич не е необходи-
мо. Тези, които искат да „оправят“ све-
та, обикновено не успяват. Харизмата е
свойство на личността, което в опреде-
лен момент при дадени условия може да
бъде ефективно, но при други условия – 
вече не. Универсална харизма не същест-
вува. По-добре е да се научим осъзнато
да планираме и управляваме своето пове-

дение, да анализираме целите си и да се 
вслушваме в интуицията си, когато об-
щуваме с други хора. Само тогава ще ус-
пеем да постигнем целите, които сме си 
поставили. 
На друго мнение обаче е доктор Роналд 

Роджио, професор по психология в универ-
ситета в Макена (САЩ): „Мисля, че има 
вродена предразположеност към харизма, 
което означава, че много от нейните еле-
менти предстои да се развиват. Да взе-
мем за пример комуникативността. Мно-
го политици и публични личности прите-
жават ниво на комуникативност, по-ви-
соко от средното, като в процеса на ра-
бота я развиват, работейки над себе си. 
Внимание заслужава и емоционалната въз-
приемчивост – става дума за способнос-
тта да разчиташ емоционални съобщения, 

предавани от другите, и да се свързваш
с тях на емоционално ниво. Общувайки с
хората, харизматичният човек сякаш им
казва „Чувствам вашата/твоята болка“ и
точно това въодушевява другите.“
С други думи, няма нищо мистично и не-

изпълнимо. Ако искате да възпитате ха-
ризма у себе си, се налага просто да по-
работите за това. Първо се погрижете за
своята емоционална изразителност – уме-
нието да предавате емоции с помощта на
тялото, с изражението на лицето, с тона
на гласа си. Много е важно също да мо-
жете да управлявате своите емоции. След
като поработите над тези свои качест-
ва, дори да не ви се удаде да станете
харизматична личност, то със сигурност
общуването с останалите за вас ще ста-
не много по-леко и приятно.

А какво е харизма?
– Николай В., боксьор: „Не обичам сам да давам определения за себе си. Смятам, че харизмата е нещо,

което отличава един човек от другите хора. Нещо, което е необичайно в неговите маниери на поведе-

ние и се забелязва от останалите. В този смисъл това са качества, които при желание всеки може да

развие у себе си. Когато се роди, човек не знае каква ще е неговата мисия, с кого ще го срещне съдба-

та и какъв ще стане впоследствие. Това зависи от неговото собствено желание и от избора му. Смя-

там, че всеки има своя собствена харизма, няма еднакви хора, всеки е индивидуалност.“

– Ирина Г., актриса: „Тя е вяра в собственото ни предназначение. Аз не използвам думата „харизма“. За

мен харизмата е предопределеност, нещо, дадено от бога, за което човек няма особени заслуги. Но не 

талант. Човек може да изживее живота си, без да се реализира. А харизмата винаги е движение – изя-

вява се само тогава, когато си устремен към нещо. А понякога, дори и да искаш да живееш спокойно, не

можеш, защото нямаш право да не изпълниш своето харизматично предначертание. Когато ме характе-

ризират като харизматична личност, аз не търся значението на думата в речника, но разбирам какво 

искат да кажат хората.“

– Владимир П., дизайнер: „Харизматичният човек може да ти помогне да изразиш себе си така, както 

ти сам не би успял. Думата „харизма“ може да бъде заменена с „обаяние“. То е дадено на човек по приро-

да. Оказва се, че този, на когото му е дадено, може да се изразява така, сякаш говори с твоя вътрешен 

глас – казва това, което ти би искал да споделиш, но не намираш точните думи. Харизматичният чо-

век може да ти помогне да изразиш себе си, да отключиш своята същност. И в това е необикновената 

сила на обаянието му.“

– Милена Д., рекламен мениджър: „Харизматичната личност ти е интересна, защото ти на нея също 

си є интересен. Очевидно харизмата е нещо, което няма как да ни сполети неочаквано на 45-годишна

възраст. Според мен тя е или вродена, или придобита в семейството. Аналог на думата „харизма“ е ду-

мата „личност“. За съжаление в съвременния свят на шоубизнеса се раздуват и фалшифицират лично-

сти, показвайки се ежедневно на екран. А всъщност те с нищо не са интересни. Харизма – това е влия-

нието на личност, на което ти се поддаваш. Задължително обаче съществува и обратна връзка с чове-

ка, на когото харизматичните правят впечатление. Подозирам, че той за тях също трябва да е инте-

ресен. Иначе за какво да хабят харизмата си?“
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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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НЕВЕРБАЛНАТАкомуникация
В ПРОЦЕСА НА ИНТ

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       
ma s t e r c l a s s  К А Р И Е Р А

Н
евербалното общуване започва още
в първите секунди на срещата,на срещата,
преди да сте изрекли първата си
дума. 

ОЩЕ ДОКАТО ИНТЕРВЮИРАЩИЯТ 
ВЪРВИ КЪМ ВАС, ЗА ДА ВИ ПОЗДРАВИ, 
ТОЙ ВЕЧЕ ИМА ФОРМИРАНО МНЕНИЕ.

Вие седите и се подготвяте за въпроси-
те, които смятате, че ще ви бъдат за-
дадени, повтаряте наум обмислените от-
говори, докато външният вид, погледът,
позата и усмивката ви вече са формирали
солидно впечатление у интервюиращия.

Как се формира оценката 
за вас
Според резултатите от едно американско из-

следване оценката на представянето на ин-

тервю за работа се формира по следния начин:

7% въз основа на казаното от вас, 38% на база-

та на качеството на гласа ви и 55% се основа-

ват на впечатления, добити по „канала“ на не-

вербалната комуникация.

Върнете се назад в спомените си и по-
мислете за лекторите или учителите,

които сте слушали. Кои от тях изпък-
ват като най запомнящи се? Тези, които ват като най-запомнящи се? Тези, които
са били най-забавни и интересни, или оне-
зи, които просто ви представяха инфор-
мацията? Това не означава, че на интер-
вю за работа вие трябва да забавлявате 
интервюиращия (без шеги, моля!), но със 
сигурност трябва да отчетете факта, 
че не е важно само какво казвате 

НО И КАК ГО КАЗВАТЕ 
Ако твърдите, че сте заинтригувани 

от перспективата да работите за тази 
компания, но не показвате никакъв ен-
тусиазъм, посланието, което искате да 
предадете, няма да има ефект. 

НЕОБХОДИМО Е ДА ПОСТИГНЕТЕ СИНХРОН 
МЕЖДУ ДУМИТЕ, КОИТО ИЗРИЧАТЕ, 
И ЕМОЦИИТЕ, КОИТО ИЗРАЗЯВАТЕ. 

В същото време не забравяйте да про-
вокирате интереса на интервюиращия 
към себе си.
За тази цел се усмихвайте повече (но 

уместно!) и жестикулирайте умерено. С 
други думи, опитайте се да избегнете 

капаните, които невербалната комуника-
ци о е да ви за о и, и се ос арай еция може да ви заложи, и се постарайте
преживяването да е възможно най-прият-
но и за двете страни.

РЪКОСТИСКАНЕТО

Това е вашата първа среща с интер-
вюиращия. Човекът подава ръката си и
получава отпусната и влажна длан – не
много добро начало, нали?

РЪКОСТИСКАНЕТО ВИ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ТВЪРДО 
И ЕНЕРГИЧНО, НО НЕ И ЧУПЕЩО КОСТИ, 
А РЪКАТА ВИ – СУХА И ТОПЛА.

Вътрешната част на дланите е осо-

CMY

70 Бела, брой 3 (121), 2008

1
0
 г

о
д
и
н
и
 Б

Е
Л

А



Вие сте млади и енергични, 
любопитни и амбициозни, 
устремени сте към успех 
и добра кариера. Искате 
работа, която ви дава 
възможност за развитие 
и израстване и която 
едновременно с това 
ви харесва и доставя 
удоволствие... 
А толкова много неща ви 
вълнуват и привличат. 
Виждате възможности 
и предизвикателства 
навсякъде и във всичко. 
Но трябва да изберете 
една професия, една 
кариера. Невъзможно е да 
изпробвате всичко.
За човек с разностранни 
интереси е доста трудно да 
реши на каква кариера да 
се посвети. Той трябва да 
е наясно кои са неговите 
таланти и най-силни 
качества, за да разбере в 
коя професионална сфера 
ще постигне най-голям 
успех.

Разберете повече за себе 
си – кое ви вдъхновява и 
мотивира и коя професия 
е подходяща за вас – 
направете си MAPP тест.

Регистрирайте вашия код 
за подарък: BK0308.

„Мъдър е не онзи, 
който знае всичко, 
а който знае 
необходимото.”

Eсхил

      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

бено чувствителна към температурата.
Измийте ръцете си с топла вода, ако
са студени, или пък със студена в обра-
тния случай.

ПОЗАТА

Дори и в седнало положение бъдете из-
правени. Не става дума да стоите като
„глътнали бастун“, но покажете енергия
и ентусиазъм. 

ПРЕГЪРБЕНАТА ПОЗА ПРИДАВА УМОРЕН ВИД

и създава впечатление за недостатъчен
интерес към дискутираната тема.

ОЧИТЕ

Гледайте интервюиращия в очите, без
да се взирате в него, защото втренчени-
ят поглед изразява агресия. Понякога от-
мествайте за кратко поглед към ръцетер д р ц

на интервюиращия, но 

НЕ ГЛЕДАЙТЕ БЕЗЦЕЛНО В ТАВАНА 
ИЛИ В НЯКОЙ ЪГЪЛ НА СТАЯТА. 

Непрекъснатото оглеждане на помещение-
то, докато говорите, създава впечатление 
за липса на увереност или дискомфорт.

РЪЦЕТЕ

тикулирането естествено съпът-Жест
речта, но прекаленото размахва-ства р
ръце може да бъде разсейващо. не на 
такаСъщо т

ЙТЕ ДА ДОКОСВАТЕ УСТНИТЕИЗБЯГВАЙ

СИ, ДОКАТО ГОВОРИТЕ.И НОСА С

авайте се в огладало, когато раз-Наблюда
те по телефона – много вероятно говарят
ползвате подобни жестове и в ди-е да изп
та комуникация. Този трик ще ви ректнат
е да прецените кои от тях са под-помогне
и кои би трябвало да избягвате.ходящи 

ПАРАЗИТНИ ЖЕСТОВЕ

Няма нищо по-лошо от това някой да Н
си играе с косата си, непрестанно да 
щрака с химикалката си, да потропва с 
крак, да се върти на стола или несъз-
нателно да докосва части от тялото 
си. Старайте се да стоите спокойно на 
стола, ръцете ви да са в полезрението 
на интервюиращия и движенията ви да 
са премерени.

ДА СЕ ПОДГОТВИТЕ ДОБРЕ КАКВО ЩЕ КАЖЕТЕ,
Е ВАЖНО, НО ДА СЕ УПРАЖНЯВАТЕ В НАЧИНА,
ПО КОЙТО ЩЕ ГО КАЖЕТЕ, Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.

Не забравяйте, че невербалното съоб-
щение понякога може да „заглуши“ вер-
балното послание, което се опитвате 
да предадете. Стремете се към синхрон 
между вербалните и невербалните пос-
лания, за да постигнете ефективна ко-
муникация.

Рада ЙОСИФОВА,

психолог

Изпращайтте вашиите въпрооси или кооментаари зза публикуувания маатериал
на e-mmail адресса на автоора – l radda@@MAPPbg.ccom.

10  златни правила 
за успех, когато...
...ИСКАТЕ ДА ПОСТИГНЕТЕ ЦЕЛИТЕ СИ

1.Започнете с очертаване на по-общи цели. 

Тяхното реализиране може да се нуждае от 

чужда помощ, а също така може да зависи от 

външни фактори, които не сте в състояние да

контролирате.

2.Формулирайте целите си позитивно. „Ис-

кам да спечеля“ звучи по-добре, отколкото 

„Не искам да загубя“. 

3.Набележете си серия по-малки цели, пости-

гането на които да доведe до осъществя-

ването на крайната голяма цел.

4.Определете си приоритети, за да можете

да разпределите необходимите дейности 

рвъв времето.

5.Открийте мерилото за успеха. Определе-

те критериите си за успешно постигане 

на целите.

6.Правете равносметка на постигнатото 

през определен период от време. Отбеле-

жете пропуснатите възможности и неуспехите, 

както и успехите, с които сте постигнали зна-

чителен напредък.

7.Обстоятелствата са променливи. Затова

може да се наложи да променяте и целите 

си с течение на времето.

8.Формулирането на общи фирмени цели по-

средством диалог и дискусия е изключител-

но важно за успешното им постигане. В проти-

вен случай, когато те са формулирани автори-

тарно и наложени на екипа, той не е достатъч-

но мотивиран да ги следва и не се чувства об-

вързан с тях.

9.Дайте публичност на целите си. Така ще

имате по-големи шансове да получите по-

мощ и градивна критика.

10.Представете си какъв успешен месец 

ви предстои и каква добра година се оч-

ертава. И направете всичко възможно това да

се случи.
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П
оне ден преди интервюто об-
мислете с какво ще се облече-
те. Ако имате само една офи-
циална дреха в гардероба си, из-

вадете я и я проверете за петна и дуп-
ки от молци. Да не се окаже в послед-
ния момент, че трябва да отидете на
интервюто голи. 

За да изглеждате 
адекватно

Официалната дреха не е задължител-
но да е строг костюм. Облеклото впро-
чем трябва да съобразите с работата,
за която кандидатствате. Ако отивате
в банка, правилният избор действител-
но е строг костюм, но ако отивате в
рекламна фирма, можете да си позволи-
те и по-свободна елегантност. Важно е
и дрехата да подхожда на фигурата ви.
Облекло от типа „Аз съм секси“ може и
да ви осигури компания в нощен бар, но
едва ли ще впечатли работодателя. 

Това, на което задължително

трябва да заложите,

е елегантността.

Избягвайте блузи в етностил, бели чо-
рапи (особено ако сте мъж), къси и при-
лепнали поли и рокли във фолк формат,
потници с тънки презрамки (още повече
ако до тях се мъдрят цветните през-

рамки на сутиена ви), екстравагантни 
бижута и силен вечерен грим.

Дрехите ви трябва да са чисти 
и изгладени, а обувките ви – 
надлежно почистени. 

Съветваме ви и да ухаете свежо, но не 
изливайте флакона с парфюма върху ко-
сата си. Казахме „да ухаете“, а не „да 
миришете“. Не използвайте прекалено 
натрапчиви дезодоранти и парфюми. За-
ложете на тези със сапунена миризма.
Погрижете се косата ви да е чиста, 

сресана и оформена в подходяща приче-
ска. Ако носите шапка, задължително я 
махнете 5 минути преди да влезете и 
оправете непокорните кичури. Дамите с 
екстравагантни зелени и лилави кичури 
трябва да помислят много добре дали 
тази прическа се връзва с поста, който 
искат да заемат.

За да сте 
по-спокойни

Организирайте добре времето си пре-
ди интервюто, така че да не се налага 
да бързате и да правите всичко в по-
следния момент. Това винаги създава па-
ника и е предпоставка да си „забравите 
мисълта“. Вечерта преди интервюто си 
легнете навреме. Не прекалявайте с ал-
кохола, за да не се събудите с главоболие 
или още по-лошо – с махмурлук. 
Проучете в подробности къде точно се 

намира фирмата, в която сте поканени 
на интервю, и какъв транспорт ще из-
ползвате, за да стигнете дотам. Преце-
нете и колко време ще ви е необходимо, 
за да стигнете до мястото на интервю-
то, и за собствено успокоение отидете 
на срещата с 5 до 10 минути по-рано.

Преди да тръгнете, 
не забравяйте
да вземете със себе си
необходимите документи –
най-вече автобиографията
и дипломата/дипломите си.

Не прави добро впечатление още на
първата среща с евентуалния си работо-
дател да се извините, че сте забравили
нещо толкова важно.

След края 
на интервюто

не се отпускайте и не показвайте чув-
ствата си. Дръжте се до последно веж-
ливо с всички – даже и с портиера. Не-
винаги работодателят има време и въз-
можност да се обади на всички явили
се кандидати. Добра е, след като сте
уточнили в какъв срок да очаквате ре-
зултат от интервюто, и вие да го по-
търсите. Дори и да не сте одобрени,
приемащият обаждането ще ви даде ин-
формация как сте се представили. И ако
сте направили добро впечатление, ще ви
има предвид при освобождаване на под-
ходящо място.

ЕтикетEтикетEтикет

Тази статия е плод на съ-

трудничеството ни с Аген-

цията по заетостта. АЗ е

изпълнителна агенция към 

министъра на труда и соци-

алната политика за реали-

зиране на държавната поли-

тика по насърчаване на зае-

тостта. Със своите трудови посредници в 105

бюра по труда в страната тя подпомага трудо-

вата реализация не само на лицата, които се ре-

гистрират като безработни, но и на всеки тър-

сещ работа или съвет как да извърви своя про-

фесионален път. Освен от сайта на агенцията 

(www.az.government.bg gg.) съвети можете да по-

лучите и на телефон 02/980-87-19.

ПРЕДИ и СЛЕД 
интервюто

ПППППоПосППосПосПосПоссПППППо тартар ййййййайтайтй е сее е дда наааааа наа а еееееееееее еее

ззакзакзакзакзакакакзакзаккъснъъснснъсъсъсъсъсъсс явяваяваявая те.те.т  На НаННН лили ии

ссссмясмяс таттатте,еееее, е, чеече ечччччче товтовт а 

ииииинтервервю ею е ваававав жножнжноножжножножнжжнжжн  зазаз зззаа 

ввввасвасв ? Тогаава ва му поссспо вевевеее---вееееевевевеееевееевеевеевее

тттеттетттете пе повеовечече усиисисисиусилияилииялиялияияиияияиялияи .... 

ИИИИИ зИ зИ а ссведведдведведвееддденеенениениениенееенининие,ее,е, татазтазтазттазт ииии и 

ббббялбялбялбялбялбялбялбялббб лбб ааа ча ча ча ччантантантантнта ха а ха ха ха ххичич ч не не нене не се сесеесе 

ввръвръвръвръръврвввввввр звазвазвазвааа сс с  с с черчерчерерчерниянияниянни  ст стстстстсттрогрогрогрогрогро  

коскоскоскосккосососостюмтюммтюмтюмтюмтюмтюм

Важно е не само как ще говорите и как ще се държите
на интервюто за работа. Не подценявайте външния си вид.
В България все още посрещат по дрехите, за да изпратят
по акъла. Постарайте се да се надъхате със спокойствие
преди самото интервю, за да излезете спокойни от него.

CMYK
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В
днешния делови свят не
е достатъчно да бъдеш
професионалист в своя-
та област. Все по-важно

става да демонстрираш добри
маниери и да създаваш ком-
форт за останалите, с кои-
то общуваш служебно. Изуча-
ването на законите на биз-
нес етикета ще ви помогне
да промените имиджа си към
добро.
Съвременната делова дама е

препоръчително да владее ези-
ка на жестовете, към кой-
то спада и ръкуването. То е
начало на всеки делови кон-
такт.

РЪКОСТИСКАНИЯ РАЗНИ

Вариантите на ръкуването
разкриват културните разли-
чия, а не личността на ръку-
ващия се. Затова не съдете
за човека по начина, по който
той ви стиска ръка.
Ако посрещате чужденци на-

пример и решите да използва-
те поздравите, които са оби-
чайни за тях, това може да
се изтълкува като проява на
специално внимание и уваже-
ние към страната, откъдето
идват гостите ви, и да се
възприеме като особено лю-
безен и насърчителен жест.
Различията по света се свеж-
дат до това

КОЙ ПРЪВ ПРОТЯГА РЪКА

за поздрав и колко дълго се за-
държа ръкостискането. В ня-
кои страни от Арабския свят
ръкуването с жени например е
забранено. Когато сте в чуж-
да страна, е добре да спазва-
те приетия там начин за поз-
дравяване.
�В повечето държави от Ев-

ропа е възприето жената пър-
ва да протегне ръка, ако иска
да бъде поздравена. При ръку-
ването обаче винаги се спазва
и служебната йерархия.

ПО-ВИСОКОПОСТАВЕНИЯТ ПРЪВ 
ТРЯБВА ДА ИЗЯВИ СВОЕТО ЖЕЛАНИЕ

ЗА РЪКОСТИСКАНЕ.

В Европа маниерът на ръкос-
тискането обаче постепенно
изчезва от протокола, макар
и все още да се смята за знак

на уважение и съгласие (в сми-
съл на договореност – „да си
стиснем ръцете“). �В САЩ
хората се ръкуват в начало-
то и в края на всяка среща, и
то със силно и солидно ръку-
ване, което включва две-три
ръкостискания. �Във Фран-
ция ръкостискането прилича
на леко и бързо разтърсване
на ръце. �В Белгия също ува-
жават бързото и леко ръкос-
тискане. �В Германия се ръ-
куват крепко, само с едно ръ-
костискане. �В Италия ръку-
ването е много важен жест
на доверие, затова пропуска-
нето му навежда на съмнения
за перфектността на отно-
шенията и договореностите.
�В Швеция е прието, като
се ръкувате, да гледате дру-
гия в очите. �И в Швеция,
и в Русия ръкостискането е
крепко. �Съвсем други са нра-
вите обаче в Арабския свят,
където прилагането на ръкос-

тискане има свои специфич-
ни особености. Там хората се 
ръкуват по няколко пъти на 
ден – всеки път, когато се 
разделят или отново се срещ-
нат в рамките на един и същ 
ден. Ще е от полза да знае-
те, че е важно да се ръкува-
те първо с най-важните лич-
ности, като не пропускате да 
ги гледате в очите. Арабски-
те жени и мъже не е прието 
да се ръкуват помежду си, но 
ако се налага арабка да се ръ-
кува с арабин, мъжът е длъ-
жен да покрие ръката си с 
ръкава на дрехата си и едва 
тогава да я подаде за поздрав. 
От своя страна жената също 
протяга ръката си, покрита 
с широкия ръкав на дрехата 
є. Това се прави, за да се из-
бегне непосредственият допир 
на голата кожа. �В Азия ръ-
куването е по-деликатно, при-
дружено с кратко разтърсва-
не. Ако внимателно наблюда-

вате, ще разберете, че обик-
новено мъжът чака жената да 
реагира първа, преди самият 
той да протегне ръка. Ако 
дамата не подаде ръка, не го 
правете и вие. �Ръкуването 
между мъже и жени не е при-
ето и в Индия. Освен това, 
за да си тръгнете, ако сте 
поканени от индийски дома-
кин, трябва да вземете съгла-
сието му. Това е съвсем фор-
мално запитване, но задължи-
телно заради етикета. Така 
е официално прието. �В Ла-
тинска Америка се ръкуват с 
леко до умерено хващане на 
ръката на няколко пъти. �В 
Япония трябва добре да пре-
цените предварително дали да 
се ръкувате, или да се покло-
ните. Или пък да направите 
и двете. За да се ориенти-
рате по-бързо и по-лесно, на-
блюдавайте какво прави дома-
кинът ви.

Дарин НИКОЛОВ

ПОДАЙ РЪКА

CMY

73Бела, брой 3 (121), 2008

1
0

г
о
д
и
н
и
 Б

Е
Л

А



Тя и ТойТя и ТойТя и Той

В
секи познава поне една 
любовница. И този, кой-
то седи до теб, и тази, 
която седи до него. Лю-

бовниците са повече незнайни, 
отколкото знайни, и повече 
невидими, отколкото видими. 
Само киното и клюките ги 
вадят от анонимността им. 
Или поне се опитват. Любов-
ниците пълзят между другите 
имена в телефонните указате-
ли, промъкват се в посланията 
на рекламите, шепнат между 
казаното и премълчанато 

СЪТВОРЯВАТ БЕЗВРЕМИЕ 
ОТ ЛИПСАТА НА ВРЕМЕ 
Идеята за този текст се 

роди в разговор между две 
любовници. „Би ли направила 
това заради мъж, когото оби-
чаш?“ – попита първата. „Не 
знам – отговори втората. – 
Никога не съм имала мъж само 
за себе си.“ – „Хм. Можеш да 
пишеш за това“ – каза пър-
вата. „Да – каза втората. – 
„Портрет на любовницата 

като млада“ или „Портрет на
любовницата като щастлива“.
– „Защо пък?“ – попита пър-
вата. „Защото любовницата е
щастлива, докато е млада“ – 
каза втората.
Познавам и двете мадами.

Втората беше закоравялата
любовница. Имала е седем дъл-

ги връзки, в шест от които
е била любовница. Женените
мъже са се редили в живота є
като думите, които є идват
на последния чужд език, кой-
то е учила. Мъжете са я на-
учили да бъде любовница. Сре-
щала ги е, когато не е има-
ла цел. Търсила е нещо, което
не е знаела какво е, но винаги
го е намирала в женени мъже.
Била е на „тихия фронт“,

където според всички оста-
нали няма нищо ново. Даже

не няма нищо ново, а напра-
во няма нищо. Донякъде всич-
ки останали са прави, защото
любовницата не е заключва-
ла връзката си, понеже е зна-
ела, че никой няма да отво-
ри тази врата. Нейната лю-
бов е протичала в безвремие,
в което са 

САМО ТЯ, МЪЖЪТ 
И ЛЮБОВТА ИМ 

Затова на никого не е позво-
лявала да я съди. Понеже ни-
кой не би могъл да я разбере,
освен друга любовница. Била е
щастлива и е приела да бъде
такава. Не е разбирала думи-
те на свои приятели, че от
любовницата може да стане
нещо много повече. Не е иска-
ла да бъде нищо повече. И коя
е впрочем по-голяма от лю-

бовницата? Законната съпру-
га или сериозната приятелка?
За тази любовница съпругата
е като онзи 25-и кадър, кой-
то действа на някакво подсъз-
нателно ниво, но не се виж-
да отчетливо. Според нея съ-
пругата е Другата. Любовни-
цата не търси отпечатъците
на Другата върху мъжа, кого-
то обича. За нея сприятеля-
ването със съпругата е също
толкова извратена перспекти-
ва, колкото и да гледа порно
със собствените си родители. 

ТЯ НЕ РАЗВАЛЯ 
СЕМЕЙСТВА 

и почти не се интересува от
тях. Това, че не разрушава, е
нейното създаване. За други-
те любовницата е грешница
с лоша репутация. Но поняко-
га те си мислят, че може би
единствено тя ще отиде в
рая на любовта, защото спо-
ред тях за любовницата адът
е тук, на земята. Според дру-
гите тя никога не е имала

Аз съм любовницатаАз съм любовницата
ГИ СЪДИМ, НО НЕ ГИ ПОЗНАВАМЕ ПОВЕЧЕ. ВСЯКА ЖЕНА Е БИЛА 

ЛЮБОВНИЦА. ВСЯКА ЖЕНА Е КОНСУМИРАЛА ИЗНЕВЯРАТА 
НА ЖЕНЕН МЪЖ ИЛИ ПОНЕ Я Е ПОЖЕЛАВАЛА.

в к в к

ЛЮБОВНИЦАТА Е ЩАСТЛИВА, ДОКАТО Е МЛАДА
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мъжете само за себе си. Спо-
ред нея ги е имала. Тя нарича 
женените мъже, които обича, 
„моите мъже“. 

ПО-ЛЕСНО СЕ РАЗДЕЛЯ 
С МЪЖЕТЕ СИ 

защото никой не може да є 
ги отнеме. Всъщност мъжете 
остават в нея завинаги, поне-
же никога не ги е имала по 
друг начин. 
Винаги е на разположение и 

може да бъде разпозната по 
самотата, с която може да 
живее. Само в самота може 
да прекали със сълзите и ал-
кохола. Когато се напие, не се 
контролира. Кръстосва крака, 
пали цигара и изпраща съобще-
ние на мъжа, когото обича и 
който е при жена си. Защото 
си въобразява, че мисълта за 
него е присъствие, което може 
да я избави от самотата.
Любовницата опознава любо-

вта по някаква своя програма, 
спусната є незнайно откъде. И 
тя като всички останали жени 
вдига тостове за любовта. 
Иска да є гледат на карти за 
любовта. Гледа филми за любо-
вта, говори и пише за любов. 
Ако махнем любовта и при-

емем, че е служила на мъже-
те само за да си доказват, че 
могат да бъдат с още една 

ена, за какво са є служили
е на нея?

ЗА ДА Є ДОКАЗВАТ, 
ЧЕ Е МЛАДА

Когато любовницата прес-
тане да бъде щастлива, значи
вече е остаряла. Да бъде лю-
бовница, е лукс, който вече не
може да си позволи. Нещасти-
ето не идва само от години-
те. Не е свързано само с въз-
растта. То е по-скоро няка-
къв момент.
Тогава в живота на любов-

ницата настъпва тишина.
Временна, като тази, която
трябва да спазваш между два
и четири часа следобед. Тя
престава да крачи уве-
рено по своя път, без 
да има нужда от под-
крепата на деца, съпруг 
или приятели, които я под-
канят да бъде нещо повече,
и започва да осмисля съдбата
си. Да бъде любовница, е било
за нея някаква 

ИДЕЯ ИЛИ РЕЛИГИЯ 
В нейната, както във всяка 

религия, има елементи на фа-
натизъм и разруха. Колко сил-
ни са тези елементи, зависи
от обстоятелствата и въз-
растта. Когато те започнат
да я разрушават, любовница-
та започва да иска не нещо
повече, а нещо друго. Религия-
та, която е изповядвала досе-
га, вече не я изразява. 
Един ден престава да бъде 

любовница и отстъпва мъжете
на собствените им жени. А на
себе си отстъпва правото на
нещо друго. Така се случи на
тази, втората, закоравялата
любовница, за която ви раз-
казвам. Тя престана да обръща
внимание на женените мъже и
започна да среща други.
Когато се омъжи, тя не

страдаше заради любовниците
на мъжа си, защото бе свик-
нала мъжете в живота є да
не бъдат само нейни. И защо-
то знаеше, че любовницата не
може да бъде нищо повече. 
Това є се случи, когато изле-

зе от тихия невидим фронт,

както го наричат другите
(тя го наричаше безвремие), и
остана само в истинския жи-
вот. Нищо в нея не се изгу-
би. Нищо в нея не умря. Само
помисли за смъртта. Не ис-
каше да изчезне между други-
те имена в телефонните ука-
затели, в посланията на ре-
кламите, между казаното и
премълчаното, в безвремие-
то на живота си. Пожела си,
ако умре първа, на гроба є да
дойдат съпругът и децата є.
Защото мъжете, на които е
била любовница, не идват на
гроба. Тя ги отнася в него. 

Мирослава ИВАНОВА

под

ЕДИН ДЕН ПРЕСТАВА ДА БЪДЕ ЛЮБОВНИЦА 
И ОТСТЪПВА МЪЖЕТЕ НА СОБСТВЕНИТЕ ИМ ЖЕНИ. 
А НА СЕБЕ СИ ОТСТЪПВА ПРАВОТО НА НЕЩО ДРУГО

ж б С

же
теНИКОЙ ДРУГ НЕ БИ 

МОГЪЛ ДА Я РАЗБЕРЕ 
ОСВЕН ДРУГА ЛЮБОВНИЦА

Неустоими мартенски 

предложения
През нежния месец март пар-
фюмерийните селебрити марки
Naomi Campbell, Christina Aguilera и 
Gabriela Sabatini ще изненадат сво-
ите почитатели с изключител-
но атрактивно предложение. В ма-

ините за парфюмерия и козме-
тика в цялата страна ще бъдат
предлагани специални комплекти
в красиви празнични кутии, кои-
то ще съдържат ЕDТ или Т ЕDP вP

комбинация с боди продукт (боди 
лосион 200 мл, душ-гел 200 мл или
дезодорант 150 мл) и ексклузивен 
подарък – спирала Masterpiece от
MAX FACTOR на стойност 18,50 
лв. Комплектите ще бъдат пред-
варително опаковани и според мар-
ката и съдържанието им цените 
ще варират между 64 и 88 лв.

Златно докосване от Palette 
Златото винаги е било сим-
вол на лукс и стил. Затова
Schwarzkopf&Henkel ви предста-l

вят новата луксозна серия бои за
коса, които придават златен бля-
сък на русата коса: Deluxe Gold 

Gloss Blonds. Новата марка пред-
лага три нови нюанса с цвят на
бадем, канела и мед – и всички 
с иновативния златисто бляскав
ефект, уникален за Schwarzkopf.

Подобно на магия, серията Palette

Deluxe Gold Gloss Blonds придава на 
най-горещите руси цветове луксо-
зен и очарователен блясък на чис-
то злато. Серията Pallete Deluxe 

Gold Gloss Blonds вече е достъпна
в търговската мрежа в желания 
избор от три различни нюанса, ко-
ито ще придадат разкошно златно 
усещане на косата ви навсякъде: 

� 204 Златисто бляскав бадем � 
345 Златистo бляскав мед � 455 
Златистo бляскава канела. Препо-

ръчителна цена: 5,59 лв.

р
Неустоими мартенски Н гази

Красиви новиниКра н нКраКрар

CMY

75Бела, брой 3 (121), 2008Б б й 3 (121) 2008

1
0

г
о
д
и
н
и
 Б

Е
Л

А



А
за киното това е добър 
начин да се... спечелят 
повече зрители (най-вече 
зрителки!). Драмата из-

невяра и свързани с нея прес-
тъпления спокойно може да се 
обособи като отделен жанр. 
В нея има от всичко по мал-
ко – любов, фатални жени, 
отмъщение и интриги, пикан-
терии, раздели и много, мно-
го сълзи. А някои филми на 
тази тема стават пословични 
и често са повод за разпалени 
женски дискусии на маса от 
сорта: „Пък тя му изневери/
го съблазни/разведе го/качи му 
се на главата/разказа му игра-
та точно както една бивша 
моя приятелка/гадната ми сес-
тра/противната съседка/ом-
разната колежка направи.“
Смятах, че списъкът с лю-

бовниците в киното е без-
крайно дълъг. Но когато ко-
лежката Мира ме провокира 
да го направя, забелязах една 
важна подробност – на жени-
те любовници е отредена

ВИНАГИ 
ВТОРОСТЕПЕННА РОЛЯ! 
Дали от пуритански подбу-

ди, дали просто от сексизъм, 
или по някаква друга причи-
на, те никога не са в главна-
та роля. Обикновено гледаме 
филм, в който съпругът из-
неверява на жена си, и това 
минава за истинска класическа 
ситуация. Но примерите за 
жена, която се залюбва с же-
нен мъж, са отчайващо малко. 

И на всичкото отгоре трудно
може да се сетите коя беше
любовницата, защото, както
стана ясно, тя е жената на
втори план. Жената в сянка.
Все пак се постарах да си

припомня няколко подобни
филма. С тяхна помощ ми-
сля, че ще успея да „излъча“
най-популярните „модели“ ки-
нолюбовници.

ЛЮБОВНИЦАТА ВАМПИР

ФИЛМ: „ФАТАЛНО ПРИВЛИЧАНЕ“

Щом като веднъж те е на-
белязала, тя няма да те ос-
тави на мира. Направо е го-
това да ти изпие кръвчица-
та, да ти изсмуче паричките,
да ти съсипе живота. Дето
се вика, щом няма да си неин,
няма да те има и никоя дру-
га. Пък била тя и собствена-
та ти съпруга. Глен Клоуз е
квинтесенцията на този образ.
Спомнете си само как изпива-
ше с поглед Майкъл Дъглас при
първата им среща. След един
страстен уикенд нейната геро-
иня Алекс решава, че е откри-
ла мъжа на живота си. Пробле-
мът е, че той е на друго мне-
ние и се опитва всячески да се
отърве от нея. Но тя никога
не се отказва. При прожекции-
те на филма разгневени зрите-
ли скандират: „Застреляй тази

кучка!“ Във времена, в които
все повече във въздуха витае
думата СПИН, „Фатално при-
вличане“ се превръща в ембле-
матичен за много мъже. Поне
ги кара да се замислят доста,
преди да кръшнат.

ПРЕНЕБРЕГНАТАТА СЪПРУГА

ФИЛМ: „МАЛКИ ДЕЦА“

На пръв поглед тя си има
всичко: съпруг, дете, финансо-
во благополучие. Няма я един-
ствено тръпката. Като всяка
отегчена домакиня тази жена
се задушава от своето еже-
дневие. И за капак вече не пра-
ви секс с мъжа си. Ами, как-
во є остава, освен да потър-
си щастието си извън брач-
ното ложе. Като Кейт Уин-
слет в този чудесен филм, за-
сягащ доста болни теми за за-
костеняла Америка. Героиня-
та є Сара Питърс просто не
харесва живота си. Не харес-
ва извратения си съпруг, кой-
то предпочита „да лъска бас-
туна“ пред компютъра си вкъ-
щи, не харесва и останалите
майки на детската площадка,
които є напомнят безрадост-
ното є съществуване. Харес-
ва единствено красивия тат-
ко, който всеки ден води сина
си тук. Ами, естествено, че
ще започне връзка с него, напук

на всички! Да, незадоволените
жени са способни на всичко.

ТЪРСАЧКАТА 
НА СИЛНИ УСЕЩАНИЯ

ФИЛМ: „ВРЕДА“

Жената, за която ще говоря,
е нещо като продължение на
горния тип любовница. И тя
си има всичко, но иска да опи-
та и нещо пї така. Тя е с ха-
зартно мислене – не є пука да
загуби всичко заради своя лю-
бовник. А обикновено с това
причинява страдание не само
на себе си. Точно като Жули-
ет Бинош в този филм, об-
веян с лоша слава заради дос-
та разкрепостените еротич-
ни сцени в него. Въпреки че
е сгодена за красив и богат
младеж, син на депутат от
британския парламент, герои-
нята си позволява да започне
паралелна връзка с... баща му.
Джеръми Айрънс е напълно об-
себен от нея и дори е готов
да се разведе със съпругата си.
Но такива жени не се подда-
ват на опитомяване. За тях
е много по-лесно да се скрият
зад удобния си брак и да про-
дължат да правят секс с друг
мъж. Те никога не могат да се
влюбят истински и си оста-
ват егоистични кучки, които
по традиция свършват зле.

ЛЮБОВНИЦАТА ЖЕРТВА

ФИЛМ: „АПАРТАМЕНТЪТ“

Влюбваш се в един мъж и
той се оказва уникален, непов-
торим, но и малко... женен. Е,
все пак той е истински джен-
тълмен и обещава, че ще се
разведе със съпругата си. Обе-
щава го всеки път, когато се
видите, и за по-сигурно ти
прави скъп подарък. И ти не
спираш да му вярваш, докато
в крайна сметка разбираш, че
той никога няма да остави
жена си. Най-често това се

Той, тя и другатаТой, тя и другата
Л
НА КОЯТО СЕ ГЛЕДА С ЛОШО 
ОКО. ВСЕ ПАК ТЯ Е ТРЕТАТА

СТРАНА В КЛАСИЧЕСКИЯ 
ЛЮБОВЕН ТРИЪГЪЛНИК.
ИЛИ АКО ЩЕТЕ – ТРЕТАТА 
ДУПКА НА КАВАЛА. 
И ПО ТРАДИЦИЯ РАЗТУРЯ 
СЕМЕЙСТВА ИЛИ Е ПРИЧИНА 
ЗА ВСЕВЪЗМОЖНИ 
ЕМОЦИОНАЛНИ СЪТРЕСЕНИЯ.

НищНищНищщНищщщщщНищооо ччччччо еее той е женен, любовтвта на тези два-

матмататтттттм та аа еееееаа  то тотолклкова ва силсилна и дори смсмъртта не 

можожжжжжжжжжжее е дддддде е е да яа яа я ун унищоищоищожи. Кр Красна оречива е размя-

натттттттта наа нннннннааа наа па па огллогледиеди мемееждужджд  Роми м Шнайдер и Ми-

шеллллллл Пи ПиП ПиП ПП ПиПиПииПи Пи П П ПП Пи ПП ПП колколколк и ви в „Н „Н„ ещаещащааещаатааа а татата отот о живота“
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случва с безволеви жени или с 
такива с ниско самочувствие, 
на които не им остава друго, 
освен да посегнат на живота 
си. И Шърли Маклейн го прави 
в този класически филм с пет 
„Оскара“. Добре че е Джек Ле-
мън, чиято квартира шефове-
те му използват за любовен 
терен. Той е храбрият рицар 
(в случая – незабележим коле-
га), който на всичкото отго-
ре е тайно влюбен в нея. Ех, 

някои жени наистина са пре-
калено слепи. Витаят в обла-
ците и мечтаят за брадпито-
вци, вместо да видят, че го-
лямата любов им е под носа.

НЕПУКИСТКАТА

ФИЛМ: „НЕЩАТА ОТ ЖИВОТА“

Някои жени не държат да са 
непременно на първо място в
живота на един мъж. Доста-
тъчно е да го имат доста-
тъчно време за себе си, ма-
кар и той да си има съпруга.
Те не се чувстват пренебрегна-
ти, нито ощетени, стига на-
истина въпросният мъж да им
засвидетелства постоянно сво-
ите чувства. В този случай и
липсата на брак помежду им
не е голяма драма. Роми Шнай-
дер в този филм е типичният
пример за независима жена. Но
и за истински щастлива жена.
Между нея и Мишел Пиколи се
усеща химия, толкова успеш-
но продължила в няколкото им
съвместни филма. „Нещата от
живота“ като че ли си остава

най-доброто заради прелестна-
та Роми. Не мога да си пред-
ставя друга актриса, която
толкова истински да пресъзда-
ва влюбената жена, готова да
се жертва за своя любим.

ИЗКУСИТЕЛКАТА 

ФИЛМ: „НЕВИННИ ГОДИНИ“

Или фаталната жена. Тя се
появява точно тогава, кога-
то животът на един мъж из-
глежда гладко подреден. Не че
го е целяла, но просто така
се случва. Обикновено мъжът
е привлечен от различността
на тази femme fatale. Зато-
ва и се чувства толкова при-

вързан към нея. Много пове-
че, отколкото към законната
си съпруга. Пък и забраненият
плод винаги е по-сладък. И по-
привлекателен, ако става въ-
прос за Мишел Пфайфър. Роля-
та на графиня Оленска, която
предизвиква истински ураган в
сърцето на доскоро щастли-
во сгодения Даниъл Дей-Луис, е
едно от върховите є постиже-
ния. Пфайфър като че ли е ро-
дена да страда на екрана (дос-
татъчно е да си припомните
и ролята є в „Опасни връзки“).
Това е и положението с изкуси-
телките – те никога не разби-
рат смисъла на щастието.

Ивайло ТОДОРОВ
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Очакваме вашите въпроси
� Ако сте се озовали в безизходица, ако сте се сблъскали с проблем, който не можете да решите, помолете психолога Райна Анге-

лова 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 психолога“. � Ако се чувствате несигурни и притеснени в общуването, запишете се в тренинг група по общуване на телефон 

0898/57-06-95.РайРайРайайРайРайРаййнннннннананааааана аа нна ааанннааа наааннаааааа ннааннааананаананаааннаааннаааааанааанааа АнгАнгнгнгАнггААА елоеелелолоелолелоовававвавваввавававававв

м и к р о ф о н  з а  п с и х о л о г а

Т
я винаги идва неочаквано. 
Една недискретност или 
едно самопризнание въз-
пламеняват онази ярост, 

непознаваща предели и немис-
леща за последствията. Из-
гарящата болка и чувството 
за унижение я превръщат в 
изпитание с неизвестен край. 
Изневярата 

ОТВАРЯ 
НАРЦИСТИЧНА РАНА 

която е лишена от свойство-
то да зарасте напълно. Поя-
вата на онзи невидим трети 
в двойката подкопава основи-
те, върху които се гради до-
верието между двама души. 
То сигнализира за проблеми, 
неосъзнавани от партньорите 
до този момент.

ТЯ НИКОГА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ 
ВЪЗПРИЕМАНА КАТО НЕЩО 
НЕЗНАЧИТЕЛНО. СЛЕД НЕЯ НИЩО 
НЕ Е СЪЩОТО.

Като психолог съм чувала 
различни изповеди по темата. 
От болезнено-непреодолимото 
„Не мога да забравя“, през от-
мъстително-комплексарското 
„Нито аз, нито тя/той“ и на-
лудничавото инфантилно-запла-
шително (простете за опреде-

лението!) „Ще разкажа всичко
на децата“, та до екзалтира-
ното „След изневярата се оби-
чаме повече от всякога“. Ис-
тина е, че изневярата

ТРАСИРА НОВ ЕТАП 
както в индивидуалния жиз-
нен път на всеки един от
партньорите, така и в исто-
рията на двойката.

ТЕЗИ, КОИТО НЕПРЕКЪСНАТО 
ОПРЕДЕЛЯТ ВСЯКО ДЕЙСТВИЕ 
НА ЧОВЕКА ДО СЕБЕ СИ КАТО 
ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА НАЛИЧИЕ 
ИЛИ ЛИПСА НА ЛЮБОВ, ИЗПОЛЗВАТ 
ИЗНЕВЯРАТА НА ПАРТНЬОРА 
(КОЯТО МОЖЕ ДА Е ДОРИ САМО 
ЗА ЕДНА НОЩ), ЗА ДА СЕ ВЖИВЕЯТ 
В РОЛЯТА НА ЖЕРТВА.

След сълзите, обидите, скан-
далите и насилствено изтръг-
натите клетви за вярност
настъпва 

ВРЕМЕТО НА ВЕЧНИТЕ 
НЕДОВОЛСТВА 

И ПОДОЗРЕНИЯ 
Провинилият се партньор

трябва да дава все повече и
повече, за да изкупи вината
си, докато потърпевшият за-
тъва неспирно в собствено-
то си самосъжаление. Такива
двойки обикновено се разпа-
дат или продължават да съ-
жителстват, често изпълнени
с неприязън един към друг.

ПОНЯКОГА „ЖЕРТВАТА“ 
СЕ ВПУСКА В ИЗНЕВЯРА, ЗА ДА 
ОТМЪСТИ. СЛЕД ПОРЕДНИЯ 
БУРЕН СКАНДАЛ ДВАМАТА СЕ 
ВРЪЩАТ В ПЪРВОНАЧАЛНОТО СЪСТО-
ЯНИЕ НА ПРЕСМЯТАНЕ – ВЗЕЛ-ДАЛ.

Двойките, които успяват да
запазят

ЗДРАВОСЛОВНАТА 
ДИСТАНЦИЯ 

В ОТНОШЕНИЯТА

могат да превърнат изневяра-
та на единия от тях в про-
верка за привързаността. Въз-
приемайки я като индикатор
за промяна в развитието на
изневерилия партньор, другият
също се променя. Така те за-
пазват интимността на диа-
лога и доверието помежду си.

АКО И ДВАМАТА СА ВЪЗПРИЕЛИ 
ФИЛОСОФИЯТА, ЧЕ ВСЕКИ ИМА 

ПРАВО НА СВОИТЕ ЛИЧНИ ТАЙНИ, 
ТО ИЗНЕВЯРАТА ЗАСЯГА САМО ТОЗИ, 
КОЙТО СЕ Е ВПУСНАЛ В НЕЯ. 

Просто защото тя е част от
живота му, която принадлежи
единствено и само на него.
Съвместният живот никога

не е праволинеен. Той винаги
има своите върхове и спадове.
Изневярата предполага поема-
нето на рискове както към
себе си, така и към другия.
Рискове, които могат да уни-
щожат любовта, желанието и
доверието между двама души
или да им дадат нов тласък. 
Преди да кажем „Край! До-

тук!“, може би е по-добре да
анализираме създалата се си-
туация и да намерим онези
основания, които биха ни поз-
волили да продължим да бъдем
с човека до нас. Да, трудно е,
но не и невъзможно.

Изневерява 
ми
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ДецаДецаДеца

Одрало ти е 

КОЖАТА!

 УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУшшшшшшшшшшшииииииииттттттттееееееееее нннаааааа  ммаааааамммммммммаааа

 РРРРРРРРРРРъъъъъццццццццеееееттттеееееееее нннннннааааааа ммааааамммммммммааааааа 

 ТТТТТТТТТТТТТаатттттткккккккоооооооооввввиииииииттттттеее ккккккррррррррраааччччччччччеееееееетттттттттттааааааааа

ОтОтОтттттттттттттттОттт р р рр р р р р рр рр рр рр р рррррррррродододододооддоддиттитителеллелелее итититититите е е е е дедедедееедеед ццццацацаац татататтатат  н н   асаааааасаасаа лелелелл дядяд вававвававввват тт т  т т ненееннеееееееееее ссссссссссссссссссааамамаммммо оооо
цвццц етеета ннннанннанааананаана ооочичичччичич тететее  и т т рааааааапчппппппп ининнннннкак таааата нннннннннннна а бубузазззазатата. цвцвввц ететттеетаааааааааааааааааа нанананананнннаннннннннннн оооооочичичичччч тететететееет ии ттттрарааараапппчпппппп иннннниннкакакаакакак таттаааа ннннннннннаааааааааааааааааааа бббббббубубубббббббб зазазазазазз татататт .

ГеГеГеГенененнеетитиитииииииитиитиииииииичнчнчнчнчннчннччнчнчнчнччнчнчччнчнччнчннитититиитии е еееееееее фафаффффф кткткткткткткттткторороророророоррррииии ии иии и ии и и ииии опопопопопопопопопопопопопопппопопоооо реррередеддедедд ляляяялят ттт
съсъъъс щощощощо ооотстстстстсъсъсъссъ твтвтвтвтвтвтвтвтвтвтвтвтвтвтвтвтвттвтвтвтвввиеиииеиеииеиииииииииеиеиииеиеиеииееиеееиеиеииееетототототооототототототототототототтоттттт и и и  лилиил  н ннналаалалличичичи иеиеиеиеетотототот  

наанана чч ччувуввуввувстстстсс воввовов зз ззаа а хухухухухумомомомом р р рр р и иии и дададаадаажежжежжежежжжежежежежежежежежжжжежежжжежежежжжеежжжежжеежееееееже пппп ппппппппппппппппппреререререререререрреррррререререррр дпдпдпдпд очочочочочочччочочччччо итититититититититититититтттиттттии анананананниеиеиееееееии ттттото
ккъкъм мм опопопрередееделеленини х храрранини.
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О
т момента, в който 
бебето се появи на 
бял свят, родители-
те започват да тър-

сят и да разпознават в него 
свои черти. „Взело е носа на 
баща си! Очите и дългите миг-
ли са като на мама, а устни-
те определено са от баба му 
по майчина линия.“ Психолози-
те считат, че чувството на 
гордост и умиление, което из-
питват родителите, виждайки, 
че детето им по нещо прили-
ча на всеки от тях, е важно и 
необходимо. Именно то създава 
усещането за близко родство и 
обогатява атмосферата на се-
мейност. А както е известно, 
наследствеността определя не 
само външността. Информаци-
ята, шифрована в гените, до 
голяма степен е отговорна за 
характера на човека. Известно 
е, че генетично са обусловени 
различните способности на де-
тето, като например да бъде 
лидер, да общува лесно с окол-
ните, да проявява склонност 
към творчество. И ако някои 
от тези качества с голяма ве-
роятност се предават по на-
следство (музикалният слух на-
пример), то за други шансът да 
се проявят е по-малък. В също-
то време върху това, което ни 
е заложено по природа, в голяма 
степен влия ят и външни фак-
тори – начин на живот, обкръ-
жение и даже екологията.

Оглеждам се 
в теб като 
в огледало 

Родителите преди всичко за-
белязват външните сходства 
– овала на лицето на май-
ката, черните очи на баща-
та, гъстата четинеста и 
права коса на дядото... Подо-
бен микс от прилики е съв-
сем нормален и закономерен. 
Например генът, който отго-
варя за тъмния цвят на очи-
те, се явява доминиращ и по 
правило, ако единият от ро-
дителите е със светли очи, а 
другият – с кафяви, наследни-
кът е по-вероятно да е тъм-
ноок. Но това не може да 
се предвиди със стопроценто-
ва сигурност, защото исто-

рията познава случаи, когато
на светлооки родители им се
ражда тъмнооко дете. Кое-
то означава само, че всичко е
много по-сложно от борба на
„силни“ и „слаби“ гени.
Генетиците се обединяват

около мнението, че външни-
те белези по-често се опре-
делят не само от един ген,
а от съвместната работа на
няколко гена, като резулта-
тът може да бъде съвърше-
но непредсказуем. Да вземем за
пример цвета на косата. Ако
„силният“ ген е на майката на
детето, която е тъмнокоса, а
бащата е със „слаб“ ген (т.е.
със светла коса), то се очак-
ва детето да се роди с тъм-
на коса. Когато обаче детето
порасне, неговите деца съвсем
закономерно могат да бъдат
русокоси. Защо? Защото от
родителите си то е наследи-
ло и двата гена – и „силния“,
и „слабия“, а „слабите“ гени
могат да влязат във взаимо-
действие със „слабите“ гени
на партньора на порасналото
вече дете. Затова, мъже, не
бързайте да обвинявате съсе-
да, ако ви се роди рижо бебе,
макар в рода ви това нико-
га преди да не се е случва-

ло. Смесването на гени може
да предложи всякакви изнена-
ди. Например когато един мъж
оплешивява, „виновни“ за това
могат да бъдат както май-
ка му, така и баща му. Защо-
то генът, отговорен за олися-
ването, се предава не само по
мъжка, но и по женска линия.
На пръв поглед може да из-

глежда, че детето не прили-
ча на вас, но на второ чете-
не, ако се вгледате, ще от-
криете много сходства. Из-
следвания показват, че много
деца повтарят мимиките на
родителите си. Когато хапва
нещо кисело, детето може да
се мръщи така, както това
прави единият от родителите
му, да отваря уста, когато се
учудва, или да „обръща“ устни,
когато е обидено, по начина,
по който го прави някой не-
гов близък родственик. Обяс-
нението не е само в това, че
децата просто копират изра-
женията на лицата на мама
и татко. Оказва се, че даже
слепите деца, които не знаят
как изглеждат родителите им,
наследяват техните мимики.
А в други случаи една ге-

нетична особеност може да
бъде тясно свързана с друга.

Обърнете внимание как ляга
косата на темето на ваше-
то бебе. Ако кичурите са за-
вити по посока, обратна на
часовниковата стрелка, то е
много вероятно детето ви да
се окаже левичар. Учените ни
уверяват, че тези два призна-
ка генетично са свързани по
някакъв начин помежду си.

Що за характер?! 
Генетиците не се съмняват

във факта, че характерът на
човека до голяма степен се оп-
ределя от наследствеността.
Неотдавнашно изследване даже
потвърди, че всички черти на
характера са обусловени гене-
тично. Това е доказано с по-
мощта на научни наблюдения
върху близнаци, които живеят
разделено и се възпитават по
съвършено различен начин. Въ-
преки това по маниер на пове-
дение/характер близнаците про-
явяват много сходни черти. 

Интелектът се наследя-
ва с вероятност до 60%! 
Така че, когато родителят 
с гордост произнася „Ма-
тематическите си способ-
ности синът ми дължи на 
мен!“ – в това има голяма 
доза истина. 

ДЕЦА
МАЙКАБАЩА

Синът е наследил външността от баща си, а дъщерята прилича на майка си. Но и между брата и сестрата се забелязват доста прилики
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Понякога приликата не е явна, 
но когато общите черти изля-
зат наяве, сходството изглеж-
да удивително. „Когато дъще-
ря ми навърши пет години, я 
заведох в магазин за играчки и 
є предложих да си избере по-
дарък – разказва Ана. – Как-
во беше учудването ми, когато 
Мими избра същото плюшено 
мече със сини панталонки, как-
вото имах и аз в детството 
си.“ Разбира се, не съществува 
ген, който да обяснява предпо-
читанието към мечетата със 
сини панталонки, но има фак-
тори, които влияят на пред-
почитанията ни към цветове, 
вкусове и аромати. 
Даже любимите ни ястия 

могат да бъдат генетично 
предопределени.

Смята се например, че хо-
рата с повишена чувстви-
телност към горчивото, 
не обичат да пият мляко и 
вода, а предпочитат слад-
ки и газирани напитки.

Разбира се, характерът на де-
тето винаги е съчетание меж-
ду генетика и възпитание. За-
щото заложените природни 
данни се нуждаят от развитие 
и поддържане, иначе могат да 
останат непроявени.
Да вземем за пример музикал-

ните способности. Хора, ко-
ито могат да се похвалят с 
добър музикален слух, четири 
пъти по-често раждат музи-
кални деца. Но колко от тези 
деца системно се занимават с 
музика в ранна възраст?

За да се усъвършенства 
музикалният слух, е много 
важно обучението да запо-
чне преди 9-годишна въз-
раст. В противен случай 
шансът тези способности 

да се развият ефективно 
намалява до няколко пъти. 

И най-талантливото дете
се нуждае от обучение, като
именно от обучението зави-
сят до голяма степен резул-
татите, които ще покаже в
бъдеще. В много страни изсле-
дователите отбелязват, че за
последните 50 години нивото
на IQ при децата се е покачи-
ло няколко пъти в сравнение
с предишни години. До голяма
степен това е резултат от
усъвършенстване на система-
та за ранното образование, а
не вследствие на генетиката. 

Може ли да се 
предвиди 

наследствено 
заболяване? 

Всички знаем, че някои забо-
лявания се предават по наслед-
ство. За хемофилията напри-
мер е достатъчен само един
деформиран ген – ако той се
окаже увреден и при двамата
родители, детето почти със
сигурност ще се роди болно.
Повечето наследствени забо-
лявания обаче се проявяват
само при комбинация от ня-
колко повредени гена.

Но например диабет от II 
тип много често се пре-
дава по наследство – ако 
един от родителите е за-
болял от него преди 50-го-
дишна възраст, рисковете 
детето да се разболее в 
бъдеще са много големи. 

От друга страна, жителите
на средиземноморските стра-
ни, които традиционно се
хранят по-здравословно, бо-
ледуват по-рядко от този
вид диабет. Което означава,
че начинът на живот играе

също много важна роля. 
Още един пример – болест

като затлъстяването при
70–80% от случаите се оп-
ределя като наследствена. Но
дори и хора, които притежа-
ват гени, предразполагащи ги
към пълнеене, могат да избе-
гнат натрупването на излиш-
ното тегло, като се придър-
жат към правилен режим на
хранене и спортуване.
Какво да правим? Необходи-

мо е да си дадем сметка кои
проблеми могат да се предадат
по наследство, за да реагираме
адекватно. Ако баща ви е имал 
рак на кожата, а дъщеря ви е
с много светла коса и има лу-
нички, тя трябва особено вни-
мателно да се пази от слънце-
то. Ако често сте потискани
от пристъпи на депресия, на-
блюдавайте внимателно децата
си – този проблем също се
предава по наследство. 

Друга възможност да пре-
дотвратите потенциал-
ните проблеми е генетич-
ната експертиза, която с 
голяма вероятност може 
да покаже (или опровергае) 
евентуални проблеми при 
бъдещото бебе. 

Днес тя може да бъде напра-
вена почти във всяка специ-
ализирана лаборатория към
женската консултация – пре-
ди бременността (като се из-
следва кръвта на родителите)
или по време на бременност-
та (с помощта на изследва-

не на околоплодните води). Ле-
карите препоръчват бъдещи-
те родители задължително да
преминат през това изследва-
не, в случай че майката е по-
възрастна от 36 години (счи-
та се, че над тази възраст
влиянието на увредените гени
се усилва), ако в семейството
има родственици с тежки на-
следствени заболявания и ако
при предишни бременности е
имало случай на малформация. 
Ако предварително е регис-

триран възможен проблем, като
например порок на сърцето, де-
тето може да бъде спасено,
като веднага след раждането
се направи съответната опера-
ция. Освен това с всяка изми-
нала година учените постигат
бърз напредък в областта на
пренаталното (вътреутробно)
лечение. И е възможно много
скоро генетиците да разберат
как да „поправят“ увредените
гени на детето още преди то
да се появи на бял свят.
Колкото повече учените на-

влизат навътре в изследването
на влиянието на наследстве-
ността и на средата, толка-
ва по-ясно става, че здраве-
то, характерът, външността
и поведението на човека са
резултат от сложни процеси,
които не могат да се обяснят
едностранно. И ако в някои
отношения децата са „одра-
ли кожата на родителите си“,
то в други приличат само и
единствено на себе си. 

Кога генетичният анализ е задължителен 
Планирайки бременността си, трябва да се обърнете към генетик, ако:

В семейството ви има случаи на заболявания, предавани по наследство, 

дори и вие самите да сте здрави.

В случай на мъртвородено дете преди това или при раждане на дете със

забавено умствено развитие или физически дефекти.

Ако възрастта на майката е над 35 години, а на бащата – над 50 години.

Ако живеете в екологично неблагоприятен район или работите във вред-

но производство.

Ако майката и бащата на бъдещото дете се явяват кръвни роднини (кол-

кото е по-близко родството, толкова по-голям е рискът).

Анализът на кръвта на родителите е показал, че и двамата се явяват но-

сители на болести, предавани по наследство.

Един от родителите има вродени пороци (например порок на сърцето).

Ако по време на бременността са констатирани дефекти при развитие-

то на плода.
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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 И И

СЪЩО ЛЮБИМО МЯСТО. КОГАТО ВРЕМЕТО ЗА РРАЗГООООВВОВОВОООРРРРРИИИРИ 
ЗАПОЧНЕ ДА НЕ ДОСТИГА, ИДВА РЕД НА ПИСММАТАА. АААА ААА
ПИСМАТА МЕЖДУ ЖЕНИ СА ПОСВЕТЕНИ НА МЪЪЖЕ, ММММММЕЕЧЕЧЕЧТИИ 
И ДРУГИ СЪРДЕЧНИ РАБОТИ. НЕ СЪМ НИТО ПСПСИХОХОООЛЛЛООЛОЛОЛОООГГГГ,Г,Г,,
НИТО СОЦИОЛОГ, НИТО АСТРОЛОГ, НИТО ДОРИИ ФУУУТТУТУУУРРРРОЛОЛОГГ.Г.Г...
НО АКО ИСКАШ, ПИШИ МИ. ЩЕ ТИ ОТГОВОРЯРЯ, НННАААИИИИСТСТСТСТТТИИИНИНИНИНА А

ЩЕ ТИ ОТГОВОРЯ.

ТВОЯ МИРА

 ЖЕНСКОТО ПРИЯТЕЛСТВ

НАПОИТЕЛНИ РАЗГОВОРИ

ТВОЯ МИРАТВОЯ МИРАТВОЯ МИРА

УЖАС, ДЪЩЕРЯ МИ ПЪТУВА НА АВТОСТОП

„Здравей, Мира,

Дъщеря ми си купува вашето списание. Не ми го дава преди бро-

ят да остарее, но мога да кажа, че когато новият започне да се

продава, чета редовно стария. Реших да ти споделя едно мое при-

теснение. Дъщеря ми е на 21 години и е студентка в София. През

лятото на миналата година започнах да подозирам, че пътува на

автостоп, без да ми казва, за да не ме тревожи. Попитах я и отна-

чало не ми признаваше, но после реши, че няма смисъл да ме лъже, и

скоро ми заяви: „Почти не пътувам с автобуси.“ Разстоянието от

Бургас до София е голямо, освен това дъщеря ми пътува и когато

отива на гости при колеги от различни градове. Умирам от ужас

при мисълта какво може да є се случи по пътищата.

Няма да є казвам, че съм ти писала, въпреки че вероятно тя ще

се досети и ще ме разпознае. Искам да разбера мнението ти на

млад човек по въпроса за автостопа.

Валентина Ч., Бургас“

Уважаема госпожо,
Трудно е да се определи дали 

съм млад човек. Навлязла съм в 
автостоппауза, което е равно-
силно на това, че „младостта 
си отива на един автостоп“ 
някъде около тридесетте.
Вие като майка можете да 

дадете на дъщеря си някои
съвети. Например че е много
неучтиво да се качиш в чужда
кола, да кажеш закъде си и...
да заспиш. Другото, за кое-
то трябва да внимава дъщеря
ви, са знаците, които тряб-
ва да я накарат да има все

пак едно наум, когато я качи
някой шофьор: � пуснат дълъг
мръсен нокът на кутрето на
едната ръка например � та-
туировка от старите (напра-
вена с пирон), с каквито са
снабдени мъжете, които са
били в затвора или в казар-
ма с цигани � тъмни очила в
мрачен зимен ден � разкопчана
миризлива риза � мръсна, маз-
на коса или чиста, но изцапа-
на с евтин гел.
Всичко това може и да не

означава, че шофьорът е кръ-
вожаден. Може просто да оз-
начава, че се е приготвил за
снимка, която ще публикува
в долнопробен сайт за запоз-
нанства. 
Автостопът е едно мно-

го хубаво нещо. Означава да
си намериш от 10 докъм 40
свободни лева в единия джоб.
Толкова долу-горе струват би-
летите за по-близки и по-
далечни разстояния в една-
та посока. Пести и време и
дава възможност за срещи с
интересни хора. В палитра-
та ми от образи, които съм
съхранила от моето кратко,
но славно минало на стопад-
жийка, присъстват интерес-

ни хора с разнообразни профе-
сии. По магистрала „Хемус“
ме е возил епископът на Ло-
вешката епархия, един невро-
хирург и един човек, който
каза, че се занимава с „труп-
но месо“ (с ударение на „е“-
то). Возила съм се и в ТИР
с мъж, който очевидно е ти-
раджия. От Родопите до Со-
фия веднъж ме взеха Гала и
бившият є мъж. През прохода
Кърнаре–Троян на стоп спече-
лих истински приятел. Всич-
ки тези хора са ми помогнали
да стигна по-бързо дотам, за-
където съм тръгнала, а и съм
научила нещо от тях във въз-
растта, в която „се налива-
ха основите“ ми на възрастен
човек. Не са ме изнасилвали и
не са ме заколили. 
Вие, госпожо, сте притес-

нена майка, но за щастие не
демонстрирате непреодолимо
желание да заключите дъще-
ря си вкъщи, да є сервирате
топла храна и да се радвате,
че си изяжда всичко. Сигурна
съм, че и без моята помощ
можете да разберете, че дъ-
щеря ви просто живее живо-
та си на млад човек. 

Ваша Мирa
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НЕ ОБИЧАМ ОРАЛНИЯ СЕКС

„Здравей, Мира,

На 19 години съм и от три месеца имам сериозен приятел. Започ-

нахме да правим секс почти веднага след като се запознахме. И на 

двамата ни е много хубаво. Това е вторият мъж в живота ми, но 

с първия съм правила секс три-четири пъти. Нямам голям опит. 

Проблемът ми с моя пирятел е, че не обичам оралния секс. Нито 

искам той да ми прави нещо такова, което не е проблем. Пробле-

мът е, че той иска да го задоволявам така, а на мен не ми е прият-

но. Опитвам почти всеки път, но не ми харесва и спирам. Ненор-

мална ли съм? Умирам от срам, като си помисля какво може да го-

вори за мен с приятелите си.

Зара, София“

Здравей, Зара,
Оралното стимулиране на 

мъжкия полов орган (фелаци-
ото) е на едно от първите 
места в списъка на мъжките 
сексуални желания. Чувала съм 
в разговори между мъже да 
се обсъжда именно тази част 
от акта. Мъжете акценти-
рат върху нея и ако ги слу-
шаш тях, може да останеш 
с впечатлението, че повечето 
жени обичат да го правят, 
дори го обожават. Истината 
е, че има и много момиче-
та и жени, които в дейст-
вителност не получават голя-
мо удоволствие от член в ус-
тата си.
Фелациото може да се въз-

приеме като някакво насилие, 
защото не е предназначено 
от природата за размножава-
не. Това е някакво обяснение 
за дискомфортно усещане, по-
добно на твоето. Днес много 
се говори за оралния секс и е 
нормално да се съмняваш дали 
нещо с теб не е наред, щом 
това не ти харесва. Чудя се 

как ли би се почувствала, ако
трябва да стимулираш зоната
на ануса, която непременно
трябва да „посетиш“ с влаж-
ни устни и език, ако наисти-
на искаш да доставиш кеф на
приятеля си? Мисли от рода
на „Защо ли да му ближа зад-
ника“ няма да те доведат до
желания кеф и няма да бъ-
деш пълноценна за неговия. За
добро или лошо сексът от-
давна ражда повече удоволст-
вия, отколкото деца. Повта-
ряй си, че сексът е карнавал,
който отменя всички норми.
И онези части от телесната
долница, за които си говорим,
имат една-единствена служба
– да носят удоволствие. 
Много от младите моми-

чета започват сексуалния си
живот именно с фелацио. Ко-
ето е нормално, защото ня-
кои от тях искат да правят
секс и в същото време да
съхранят девствеността си.
Ти очевидно не си от тях.
Често жените се съгласяват
на орален секс само защото

искат да доставят удоволст-
вие на мъжа и го правят въ-
преки своето неудоволствие.
Ти очевидно не си и от тези,
които при никакви обстоя-
телства не биха се съгласили
на това. Искаш да го правиш
и да ти харесва. В началото
на сексуалната си кариера си
и тепърва ще разбираш кое
ти носи удоволствие. Имаш
желание, а това желание рано
или късно ще промени сексуал-
ния ти живот. Сигурна съм,
че оралната любов ще се пре-
върне в едно от любимите
ти неща. А когато се научиш

да я отдаваш, ще искаш и да
я получаваш.
Възможно е точно този

партньор да не е подходящи-
ят за разкриване на това удо-
волствие. Но не спирай да оп-
итваш. Дните по време на
цикъл са подходящо време за
това. Фелациото е част от
любовната игра, не е някак-
ва ширпрограма, за каквато
може да се приеме, да речем,
всичко, което се прави, преди
да се съблечете. То е пълно и
прекрасно сливане на телата.
Може да бъде.

Твоя Мира
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ИнтимноИнтимноИнтимно

Ч
ухте ли последната 
новина за секса? Той 
е смешен! Казаха го 
в сутрешните еми-

сии и в обедните го повто-
риха.
Притеснявате ли се за сек-

са? Аз, да. По-скоро от това, 
че няма такава новина. Може-
ше да има, ако сексът не се 
вземаше толкова навътре, в 
смисъл на сериозно. Притесня-
ва ме първенстващото място 
на секса, говоренето за секса 
и осмислянето на секса. Ру-
бриките „Интимно“ са с най-
висок рейтинг, а страниците 
за секс постепенно изяждат 
мястото на другите теми. И 

какво от това? Приливната
вълна на секса залива брегове-
те на всички ни и неимовер-
но бързо се превръща в бед-
ствие, защото всички го взи-
маме на сериозно. Текстове-
те за секса винаги свършват
с купища съвети и в край-
на сметка приличат на праз-
ни таблици. Те не са реали-
ти, не отчитат индивидуал-
ностите и конкретните случ-
ки и не ни помагат. 

АМИ ПОРНОТО

в което жените и мъжете са
идеални? Частите на тялото
им могат да бъдат положени
в таблици за перфектни мер-

ки. Телесният им цвят при-
крива всички капилярчета, а с
целулит не можеш да минеш
през кастинга за участие. На
порноактьорите винаги им е
хубаво, сменят позите, точно
като на кино. Не се потят,
гримът им не се разпада, не
издават никакви непредвиде-
ни звуци, освен тези на задо-
волство. Свършват задължи-
телно и театрално. Но това
е смешно, а всички искат да
бъде сериозно. Говорят за сек-
са гладко и без да им пресъх-
ва... устата. Никой не се ше-
гува или ако се шегува, то
пак е театрално или тъпо
като в смотан виц. Това, ко-

ето гледаме, е безспорно секс,
но това ли е сексът?
В резултат на всичко, ко-

ето се показва и говори за
секса, ние престанахме да чу-
ваме собствените си мисли
по време на секс и съвсем се
объркахме. 
Трябваше да пиша текст за

това да се научим да се сме-
ем на/в секса. Но и аз не знам
как да започна. Дори теория-
та на смешното не ми пома-
га, защото тя пък казва, че
смешното е естетическа ка-
тегория. Значи пак трябва да
пиша нещо, което никак не
е документално, разбирай ис-
тинско. Все пак, в духа на

СЕКС–СМЯХ–СЕКС

КАКВО СЕРИОЗНО МОЖЕ ДА ИИМА

В СЕКС ЗА ЕДНА НОЩ ИЛИ В ССЕКСА 
ЗА ПЪРВА НОЩ, ИЛИ ВЪВ ВРЪЗЗКА, 
В КОЯТО ИМА СЕКС, НО НЯМА ВРЪЗКА?? 
В ЕДНО ЛЕГЛО ИМА ПЕРСПЕКТТИВИ,
РАЗЛИЧНИ ОТ СЪВЕТИТЕ, КОИИТО ВИ 
ДАВАТ СПИСАНИЯТА, И ТОВА, 
КОЕТО ВИ ПОКАЗВА ПОРНОТО.
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теорията, да подчертаем, че

СМЕХЪТ НИ ОПРЕДЕЛЯ 
КАТО ХОРА 

Трябва да можем да се сме-
ем, ако искаме да се наре-
чем и добри любовници. Ами, 
да, така започвам: „Ако се 
научим да се смеем на сек-
са, ще можем да разбираме 
него, партньорите и връзките 
си по-добре.“ На живо сексът 
може да бъде много смешен. 
Смехът в секса не идва само 

от интимния акт и съвсем не 
означава, че трябва да се за-
ливате от смях по време на 
секс. Смехът идва от всички 
мисли и действия, които пред-
хождат и следхождат секса. 
Първото смешно в секса е, 

че от него често не може 
да излезе

НИЩО СЕРИОЗНО 
Най-смешни са тези (обик-

новено това са мъжете), ко-
ито искат от секса да изле-
зе нещо сериозно и още пър-
вата нощ с партньора да по-
каже какво ще се случи по-на-
татък. За щастие все още е 
по-популярен изразът: „Като 
я погледнах, разбрах, че това 

е тя.“ И по-малко популярен:
„Като преспах с нея, разбрах,
че това е моята жена.“

Това не е връзка 
Един приятел се опитваше да

ми обясни, че от осем месеца е

сам, т.е. няма връзка. Възразих 

му, че не е сам, защото знаех, че 

се вижда с една жена. „А, това 

не е връзка – каза той. – Това е

само секс.“

Когато скоро го попитах как-

во се е случило с жената, с коя-

то се беше запознал, той отго-

вори: „Ами, видяхме се, правихме

секс. Но не беше интересно.“ – „А

за какво си говорихте?“ – попи-

тах. „Не си говорихме.“ – „Ще є

се обадиш ли пак?“ – „Не мисля“ – 

каза той.

Защо мъжете толкова оби-
чат да проверяват жената
чрез секса? Защо не си дават
никакво време да предвидят
жената в леглото чрез разго-
ворите, погледите, докосвани-
ята и всички онези предвари-
телни работи? Мъжете мно-
го по-точно ще ви опишат
как биха искали да изглежда
жената в леглото, отколко-
то за какво биха искали да
говорят с нея или да правят
с нея (освен секс). За тях
Среща–Секс–Довиждане е дъл-

га схема. Секс–Довиждане или
Секс–Секс–Секс е достатъч-
но. За жените това не озна-
чава нищо друго освен да бъ-
дат подготвени, че от тях в
леглото се очаква нещо много
и интересно и още от пър-
вия път, ако искат да има
следващ. 
Жените не са по-малко

смешни. Те също вземат сек-
са на сериозно, защото си ми-
слят, че като имат секс с
някого, имат и връзка с него.
Мъжете не мислят така и
разговорът ми с този прия-
тел го показа.
Схемата на мъжете Секс–

Секс–Секс жените разбират

като Среща–Секс–Връзка.

В НИЧИЯ СХЕМА 
НЯМА СМЯХ 

защото все повече хора знаят
от какво се възбуждат, но не
знаят на какво да се смеят.
Защото отвсякъде ни учат
как да правим секс и как да
го вземаме на сериозно. 
Да обръщаме секса на смях,

не означава да го правим за
резил. Нито пък означава да
спираме да четем за него или
да го гледаме, не означава и да
спираме да го правим. А дали
ще има Връзка или Довиждане,
не е публичен въпрос.

Мирен СЛАВОВА

Наистина ли лежа тук? Исках ли? Трябваше ли непременно 

да поръчвам третата чаша вино? Въпреки това този път 

може да излезе нещо наистина сериозно (тя има предвид 

връзка). Досега действително всичко вършеше много добре. 

Какво прави той сега? Продължава! Неговата ръка е вър-

ху гърдите ми, корема... За щастие вече не мисля за това, 

дали изглеждам добре по време на секс. Защо не направих 

още две обиколки в парка? Винаги се прибирам късно. Защо

лампите светят още? Можеше гърдите ми да бъдат по-го-

леми, а коремът – по-прибран...

„Свършвам веднага!“ Това ли го чух да казва? Наистина ли

изпъшка това току-що? Та той още не е влязъл в мен! Дали

пък не съм чула погрешно? „Свършвам веднага!“ Добре, де! 

Защо го повтаря? И защо по дяволите не свършва? Толкова 

ли е лошо за него това, което се случва тук между нас?

Какво трябва да направя сега? ...Какво очакваше той от 

мен? Умопомрачителни викове? „По-дълбоко!“, „Продължавай!“ 

Трябваше да съкратим тази безкрайна предигра.

Помощ! Той става. Не бях съвсем отдадена на секса, но той 

пък свърши, преди да сме почнали. Трябва ли да тръгва вед-

нага (да, ние, жените, се надяваме поне на малко нежност, 

ако не на цяла връзка)? Ама, той наистина тръгва! Вече е в 

коридора. Вероятно съм за него един бърз номер между дру-

гото. 

Какво стана? Не водихме ли достатъчно мръсни разговори 

като за първи път?

Дали разбира, че искам да правя

секс с нея? Но тя не казва нищо 

за това! Дали пък не си мисли, че 

съм я поканил само за да я почер-

пя? Защо ме кара да се чувствам

толкова нервен? Няма да губя пове-

че време. Като че ли ми е за пър-

ви път. Дали зърната є са изкуст-

вени? Но, да, това е първият път с 

тази сладурана! Какво погледна тя 

току-що? Вероятно се нуждае от

дълга предигра? Мислех, че този

път ще излезе нещо наистина се-

риозно (пак зак сериозен секс ста-

ва дума). Не си е оскубала веждите, 

как ли е там долу?

Третата чаша ми дойде твърде

много. Хубаво, де, и от първите две 

нямаше нужда. Но беше много при-

ятно с нея в бара (все пак са си го-

ворили). Защо ли трябваше да раз-

читам на нейните презервативи?

Защо не свършва? Не издържам по-

вече! 

Собствени мисли 
по време на/за секс

ТОЙ МИСЛИТЯ МИСЛИ

Това в общи линии са мислите на мъжа и на 

жената преди, по време и след първи секс. 

Обикновени мисли без грим, някои – с целу-

лит, други свършват бързо, защото нямат 

основание (не са възбудени достатъчно).
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М
ного от нас се определят по-ско-
ро като неуверени – трудно се
осмеляват да отидат на среща
и да завържат интимна връзка.

Тези хора очевидно не се доверяват на
тялото си, не вярват, че то заслужава
да прави секс.

НЕПРИЕМАНЕТО НА ТЯЛОТО МОЖЕ ДА ВИ 
ВКАРА ВЪВ ВЪТРЕШЕН КОНФЛИКТ, КОЙТО 
С ТЕЧЕНИЕ НА ВРЕМЕТО ДА БЛОКИРА

КРЕХКИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЖЕЛАНИЕТО

И УДОВОЛСТВИЕТО.

Особено уязвими в това отношение са
жените. На тях им е необходимо да се
усещат желани и да знаят, че са обича-
ни, за да се чувстват сексуално увере-
ни. Ако това не се случва, жената започ-
ва да гледа на себе си критично и дори
безпощадно, постоянно да се сравнява с
други жени (винаги в полза на другите!)
и с приетите в обществото еталони за
красота. Мъжете пък се фиксират не
толкова върху общото впечатление, ко-
ето правят на жените, а върху размера
на своите гениталии и върху способнос-
тта да постигат и поддържат ерекция
по-дълго време. 

Суперлюбовник 
извън шаблона
„Едно мое гадже веднъж ми каза: „Ти си супер-

любовник, защото не си еталон.“ – разказва

34-годишният Явор. – Много ме смути втора-

та част на това изречение. Помислих, че има

нещо, което не зная за себе си, и започнах да

правя направо смешни неща. Търсих информация

в интернет за размера на половия член и срав-

нявах тези цифри с моите параметри и дори си

въобразих, че трябва да посетя уролог. Сега се 

старая да помня само първата част от изре-

чението на приятелката ми и значително по-

пълноценно, отколкото преди, преживявам всяка 

любовна среща.“

Г.М., 33 години

НЕ ДРАМАТИЗИРАЙТЕ

Запомнете завинаги, че за да обичате 
себе си и да бъдете свободни, не е за-
дължително да имате съвършено тяло. 
По-важно е да бъдете в хармония с него, 
да се научите да го обичате заради тези 
особени усещания, които то ви носи.

НЕ МИСЛЕТЕ, ЧЕ НЕЗАМЕНИМАТА ЛЮБОВНИЦА Е
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕКСИ НА ВЪНШЕН ВИД. И НЕ СИ 
И ПОМИСЛЯЙТЕ ДАЖЕ, ЧЕ НА ВАС НЕ ВИ СЕ ПОЛАГА 
ДА ИЗПИТАТЕ СЕКСУАЛНО УДОВОЛСТВИЕ, ЗАЩОТО 
СТЕ НЕСЪВЪРШЕНА. ВСИЧКИ СА НЕСЪВЪРШЕНИ.

Ако толкова се тормозите как изглеж-
да тялото ви, тръгнете на фитнес. За-
ниманията със спорт, ако не друго, ще 
ви помогнат по-добре да разберете тя-
лото си. След време ще почувствате, че 
то живее, диша и вибрира. Ще започне-
те да намирате за привлекателно не не-
говото съвършенство, а просто негово-
то... присъствие. После ще се намери и 
мъж, който ще ви каже, че не е срещал 
по-чувствена жена от вас, жена, която 
толкова хармонично да усеща обвивката 
си. Приемете този чудесен реванш за го-
дините на задръжки и нещастия. 
Не мислете обаче, че за да добиете 

сексуална увереност, е достатъчно да 
се харесате с тялото си. Необходимо е 
да знаете, че най-полезната компания по 
този път са

ВЪОБРАЖЕНИЕТО, ЛЮБОПИТСТВОТО 
И... ЛЕКОМИСЛИЕТО 

Ние прекалено често забравяме, че сек-
суалността се изобретява от двама 
души, без предварително установена про-
грама. Тя е общо творчество, което се 
ражда от играта, експеримента и емо-
цията. При това колкото повече се мъ-

чим да направим впечатление на парт-
ньора си, толкова по-малко се вслушваме
в своите желания и толкова по-малко се
отдаваме на другия. 

БЪДЕТЕ ГОТОВИ ДА СЕ УДИВЛЯВАТЕ.
ПОСТОЯННИТЕ СЪМНЕНИЯ В СОБСТВЕНИТЕ

СЕКСУАЛНИ СПОСОБНОСТИ И ЖЕЛАНИЕТО ДА

ДЕМОНСТРИРАТЕ СЕБЕ СИ ЧЕСТО ГОВОРЯТ 
ЗА НЕСПОСОБНОСТ ДА СЕ ОТПУСНЕТЕ.

Ако по време на сексуалната близост не
придавате особено значение на това, ко-
ето правите, и разрешите на тялото си
просто да участва в играта и да получа-
ва удоволствие, увереността ви ще дой-
де много скоро. Ако позволите на емо-
циите и фантазията си да вземат връх
над анализите, самоанализите и бдител-
ността, вие ще престанете да се наблю-
давате отстрани, да се контролирате и
ще се почувствате свободни и уверени,
забравили за тревогите.

Не се боя от оценки 
„Много пъти съм страдал от това, че ме на-

ричат „лош любовник“, и затова винаги съм се

стремял да давам максимума от себе си на

своята партньорка. Със сегашната ми прия-

телка е по-различно. Тя много обича масажа,

целувките и ласките и освен това не я кефи да

бърза. Този бавен и ласкав ритъм, в който ме 

вкарва, ми помогна да се избавя от безпокой-

ството си. За себе си открих, че всяко тяло е

пълно с ерогенни зони и може да бъде еротично. 

Научих много за това, кое ме възбужда и кое ми 

носи удоволствие. Промених се много в сексу-

ално отношение и не се боя от оценки.“

Мартин, 29 г.

ДОВЕРИЕ ВСЕКИМУ

Страхът от оценката на другите заду-
шава порива на желанието (особено при
първа среща). Как ще се представим?
Дали няма да направи неприятно впечат-

В ЛЕГЛОТО

По-уверени

ННА УВЕРЕНИЯ ЧОВЕК МУ Е ТРУДНО ДА РАЗБЕРЕ НЕУВЕРЕНИЯ – ОНЗИ, КОЙТО СЕ СТРАХУВА ОТ БЛИЗОСТТА 
ИИ Е УБЕДЕН, ЧЕ САМО СЪВЪРШЕНИТЕ ТЕЛА СА ДОСТОЙНИ ДА ПОЛУЧАВАТ И ДАРЯВАТ УДОВОЛСТВИЕ.
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ЗА РАЗМЕ   А И ЗНАЧЕНИЕТО

РНаскоро в Кралската болница в Шефийлд, Англия, били анализирани 12 000Рпениса и интервюирани 50 000 мъже и жени. Проучването заклеймило Рбезпокойството на голям брой представители на мъжкия пол относно раз-Рмера на мъжкото достойнство като неоснователно и излишно. Р Според анке-
тите 58% от жените са доволни от пропорциите на пениса на партньо-
ра си. За 90% от дамите по-важна се оказала обиколката в долната част на

Р
пениса, а не дължината му.

Средната дължина на еректирал пенис е между 14 и 16 см, а средната 
обиколка – между 12 и 13 см. За най-малък пенис бил определен 7-санти-
метровият.
Средната дължина на нееректиралия пенис варира между 12 и 13 см. Според 

учените обаче тя зависи от... прогнозата за времето: при по-ниски темпе-

ратури пенисът е по-малък в спокойно състояние, тъй като тялото изтлас-

ква кръвта от крайниците към важните вътрешни органи с цел да ги затоп-

ли. 

Нещастие за всеки мъж е да има хипопластични гениталии, каквито се

твърди, че е притежавал Наполеон. В този случай размерът на пениса и тес-

тисите за цял живот остават такива, каквито са били в предпубертетна

възраст.

А това, че чернокожите мъже имат най-големите пениси на планетата, се 

оказало мит. Дали?!

Надя ПЕРИ

ление, ако демонстрираме прекалено сек-
суалното си желание? Няма ли той/тя 
да приеме моята сдържаност за фригид-
ност, а моите фантазии – за сексуални 
извращения? Зад всички тези тревожни 
мисли стои един въпрос – мога ли да се 
доверя на партньора? Въпросът ни тре-
вожи толкова силно, защото знаем, че 
понякога е достатъчна само една дума, 
един поглед на другия човек, за да се по-
чувстваме неразбрани и неоценени.

ДОБЪР ПАРТНЬОР МОЖЕМ ДА НАРЕЧЕМ ТОЗИ,
КОЙТО НЕ НИ КАРА ДА РИСКУВАМЕ. ТОЙ СЕ ОТДА-
ВА НА СВОЕТО ЖЕЛАНИЕ, НО И НА ТОВА НА ПАРТ-
НЬОРА. ТОЙ НЕ ПРАВИ СЕКС ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН

СЦЕНАРИЙ, А ОСТАВЯ МЯСТО ЗА ТВОРЧЕСТВО В
ЛЕГЛОТО.

С такъв човек нищо в секса не изглеж-
да смешно, неуместно или еднообразно. 
С такъв партньор и най-плахият чо-
век започва да се отнася по-добре със 
себе си.

ОПИТЪТ СЪЩО Е ВАЖЕН 
Когато човек изучава особеностите 

на сексуалното поведение на различни 
хора, усъвършенства себе си и посте-
пенно придобива увереност в секса. Има 
и лош сексуален опит, такъв, който ви 
принуждава да направите извода „Всич-
ки са еднакви“ или „Всеки път – едно и 
също“. Така че уточняваме – за сексуал-
ната увереност е важно не количество-
то, а качеството на опита. 
Просвещавайте тялото си. То помни 

всичко, което се случва с нас – и хубаво-
то, и лошото. Колкото повече приятни 
усещания запомня нашето тяло, толкова 
по-висока ще бъде нашата сексуална уве-
реност. Когато събере информация, тя-
лото ни самї започва да разпознава как-
во се случва с него и кое е хубаво за 
него. Ако се доверявате на тялото си, 
на желанието си, на въображението си, 
това означава, че се учите на сексуал-
на увереност.

Тялото, в което ни е комфортно, е най-верни-

ят ни съюзник за постигане на сексуална увере-

ност. Колкото повече приятни усещания му по-

даряваме, толкова по-щедро то ни се отплаща с 

удоволствия. Ще можете да задълбочите този 

обмен с помощта на следващите няколко упраж-

нения, предложени от специалист гинеколог.

МАСАЖИРАЙТЕ СЕ. Всеки ден. Затворете очи,

вдишайте дълбоко и позволете на ръцете да на-

мерят верния ритъм. Можете да изпълнявате

това упражнение пред огледало. Следете с очи 

ръцете си и се концентрирайте върху усещани-

ята си. Целта е да осъзнаете и смекчите на-

прежението в тялото си. 

ПОМОЛЕТЕ ДА ВИ НАПРАВЯТ МАСАЖ. Обърне-

те се към партньора си или към масажист. „Ин-

тегрирайте“ масажите в седмичната си програ-

ма за по-дълъг период от време. Целта е да се

научите да се събличате без притеснение пред

някого и да се отдавате на приятни усещания,

които нямат пряко отношение към секса. 

ПОКАЗВАЙТЕ ТЯЛОТО СИ. Избирайте цветове-

те, които ви отиват, и дрехите, които не скриват вашите форми. Целта е да направите тялото си 

еротично и привлекателно за вашите очи и за очите на другите. Правилото на еротиката обаче е, 

че колкото по-малко откровено голи участъци от тялото се показват, толкова по-желано е то.

ДВИЖЕТЕ СЕ. Заниманията със спорт ще ви помогнат да усетите удоволствието, което може да

ви достави движението. Целта е да се сдобиете с усещане за щастие от възможността да живе-

ете в разбирателство с плътта си. Пък и по време на физически натоварвания се отделя ендорфин 

– хормонът на радостта.

ВЪРНЕТЕ СЕ КЪМ СВОИТЕ УСЕЩАНИЯ. Ако по време на сексуална среща разумът ви завладее отно-

во, концентрирайте се върху своите усещания и това, което в този момент се случва с тялото ви. 

Целта е да се отпуснете и да следвате желанията само на тялото си, а не на мозъка.

ОСМЕЛЕТЕ СЕ ДА ГОВОРИТЕ. Споделете вербално какво ви доставя удоволствие, но изслушайте и

желанията на партньора си. Когато двама души познават добре желанията си, те имат по-голямо 

доверие един към друг и стават по-уверени в леглото. Целта е да престанете да се безпокоите и

да задавате въпроса „Всъщност чувствам ли удоволствие и доставям ли го на партньора си?“.

НАУЧЕТЕ СЕ ДА КАЗВАТЕ „НЕ“. Откажете се от ласките и позите, които не ви харесват. Вредно е 

за самооценката ви да се съгласявате с тях само от страх да не огорчите партньора си. Ако се на-

учите да казвате „не“, ще можете да се наслаждавате повече на вашите „да“. 

Най-комфортното тяло
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КЛАСА

(П(( родължение от миналия дПП брой)

секссимволите
13. Дейвид 
Бекъм

14. Роби Уилямс

Т
ой преди всичко е успял футболист, но и бизнесмен. А за 
някои – първият метросексуален мъж (този термин май се 
появи само заради него!). Бекъм е блестящо облечен, парфю-

миран и „лъснат“ грижовно. Той е преди всичко делови човек, 
който направи от своето име една истинска емблема на днеш-
ното време и своеобразна машина за пари. Красивата му поло-
винка Виктория, повече известна като Пош Спайс от „Спайс 
гърлс“, влиза взривно в живота му, след като я вижда в клип на 
групата с черен лъскав костюм. Тогава той казва на своя съот-
борник от „Манчестър юнайтед“ Невил, че ако тя пожелае, той 
ще я обича до края на живота си. Въпреки това романтично из-
явление Бекъм не минава за изключително приказлив и образован 
тип, но е русокос, атлетично сложен и заработва баснословни 
суми пари. Той просто умее! Докато чакат поредното си дете 
(дотук три, и все момчета), семейство Бекъм са добре дошли 
на всяко парти и се радват на приятелството на друго звездно 
семейство – това на Том Круз и Кейти Холмс. Дейвид и Вик-
тория търпеливо позират за световноизвестни списания, пазару-
ват (и двамата обичат да го правят), ходят по суперместа и… 
пълнят таблоидите с информациите на добронамерени и недо-
там репортери за неговите (а дали е така?) изневери…

Метросексуалният
Със своите непрестанно нови екстравагантни прически заема твърдо пър-

вите корици на чуждестранните модни списания, изпреварвайки дори много

известни манекенки. Впрочем той е може би първият, който се появява в об-

ществото с лакирани нокти на ръцете и краката, с депилирано тяло, с оску-

бани вежди, с диамант в зъба и отстоява правото на мъжете да изглеждат

така… Според многозначителните усмивки на Виктория може да се съди, 

че футболният терен не е единственото място, където съпругът є се чув-

ства и справя добре.

Н
еизмеримо талантлив господин, забавен (с качества на
дворцов шут), джентълмен и мачо тип – всичко това е
Роби. Със способността си за самоирония, с духовитостта

и чара си и с приятния си мелодичен глас той е направо мъж
мечта. Най-добре го представя известният му албум Swing 

When You’re Winning. Роби е класически шоумен, скандалджия от
класа и блестящ творец на собствения си имидж. Неговият
невероятен сексапил се дължи в най-голяма степен на това, че
той знае как влияят на другите неговият безцеремонен смях,
усмивката му и погледът на зелените му очи.

Свободен докрай
Никой не очакваше, но с времето бившият член на „Тейк дет“ се превърна в 

сериозен играч, зрял мъж, когото нито една жена (все още) не е омотала в 

мрежите си. А сред жертвите му са не една и две известни манекенки и ак-

триси, включително Гери Халиуел от „Спайс гърлс“. Фактът, че сърцето му 

е още свободно, придава на този неуловим Водолей допълнителен чар. Сякаш 

няма достатъчно разбити сърца, та Роби популяризира стила power ballad, 

записвайки дуети с Кайли Миноуг и Никол Кидман (две световни сексапилки, 

които май са се поддали на чара му). Е, Роби ги умее тия работи с жените!
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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

15. Анджелина 

Джоли

16. Мик Джагър

М
с такива алко са жените, които могат да се похвалят с
но тяло. набъбнали устни, приковаващ поглед и изкусителн
ринася за Но това не е единственото нещо, което допр
пецифич-сексапила на Анджелина Джоли. Всичко се корени в сп
ичко във ната чувственост на нейното същество, защото вси

връзка с Анджи казва само едно: Bad girl! непрекъс-Пък и тя н
а на гор-нато се доказва като такава, все пак отмъкна съпруга
ание.ката Дженифър Анистън и є причини толкова страда
“, който Въпреки добрите си изяви в доста филми и „Оскара“
анизация-получи за „Луди години“, изявата на Анджелина в екра
я свърза та на популярната игра „Лара Крофт: Томб Райдър“ 

завинаги с този садо-мазо стил на безобразно богата авантю-в б б б
ристка и я превърна в една от най-сексапилните жени в света. 
Колко актриси могат да се „вкарат“ в черно, стегнато кожено 
трико, да раздават ритници, да карат мотор из джунглата и 
същевременно да въздействат като желана жена?

Bad girl
Мъжете не могат да скрият въодушевлението си от нея. Сякаш детско-юноше-

ският им сън и мечтите им са се осъществили – секси какичката от играта е

оживяла. От своя страна жените имат повод да є завиждат. Имиджът на секси 

лошо момиче се допълва от френската целувка с родния є брат, скандалния є пър-

ви брак с Джони Лий Милър, когато написва името му със собствената си кръв

на гърба на роклята си, втория є брак с Били Боб Торнтън, скрепен с… размяна на 

амулети с кръвта на двамата. Естествено, върхът на всичко бе прикоткването 

на все още женения по време на снимките на „Мистър и мисис Смит“ Брад Пит.

Докато кърми малката Шайло Новел или спасява други гладни деца по цял свят, 

от нейното тяло „святкат“ многобройни белези от бурното минало – татуиров-

ки ( между другото и японският символ за смърт, голям черен кръст, дракон, инди-

ански символи, цитат на Тенеси Уилямс, както и буквата Н заради брат є Джеймс 

Хейдън). Със собствената си индивидуалност и… гордост, тя е всичко друго ос-

вен нежна теменужка, въпреки че заедно с мазния си и нежен поглед би накарала

всеки тип от силния пол да се храни от ръката є като предано куче, и то само за-

ради всичко, което тя пожелае. Това е тя, красавицата на Брад.

Ф
ронтменът на една от най-известните рок групи „Ро-
линг стоунс“ е почти грозен – с нисък ръст и смъкнати
рамене. Това обаче не му пречи да е най-големият рока-

джия сърцеразбивач на всички времена. 
В продължение на над 40-годишното съществуване на бенда го
следват многобройни групи от момичета и... огромни количе-
ства дрога и алкохол, заради които често пъти стоунсите са
изправяни в съдебната зала и са се оказвали зад решетките.
Както и самите те твърдят, след присъдите и излежаване-
то им в крайна сметка тръгват по правилния път, придър-
жат се към здравословен живот и физически упражнения. Мик
дори от време на време се подлага на процедури за обмяна на
кръвта (Представяте ли си как въобще живее този човек?!).
По официални данни той е баща на седем деца, има внучка и
е носител на титлата „сър“ (получи я през 2003 г. за „прино-
са си към популярната музика“).

Магнит за жени
Една градска легенда твърди, че е спал с повече от 2000 жени! Е, между тях 

има и няколко мъже. Поне ако се вярва на бившата съпруга на Дейвид Бауи

Анжела. Тя твърди, че помежду им имало нещо повече от колегиално отноше-

ние, и се кълне, че ги е заварила в леглото.

Момичетата си „падали“ по неговите „размазани“ устни (емблема на група-

та), по лудешкия стил на танцуване по сцената (Джагър и досега запазва 

своята гъвкавост, макар и вече на преклонните 63 години!), както и по ха-

рактерния „дрезгав“ глас.

Старият вълк винаги е твърдял, че забраненият плод е най-сладък, и през

1980 г., след развода с Бианка Джагър и под носа на Браян Фери, „отмъква“

топманекенката Джери Хол, с която имат още четири деца. Разделя се и с 

нея заради друга, а през 1990 г. се сдобива със син от младата бразилска ма-

некенка Хименес, доказвайки отново, че още не е за изхвърляне.

Материала подготвиха Фани БЛАГОЕВА и Ивайло ТОДОРОВ
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По светаПо светаПо света

О
громна е изненадата, когато
прекосиш Атлантика и стиг-
неш до територията на нео-
граничените възможности, как-

то някои хора наричат САЩ. Каквито и
да са били предварителните ти очаква-
ния за първата среща с ГРАДА, в който
животът се задъхва от собствения си
почти истеричен ритъм, те се изпаря-
ват още в мига, в който усетиш отно-
во твърда земя под краката си и видиш
просторните гейтове на летище „Кене-
ди“ – истинско облекчение след почти
деветчасовия полет Прага–Ню Йорк.

НЕДЕЛИТЕ ТУК СА ТИХИ 
Пристигам със смесени чувства и с оч-

аквания за един ужасно различен свят.
Но в топлия неделен следобед суматоха-
та на летището я няма. Минавам без-
проблемно и ужасно бързо през паспор-
тен контрол, имигрантски власти и след
неочаквано кратко изчакване на багажа,
който е цял и невредим, се втурвам към
Air Train – влакчето, което те отвеж-
да от летището до метрото. Неделя е
и в района на летището животът из-
глежда подозрително спокоен, а улиците
на града – подозрително празни. Първо-

то нещо, което ме стряска, е сърдечна-
та учтивост на всички чернокожи слу-
жители на летището, които с такава 
лекота напътстват потока от пътни-
ци, че чак не е за вярване. Не е за вяр-
ване и фактът, че именно в този неде-
лен ден „въздушното влакче“ от лети-
щето до метрото е безплатно, защото 

имат повод за празнуване и това е пода-
рък към пътуващите. Мятам се, без да
платя нито долар, на влакчето и попа-
дам в Ню Йорк – 

ГРАДА, КОЙТО 
НИКОГА НЕ СПИ 

А на мен ми се стори доста поза-

БЕЗСЪННИЯТ

НЮ ЙОРК 

На „Бродуей“ в дел-

ничен ден можете 

да видите забърза-

ни хора, автомобилен 

трафик, магазини и 

дори чернокож, който 

продава машинка за 

сапунени балончета

Поглед към Ню Йорк и Сентрал парк от 68-ия етаж на „Рокфелер билдинг“. 

Ако не сте видели града отгоре, нищо не сте видели

Поглед от 

„Бродуей“ 

към „Емпайр 

стейт бил-

динг“ – най-ви-

соката сгра-

да в света до 

построяване-

то на Светов-

ния търговски 

център през 

1972 г. За жа-

лост днес тя 

пак е най-ви-

соката
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спал. Пак го оправдавам с неделята. Ку-
пувам си билет за метрото и се качвам.
Наблюдавам с любопитство останалите
пътници – превес имат чернокожите, но
не липсват азиатци и латиноамериканци.
Всички са облечени в дънки и кецове и не
спират да говорят по мобилните си те-
лефони. След около час и половина сти-
гам спирката на 14-а западна улица меж-
ду Седмо и Осмо авеню, излизам от ме-
трото и попадам в ГРАДА.
Имам чувството, че всички нюйоркча-

ни са излезли из улиците и сякаш за пър-
ви път виждат толкова топло и влажно
океанско време. Гъмжи от хора – бели,
черни, млади, стари, влюбени, забързани,
майки с деца, от всички раси и от цял 
свят. В Starbucks има опашка за кафе,
по външните маси на заведенията няма
празно място. 
Ню Йорк е

С ПРОТИВОРЕЧИВ 
ХАРАКТЕР 

– градът, който няма да спре да диша.
Той е странна смес от цветове, ухания,
хора, магазини, улици, сгради, светлини
и шумове.
Мястото, където ще живея през след-

ващите няколко седмици, е абсолютният
Midtown – може да се определи като иде-
алния център. По принцип в Ню Йорк е
много по-лесно да стигнеш от downtown

до uptown или обратното, отколкото
от западната до източната част. Ню-
йоркското метро е най-бързият и ев-
тин транспорт в града (седмичната кар-
та струва 24 долара). „Трябва да си луд,
за да се движиш в Манхатън с кола“ – 
предупреждава ме един приятел. И аз
се уверявам със собствените си очи в
това, след като виждам ужасяващи за-
дръствания – колите пълзят като мрав-
ки и в продължение на 2 часа почти не
мърдат на разстояние, което с метрото
взимаш за 15 минути.
Въпреки че имам карта за метрото,

през първите дни се опитвам да ходя

пеш, за да усетя пулса на града. Устано-
вявам, че разстоянията са огромни и че 
искаш не искаш, в някои случаи е по-до-
бре да се качиш на подземното влакче. 

СТРАННИ НРАВИ

Когато влезеш в магазин, продавачите 
те питат „Как си днес, как се чувст-
ваш?“ и, представете си, ти пожелават 
с усмивка „Приятен ден“, дори и нищо 
да не си купил. Но пък се обиждат, ко-
гато не им подаваш парите в ръка при 
покупка, а ги оставиш сами да ги вземат 
от масата. Хората не спират да се бу-
тат из улиците и в магазините, след ко-
ето най-учтиво ти се извиняват.
В Ню Йорк ритъмът на живота пре-

пуска с бясна скорост и ако искаш да 
оцелееш, трябва да го следваш. Да се 
противопоставиш на поток от около 14 
милиона души (колкото са жителите на 
града заедно с нелегалните имигранти), 
не е най-разумното действие на света. 
Така неусетно се улавям, че ми харесва 
да следвам този ритъм.

ХРАНАТА

Хубаво е да можеш да избираш между 
много неща – във всяко едно отношение. 
Да решиш дали да ядеш майсторски при-
готвено с прясна риба суши, тайландска 
или корейска храна, или пък дали да не 
се довериш на познатия сандвич с фала-
фел. Спокойно можеш да пробваш и то-
ку-що приготвената храна на салатения 
или супения бар във веригата за здраво-
словно и природосъобразно хранене Whole 

Foods или пък да хапнеш набързо в някоя 
от веригите за fast food като „Макдо-d

налдс“ или „Бъргър кинг“. Но тогава рис-
куваш да те запишат в графата „демо-
де“ или „традиционалист“, защото никой 
модерно мислещ нюйоркчанин не се хра-
ни в този тип заведения. Пък и тук се 
раждат актуалните световни тенденции 
не само в модата, но и в начина на жи-
вот. А в съвременния Ню Йорк този на-
чин е предимно здравословен: храната е 

без консерванти, а джогингът в Сентрал 
парк – задължителен.

ШОПИНГ 
Големите и по-масови вериги за дре-

хи и аксесоари като H&M,MM GAP, Banana

Republic, Old navy, Forever 21, Mandee, J Crew,

Urban Outfitters се зареждат по два пъти
в седмицата. И почти всички нюйоркча-
ни пазаруват като луди, особено когато
има разпродажби. А разпродажби има не-
прекъснато.
След триседмичен престой в града на

еклектиката мога още много да разказ-
вам и за забавленията, които са неизбро-
ими, и за хората, които са от всички
точки на планетата и всеки се облича по
свой собствен стил, и за начина на жи-
вот, който е ужасно динамичен, и за на-
чина на мислене, който е отвъдокеански.
Ню Йорк е град с много лица, в който

никога не може да ти е скучно. 

„Карта“ на забележителностите
Местата, които задължително трябва да се 

видят в Ню Йорк, са много, но има няколко, ко-

ито не могат да бъдат пропуснати – Сентрал 

парк и известната „Дакота билдинг“, площадът

на Христофор Колумб, известен като „Калъмбъс

съркъл“ с новопостроения търговски център на 

„Тайм Уорнър“, площадът на студентите „Юни-

ън скуеър“, площадът на туристите и рекла-

мите „Таймс скуеър“, особено красивите сгради

на „Крайслер“, Рокфелер център, „Емпайр стейт 

билдинг“, градската библиотека, кичозните кули

на Доналд Тръмп, „Бродуей“ – от единия до другия 

му край, Батери парк и Статуята на свобода-

та, мостът „Бруклин“ и спокойната, изящна бре-

гова ивица на „Брайтън бридж“, музеят „Метро-

политън“, музеят „Гугенхайм“, както и различни-

те части на Ню Йорк – Сохо, Литъл Итали, Чай-

натаун, Уест Вилидж, Ийст Вилидж, Гринуич Ви-

лидж, Апър Ийст Сайд, Лоуър Ийст Сайд, Трайбе-

ка, Уолстрийт и Тринити Чърч, Бруклин, Мидтаун 

Ийст и Мидтаун Уест и... още. Една от най-го-

лемите атракции обаче е погледът към Ню Йорк

отгоре. Опциите са две – от 67-ия етаж на Рок-

фелер център или от съответния етаж на „Ем-

пайър стейт билдинг“. 

Текст Преслава ПРЕСЛАВОВА

Снимки Автора

Гледка към Бруклинския мост, който свързва Манхатън с 

Бруклин – един различен свят в палитрата на Ню Йорк

„Таймс скуеър“ е 

най-предпочита-

ното и най-скъпо 

място за реклама 

в Ню Йорк, както 

и близките около 

него улици, корне-

ри и сгради
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ГОЛЕМИТЕ СЪРЦА НА ЛАТИНСКА АМЕРИКА

А
встрия, Египет, Йордания, Тунис, Италия, Германия,
Франция, Чехия, Турция, Гърция, Македония, Сърбия...
има и още. Толкова разбъркано могат да се изреждат
само държавите, в които си бил. Те не са част от

световни общности, а прилепват към вътрешния ти свят
и определят живота ти като живот на път. Към гор-
ния списък прибавяме и двете латиноамерикански държави
Перу и Боливия, които Евдокия Николова подреди в текст

и снимки.
Ева не пътува по работа, не казва и „Бях на екскурзия“. Пъ-

тува по съдба и мисли, че това идва от зодията є. Има още
трима Стрелци в рода си и знае, че животът на представи-
телите на знака минава така. На път. Разказва с интересни
случки и впечатления за местата, които е посетила. Връща
се към тях бързо, защото помни всичките си пътувания, ся-
каш са били вчера.

ЕРУ И       ОЛИВИЯП Б
Само по централните

улици на Лима се срещат

просякини, които

припечелват от туристите

КусКусусусско ко ко к е ие сторическата столица на Перу. На около стотинна ка километметрара от т неянеяея сессеее нан на нананамирмирмирмирмираат ос-ос

ттаннананкикиткките ое т древния град Мачу Пикчу. Инките избиррррррррат това ммястясто, о, , защзащзащщотоотоотоо е е е заозаоаоз бикбиколеол но о от от 

вървъррховховхо е, е, е, а за за а та тях ях върховете са били богбоговеове. „. „На На НаНаНа На аНаНа а ааа а аааНаа МММаМачМачМачМачМачММММММММачуу Пу Пу Пу Пу Пу Пуу Пуу Пу Пуу ПППу Пу Пу икчикччч ву ву ву ву ву в ца ца ца ца цац реревревевичаичаичачаака“ка“ка“ка“ е е  е съвсъвсъвс ввсемсемсс  додододод кумкумкумкукуумууу еентентентнтнталалеалеалеаленннн ннн 

изризризрраз,аз,, за заащотщотщ о во в ра рар йонйононаа, а, койкойтото то се сесе се е се е еесеее е напнапанапнапнапнапнапннапн ввоявоявоявояввоявяоявоявоява оа оа оа оа оа оа оа оотттт рт рт рт ррттт рттттттттт рт ррт рт рррррррррррекаекаекакакекаекааекекакаекаека УрУрУУрУУр УрУрУ УрУрррррррррубаубаубаубаббабаббабббабаббаааааубаубааубаууууууу мбамбабамбамбамбаммммм , с, сс, с, с, с, с, , е оеее ое ое оое оое оттглтглтглтглтглтглг ежджеждеждеждеждеждеждеждждддда наа на на нна на на ай-айай-аййай-ай-айайай ххубхуббхубхубхубхубхубубубхубххубуууу аавававааваавааавваваа аа ааата та таа та а царцарцарарарцарцарцарарццарррццц ррц ревиевиевивиевиевиееевицццацаццацацааццц

ЕЕдиЕдЕдиЕдиЕдиЕдиЕдиЕдиЕдиЕдиЕдиЕдиЕдиЕдиЕдиЕдиЕдиЕдиЕдиЕдиЕдиЕдиЕдиЕЕдиЕдиЕдиЕдиЕдииЕЕдиЕдидиЕдиЕдиЕдиЕдиЕдиЕдиЕдидЕдиЕдидиЕдЕдЕЕдииЕЕдиЕдииЕдЕдиЕдиЕЕдиЕдиЕдиЕдиЕдиЕ иддддддддддддддддддддддддддддддд н он онн он он он он он он он он он онн оон он он он он оннннн ооон он ооооон он он н он ооооотт бт бт бт бт бт ббтт бт бт бт бт ббт бт бт бтт бт бт бт бт бббт бт бт бт бт бт бт бт бт бт бт бт бт бтт ббт ббтттттт бтт огаогаогаогаогаогаогаогаогаогаогаогаогаогаогаогоггогагоогоогоогогаогагагогаогаогагаогаогаогаогагг титтиттиттиттиттититтиттититтиттиттититтиттиттиттиттитттититтиттиттитиитттиттиттиттитттиттиттиттититтитите ие ие ие ие ие ие ие ие ие ие ие ие ие иие иее иие иие иее ие ие иее ииие ие ие ие иии спспспспспспспспспспспспспспспспсппспсппссспспсспп спспсппп сп сп сп спспсппокоокоокоокококококоокококоокоокоокоокоокоокоокоокоокоокококоокоокоокоокоокоокоокоокоокооококоокоок йнийнийнийнийнийнйнийниййнийнийнинйнийнийнийнйнийнийнийнийнийнийниййнийнининиииийни квккв кв кв кккв квквввквквквкв квквквкввквквквкквквквквкквк квккккквквквкквккквкквввартартартартартртарттартарартартартартартрттртартартарартртартартарттарартаартартрттрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр алиалиалиалиалиалиалалиалиалиалилиалиалиаалааалилааалиалиаалиалиалиалиали нананананананананананананананананананаанна нанананнаннаа стстст стстстстсстстстсттстстттстстстстстстстстт ст сстстстттттолиолиолиолиолиололиолиолиолиолиолиолиолиолиолииолилоолиоллиолилиолиллолиллиолиолиоолиолиллииолиолииоооолиииицатцатцатцатцатцатцатцатцатцатцатцатцатататцатцатцатаатцатцатцатцатцатттцатцатцатцатцатцааццацатцатцатататттцццццццццццццццццццццццц а Ла Ла Ла Ла ЛЛЛЛа Ла Ла ЛЛа Ла Ла ЛЛЛа Ла Ла Ла Ла Ла Ла Ла Ла Ла Ла Ла Ла ЛЛЛаа Л Лимаимаимаимаимаимаимаимамаимаимаимаимаимамаимимамамимаимаимаимаимаимамааимаимаааимаимаи амааа

Това летище не предлага международни 

полети. Самолетите кръжат само над 

платото Наска

Пътят от Лима до Наска минава през

села, които са разрушени от земетресе-

нието през август 2007 г. Покъщнината и 

хората са под открито небе. Пострадали 

са къщи, строени без арматура. Бедните 

хора нямат пари за монолитно строител-

ство и не спазват природните закони, по

които са се създавали оцелелите до днес 

постройки на древните цивилизации

За За За по-по-по-по-малалмалмалкко коко ко от отот от часчасчасчас ту турисрисрисриститтиттиттите ме ме могаогагаогат дт дт дт да аааа

ррразразр глеглеледатддатда  каменнм нитнититните ре ре ре рисуисуисуисункинкинкинки въвъ въ върхурхурхурху зезезеземнамнамнамнатата а тт

повповърхърхносност, т, коикоито то и д нес ососо тавтават ат еднедна оа оотт 

найнайнай-гоггоголемлемлемлемитетеитеи  мими мимистестестес риириириир  зазаза чоч чоочовечвеечвечв естстестествоттвотвоттооооо
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Текст и снимки Евдокия НИКОЛОВА

Построеният между три вулкана град Арекипа. Религиозно място с много църк-

ви, най-голямата от които е женският манастир „Санта Каталина“. През XVI 

и XVII век според католическа традиция момичетата от богатите семейства 

били „предавани на Бога“ в този манастир. При ръкополагането на девойките в 

монахини семействата, за които това било висока чест, плащали голяма зестра

село Чивай, раз-ЖЖена оттт 

о на 4800 м над-пполппппп оженоо

исочина. Хоратаморморморморррскакаааа вивив ви вивви

по-големи сърца. туктукуктукуктукуктукттукттт  са са са сасасса с ссссс с с с ппппппп

просто метафо-ТовТоТовТовТовТовТовТовТовТовТТТТовТовооововТТо а на на на на на ннаа на нннннна е ее ее еее еее е 

ага може да се рррррара рара ррра ра ра ра ра ррррррра ррррррраррррррррарр и вии ви ви ви ви ви ви ви и виии виииии еднеднедеднеднеднеднеднеднеднедннддна

голямата над-обяообяобяобяобяобяобяобяообяообяббябяяо яябяяооообяооооо снисниснисниснисниснснисниснниснисниснснинисни с с с  с  с  с сссс с сс г

исочина. Мета-мммммормормморморморморммормморморморморорморрммморморммормормоомморморморммморрмо скскаскасскаскаскакаскаскаскаккскакаксксккааккккска в ви в в ви ви вввививвв вв ввви ввввввви

обаче е вярна. Хо-фффффорфорфорфорфорфорфорфорфофорфорффорфорфорфффофорорфффффффорфффффффоффф рататаатаатаататаатататааттаатаатаааттаттта о о оооо ооо оооо

дружелюбнираратратратратратратрратратратратратрататратрратратратратратратрраратрратраттрратррратратрррратррраттрррарратратратратраттратраратраратратратратратарррррррррррррррррррр а са са са са саа са са са са сааа са сааааа саа са а а са саааааа а аааа са саа са да даа да да да дда дда да да да дааа да даа дддда дда ддддддддддддддддддддддд

Пазарите са сърцата

на градовете и селата в 

Перу. Изтласкват голя-

мо количество туристи

всеки ден, а спечеленото

от търговията е основно

средство за препитание на

местните хора

ППулПулППулПулП овеовевовер ор ор оор ооот ат ат аат ат ат алпалпалпалпалпалпалпаакакакака каака ка е хе хе хе хе хе хе хе хубаубаубаубаубаубаубаубав св св св св св св св сувеувеувеувеувеувеувеувенирнирнирнирнирнирнирнир от от от от П Перу.ру  АлА паката е висв очинно живвотв но,но  по ббдоббноно 

нннна наннннан ламламлалаламлаламлалалалллалаллламл атаатаа А. Алпалпакиткиткитте ие ие ии лала ламитмитмите же же жжжжжживеивеивеивеививеивеят ят ятят ятят на на на на на а стастас да да в Андите, можеш да се приближиш

до до до до до до до до додододдодо дддддддддддддддд тяхтяхтяхтяхтятятятяхтятяхтяхтяхтяхтяхтяхтяхтятятяхтятятяхтятятятяттяхтятяттяхттятяттттятятяттятяхятяятттттяхтятятятятяятяяяхтяят  и  и  и ии и ии да да да ад ги гиги погогалиалилиишш. ш. ш. ш. ш. ДДруДруДруДруДруДруДр гигигиягият ит ит ит им см събръбрат, викунята, е животно, неопитомено от

хорхорхорхорхорхорхорхохорхорхорхорохорхорхорхорорхоррхорхорхорхорхорхорхорхорхорхорхорхорорхорхороррхоррхорхорорхорхорхоррхоррррхоророрхороорорхорхорхороророорррроррхорорррорхорорх ррроррррррррррататаатаатаататаатаататататаатаатаататаататаататаатаатаатаатаатаатаататааататаататтаатаатааттаатаатаатаататаататаатааататаатаататаатаатаатаататааатаааатататааааааатататаататааатаааататаатаатаатататаатаататаатаатааатаатататаатааататттатаааататтаааатаатта. З. ЗЗЗЗЗ. ЗЗ. ЗЗ. З. ЗЗ. . З. ЗЗЗ. З. . ЗЗ. . .. ЗЗЗ. ЗЗЗ.. . ... ..... атоатоатоатоатоввввава и ви вълнъ ата от него е по-скъпа. От вълвълнатната на на ва висоисочинчиннитните же живоивотнитни 

се сесесе се ппопполполполполполоолпололполполполпопппополпопопопоолппопопполполполппополполпоопооопооопппполоопполоппопопопппоппппопополоололололппооололппололопоооолололололллллпоооооолоолололлллпооооололлллллоооолооллллуууууууууччучаучауууууучучуучуууууучаууучууууучуучуучучаччууучучучуууууууучуууууууууууууууууууууууууууууууууууууучаууууууууууууууууу вава вааваааваававававаававаавааавававваавааввааааваавааааааавваавававввввававававваа аавввваааа аааввввваааааавава найнайнанннанннаннанананананнаннаайаайннннннаананннаааааннанннаннаааннанннннанннннааааннаннннннаааааннннннннннааааанннннннннаааа -ка-качесчестветвенотното то термермррр овловлакнакноо

С кСС кС кС кС кС кС кСССС атаатаатаатаататат мармармарммарррраннан ан по попоопопо о езеезеезеезеезез ротротротротроттротррр о То То То То То Титиитиититиитититикаккакк кккаккаккака са са са се ссе тигтига да до Бо оливияя

азарът на вещици-ППППаПаПаПаПаПаПаПППаПППаППППППаПППаПаППаПППаППаПаПаПаППППППППаПаППППППаПППППППППаППППа

е в боливийскататттеттеттттттеетеететтттететтееееттетттетттееттттеттетеее

толица Ла Пас. Тук сстстстстсссстстстстстстстстстссстссстсттссстссссстсссттстссстсссстсстстстсттсссстттссссст

огат да се намерятммммммомомоммомомомоммомомомомомомммомоммомомоммомомоммомммммомоммоммооммммммоммммо

едмети за праве-ппппрпрпрпрпрпрпрпрпрррпрппрпрпррпппппрпрррппппррпппррппрпррпппппррпппппррпппррррпппппрре

на магии. Скелет ннненененненне 

т алпака или лама,отототт

са, захарни фигур-кококкококоос

, амулети кикикикикикикикиикиииииии,и,и,,,,

та с Черната Богородица в ЦърЦърЦърЦърЦърЦърквквакваккккваквакватттттттт

па Кабана, Боливия. Създава-граграраарарад Кд Кд Кд  д опопопп

мейство, стартиране на биз-не е е нанана на нанаа семсемемемсемемемсес м

покупка карат хиляди хора да неснесесессс ил ил и и и и пи ппп

ат тук, за да докоснат чудо-се се стистстисттст чачаа

та Богородица, която благо-твотвовоооорнарнаррнарр тттт

яко ново начинание или вещ сласлааааааавя вя вя вя вяяввявявяя всявсвсявсявсяввсвсясясясясясясяся

Традиционна лодка от тръстика на Слън-

чевия остров, най-големия в езерото Ти-

тикака и свещено място за древните инки
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А
ко питате децата, 
те ще ви кажат, 
че щъркелът е „дос-
тавчик“ на бебета. 

От време на време той от-
лита в топлите страни, за 
да „зареди стока“. Има и дру-
ги птици, които отлитат на 
юг, но явно само щъркелът 
вдъхва доверие и би могъл със 
силните си криле да пренесе 
едно цяло бебе. Той е голям, 
изглежда достатъчно силен и 
е много добър, защото яде га-
дните лигави жаби и коварни-
те змии.
Безспорно образът на щърке-

ла е свързан с

РАЖДАНЕТО 
НА НЕЩО НОВО 

желано и очаквано като проле-
тта, хубавото слънчево време
и бебето. Сезонът се асоции-
ра с младостта, с новото на-
чало, с възраждането. В Севе-
роизточна България са забеля-
зали, че щъркелите се връщат
по родните си места на точ-
но определена дата – на голе-
мия православен празник Бла-
говещение на 25 март, кога-
то Дева Мария получава бла-
гата вест, че е заченала Исус
Христос. Връзката между
щъркела като символ и тази

дата от март е очевидна.

Летящ или легнал
У нас има поверие, че ако на Бла-

говец човек види летящ щъркел, 

ще му върви през цялата годи-

на. Но горкї на онзи, който зър-

не просто разхождащ се по земя-

та щъркел или, не дай боже, по-

легнал в гнездото си. Последното 

предвещава трудности и непри-

ятности.

ЩЪРКЕЛИТЕ НОСЯТ 
МОМЧЕНЦАТА

а враните – момиченцата. В
това вярвали българите в да-
лечното минало. Жените, ко-
ито искали да си имат дете,
трябвало да оставят на пер-
ваза на прозореца трохи и се-
менца, за да примамят тези
две птици. Днес враните са
изгубили функцията си на
„вносители“ на деца, но щър-
келите още са си „на щат“.
Всеки народ си има своя ма-

гическа версия за идеята, как
жената се сдобива с рожба.
Символът на майчинството в
Дания е малкото семенце, ко-
ето се посажда в саксия и
старателно се полива от бъ-
дещата майка. След време от
него пораства красиво цвете.
Жената го целува нежно, ли-
стенцата му се разтварят и
оттам се показва едно хубаво
бебе. Така се е родила и Ма-
лечка Палечка от приказката
на Ханс Кристиян Андерсен.

Мамо, купи зелка! 
Във Франция магьосници изпра-

щали жените, които искали да се

сдобият с рожба, на пазара. Там 

те трябвало да си изберат една 

измежду купчина кръгли зелки. 

И като се приберели вкъщи със 

зелката, от нея изскачало мал-

ко момченце. И днес френските

деца, когато искат да им се роди 

братче или сестриче, казват на 

шега: „Мамо, купи една зелка!“

Този зеленчук е доста сполучлив

символ на плодовитостта, защо-

то малчуганите лесно могат да 

бъдат убедени, че под къдравите 

му листа се крие нещо необикно-

вено, нещо живо.

В Англия разказват приказ-
ки на малките, че бебетата
ги продават в специални ма-
газини – подредени по раф-
товете, облечени в красиви
дрешки и опаковани в кутии
като кукли. Майките и тат-
ковците отиват там и си из-
бират онова, което най-мно-
го им харесва. Според леген-
дата обаче само родителите
знаели къде се намират тези
магазини за бебета – входове-
те им били зорко охранявани
от строги пазачи, които не
допускали деца.
В България не само щърке-

лът въплъщава идеята за пло-
довитост. Гергьовският дъжд
например също е много „оп-
лождащ“. Според народните
предания, ако той накваси ня-
коя мома, тя веднага хваща
(разбирай забременява). А в
един стар съновник пише, че
мома, на която є се присъни
щъркел, трябва много да вни-
мава, защото това предвеща-
вало нежелана бременност.

ОЩЕ ДОБРОДЕТЕЛИ

Когато щъркел си намери
половинката, той не я сменя
цял живот, не є „изневерява“,
така да се каже. И ако се
случи едната птица от двой-
ката да умре, другата видимо
посърва от скръб. По повод
щъркеловата вярност българи-
нът е измислил крилато по-

Първа пролетПърва пролетПърва пролет

ЩЪРКЕЛ!Я, ЩЪРКЕЛ!
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МАРТЕНИЦАТАМАРТЕНИЦАТА
В миналото 1 март бил смятан за ден на радостта. За да изразят радост-

та си, нашите предци простирали червено платно на прозорците или на

чардаците на къщите си. В някои краища на България закачали червено пар-

че плат на дълъг дървен прът, който изправяли до стрехата. Ако нямало вя-

тър, който да развее тази уникална червена мартеница, стопанката го за-

люлявала от време на време, за да се засмее Баба Марта и да пече по-сил-

но слънцето през пролетта. Вечерта преди 1 март майките задължително 

връзвали „гривни“, усукани от бял и червен вълнен конец. На младите моми и

на булките увесвали мартеници на шията като гердан.

Мартеницата се носи, докато се видят първият щъркел или първата ляс-

товица. Тогава тя се завързва на напъпило клонче за здраве. Много раз-

пространено било

ГАДАЕНЕТО ПО МАРТЕНИЦАТА 

Мартеницата се слагала под камък, където престоявала, докато си оти-

дат лястовиците. После камъкът се отмествал и се гадаело в зависимост 

от това, с какво бил полазен той. Ако тя била притежание на млада девой-

ка и била полазена от мравки, значи девойката щяла да се омъжи за сиро-

мах. Полазената от калинки мартеница на стопанина на къщата предве-

щавала повече крави през годината. Ако по нея полепнели мравки, значи по-

вече овце щяло да има през годината.

НА ПЪРВИ МАРТ ИМЕН ДЕН ПРАЗНУВАТ МАРТА, МАРТИН, ЕВДОКИЯ
Почти всички народи имат обичаи, свързани с пролетта – в Англия и Фран-

ция например на 1 март се подарява паричка, в Германия – цветя. Но никъде

другаде 1 март не е народен празник, както е у нас.

Мартеницата е символична възхвала на пролетта, на красотата. Марте-

ници си разменят в някои райони на Албания и Румъния, но пак липсва масо-

вост, както в България. Първите мартеници са били изработени от бяла и 

червена вълна. С чисто червени мартеници се окичвали в Софийско, Врачан-

ско и Видинско. В някои селища в Западна България мартеницата се прави

от червена и синя прежда.

Има мартеници в три или в повече цветове: червено, бяло и синьо; черве-

но, бяло и жълто...

МИШЕЛ и Надя ПЕРИ

желание към мъжете (защо ли 
само към тях?!): „Мъжът да 
е верен на жена си, както е 
верен щъркът на своята!“

Интересни факти
�Щъркелите са много грижов-

ни родители. Историята познава 

случаи, когато щъркели загиват

в усилията си да спасят малките 

си от пожар. 

�На еврейски думата „щъркел“

означава „милост“, а на гръцки –

„нежност“. 

�Идеята, че можеш да постра-

даш, ако навредиш на щъркел, е

разработена в един от разказите 

на Елин Пелин – „Нане Стоичкова-

та върба“.

ОТ ЛЮБОВ 
КЪМ ХОРАТА

Щъркелите обичат чове-
ците. Неслучайно гнездят в 
близост до хорските къщи 
– свиват си гнезда по елек-
трически стълбове и комини, 
както и по камбанариите на 
селските църкви. За отглеж-
дането и създаването на сво-
ето потомство си избират 
само екологично чисти райо-
ни. Хората могат само да 
се радват, ако в близост до 
техните домове щъркели ре-
шат да свият гнездо, защо-

то се твърди, че тази пти-
ца носи щастие и благоден-
ствие.

Колко са 
в България
По данни от последното пребро-

яване в България има 4200 двойки

щъркели. Глобалното затопляне е

причина напоследък някои двойки 

птици да не отлитат есента на

юг, а да си остават през цялата 

зима у дома.

В РАЗЛИЧНИТЕ 
МИТОЛОГИИ

В древногръцката митология
се говори за етиопката Гера-
на, която била враг на Хера.
За да є отмъсти, Хера я пре-
върнала в щъркел. Същото
направила и Юнона със своя-
та съперничка Антигона (спо-
ред „Метаморфози“ на Ови-
дий). За щъркели се говори
и в трудовете на Плиний и

Аристотел.
До ХVІІ век католиците

приемали щъркела за символ на
белия брак – тоест на цело-
мъдрената връзка между две-
те сродни души. В норвежка-
та митология героят Хаенир
дарява хората с духовните да-
рове воля и памет и така ги
превръща в разумни и чувст-
вителни същества. Опреде-
ленията, с които се описва
Хаенир в древните тексто-
ве, са „дългокрак“ и „влизащ в
тресавищата“ – образ, който
много се доближава до обра-
за на добродетелния щъркел.
Съвременните изследователи
на северноевропейския фолклор
обаче твърдят, че може да
става дума не за щъркел, а за
жерав – птица, която по-чес-
то се среща по тези географ-
ски ширини. 

Рекламно лице 
на еврото
Напоследък все по-често виждаме 

нарисувани щъркели, които не но-

сят в клюна си бебета, а... тор-

бичка с евро. Всъщност Евроко-

мисията „избрала щъркела за рек-

ламно лице на еврото“ още през

1998 г.

Дарин НИКОЛОВ
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Свети Четиридесет мъченици – стенопис от XII век в църквата „Панагия Форветиса“ 
в Осиния, Кипър. Църквата определя 9 март за празник на четиридесетте войници от 
арменския полк в град Севастия, които след жестоки мъчения загиват за своята вяра 
по време на преследванията на християните от император Ликиний (IV в.).

2 МАРТ – 
МЕСНИ ЗАГОВЕЗНИ 

(НЕДЕЛЯ МЕСОПУСТНА)
През цялата следваща седмица (от 3 до

8 март) се ядат само масло, яйца и сире-
не. В миналото тази седмица е минавала
във веселби и хорђ, защото с настъпва-
нето на постите веселията се забраня-
ват. В миналото сватби са се правили
само зимно време, след като се прибере
всичко от полето. Периодът на сват-
бите бил от Петковден до Сирни за-
говезни. 

9 МАРТ – 
СИРНИ ЗАГОВЕЗНИ 

(СИРНА НЕДЕЛЯ, 
СИРНИЦА, СВ. ЧЕТИРИДЕСЕТ 

МЪЧЕНИЦИ)
На Сирни заговезни младите искат

прошка от по-старите и им целуват
ръка с думите „Прощавай“, на което
се отговаря: „Господ да прощава. Да си
простен!“ След края на вечерята се пра-
ви хамкане (или ламкане). Над масата се
окачва конец, на който последователно
се завързват въглен, яйце и после сирене.
Конецът се залюлява и всеки се стреми
да захапе с уста завързаното. Хамкане-
то има характер на обред и се е прак-
тикувало във всички краища на България.
Въгленът след това се прибирал и се за-
пазвал като амулет против уроки през
цялата година. С жълтъка на яйцето от
хамкането лекували стомашно разстрой-
ство както при хората, така и при жи-
вотните.

10–16 МАРТ – 
ТОДОРОВА НЕДЕЛЯ

От тази седмица се честват понедел-
ник, сряда, четвъртък и събота.

ТрадицииТрадицииТрадиции

ÏÐÀÇÍÈÖÈÒÅ ÍÀ ÌÀÐÒ

ДА СИ ПРИПОМНИМ КАК В МИНАЛОТО 
СА ПОЧИТАЛИ ТРАДИЦИЯТА И КАКВО 

ОТ НЕЯ Е ОЦЕЛЯЛО ДО НАШИ ДНИ.
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Понеделник, наричан още къси, пъси или 

чист понеделник, тази година се пада на 

10 март. Празнува се в чест на кучето,
за да не хваща то бяс през годината.
Да не забравяме, че домашното овчарско
куче е било на голяма почит в минало-
то, защото то е пазело стоката (доби-
тъка) на стопанина си. Затова на този
ден стопаните връзвали специални люл-
ки, в които люлеели кучетата. Ритуал-
ът е известен като люлеенето на куче-

тата. Другият ритуал, свързан с поне-
делника на Тодоровата неделя, е куке-

ри. От черепи, рога на домашни живот-
ни, кратуни, конски челюсти и огромни
звънци (хлопки) се изработвали специални
маски и костюми. Кукери ставали само
младите неженени момци. Много оживе-
но се разпределяли ролите между кукове-
те – кой ще бъде майка или баба и кой
ще бъде свирач. Главна фигура на празни-
ка било обикновено младолико момче, ко-
ето обличали в женски дрехи. То държа-
ло в ръка хурка и вретено и през цяло-
то време трябвало да преде. Тази фигу-
ра символизира майката, която „преде“
щастие на къщата си и на челядта си.
Затова е голямо щастие и берекет, ако
тя влезе в нечия къща и попреде. Вяр-
вало се, че в която къща ус-
пеят да скрият майката, там 
щяло да има берекет през ця-
лата година. Ако някой успе-
ел да скрие майката, група-
та на кукерите трябвало да 
спре да играе. Затова докато 
танцували и обикаляли къщи-
те, куковете грижливо пазе-
ли майката, за да могат да си 
продължат празненството до 
края. И още нещо интересно 
– докато танцували, вдигайки 
голяма олелия със звънците и 
чановете си, кукерите не би-
вало да говорят, трябвало да 
са неми. Всеки, който срещнел 
кукер, обезателно трябвало да 
му даде нещо – най-вече пари 
(т. нар. бакшиш). Иначе куко-
вете били в правото си да го 
наложат с големи сопи.
По улицата куковете не за-

качали единствено омъжените 
жени. Гонели и налагали яко 
мъжете за бакшиш, гонели 
също и младите моми, които 
не трябвало на този ден да 
излизат от къщите си. Никак 
не било хубаво, ако две раз-
лични групи кукери се срещне-
ли на улицата. Тогава помеж-

ду им наставали ожесточени борби. До 
ден днешен една местност в Русенско 
(между селата Български косуй и Ста-
ри Смил) се нарича Кукови гробища. Там 
преди около 100 години при една такава 
битка „загинали“ много кукери.

Вторник, по-известен като Черен 

вторник, се пада тази година на 11 март.

Празнува се, за да няма суша през го-
дината.

Сряда, наричана още Луда сряда, се пада 

през 2008 г. на 12 март. Чества се, за да
не биват застигани хората от лудост.

Четвъртък, или Въртоглав четвър-

тък, се пада на 13 март. Денят се смята
за лош. На тази дата нищо ново не се
захваща. Каквото и да се започне, все на
пусто ще е. Оттам идва и приказката
„четвъртък– несвъртък“.

Петък, Черен петък, се пада тази годи-

на на 14 март.

Вярвало се, че ако на този ден някой
подхване някаква работа, и хората, и до-
битъкът ще се разболеят и окуцеят.

Събота, по-популярна като Тодорова 

събота и Тодорица, се пада тази година 

на 15 март.

Този ден бил много почитан празник в
миналото. Празнувал се в чест на коне-
те – да няма болести по тях и да се въ-
дят повече коне през годината. Устрой-
вали се веселия и конни гонитби. Дома-
кините месели големи обредни пити, ко-
ито освещавали в църквата и раздавали
за здраве на конете. Тези обредни хлябо-
ве се мажели с мед и се разчупвали на
няколко парчета. Едно от парчетата се
хвърляло на покрива на къщата, друго – 

на кошарата и на коша (за-
лъкът за облаците). Един за-
лък се занасял на нивата, друг
се пускал в реката, откъдето
дъгата пиела вода, та и тя
да си хапне. Останалата част
от хляба се изяждала от се-
мейството.

Имен ден празнуват То-

дор, Тодорка, Теодор, Теодора, 

Дора, Тошо, Доротея и Тотьо.

25 МАРТ – 
БЛАГОВЕЩЕНИЕ 

(БЛАГОВЕЦ)
Това е църковен празник. Све-

ти Архангел Гаврил съобщил на
пресветата Дева Мария блага-
та вест, че тя е удостоена
да зачене от Светия дух и да
роди Спасителя на света.
Народното вярване е, че ку-

кувица прелитала през морето
чак, която заедно с лястови-
цата известявала, че зимата
си отива и наближава лято-
то. За да се посрещне лято-
то, винаги срещу Благовец се
почиства и премита, боклуци-
те се запалват, за да се пре-
чисти пространството.

МИШЕЛ
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БогБогБогБогБогББогББогБоБогБоБоБоггББ ггороороорооророороороророороррр дицдицицицицицццццццдицдицдицдицццд цдицдиицццд цд ццд цд цд цддддд а Да Да ДДДДаа Даааааааааааа Дааааа Да Д Даа ДДДДДДДДушушеушеушушеушеушеуушеушеушеушешушешуууууууу спаспаспаспаспспаапаспааспспаспасиситииттттттттитттититтттитттттсисиситттттситтттситтиттттттттттсиситтелелллллкелеллелллелеллелеллллллллллкеллллклкеллллкелллкеееелллелелллка).а)а)а)а).а)а).а).а).а).а).а))аа))а).а).а).а).а).))..а).))))))))) ДнДнДнДн Дн ДнДнДнДн  Д ДнДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД есесесес есес сес ес икокикоикокикоикоикоикокоикоикоикокоикоиконатнатнатнаатнатннатнатнананатнанаттттнатттта еа еа еаааа еа еа еаа еа еаа еа еаа еа е ввввввввввв ввв в в вв ИкоИИкоИкоИкоИкоИ оИкоИкоИкоИкоококоннаннаннаннннаннанннаннанннаннанна гаггаааагагаа га гаа гагагаалерлерлерлерллерлерлерлерлеррррррррияияияиияияияия ия ияия я в гв гв гв гв гв гв гв гррадрадрадрадрадрадрадр др др др ддр дддр ддддр ддд ОхООООхОхОхООхО ОхОО Ох ОхОхОхОхОхОхриддидридридридридридридр др др др дррр дррр ддр д

Следи прогнозата
�Ако е сухо или ясно времето на 1 март, лято-

то ще е сухо.

�Ако 1 март е дъждовен, пролетта ще е дъж-

довна, а ако има слънце, пролетта ще е суха. 

�Ако на 1 март вали сняг, годината ще е пло-

дородна. 

�Ако на 9 март (Св. Четиридесет мъченици) же-

ните мият и решат косите си, шият, плетат и 

пипат конци – ще срещат змии през лятото. 

�Ако на 9 март се засади цвете, то винаги ще 

цъфти и ухае хубаво. Каквото е времето на Св.

Четиридесет мъченици, такова ще е и на Гер-

гьовден. 

�Както прекараш Благовещение (25 март), та-

кава ще бъде цялата ти година. 

�Ако на Благовещение имаш пари в джоба и 

чуеш кукувица, ще имаш пари през цялата го-

дина. 

�Ако на Благовещение сутринта времето е 

слънчево и ясно, ще има голямо плодородие през 

годината. 

�Ако на Благовещение има утринна мъгла, пче-

лите ще дадат много мед.
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„Партитурите 
на Бетовен“
Гениален актьор (Ед Харис) в ролята на ге-

ниален композитор – това е основното в

този филм. Последните години на Бетовен

са изпълнени с гняв, самота и тъга заради

загубата на слуха и семейството му. Той е

жесток и безцеремонен, отдаден единстве-

но на страстта си по музиката. Малко пре-

ди да завърши прочутата си Девета сим-

фония, при Бетовен пристига красива млада

жена, за да препише партитурите за пред-

стоящата премиера. Тя благоговее пред не-

говата гениалност, а благодарение на нея

загрубелият и на границата на лудостта

мъж ще намери покой преди смъртта.

„Двойна фамилия“
Изпитанията в живота на един кандидат-

татко проследява тази руска мелодрама.

След като дълго време се опитват да се

сдобият с наследник, мъж и жена най-по-

сле научават добрата новина. Но тогава 

идва лошата – съпругът не е биологичният 

баща. Той мисли да напусне жена си, но все

пак остава от съжаление с нея и с бебе-

то. И се случва неочакваното – мъжът все

повече се привързва към сина си, но семей-

ството се разпада. Жената се жени за био-

логичния баща, но обещава на доскорошния

си съпруг, че ще разкаже на сина си цялата

история. Ето че след години настъпва ми-

гът на истината.

СпектърСпектърСпектър

Кучешки неволи
Най-после дочакахме официалната премиера на една от класиките на Дисни – „101

далматинци“. Освен революционна за годините си анимация и невероятно забавление

този филм предлага интересна интрига и забележителни герои. Няма как да подминем 

и появата на една от най-големите злодейки в киното – емблематичната любителка 

на дрехи от истинска кожа Крюела де Вил. Огромното є желание да се сдобие с палто 

на черно-бели петна ще завърши по доста нежелан за нея начин за щастие на далма-

тинското семейство Понго и Пердита и техните стопани.

През много изпитания преминават и четириногите герои от филма „Бегълците“. Мал-

кият фокстериер Снитър и лабрадорът Роуф са обект на научни експерименти. Те

все пак успяват да избягат от лабораторията, в която са затворени. Проправяйки си

път през коридорите, объркани и паникьосани от крясъците на маймуните, зайците

и мишките, те счупват контейнер, в който се съхранява смъртоносна чума. Отвъд

оградата, гладни и изплашени, двете кучета откриват, че външният свят съвсем не

е мечтаният рай. Този филм също е класика, макар че далеч не е толкова забавен.

Трудно е да се изброят всички изненади на поредния СОФИЯ ФИЛМ

ФЕСТ. 12-ото му издание ще се проведе от 6 до 16 март в София с до-

пълнителна програма от 17 до 23 март в Пловдив и в Бургас. За шести

път ще бъдат присъдени наградите STELLA ARTOIS – за най-добър филм 

(първи или втори) в международния конкурс и награда JAMESON за най-

добър български късометражен филм. Старт на кинокупона на година-

та ще даде премиерата на „А днес накъде?“ – продължението на култо-

вия „А сега накъде“ на Рангел Вълчанов. С голям интерес се очаква и още 

една българска премиера – „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“ 

на Стефан Командарев по романа на Илия Троянов. Сред останалите ин-

тересни премиери са румънският носител на „Златна палма“ „4 месеца,

3 седмици, 2 дни“, полският „Катин“ на легендарния Анджей Вайда, „Ще

се лее кръв“ с Даниел Дей-Луис, „Няма ме“ – филмът за Боб Дилън с Кейт 

Бланшет и Хийт Леджър. Специални гости на феста ще бъдат режисьор-

ът Фатих Акин, който ще покаже новия си филм „Краят на рая“, и све-

товноизвестният сценарист Жан-Клод Кариер. Никита Михалков също 

ще пристигне в София, за да представи новия си филм „12“. Той ще получи

наградата на Столична община за цялостен принос в киноизкуството.

За ценителите на качественото кино 

Почитателите на Никита Михалков имат още един повод за задоволство. У нас 

вече започнаха да излизат на DVD част от неговите шедьоври. Сред филмите са 

„Свой сред чужди, чужд сред свои“ – истински руски екшън за борбата на болше-

виките в края на Гражданската война, камерната драма „Без свидетели“ и „Неза-

вършена пиеса за механично пиано“ по мотиви от произведения на Чехов за живо-

та на руските дворяни в края на XIX век. Поредицата включва общо осем загла-

вия. Сред тях има и една абсолютна премиера – „Музиката на руската живопис“,

уникален проект за теченията и вкусовете на руските художници от XIX век и за

създаването на прочутите им шедьоври.

„Ка„ККаКаа„Ка„„„„„ тинтититинтититит “““ „Ня„Ня„Ня„Ня„НяННяНя„Ня„НяН„НяНя„„Ня„Ня„НяННяН„Ня„Ня„НяНяНяНН„Няма мамаммамамма мама ама мамммаамамммммм ме“ме“ме“ме“ме“ме“ме“ме“меме“““ме““меме“ме“ме“е“мемеееммеммемемммеммемм
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„Антихриста“ 
Едно самотно 16-годишно момиче ще от-

крие един забранен свят в този жесток и

едновременно с това нежен роман за тер-

занията на юношеството. Бланш е затво-

рена в себе си и е далеч от бурните прежи-

вявания на връстниците си. Неочакваната 

среща с очарователната и сигурна в себе 

си Христа ще промени завинаги живота є.

Изгаряща от желание да има близка прия-

телка, Бланш се оставя да бъде въвлечена

в тираничните и садистични игри на безце-

ремонната Христа. Постепенно дружбата

им се изражда в перверзно преследване, от 

което обърканото момиче рискува да излезе

наранено и още по-отчаяно от себе си.

„За любовта и сянката“
„Това е разказ за двама души – мъж и жена,

които се обичат до полуда и по този на-

чин се спасяват от една страшна исто-

рия.“ Така описва романа си Исабел Алиенде. 

Известната авторка отдавна носи споме-

на за тази действително случила се исто-

рия, но едва сега решава да я разкаже. Кни-

гата е писана по време на принудително-

то изгнание на Алиенде във Венесуела и оп-

исаната любов между Ирене и Франсиско е 

страстна апология на вярата, свободата и

човешкото достойнство.

„Имперски убийства“
Триумфирал след битката при Милвийския 

мост, император Константин се надява да

укрепи най-могъщата империя на древност-

та. Но плановете му са сериозно застра-

шени от поредица убийства на куртизанки

– красиви и изискани млади жени, чиито ус-

луги са били търсени дори от самия импе-

ратор. За да защити доброто име на своя

син и бъдещето на империята, императри-

ца Елена прибягва до своята довереница

Клавдия – една от множеството нейни тай-

ни агенти. Младата жена тръгва по следи-

те на убиеца, но има и свои сметки за раз-

чистване.

„Бавно изгаряне“ 
Една жена неочаквано се превръща в мише-

на на безскрупулен убиец в този роман, из-

пълнен с напрегнати моменти и нежна ро-

мантика. Красивата и амбициозна Кейт

Макена се завръща в родното си градче. 

Семейните и финансовите проблеми, с ко-

ито се сблъсква, изглеждат непреодоли-

ми, но скоро минават на заден план. Млада-

та жена с удивление разбира, че е преслед-

вана от убиец, който няма да се спре пред 

нищо. Смъртната опасност я подтиква да

се срещне с брата на най-добрата си прия-

телка. Ченге в бостънската полиция, Дилън 

Бюканън притежава дързост и чар, на кой-

то жените трудно устояват. С негова по-

мощ Кейт ще се бори за живота си.

„Вода за слонове“
Ето една красива и хипнотична книга, коя-

то ще ви разсмее и разплаче от удоволст-

вие. Това е история за страст, лудост и

несбъднати желания в един уникален свят.

Светът на изродите, чудаците и животни-

те от един пътуващ цирк по време на Го-ГГ

лямата депресия. Смелост, чувственост

и мрачни тайни композират тази приклю-

ченска сага, в която момчето старец Якоб

търси изгубеното време в компанията на

териера Куини, продавачите на бонбони, да-

мата дебелана, скитниците, селяндурите и

очарованието на слона Роузи.

„Светът е за двама“
Химнът на влюбените от Мария Ней-

кова взима за заглавие тази луксозна

книга с красиви цветни илюстрации.

Тя е събрала най-хубавите любовни

сонети в световната лирика на ав-

тори като Шекспир, Петрарка, Мике-

ланджело, Данте, Бокачо, Верлен, Гьо-

те, Рилке, Пушкин, Лилиев, Дебелянов,

Елисавета Багряна, Яворов, Евтим 

Евтимов и много други. Специално за

това издание поетесата Маргарита

Петкова написа два сонета. Книгата 

е придружена от компактдиск с най-

обичаните песни за любовта на Ор-

лин Горанов, Тони Димитрова, Мими

Иванова, Богдана Карадочева, Рени...

„Мъдрост и състрадание“
Тензин Гияцо, негово светейшество XIV Да-

лай Лама, е нещо повече от духовен водач

на тибетските будисти. В интензивните 

си разговори с него, продължили години на-

ред, журналистката Фелицитас фон Шон-

борн засяга безкрайно интересни теми. Да-

лай Лама отговаря с дълбока мъдрост и съ-

причастност на много въпроси. Например

какво означава постът на Далай Лама, как-

во е обучението за него, дали църквите го 

подкрепят, каква е представата му за щас-

тие. Една книга за почитателите на бу-

дизма и за всеки, загрижен за настояще-

то и бъдещето на човечеството и плане-

тата Земя.

„Лейди Калигула“
Разгулът в древен Рим по време на упра-

влението на император Гай Цезар Калигу-

ла е пословичен. Този възбуждащ сексуал-

но и интелектуално роман представя от-

близо пищните празненства, конспирации-

те, гладиаторските игри, разюзданите ор-

гии, мръсната политика и феноменалното 

либидо на красавиците от имперския двор. 

В него са налице пикантни подробности за

сексуалните извращения на младите прин-

цеси със стотици исторически и измислени 

личности; любовниците на юдейския принц 

Ирод Агрипа, прочутият танц на Саломе...

Страниците подготви Страниците подготви Ивайло Ивайло ТОДОРОВТОДОРОВ
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Да умееш да забавляваш, но така

между другото да казваш и 

нещо съществено и до болка истин-

ско... Станислав Стратиев владее-

ше това изкуство и остави доста-

тъчно доказателства под форма-

та на пиеси, сценарии, разкази и по-

вести. За съжаление той ни напус-

на прекалено рано, но, слава богу, не

е забравен от българските режи-

сьори. Ето че сега Борис Панкин ни 

представя една от най-известни-

те му пиеси, поставяна успешно в 

САЩ, Англия и Франция. Трудно е да 

се изброят всички достойнства на 

„Рейс“, играна многократно при пъл-

ни салони в Сатирата. Панкин се 

възползва от всички тях, пък и по-

знава добре пиесата, след като пре-

ди няколко години я поставя в Смо-

лянския театър. Новата му поста-

новка в Народния театър обаче има

и един скрит бонус – финалното из-

речение, цензурирано навремето. То

само потвърждава, че това е пиеса

на абсурда в най-чист вид. В нея има 

крилати фрази, които се цитират и 

до днес, като „Проверката е висша 

форма на доверие“. Панкин е подбрал 

много добре актьорите си, които с

известни изключения се предста-

вят на ниво. Всъщност това е най-

важното, за останалото се е погри-

жила драматургията на Стратиев.

Явно режисьорът му е почитател и 

се е постарал това да личи от по-

становката му, направена съвсем 

прилично и без излишни отклонения.

Гола сцена, малко актьори, режисьорка дебю-ГГтантка. Всичко това не предвещава нищо до-ГГ
бро, но за радост на клубната сцена на „Бъл-

гарска армия“ попадаме на истински театър.

Няма скучни диалози, нито префърцунени актьо-

ри, всичко се случва съвсем истински и се гле-

да на един дъх. Заслугата е на абсолвентката

от НАТФИЗ Весела Василева (запомнете това

име!), която сама открива тази интересна пие-

са на Елена Грьомина и я поставя по блестящ на-

чин. Грьомина, една от най-популярните руски ав-

торки, с която българската публика ще се сблъс-

ка за първи път, разказва за креватните авантю-

ри на императрица Екатерина с един от 16-те є 

любовници. Бедният поручик Александър Ланской 

– Сашенка трябва постоянно да є уйдисва на при-

щевките, най-вече на тези от интимен характер.

Покрай това разбираме интересни неща за живо-

та в Русия през XVIII век, а музикалният фон е из-

пълнен на живо от Милена Пеева. Тя сама подбира 

всяка ария или песен, чудесно допълващи случва-

щото се на сцената. Пиперливият сюжет обаче

съвсем не е от значение за Василева, която дава

предимство на своите прекрасни актьори. Пла-

мен Димитров е чудесен като Сашенка, а Алек-

сандра Василева, завърнала се след майчинство,

е истинска прелест като неговата инструктор-

ка и инквизиторка графиня Брюс. Макар че роля-

та є не е толкова голяма, Радосвета Василева е

смайваща като Екатерина, властна и непоколе-

бима по политическите въпроси и съвсем обикно-

вена жена, която страда по поредния изоставил 

я любовник.

Седнали сме в кръчмата, оглася-

на от бясна чалга, наливаме се

до припадък и псуваме всички наред – 

жената, съседите, държавата. Не че

от това ни става по-добре, ама ста-

ва да убиеш времето за няколко часа.

Точно същият е резултатът от гле-

дането на тази премиера на сцена-

та на Сатиричния театър. А очаква-

нията са за нещо голямо. И началото 

е обещаващо с полета на ято комари,

озвучен с вечната музика на Вагнер

от една от емблематичните сцени в

киното – атаката на хеликоптерите

от „Апокалипсис сега“. Нататък оба-

че на сцената се възцаряват пълна 

скука и простащина. Някак си не е за

вярване, че тя е резултат от рабо-

тата на един от най-добрите ни ре-

жисьори – Рангел Вълчанов. Поне избо-

рът му на пиеса е добър. Душан Кова-

чевич е уважаван драматург и съсце-

нарист на шедьовъра „Ъндърграунд“.

Той определя пиесата си като „тра-

гична комедия за самопредателство-

то или смехотворна театрална дан-

дания“. Дали поради някакви грешки в

превода у нас се е получило предимно

второто? Вярно, има няколко смешни

момента, но те затъват в блатото 

на кича и посредствеността. Един

от жалките примери за това, как до-

брата драматургия и забавните ге-

рои, които в Сърбия се радват на за-

виден успех, у нас се озовават в гра-

фата „крайно разочарование“.

Страницата подготви Ивайло ТОДОРОВ
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бела къща

В СТАИТЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ
Принципите на цветовите 
съчетания в интериора

ПЕРФЕКТНА 
КУХНЯ?!
Съвети, идеи 
и тенденции, 
представе-
ни от „АРОН“

ЧИСТ ВЪЗДУХ!
Как да изберем
правилния 
пречиствател
и йонизатор

ТЕЛЕШКИ 
МЕДАЛЬОН ПО 
ЦАРИБРОДСКИ
Мила Васов 
сготви за БЕЛА 
по рецепта 
на тъща си

ПРИНЦЕСАТА 
ВЪРХУ ДИВАНА
Важни факти
за най-важната 
мебел в дома
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П
опитайте колежката си с как-
во сте били облечени вчера и
тя ще си спомни първо цве-
та на дрехата ви. Информаци-

ята, която се предава чрез цветовете,
се възприема от човека на подсъзнател-
но ниво. Това се случва мигновено и не-
зависимо от волята ни. Цветовете са
свързани с асоциации, заложени в съзна-
нието ни на генетично ниво (по смисъла
на т.нар. памет на предците). Възприя-
тията ни се определят още и от голе-
мия слой на личните асоциации и цвето-
ви спомени. Цветът е 

мощно средство 
за въздействие 

Цветът в интериора е способен не
само да изрази индивидуалността на оби-
тателя на дадено пространство, но и да
създаде хармония или да я разруши. 

В спектъра на цветовете съществу-
ват почти 1,5 милиона техни тонове
и оттенъци, които човешкото око
може да улови.

Основните цветове са червено, жълто
и синьо и те не бива да се бъркaт със
съставните оранжево, виолетово и зеле-
но, всеки от които се образува по пътя
на смесването на два основни цвята. 
Основното деление на спектъра на то-

пъл и студен се определя на „територи-
ята“ на зеления цвят. В топлата част
на скђлата са цветовете вляво от зеле-
ното до червеното, в която преоблада-
ват червените и жълтите тонове, а в
студената – вдясно от зеленото до вио-
летовото, в която преобладават зелени-
те и сините тонове.

Цветовете от студената част на
спектъра ни помагат да се съсредо-
точим и в същото време ни дейст-

ват успокояващо и отпускащо. Топ-
лите цветове пък създават бодрост
и добро настроение, комфорт и уют. 

Мекият, топъл цвят тонизира и в об-
становка, решена в такива цветове, се 
мисли най-хубаво. Стимулиращото жълто 
и тонизиращото оранжево се приближа-
ват по своите свойства до червеното, 
чието въздействие граничи с възбудата. 

� Червеното е идеален дразнител и 
неслучайно е цветът на коридата. 

То насища човека с радост, сила и уве-
реност. В някои езици червеното е си-
ноним на „красив“, в други – на „богат“. 
Не бива да забравяме, че червеното може 
да бъде и много агресивен цвят.

�Жълтото е слънчев и лек цвят. 
Културологичните наслагвания са го 

превърнали в символ, защото е цветът 
на златото и богатството. На Изток 
жълтото е символ на вечност и величие. 
Създава бодро, оптимистично настрое-
ние и много добре може да се съчетае с 
всеки друг цвят в интериора.

� Ако червеното е цветът на огъ-
ня, а жълтото – на светлината, 

то оранжевото, което се получава от 
тяхното смесване, съчетава в себе си и 
топлината, и светлината. При будисти-
те то е символ на божествени качест-
ва, на святост и просветление. Светли-

те, приглушени оранжеви тонове прида-
ват на интериора уют и топлина, особе-
но в къща с прозорци на север. Насите-
ното оранжево е заявка за ексцентрич-
ност в интериора.

�Зеленото има множество оттенъ-
ци. Ако го съчетаете с жълто, ще

получите лимонено или бледозелено (зави-
си от пропорциите). В съчетание със си-

В стаите на
Цветовите решения
в интериора на практикак к
са неограничени.
В тяхна власт е да извикват
емоции – радост и униние, 
щастие и тъга, – но и да 
създават усещане за топло и 
студено и оптически 
да разширяват или
стесняват пространството.

ВАЖНИ ПОДРОБНОСТИ
Ако прозорците на стаята ви гле-

дат на юг, то цветовете в интери-
ора трябва да бъдат тъмни или на-
ситени.
Тъмните цветове смаляват поме-

щението, светлите го правят опти-
чески по-просторно.
В колкото по-тъмни тонове е боя-

дисан таванът, толкова по-нисък ще
изглежда той. 
Колкото повече са цветовете в ин-

териора, толкова по-малко наситени
трябва да бъдат те. 
Дори в голям дом цветовете не 

трябва да са съвсем различни един
от друг. В противен случай домът 
се разпада на отделни стаи и не из-
глежда като единно жизнено прос-
транство. Това не отменя факта, 
че дори една стая може функционал-
но да се раздели на различни цвето-
ви зони без резки преходи. Основният
тон трябва да бъде един, като мо-
тив в песен.

ЦвеЦветововетеететете у упуп упппппппррарррараававрарараввррарравррр лялялявляввваатат а ееемемемеммомоомоемм ци-ци-и-и-и

иитеитеите ни ни ни ни, с, с, с,, порпоророропоо ееедедедеддд д д едедед нннякнякякнякякякои ои о тттете те те е е ммммогмогмогмогм ат атат атат

дорорордорордордордд и ди дддди ддда иа иа иа ииа ииа иа а излеззлезлезлеез екккукукукукувувввввувкувккуватататат атт вввсяявсявсявсявсяввсясяяккккаккака кака ка ка ка ка болбболболболболболболб естестестестестестст
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синьо-зеленото е цветът на морето, ос-
вежава и успокоява. Зелените тонове са
винаги спокойни и отпускащи. Зеленото
се асоциира с природата и с почивката.

�Небесно синьото е цветът на прос-
тора и покоя. То може да ни помог-

не в съсредоточаването. Споровете меж-
ду стени в син цвят преимнават по-леко.
Тъмното наситено синьо е хладен, споко-
ен и сериозен цвят. Той е най-деловият
между цветовете, заставя ни да мислим,
да се затворим в себе си, символизи-
ра съвършенството и безкрая. Ако тъм-
носиньото преобладава в интериора, то
приповдига настроението, докато меки-
те тонове на светлосиньото успокояват,
разширяват пространството и създават
прохлада в стая с прозорци на юг.

� Виолетовото е най-противоречиви-
ят цвят просто защото е съста-

вен от цветове антагонисти – горещото
червено и хладното синьо. Виолетовото
е своеобразен лед и огън. Това е най-зага-
дъчният цвят и се е появил в изкуство-
то последен. Не е бил известен на пър-
вобитните хора. В християнската сим-
волика виолетовото е символ на духов-
но страдание. Той е сложен и многолик
цвят. Наситено виолетово в интериора
действа толкова угнетяващо на психика-
та, че може да ви доведе до сериозна де-
пресия. За щастие виолетовото има мно-
жество по-светли и приглушени тонове и
оттенъци, които придават на вътрешно-
то пространство изисканост и стил. 

� Белият цвят се асоциира с чисто-
та и непорочност, а също и с не- достъпност и аристократизъм. Това е 

класическият избор на всички времена. 
Бялото има много оттенъци. Означава 
абсолютна свобода за всякакви възмож-
ности. Бялото е решение на проблемите 
и ново начало. Този цвят зрително увели-

чистота. С този цвят обаче не бива
да прекалявате. Ако направите банята
снежнобяла, дори силната струя гореща
вода трудно ще ви стопли. Най-добрият
вариант при използването на бялото е
да му прибавите нюанси в топли цвето-
ве. По този начин ще съхраните усеща-
нето за чистота и простор, но ще из-
бегнете хладината. Спалня или гостна в
абсолютно бял цвят могат да възбудят
неприятно усещане от алюзията за бол-
ница например. Ето защо цветът трябва
да се използва умело. Бялото добре из-
тъква, нюансира и подчертава всеки друг
цвят. Например в съчетание с черно, ка-
фяво или жълто може да се получи много
добър интериор за офис или стая. 

� Ако представим бялото като съв-
купност от всички цветове, то

черното е на практика отсъствие на
цвят. Черното обаче също намира прило-
жение в цветовата окраска на интериора,
особено когато трябва да бъдат подчер-
тани контрастът или перминаването от
един цвят към друг. С помощта на чер-
ния цвят интериорът може да бъде от-
лично изъдржан в изискан графичен стил. 

� Възприето е сивият цвят да се
счита за безличен и даже за непри-

ятен. В ежедневието казваме за нещо,
че е сиво, когато то е скучно, грозно и
т.н. Сивото е по-скоро безстрастно и
настройва на делови хлад. Разнообразни-
те оттенъци на сивото позволяват об-
становката в офиса да бъде спокойна
и делова. В домашния интериор с този
цвят се постигат стил и студена еле-
гантност.

ньо ще получите изумрудено, тюркоазено
и т.н. Жълто-зеленият цвят оживява, а

в

чава пространството, а ако има лек син
оттенък, създава усещане за прохлада и

С в б б в

цветовете
Цветови акценти
Ако искаме да бъдем в хармония със себе си, 

трябва да познаваме и да се съобразяваме с въз-

действието на цветовете. Препоръчително е

изборът на цвят да отговаря не само на вкусо-

вете и предпочитанията на индивида, но и на

функционалността на помещението. 

Червените, оранжевите или жълтите тоно-

ве са за кухнята. За да се възползвате от въз-

действието на някой от цветовете, не е необхо-

димо да боядисвате изцяло стените в тях. То-

п  лите цветове ще отворят апетита ви дори ии

ако присъстват само върху вратичките на кух-

ненските шкафове, пердетата или върху кухнен-

ски съдове, разположени на видно място. Цве-

тен абажур или оцветена електрическа крушка

могат да променят цвета на светлината и да ви 

въздействат по определен начин. Ако сте по-

канили гости и не искате да изпразнят хладил-

ника и джоба ви, просто сложете на масата по-

кривка в студени цветове или използвайте съ-

дове в тази цветова гама. Спалнята е цар-

ството на зеленото и синьото. Ако се надява-

те на страстна нощ в леглото, червеното или 

друг топъл цвят на чаршафите могат да ви я 

донесат. Еротизиращото действие на тангото 

се дължи не само на движенията, но и на черве-

ния цвят. Червените фенери навсякъде по света

указват мястото, където се предлага сексуално 

удоволствие. Помнете обаче, че възбуждащото 

действие на червения цвят може да се прояви не 

само като любов, но и като ярост. Ако прекалите 

с него, той ще ви дразни и уморява. За интериора

са препоръчителни само червени акценти, които

ободряват и могат да предизвикат доброто ви 

настроение, подобно на допинг. При кратковре-

менно въздействие червеният цвят повишава ра-

ботоспособността, което означава, че може да 

го използвате и в работния си кабинет у дома. 

Евдокия НИКОЛОВА

СЪВЕТИТЕ 
НА ХУДОЖНИКА

Топлите цветни акценти 

“ бмогммогмогммогмогмогмогогмогаттатататататататат ат ддадададададададада даддддд сгсгсгсгсг„сгг„сг„сгг„„„ реяререяяререяяреяереяяреяреяреяррр “т“тттттттт  т  банбанбаннбанбанбанбабаннбанб ятаяятятятяяяятяятяттяяяяттяятяятттттяятттятяятттттттят

Няколко вазички са достатъчни, за да се 

ввввв звъзвъзвъзвъзвъвъзъзвъзвъзвъзполполпполполполполполполпол вввввзвазвазвазвазвазваззвазвазватететететететете тете ототототототтототтот от фффффффефеефеефеефеефеефееефефеефеефеефефефф ккктакккктактакктактакктатактактктактактакта нананананана на на оророророррор оррррррр жжжанжанжжанжжанжанжанжанжнжанжанж вввевоевовевевоевоевоевоевоевоевоевотототототоотото

Червеното може да ви изпълни с любов ако сиЧерЧерЧерЧерЧерЧерЧерЧерЧерЧерЧеЧЧерЧерррвенвенввенвенввенвенввенввенвв отоотоооототооо мо мо можежежеже дадада дд вивививи изпизизпизпизпизпизизиизии ълнълнълнълни си си си с лю люлююбовбов, а, ко о си сссс

помпомпопоппомомпомомпомпомпомпомпомммоммпомомомпомпооммоммпопоммпоомопоммпоомпопомммпомпомпоммпппомоммоппооммомоммпппомоммогогногогогггнгнгногнногногггнгогногногнгогнгнгнногногноогнгогнгггногноогоогнгнгнннгнететеететететететееттетеетететтетееететте ее с с с  с опропропропропрредедедедеедедеедеедед ленленленленленленле ии аи аи аи аааааи аи ааааааааааааи аакцекцекцекцеккцекцекцекцкцекккккк нтинтинтинтитинтнтнт , и, и ииии,,  даа д вви виви в хв хвх хвърлъръррррлрлъръррръррръррр иии и 
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И
сторията на дивана за-
почва преди не по-мал-
ко от три века. Дива-
нът, такъв какъвто го 

знаем – истински мек и удо-
бен, се е настанил в европей-
ския интериор като гост от 
Изтока, където хората мно-
го държат на удобството и 
разкоша. В справочниците мо-
жете да намерите информа-
цията, че диванът произхожда 
от проста скамейка. Въпреки 
че съвременният е едно много 
сложно съоръжение в сравне-
ние с предполагаемия си пра-
родител, подобна родствена 
връзка не е изключена. Око-
ло средата на ХVІІ век, ко-
гато мрачното средновековие 
останало далеч назад, се поя-
вили първите истински меки 
кресла и дивани. 

КУШЕТКАТА 
всъщност е най-старият мо-
дел диван. Тя е дълго съоръже-
ние за сядане, обвито с плат 
или кожа, с регулиращ се на-
клон за главата. Видът на ку-
шетката (предимно тънките 
є изящни крака) веднага под-
сказва, че тя е наследник на 
стола. Друга родствена на ди-
вана „душа“ е канапето. Да, 
да, става дума за мебел, а не 
за подложката под месото в 

някои ястия. Една от най-за-
бележителните представител-
ки на семейството на дивани-
те е софата. Този нисък ши-
рок диван е създаден в Европа
по мотиви от разкази от Из-
тока. Диванът еволюира във
връзка с необходимостта на
човека да... лежи. Не е слу-
чайност, че днес в огромно
количество са разпространени
диваните, чиято главна зада-
ча е да осигурят удобно мяс-
то за спане. Съвместяването
на легло и диван не било тол-
кова лесно, но в началото на
ХХ век се появили

ПЪРВИТЕ РАЗТЕГАТЕЛНИ 
ДИВАНИ 

които изпълнили тази функ-
ция. Именно тази разновид-
ност на дивана определя съ-
временния му облик. 
Жилищната площ е обикно-

вено твърде малка и модерни-
те дивани се грижат не само
за комфортния сън на гости-
те, но и на самите стопани.
Факт е, че много меката или
обратно – много твърдата
постеля влияят зле на гръб-
начните прешлени и са едни
от основните причини за без-
сънието.
Разумните европейци ще ви

кажат, че когато седите,

трябва да е на стол, когато
лежите – на диван, а когато
спите – на ортопедично лег-
ло, което повтаря контурите
на човешкото тяло. Така е
здравословно. Но ако жилищ-
ната площ не ви разрешава
подобно мебелно разточител-
ство, то при избора на дива-
на трябва да търсите този,
който ще ви позволи да седи-
те удобно, да почивате ком-
фортно и да спите безпро-
блемно. Разбира се, не пропус-
кайте естетиката.
Диванът може да се превър-

не в бижу, стига да избере-
те подходящото за вашия ин-
териор съчетание на форма
и цвят.
Никой не може да оспори

факта, че диванът е 

СВОЕОБРАЗНИЯТ ЦЕНТЪР 
НА ДОМА 

Помислете и ще видите, че
на дивана минава голяма част
от живота ни. Спим – на ди-
вана, четем – на дивана, гле-
даме телевизия – от дивана.
Дори делови разговори могат
да се водят на диван. А сек-

са казахме ли го? 
Диванът е вид мека мебел.

Меката мебел в традиционния
смисъл е цял комплект от ди-
ван, две кресла и табуретки.
Диванът може да бъде купен
както в комплект с креслата
и табуретките, така и от-
делно. Разполага се обикновено
в гостната и служи за почив-
ка на стопаните на дома и на
техните гости. Най-често се
срещат дивани с две и три
места. Размерите на дивани-
те, които се предлагат днес,
са различни. На разположение
на вашите желания и възмож-
ности са както малките из-
ящни модели за двама, така и
огромни дивани с няколко от-

о б з а в е ж д а н е

ПРИНЦЕСАТА 
ВЪРХУ ДИВАНА
ПОМНИТЕ ЛИ ПРИКАЗКАТА НА АНДЕРСЕН ЗА ГРАХОВОТО ЗЪРНО, 
КОЕТО ПОД МНОГОТО ДЮШЕЦИ НАРУШИЛО СЪНЯ 
НА ПРИНЦЕСАТА? В ПРИКАЗКАТА ТОВА ЗЪРНО ПРОСТО ДОКАЗВА, 
ЧЕ ПРИНЦЕСАТА НАИСТИНА Е ПРИНЦЕСА. НИЕ СЕ ОПИТАХМЕ 
ДА ПРОСЛЕДИМ ИСТОРИЯТА НА ДИВАНА И ДА ДАДЕМ ОТГОВОР 
НА ВЪПРОСА, ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ВЪРХУ НЕГО ДА СПИМ 
КАТО ПРИНЦЕСИ И ПРИНЦОВЕ.

High-tech 
Група преподаватели и студенти в 

ирландски колеж разработили „спал-

но място“ за големи ленивци. Ди-

ванът чудо е свързан с компютър 

и позволява, без да се вдигате от 

мястото си, да управлявате кух-

ненската печка, да запалвате ос-

ветлението в дома и дори да по-

ръчвате храна за вкъщи. Единстве-

ният проблем на това технологич-

но чудо е, че не можете да правите 

секс върху такъв диван – рискувате

да повредите компютъра. Изобре-

тателите обаче смятат да усъ-

вършенстват дивана чудо и да от-

странят това неудобство.
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делни елемента. Ъгловият ди-
ван заема повече място, но 
може да създаде допълнителен 
уют в интериора ви.
Срокът на експлоатация на 

дивана зависи не толкова от 
цената на изделието, колкото 
от това 

ОТ КАКВИ МАТЕРИАЛИ 
Е НАПРАВЕН 

Материалите, които се из-
ползват за производството на 
диваните, могат да се разпре-
делят в няколко групи – мате-
риали за скелета на дивана, ма-
териали за покритието и ма-
териали за пълнеж. Скелетът 
на дивана се изработва от на-
турална дървесина или от ком-
бинация на метални елементи. 
Различните видове дървесина по 
различен начин влияят на здра-
вето на човека. Дървесината 
от бреза, дъб, бук, орех и бор 
има освен високи технологични 
качества и тонизиращ и оздра-
вителен ефект. За „обвивка“ 
могат да служат разнообразни 
тъкани, както и естествена 
или изкуствена кожа. Вътреш-
ността на дивана обикновено е 
от пружинен блок или разтега-
телен механизъм. 
Разнообразието на дивани, 

които се предлагат днес, е 
огромно – в магазините има 
всякакви стилове (от класиче-
ски до хай-тек). Всеки от тях 
може да ви се стори шедьовър 
на мебелното изкуство. 

Вашият диван 
обаче не може да съществува от-

делно от интериора. Той трябва 

естествено да се вписва в общия 

стил на пространството.

�Пищни дивани и кресла със за-

кръглени форми и дървени стра-

нични облегалки се вписват хар-

монично в класически интериор.

�За модерния интериор са подхо-

дящи дивани с опростен дизайн, 

без излишества от цветове и 

форми. �В случай че сте привър-

женик на еклектиката и в дома

ви си дават среща различни сти-

лове, можете да се обърнете към 

модулните дивани. Те ще ви поз-

волят във всеки момент да про-

мените пространството. �Ъг-

ловият диван във всеки момент

може да се превърне в класиче-

ски, като от двете му страни мо-

жете да разположите ниски меки 

табуретки. �Диванът със сме-

нящи се калъфи, естествено, е 

този, който може да намери мяс-

то във всяко пространство неза-

висимо от цветовото решение на

интериор.

МОДЕРНИТЕ „ОБВИВКИ“ 
на диваните обикновено не
губят своята актуалност в
продължение на две-три го-
дини. Дизайнът на тъкани-
те за мебели в някаква сте-
пен отразява модните тен-
денции в дрехите. Девизът 

на настъпващия сезон е „Кол-

кото по-ярко, толково по-до-

бре“. Предпочитание се отда-

ва на наситените сочни цве-

тове. Лидери са цветът те-

ракота, синьото и всичките 

им оттенъци. 
Актуално е също смесване-

то на стиловете и тъкани-
те – мъхестите материи се
съчетават с гладките и блес-
тящите, леките и въздушни-
те – с плътните и релефни-
те. Апликациите, бродериите,
вмъкването на метални ниш-
ки, кожа и мъниста също са
доста популярни напоследък.

Най-търсените материи за 

дивани днес са шинил, жакард 

и плат тип гоблен. Пробле-

мът при тях е, че се поддават 

само на сухо почистване.

Идеалните 
за поддържане 
са тапицериите с тефлоново по-

критие – вода, чай и кафе могат

да се стичат по дивана, без да

оставят следи. Естествено, че

диваните с такова покритие са

и много скъпи. Най-скъпа обаче е

кожената обвивка, но тя е хуба-

ва, докато е нова. Когато си ку-

пувате диван, не се колебайте да

поискате паспорта на тъканта,

той винаги се прилага към хуба-

вите мебели.

Преди покупката на дивана 
трябва да се убедите, че ме-
ханизмът за разтягане рабо-
ти добре. И не забравяйте, че
удобната мебел е меката ме-
бел. Само в такъв случай мо-
жете напълно да се отпусне-
те и да си починете пълно-
ценно. Срокът на експлоата-
ция на меката мебел е около
десет години. 

Точно по швейцарски
За точно 29 години в бранша Пиер Кунц няколко пъти се доказва като
истински иноватор в изобретяването на луксозни и модерни ръчни ча-
совници. През февруари той гостува в София, за да представи новата
си суперколекция.
С големи, лесни за четене циферблати и множество ретроградни функ-
ции, вградени в механизма, Пиер Кунц коренно променя измерването на
времето. Часовниците му са модерни, класически, усложнени и въпре-
ки това ясни. Включващи minute repeaters, турбийони, вечни календари и
модели с уравнение на времето, часовниците на Кунц постоянно прес-
качат ограниченията 
на часовникарството.
Дизайнът им е мини-
малистичен и ясен, с 
изчистени и семпли
линии. Някои от мо-
делите са украсени с 
най-луксозните скъпо-
ценни камъни – най-
често рубин и диа-
манти.
Точното място в
България, където за-
сега се предлагат 
луксозните часовни-
ци с марката Pierre

Kunz, е единстве-
но бутик Grande

Complication, нами-
ращ се в бутико-
вия хотел Les Fleurs

(бул. „Витоша“ 21) в 
София.

р
Точно по швейцарскично по

Шарени новиниар н н нарарр
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П
азарът е наводнен от моде-
ли, цени, материали и цветове.
Само в магазините на мебелна
компания „АРОН“ разнообрази-

ето е зашеметяващо. Попитахме спе-
циалистите на фирмата, които изгот-
вят индивидуалните проекти на кухни
за клиентите, какво се търси най-мно-
го. Те бяха категорични, че най-голямо
значение за обзавеждането на кухнята има пространството.
Това помещение трябва да е просторно, с достатъчно работ-
на площ, място за готвене и трапезарен кът. Според това, с
колко голямо помещение разполагате, можете да изберете меж-
ду няколко варианта на организация.

Ако помещението е тясно и дълго, най-добре е да използва-
те кухня в една линия, като поставите работния плот меж-
ду готварската печка и мивката. Ако желаете, можете да за-
купите готова кухня Fiesta или Nika. Цените са изключително
ниски – от 488 лв.

За по-големите пространства проектантите от мебелна
компания „АРОН“ предлагат няколко варианта. Кухните с два ус-

поредни корпуса са най-ефективни и често срещани при професи-

оналното обзавеждане. Тук разстояни-
ето между двата корпуса трябва да
е достатъчно голямо, за да може да
се отварят шкафовете и чекмеджета-
та от двете страни едновременно, без
това да създава притеснения за обита-
ващите. Най-често срещаните вариан-

ти са кухни в Г и П форма. Използват 

се две или три съседни стени, а в бли-

зост може да се постави и трапезарният кът. Те позволяват ин-
сталирането на голяма работна площ, а също така позволяват
да остане достатъчно разстояние за разделяне на мивката от
готварската печка и печката от хладилника. Все повече у нас се 

налагат и кухните тип „остров“. Те са полезни и функционални 

при отворените пространства и позволяват да контактувате с 

гостите си. „Островът“ може да бъде съставен както само от
работен плот, така може да има и мивка или готварска печка.  
Модерното кухненско обзавеждане се състои от отделни сис-

теми, които се изграждат 

на модулен принцип 
Така към всеки тип помещение може да се подходи индивиду-

Перфектната 
кухня?! Съвети, идеи и тенденции

Всяка домакиня мечтае за
перфектната кухня, но какво

всъщност означава понятието
„перфектна“? Най-общо казано 
– съчетанието от удобство, 
качество, стил, визия и лукс.
Трудно постижимо ли е то?

Ретро кухня – ROYAL 15

телефон 0700 10 222 (на цената на един градски разговор)
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ално. Дали ще изберете ретро кухня или кухня с модерен ди-
зайн, към вашите желания в мебелна компания „АРОН“ ще се 
отнесат с разбиране и професионализъм.
Там можете да намерите и голямо разнообразие от матери-

али както за работни плотове, така и за отделни шкафове. 
Най-често предпочитаните материали са МДФ, ПДЧ, масив-

на дървесина и комбинация между тях. Цветовото разнообра-

зие също е огромно.

Полираните мебели се връщат на мода. Тъмният цвят е силен 
контраст за светлината, отразяваща се в лицевите повърхности, 
които прекрасно експонират блясъка, а бялото оптически увелича-
ва пространството. Актуалните тенденции при кухните с моде-
рен дизайн са фронтовете от лакиран МДФ в червено, бяло или 
сиво в комбинация с венге. От този тип е предложението Familia

– Selena Dione и Temis Afroditaи . Кухнята Selena Dione се изработваe

по индивидуален проект, като корпусът є е от ламинирано ПДЧ с 
PVC кантове и се предлага в цветовете клен горски, венге, виш-
на Мемфис и орех. Тъмните вратички са от ПДЧ с естествен 
фурнир от череша, лакирани в цвят орех, а светлите вратички 
са от МДФ с полирано PVC фолио в цвят червено ферари. Тази 
кухня създава интериор с темперамент. Кухнята Temis Afrodita се 
изработва също по индивидуален проект. Корпусът є е същият, 
но разликата е в материала на фронтовете. Рамките на тъмните 
вратички са от масивна дървесина – елша, а таблата – от МДФ 
с естествен фурнир череша и лакирани в цвят венге. Светлите 
вратички са от фрезован МДФ с PVC фолио в цвят ванилия.

Предпочитанията на клиентите клонят към пастелните 

цветове:  клен горски, ябълка и череша. Те придават на кухнен-

ската стая лекота.

Такава е кухнята Traffic 41st Milk Street. Както и 46st Sesame 
Street. Те също се изработват по индивидуален проект. Кор-
пусът и вратичките са от ламинирано ПДЧ с PVC кантове, 
като корпусът се предлага в цветовете бук, дъб Уиндзор, елша 

сан или вишна електра, а вратичките – в череша и ванилия. 
Повечето фронтове на ретро кухните са изработени от

масивна дървесина, но се предлагат и такива от МДФ. Най-

харесваният цвят е патиниран орех. От този тип са пред-

ложенията Atina, Wenus, Royal 22 и Royal 15. Корпусите им са
от ламинирано ПДЧ с PVC кантове, а фронтовете са от
масивна дървесина в цвят италиански или патиниран орех.
С деликатния интериор на класическата кухня се съчета-
ват огънати лицеви повърхности, летви във формата на ве-
нец и витрини. В такива стаи много добре стои и класи-
ческият бюфет.
Мебели „АРОН“ предлагат и изключително голям набор от

механизми за създаване на удобство 
при обслужване в кухнята – отцедници за вграждане в горен
ред шкафове, каргомеханизми, magic-corner кошници за ъгловиr

шкафове, ekko-system за разделно събиране на кухненски отпа-
дъци, orga-line системи за организиране на чекмеджета, релин-
гови системи и мебелни колони с огромен избор от допълни-
телни аксесоари за тях.  
Пластмасови, иноксови, поцинковани или месингови, с дърве-

сина или порцелан – дръжките са бижутерия за кухненската
мебел. Специалистите на компанията ще ви предложат все-
възможни комбинации.
Осветителните тела в кухнята обикновено или се вграждат

в мебелите, или са свободно стоящи в помещението. Може-
те да намерите изключително голямо разнообразие от лунич-
ки, лампички с халогенно или луминисцентно осветление в ма-
газини „АРОН“. Само там можете да се запознаете и с най-
новите технологии на пазара за вградените мебели.
Класическа или модерна, важно е да се чувствате удобно в

своята кухня и да творите вкусни изкушения за вас и ваше-
то семейство в нея.

Модерна кухня – Traffic 41st Milk Street и 46st Sesame Street

www.mebeliaron.com
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М
арт е идеалният месец
да бъдат засадени повече-
то видове за озеленяване.
Колкото по-рано засадите

растението, толкова по-бързо ще се
развие то. Времето през март обаче
често е много променливо.

ВНЕЗАПНИТЕ СТУДОВЕ МОГАТ

ДА СЕ ОКАЖАТ СЕРИОЗЕН ПРОБЛЕМ 

ЗА РАСТЕНИЯТА, КОИТО СТЕ ЗАСАДИЛИ

В НАЧАЛОТО НА МЕСЕЦА И КОИТО

СА ЧУВСТВИТЕЛНИ НА СТУД – БЕГОНИИ,

ДОМАТИ И Т.Н.

Някои градинари понякога избързват
с дейности, които спокойно могат и
даже е препоръчително да почакат
края на пролетта (април-май). Такава
дейност е например наторяването на
тревата. В началото на растежа си
тя използва хранителните вещества,
натрупани през есента (тогава торе-
нето е задължително). Пришпорване-
то є може да има за резултат образува-
нето на слаба коренова система.

НЕОТЛОЖНИТЕ 
И ОТЛОЖНИТЕ ДЕЙНОСТИ

До средата на март можете да за-
садите луковични и нови широколистни
дръвчета и храсти.

Луковиците на каладиума се развиват
в по-топла почва. Изчакайте със засаж-
дането им, докато температурата на-
вън стане поне 20 °С, иначе те могат
да загният. 

Зимзеленът (Vinca) е цъфтящо през
лятото и много подходящо за лехи рас-
тение, което също обича топлото вре-
ме. Изчакайте до май-юни със засажда-

нето му, иначе растението може да се 
разболее от гъбички.

Март е идеалното време да захва-
нете едногодишни във висящи кощници 
и кашпи – петунии, бегонии, импатиенс 

(циганче).
Започнете редовно да косите мора-

вата, за да нямате сериозни проблеми с 
плевелите през лятото. Ако сте про-
пуснали да напръскате против плевели 
през февруари, направете го задължител-
но сега.

Сега е моментът да окастрите веч-
нозелените видове, овошките и цъфтя-
щите през лятото храсти. Форзици-

ята, азалията, дюлята и хортензията

цъфтят през пролетта и могат да бъ-

дат окастряни едва когато цъфте-
жът им е приключил.  

Когато прецъфтят жълтият и

кичестият нарцис, не бързайте да
отстранявате или да заривате лис-
тата им. Нека те пожълтеят от
само себе си. Новите луковици, ко-
ито се формират в този момент,
се нуждаят от тях, за да образу-
ват по-едри и красиви цветове през
следващата година.

След като прецъфтят камелии-

те и азалиите, е добре да ги нато-
рите с подходящ тор.

През този месец извадете и раз-
делете луковиците на цъфтящите
през лятото и есента многогодиш-
ни – астри, хризантеми, градински

чай (Salvia(( ) и т.н.

Ако имате тревисти видове (ко-

реопсис (жълтички), флокс и т.н.) и
туфите им са станали прекалено го-
леми, изкопайте и тях и ги разделе-

те, за да захванете нови растения.
Огледайте почвата около храстите

(азалия, камелия и др.). Може би е до-
бре да добавите малко органичен тор
и слама.

Подрежете розовите храсти и започ-
нете наторяването им – на всеки 4–6
седмици от сега до септември, – как-
то и пръскането им против черни пет-
на по листата, пагубни за повечето ви-
дове хибриди (чайна роза, грандифлора и

флорибунда).
Новите рози засадете по-добре през

първата половина на месеца.
Можете да засадите и редица зелен-

чуци – ранните картофи, броколито и

зелето, както и да посеете семената на
морковите, марулята, репичките, спана-

ка и ряпата. Наторете зеленчуците с
азотен тор месец след като започне рас-
тежът им.

С повишаването на температурите
насекомите стават по-активни. Наблю-
давайте всички растения и ги третирай-
те при нужда срещу вредителите.

Проверете решетките и стойките
за увивните растения и ако се налага,
ги поправете.

РАБОТА ЗА ГРАДИНАРЯ
МАРТ Е ЕДИН ОТ НАЙ-АНГАЖИРАНИТЕ МЕСЕЦИ ЗА ГРАДИНАРЯ. НАВЪН Е ПО-ТОПЛО, А РАБОТАТА В ГРАДИНАТА – ПО-ПРИЯТНА.

ВЕДНАГА СЛЕД КАТО ПОЧВАТА ОТПУСНЕ, ПРЕКОПАЙТЕ ГРАДИНАТА, ПОЧИСТЕТЕ Я ОТ ЕВЕНТУАЛНИ ПРЕЖИВЕЛИ 
ЗИМАТА ПЛЕВЕЛИ И Я НАТОРЕТЕ. НАЙ-ДОБРЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ОРГАНИЧЕН ТОР.
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Х
ората прекарват от 60 до 95%
от времето си през деня в за-
творени помещения. Агенция-
та за защита на околната сре-

да ЕРА (Environmental Protection Agency((  – 
САЩ) регистрира, че въздухът в поме-
щенията, в които живеем, работим или
пазаруваме, достига замърсеност от 2
до 10 пъти над допустимото. Основни-
те замърсители са прахта, домашните
животни, плесените и домакинските хи-
мически препарати. Всички те водят до
опасни  респираторни заболявания, дис-
комфорт при дишане, алергии, астма и
други неприятни оплаквания.
Отрицателният ефект от замърсения

въздух, който дишаме, се проявява най-
бързо като раздразнение, сърбеж на очи-
те, носа и гърлото, главоболие, виене на
свят, умора и предразположение към ви-
русни заболявания. В по-следващ момент
тези симптоми могат да прераснат в
респираторни заболявания на дихателни-
те пътища, сърдечни болести, а поняко-
га и в ракови заболявания.
Статистиката е красноречива – над

22 млн. американци страдат от алер-
гии и над 5000 умират от астма вся-
ка година.

По-качествено дишане
Когато си мислим за замърсен въздух,

ние обикновено го свързваме със замърсе-
ния въздух в атмосферата, който е из-
вън нашите жилища и работни помеще-
ния. През последните 20 години в САЩ
обаче астмата придоби вида на епиде-
мия особено при бебетата и децата, ко-
ито прекарват по-голяма част от вре-
мето през деня вътре в жилището. През

1990 г. ЕРА определи замърсения въздух 
в помещенията, които обитаваме, като 
„риск от особена висока степен за на-
шето здраве“. Той може да бъде избе-
гнат с помощта на различните видове 
пречистватели на въздух.

Видове
Пречиствателите с НЕРА филтрация

осигуряват пълен контрол над различни-
те видове прах, животински косми, ми-
ризми, полени и плесени. Те елиминират 
99,97% от всички частици с големина 
над 0,3 микрона и пазят белите ни дро-
бове.

Какво е НЕРА филтър?
НЕРА филтриращата технология е развита

от Комисията по ядрена енергетика в САЩ с 

цел защита от радиоактивните частици във 

въздуха. НЕРА филтрите (от High Efficiency 

Particulate Air Filters) са проектирани през 1940 

г., а официално комерсиализирани – през 50-те

години на миналия век. Те регенерират не по-

малко от 99,97% от движещите се частици

във въздуха, които са по-големи от 0,3 микрона

(равнява се на 1/300 от диаметъра на човеш-

кия косъм). Прашинките с този размер са най-

трудни за елиминиране, но пречиствателите

на въздух, използващи НЕРА филтрация, се спра-

вят ефективно с тях.

НЕРА филтърът е конструиран като 
пласт фибри с различна големина и фор-
ма, които са така разположени, че „в ка-
пана“ им да попаднат всички малки час-
тици, по-големи от 0,3 микрона. НЕРА 
филтърът се използва за контрол над 
замърсяването на въздуха при болести 
като грип, туберкулоза и вирусни респи-
раторни заболявания.

Пречистватели с филтър от активен 
карбон Те са най-подходящи за контрол 

над миризмите – абсорбират вредни-
те миризми и газове, а също и съ-

държащите се в тях вируси и 
бактерии. 

Най-разпространената ми-
ризма в домашни условия е 
тази от цигарен дим. Тя е 

изключително устойчива.

Подробности за 
цигарения дим
Размерът на цигарен дим се движи в обхвата

между 0,1 до 1 микрон. Затова и самият дим

има способността да се просмуква в малки

пространства и пори на дрехи, мебели и тапи-

церии. Цигареният дим съдържа над 4000 хими-

чески агента (формалдехид, бензин, винил хло-

рид, арсен, амония, хидроген цианид и др.). Раз-

граждането на молекулната структура на ци-

гарения дим е трудно и скъпо.

Решението за елиминирането на миризмата от

цигарен дим е да се почистват основно всички

повърхности – нещо практически трудно изпъл-

нимо. По-ефективният начин е използването 

на пречиствател за въздух с филтър от акти-

вен карбон или т. нар. филтър чудо.  Активният

карбон, е препоръчан от агенцията ЕРА за ели-

миниране на потенциални опасни химикали във 

въздуха. Този вид пречистващ филтър е идеа-

лен избор за тези, които пушат вкъщи, за рес-

торанти, клубове и обществени места.

Пречистватели с ултравиолетови

Чист въздух
Правилният избор на пречиствател и на йонизатор

Персонален йонизиращ пречиствател, 

който може да се носи като уокменто може да се носи като уок нннннн

Съжителство 
с куче или котка
Пречиствателите за въздух могат
да ни помогнат да почистим дома

от животински косми, сухи слюнки
и миризми, така че присъствието на
домашни животни да се превърне в 
удоволствие, а не да ни докара някоя
неприятна алергия. Пречиствателите 
на въздух, които са перфектни за 
целта, представляват следната ком-
бинация: предварителен филтър (от-
странява частиците прах с големи 
размери) + филтър с активен карбон
(премахва животинската миризма) + 
НЕРА филтър (задържа 99,97% от 
животинските косми) + UV стерили-
зиращ филтър (прочиства от бакте-
рии и плесени).
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ИЗБОРЪТ ДА ДИШАМЕ 
ЧИСТ ВЪЗДУХ

Знаете ли, че обикновено въздухът в нашите помещения може да бъде от 2 до 10 пъти по-замърсен 

от външния въздух? Хората прекарват от 60 до 95% от времето си в затворени помещения.

Качеството на въздуха, който дишаме, заслужава може би повече внимание, 

отколкото качеството на водата, която пием. 

(Вдишваме въздух средно по 500 л/час, което е приблизително 12 000 л на ден.)

Продуктите на Heaven Fresh – USA, ще ви помогнат да решите напълно 

неудобството да живеете или работите в среда на замърсен въздух!

модел XJ-100
пречиствател за 

дхладилник

модел XJ-201
пречиствател за спални, килери, 

дбани, малки складове и офиси

(UV) антибактериални лампи  Те извърш-
ват ефективна стерилизация, разруша-
вайки вредните биологични компоненти,
попаднали в капана на НЕРА филтъра.
Когато решим да изберем даден вид

пречиствател на въздуха, един от ос-
новните фактори, които трябва да има-
ме предвид, е общата площ на помеще-
нието, което искаме да пречистим. Пре-
чиствателите на въздух са конструира-
ни на база на квадратурата на помеще-
нието, за което са подходящи, което е
указано на уредите.
При избор на пречиствател трябва да

се обърне внимание на следната информа-
ция, която производителят би трябва-

ло да е споменал: обем на абсорби-
рания въздух на час вид филтър 
(филтрираща система) и срок на 
действие електрическа мощ-
ност шум размери тегло 
гаранция и сервизно обслужва-

не на уреда.

Йонизаторите
През 1974 г. Швейцарският метеорологи-

чен институт първи изследва проблемите, 
свързани със сезонните ветрове в различ-
ните региони на планетата Земя. Фьонът 
в Швейцария и мистралът в Южна Фран-
ция например са определени като причи-
ни за физически и ментални неблагопри-
ятни ефекти върху човека, изразяващи се 
в главоболие, депресии и даже в сърдечни 
атаки. Една от общите черти на всички 
тези природни феномени се оказва видът 
електрически заряд на йоните във възду-
ха. Виновникът за нашите неразположения 
е високата концентрация на положител-
ни йони. Обратно, местата при водопади-
те, в планините или след дъжд са зареде-
ни с отрицателни йони. По-нататъшните 
изследвания доказват, че човекът понася 
особено добре отрицателните йони (над 
1000 йона на куб. см). Не е изненада, че 

йонизиращите пречистватели на въздуха
са едни от най-популярните в момента на
пазара. Обикновено са тихи, с малки раз-
мери и консумират малко енергия. Те из-
ползват вградена пластина, която генери-
ра отрицателни йони. 

Предимствата им са: способност да
неутрализират частици с големина до 0,1
микрон възможност за циркулация на
отрицателни йони навсякъде из стаята
(за разлика от пречиствателите на въз-
дух, които правят това възможно само
в пространството около самите себе
си) свойство да неутрализират мириз-
мата от цигарения дим и други непри-
ятни миризми.
Многообразието от пречистватели и

йонизатори е достатъчно, за да задово-
ли потребностите на всеки клиент. Ето
какво се предлага на българския пазар:
за големи помещения до 200 кв. м 

за помещения до 150 кв. м за помеще-
ния около 90 кв. м за помещения от
40 до 70 кв. м за кухни и спални до
40 кв. м персонален пречиствател 
йонизиращ пречиствател за автомобил 
пречиствател за хладилник пречиства-
тел за домашен любимец пречиствател 
и йонизатор за питейна вода.

Йонизиращ пречиствател за вашия автомобил

модел XJ-2100UV
пречиствател за средни помещения

(капацитет до 75 м2)

модел XJ-3000C
мултифункционален пречиствател

(капацитет до 150 м2)

AVEN FRESH за България: „ТСП“ ООД, вител на HEAторизиран прОт редставиран 1504 София, ул. „Панайот Волов“ №13, П В в
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модел XJ-3800A
интелигентният

пречиствател

(капацитет до 200 м2)
( ц д )

модел XJ-3000C
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К
акви на цвят да са 
плочките в банята, е 
най-често задаваният 
въпрос, когато хора-

та взимат героичното реше-
ние да ремонтират това по-
мещение. Богатият асорти-
мент от цветове и размери 
на теракота и фаянс, пред-
лагани по магазините, често 
пъти, вместо да ни улесни, ни 
затруднява.
Причината е в начина, по 

който подхождаме към подобен 
ремонт. Казваме си: „Ще видя 
какво ще си харесам.“ Или: 
„Все на нещо ще се спра.“ Но 
често пъти след дългото и 
изтощително обикаляне по ма-
газините накрая, общо взето, 
всичко ни се струва еднак-
во. За да улесните избора си, 
трябва предварително да по-
мислите по четири точки.

1.Формулирайте предпочи-
танията си към опреде-

лени цветове и цветови ком-

бинации. Селектирайте онези,
които са на челно място в
класацията ви.

2.Уточнете дали цветът
на плочките и цветът

на стените ще са само фон
за аксесоарите, които основ-
но ще оформят естетически
пространството в банята.
Или ще е обратното.

3.Имате ли намерение въввашата баня да присъст-
ват драперии (за отделяне на
душ-пространството), или ще
изберете готови производстве-
ни съоръжения. Това, естест-
вено, се преценява според раз-
мерите на помещението.

4.Дайте си ясна смет-
ка каква баня искате – 

практична и функционална или
пространство, решено в ро-
мантичен или будоарен стил,
което обаче също не е лише-
но от функционалност. 
Ако знаете отговорите на

тези въпроси, освен че ще си
спестите време, ще превър-
нете пазаруването в приятно
занимание. 
Не е тайна, че тоалетното

помещение може да бъде оп-
тически увеличено на дължи-
на, на ширина и на височина
чрез избора на цветове и ор-
наменти на фаянсовите плоч-
ки. Затова трябва предвари-
телно да знаете какъв точно
ефект искате да постигнете.

Когато 
дреболиите 
са акцент

Ако решите, че акцент във
вашата баня ще са аксесоари-
те, тогава цветовете на те-
ракотата и фаянса е за пред-
почитане да са по-нежни, не-
натрапчиви. Най-добре дюс
цвят (белите фаянсови плоч-
ки са идеалното решение), на
чийто фон да изпъкват жела-

ните от вас цветни детайли.
Тези детайли могат да бъдат
цветово комбинирани с фризо-
ви редове, които не само да
функционират като раздели-
телна линия между плочките,
но и да допълват или очерта-
ват душ-пространството, ва-
ната, умивалника и пр. 

Какво ще кажете 
за „стенописи“
Малки деликатни мотиви и еле-

менти, изрисувани по стените 

и тавана, ще придадат не само 

уникалност на пространството, 

но и ще създадат усещане за при-

казност.

Органза и тюл 
като прегради
Освен традиционните пре-

градни завеси за баня има и
други материи, които бихте
могли да използвате за разде-
ляне на банята и за обособя-

ид е и  з а  к о п и р а н е

Архитект Теодора 
Тонева

e завършила архитектурния факул-

тет на УАСГ през 1999 г. През 2006

г. в „Буларх“ като проект-мениджър

и архитект заедно с арх. Б. Заха-

риев проектира една от сградите 

на Първа инвестиционна банка на

бул. „България“, ваканционно селище 

край Созопол. Има зад гърба си ин-

териорни проекти на казина и дру-

ги големи сгради. Сега арх. Тонева 

работи в собственото си архите-

ктурно ателие „Атрия архитекти“.

Драпереререререрреррррерррррррррррррррррррррррррриите от органза и тюл ще направят 

и най-обикновената бабаня по-артистична

Баня с въображение
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ването на кътове в нея. Тъ-
каните органза и тюл са пер-
фектни за ролята на прегра-
ди. Тяхната лекота и прозрач-
ност позволяват да се аран-
жират в безброй вариации. С 
тяхна помощ можете да обо-
собите едно по-артистично 
душ-пространство, без да го 
лишавате и от функционал-
ност (тези тъкани не позво-
ляват водата да се разпръск-

ва и съхнат бързо). Органзата
и тюлът могат да придоби-
ят различни пластични фор-
ми с помощта на малко коли-
чество халки и шнурове. По-
добни драперии, използвани в
малка баня, са много удобни
и практични именно поради
своята пластичност (не „из-
яждат“ много от простран-
ството). Разбира се, тюлът
и органзата трябва да бъдат

пригодени за окачване в баня-
та, което предполага шев и
кройка по поръчка, но пък за
сметка на това само от вас
ще зависи колко дълга и бога-
то набрана или високо окаче-
на ще е драперията.

Кованото желязо
е другият материал в инте-
риора на банята, който би
могъл да є придаде по-тежко,

старинно излъчване и уникал-
ност. Специално поръчано за
размерите на вашето помеще-
ние, то би могло да превър-
не пространството в приказ-
ка, като го напълни с форми
на пеперудени крила, слънца и
цветя. Изработените от ко-
вано желязо закачалки, конзо-
ли под умивалника и поставки
за тоалетната четка стоят
много арт в една баня.

Ива Велева-Станева

се занимава с аранжиране и проек-

тиране на интериорни и екстери-

орни пространства от няколко го-

дини. Мотото в работата є е, че

всичко е възможно, стига човек да

има желание да го постигне. Ива 

прие с голямо удоволствие да рису-

ва перспективни скици в рубриката

„Идеи за копиране“, с които да ви

представя възможни за изпълнение 

проекти, за които от ваша стра-

на се иска само желание да ги осъ-

ществите.

Баня в будоарен стил. Фризовете и нарисуваните

елементи по стените съчетават източните със

западните традиции в интериора

Романтична баня. Романтиката е

постигната с минимално количе-

ство органза и ковано желязо на

фона на дюс бели фаянсови плочки

Душ-пространство, „прегърна-

то“ от пеперудени крила, израбо-

тени от ковано желязо с ефект

„летяща врата“ Закачалката, 

конзолата за мивка и поставка-

та за четката за тоалетна също

са изпълнени от ковано желязо

Ако не сте толкова смели да изберете органза и 

ковано желязо за интериора на вашата баня, поне 

си поиграйте с размерите на плочките и на тера-

котата, за да обособите цветови акценти
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с р ъ ч н о

Слънчево настроение

Лампа върху 

декоративна

поставка, 

изработена от... 

сервиз за чай. 

Предметите са

залепени с лепило

1

вишите настроението и да ИсИсИсИсскакакакакатететеее д д д ддда а а попоповвввввв те астрое ето даИсИсИскакакак тете даа ппоовввв
ериора на кухнята? Украсетеожожожожжививививи ититититиитии е е еее ининннтетететтте

ярка мозайка, изрисувайтенянянянякококолклклкклко о о о о съсъсъсъс дададаад  сс с  
ла покривка с… парчета лимон или обобобикикикнононовевевев нанан  б ббяляллялл
тария сервиз за чай в нова лампа.прпрпревевевърърърнененетететее с ссстттт

1

2

3

...ЛАМПА
Какво ви е необходимо: евтин (но ефек-
тен) стар сервиз за чай, електрически
шнур за нощна лампа, метална тръба с
неголям диаметър (колкото да може да
прекарате кабела през нея), абажур (може
и от стара лампа), лепило за порцелан
и фаянс.
В подробности
1. Преценете в какъв ред ще подредите
частите от сервиза от основата към
върха. С помощта на елмазна бургия про-
бийте във всеки елемент дупка (но точ-
но по средата!) с диаметър, през който
може да мине металната тръба.
2. Върху страничната стена на съда, кой-
то ще служи за основа на конструкция-
та, пробийте дупка, през която да „изле-
зе“ електрическият кабел.
3. Промушете електрическия шнур през
тръбата и после на принципа на пирами-
дата подредете всички елементи на лам-
пата. С помощта на лепилото залепете
всички елементи на лампата (на места-
та, където те се допират), за да бъде
конструкцията още по-стабилна.
4. Остава ви само да поставите абажу-
ра и лампата е готова.

КАК СЕ ПРАВИ...
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Бяла покривка, 

„щампована“ 

с помощта на 

акрилни бои и 

истински лимони

2
1

2

...ПОКРИВКА
Какво ви е необходимо: бяла покривка, лимони и бои за текстил,
които се фиксират с ютия.
В подробности
1. Разполовете лимоните надлъжно и ги оставете да изсъхнат на
стайна температура.
2. Нанесете боите върху лимоните, като се стараете да изтегля-
те четката, с която ги нанасяте, по посока на жилките на сами-
те лимони. Можете да оцветите сърцевината на плода в жълто,
а кората му – в контрастен цвят: червено или зелено. 
3. Направете отпечатъци върху покривката в желаната от вас
композиция. 
4. Като следвате инструкциите върху опаковката на боите, изгла-
дете покривката с гореща ютия, за да фиксирате щампите.

3

...МОЗАЙКА
Какво ви е необходимо: глинен поднос с голям диа-
метър, керамична или стъклена кана, стари чинии
от порцелан или фаянс (те са за чупене!), специал-
ни клещи за фаянс, фугираща смес, бои за керами-
ка, лепило.
В подробности
1. Първата ви работа е да счупите чиниите, но пре-
ди това ги увийте в парче плат, за да не станат
на сол, а да се запази формата на счупените парче-
та, от които ще правите мозайката. По-големите
парчета можете да разчупите на по-малки с помо-
щта на клещи. 
2. Предварително групирайте парчетата по цвят и
големина и наредете рисунката (в случая зелен лимон
с листа на жълт фон). 
3. Запълнете цялата повърхност на подноса с парче-
тата, като се стараете да ги редите нагъсто, но
все пак оставяйте пространство помежду им. Прик-
репването на парчетата към подноса става с помо-
щта на лепилото. Малките фуги между тях запъл-
нете с фугираща смес. След като сместа позасъхне,
използвайте памучен парцал, за да излъскате повърх-
ността на парчетата. 
4. За облепване на каната използвайте по-големите
парчета фаянс. Отново се фугира и изтрива с парцал 
цялата повърхност, след като сместа позасъхне.
5. За да бъде мозайката по-интересна и цветна, може
да направите допълнителни рисунки върху по-големи-
те парчета мозайка (цветя или други мотиви).

1

2

3

Глинен поднос 

и/или кана, 

украсени с цветна

мозайка от счупени 

съдове

3
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Cappy Bio-Time 
с естествени антиоксиданти
Cappy добави към своето портфо-
лио функционалните сокове и нек-
тари с марката Cappy Bio-Time.
Първите, които българският по-
требител може вече да опита, са 
Cappy Bio-Time ANTIOX. Те съдър-XX

жат естествени антиоксиданти 
от плодове, което ги прави под-
ходящо допълнение към един здра-
вословен и балансиран режим на
хранене. Линията Cappy Bio-Time 

ANTIOX включва два нектара сX

високо плодово съдържание в опа-
ковки от 1 литър: � ANTIOX 1X

– нектар с 65% плодово съдържа-
ние – комбинация от портокал,
малина, морков ацерола и касис 
� ANTIOX 2 – нектар с 63% пло-X

дово съдържание – комбинация от

ис, ананас и слива. Electrolux представя 
охладител за професионално съхра-
нение на вино в кухнята
Уредът е предназначен за домаш-
ни условия и е част от най-мо-
дерната гама продукти на мар-
ката за европейския пазар, наре-
чена Global Design. Температура-
та на съхранение
на виното тряб-
ва да е посто-
янна и подходя-
ща. Именно та-
кава среда оси-
гурява охладите-
лят за вино на
Electrolux, който 
има електронен 
контрол за пре-
цизно регулира-
не на условията. 

Той е с голям капацитет за съхра-
нение, 2 температурни зони, елек-
тронен контрол на средата, стък-
лена врата с UV защита и аб-
сорбираща вибрациите структура, 
както и антибактериално покри-
тие. Уредът поддържа постоянна 
влажност – 70%.

р
Cappy Bio-Time ppy Bi каси

Шарени новиниар н н нарарр

...ПОДНОС
Какво ви е необходимо: трион за дърво, дървени летви за 
рамката, дървен фурнир с не много големи размери, 12 
броя фаянсови плочки с размери 10 х 10 см, лепило, 2 
броя месингови дръжки, бои за керамика, контурни бои-
чки за керамика, пирони.
В подробности
1. С помощта на трион изрежете от фурнира право-
ъгълник с размери 30 х 40 см + ширината на летви-
те за рамката (по 4 см всяка). Изрежете дъските по 
размерите на фурнира, като строго спазвате ъгъл от 
45 градуса в краищата. Обработете с шкурка краища-
та на дъските. Сглобете и залепете рамката. Монти-
райте дръжките и я прикрепете към фурнира, като из-
ползвате пироните.
2. Залепете фаянсовите плочки към дъното на подноса 
(фурнира) с помощта на лепило.
3. Изберете рисунката, която ще изпълните върху фа-
янса. Можете да я направите предварително върху лист 
хартия (в случая са нарисувани клончета с лимони) и с 
помощта на прекопираща хартия да я пренесете вър-
ху плочките. 
4. Очертайте контурите на лимоните и листата на 
клончетата с помощта на контурните бои. После за-
пълнете вътрешността с другите бои и оставете ри-
сунката да изсъхне.
5. Нанесете безцветен лак върху дървената рамка.

Поднос от

фаянсови плочки 

с дървена рамка,

украсен с ръчно

нарисувани лимони

4

1 2 3 4 5
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КАРТОФЕНОТО 
ПЮРЕ...

...става по-пикантно и ароматно,

ако картофите се сварят и пюри-

рат заедно с малко кромид лук. В

картофеното пюре за гарнитура

аз лично разбърквам малко пържен 

лук и пържени гъби. Става мно-

го вкусно. 

Мая Василева

от София

ПАРЧЕТАТА 
ИЗСЪХНАЛ КЕКС...

...ще станат по-меки, ако ги по-

леете с малко прясно мляко и за 

кратко ги запечете във фурна-

та. Пет минути са напълно дос-

татъчни и кексът ще е като

пресен.

Зина Христова

от Плевен

ПРЕСОЛЕНИЯТ 
СОС...

...може да бъде „спасен“, ако в 

него се разбърка малко прясно из-

цеден портокалов сок.

Милена Койнова

от София

КЮФТЕТАТА...

...стават доста по-некалорични, 

ако не ги пържите на тиган, а ги 

запечете в малко олио във фурна-

та. Пак са вкусни, ако сте оме-

сили добре каймата и сте сло-

жили повече телешка, отколко-

то свинска.

Калина Генчева

от София

КРАВЕТО МАСЛО...

...аз нарязвам на парчета и преди 

да го сервирам на масата за за-

куска, овалвам всяко парче в наря-

зани на дребно зелени подправки 

(магданоз, чубрица, босилек и др.). 

Става много пикантно и ефектно

за поднасяне.

Диана Басарова

от Ловеч

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 – 

redakciabela@cablebg.net.edakciabela@cablebg.net

ЗА 12 ПАРЧЕТА: 175 г краве масло 125 г пудра захар 4 яйца 175 г брашно 75 г филирани бадеми настър-

ганата кора и сокът от един лимон

За глазурата: 250 г маскарпоне 40 г пудра захар 4 с. л. рядък конфитюр от кайсии

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Фурната се загрява до 200 °С. Маслото и захарта се

разбиват до побеляване. Яйцата също се разбиват и в

тях внимателно, лъжица по лъжица се разбърква брашно-

то. Добавят се и филираните бадеми, кората и сокът от 

лимона. Всичко се разбърква до хомогенна смес. 

2. Сместа се разделя на равни половини и от нея се изпи-

чат 2 блата (всеки се пече по около 15 мин). Дали блатът 

се е изпекъл добре, се проверява с клечка за зъби. Готов е, 

ако по клечката, забучена в него, не остава тесто.

3. За приготвяне на плънката се смесват маскарпонето

с пудрата захар и с тази смес се покрива единият блат.

Поръсва се с малко настъргана лимонова кора и отгоре се

разпределя на плътен слой конфитюрът от кайсии. От-

горе внимателно се поставя вторият блат. Поръсва се с 

пудра захар и тортата е готова за сервиране.

Време за приготвяне: 30 мин

В едно парче: 380 кал

в
к у х н я т а

Бадемов сладкиш 
с кайсиева плънка
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Задушено пиле 
С ЧУШКИ И МАСЛИНИ

ЗА 4 ПОРЦИИ:
1 голямо пиле (1,5 кг)

3–4 червени чушки 

250 мл пилешки бульон

(може и от кубче) 

2 с. л. олио

1 връзка магданоз 

300 г спагети 

сол

млян черен пипер 

1 глава кромид лук

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Лукът се почиства и нарязва на малки

кубчета. Пилето се измива, подсушава се и

се транжира на 8 парчета. Чушките се из-

миват и нарязват на кръгчета. 

2. Лукът се задушава в олиото за 1–2 мин

до прозрачност, след това в същата мазни-

на се запържва месото. Парчетата се обръ-

щат от всички страни, докато добият зла-

тиста коричка. Добавят се чушките, мас-

лините и всичко се залива с бульон. Овкуся-

ва се със сол и черен пипер и се задушава в 

продължение на 20 мин под капак. 

3. Спагетите се сваряват и се оформят 

като гнезда. Подреждат се като гарнитура 

към ястието.

Време за приготвяне: 30 мин

В една порция: 720 кал

Да успееш 
за 30 минути
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Рибена супа топчета 
С КАРТОФИ, ОРИЗ И МАГДАНОЗ

ЗА 6 ПОРЦИИ:
1,5 л рибен бульон 1 глава кромид лук 500 г рибено филе 2 филийки 

бял хляб 3 картофа 2 с. л. ориз 1 морков 1 дафинов лист 5 зърна

черен пипер 3 с. л. наситнен магданоз 10 г краве масло 4 с. л. прясно 

мляко сол 1 ч. л. соев сос

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Лукът се почиства, нарязва се на дребно и се задушава в маслото. Филийки-

те хляб се почистват от корите и се накисват в студена вода, след което се 

отцеждат. Рибеното филе се смила в месомелачка и заедно с пържения лук и

хляба се омесва до получаване на еднородна кайма. Подправя се със сол и черен 

пипер и от каймата се оформят малки топчета.

2. Рибеният бульон се кипва, картофите и морковът се почистват и нарязват 

на кубчета. Оризът се измива и заедно със зеленчуците се вари в бульона в

продължение на 15–20 мин. Добавят се дафиновият лист, магданозът, зърната 

черен пипер и соевият сос. Рибените топчета се пускат в тенджерата и се

варят, докато изплуват на повърхността. Супата се сервира, украсена с лис-

тенца магданоз.

Време за приготвяне: 30 мин

В една порция: 560 кал

Костур с праз 
С ВКУСНА ХРУПКАВА КОРИЧКА ОТ СИРЕНЕ

ЗА 3 ПОРЦИИ:
600 г филе от костур (може и друга подобна риба) 2 моркова корен 

от магданоз и керевиз 2 стръка праз лук 2 глави кромид лук 3 с. л. 

разтопено краве масло 1/2 с. л. доматено пюре 50 г настъргано сирене 

сол черен пипер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Филето се измива със студена вода, внимателно се почиства от кожата и 

се нарязва на малки късчета. Посолява се и се поръсва с черен пипер. 

2. Кромидът, морковите и корените магданоз и целина се нарязват на тънки 

ивици. Празът се почиства и нарязва на тънки кръгчета.

3. Зеленчуците се поставят на дъното на дълбок съд, върху тях се подреж-

дат парченцата риба и се заливат с разтопеното масло и леко разреденото с 

вода доматено пюре. Ястието се поръсва с настъргано сирене и се пече във 

фурна. Гарнира се със ситно нарязан пресен магданоз преди сервиране.

Време за приготвяне: 30 мин

В една порция: 400 кал

Салата от риба треска 
с краставици и хрян 
ПИКАНТНО МЕЗЕ, ВЪЗБУЖДАЩО АПЕТИТА

ЗА 4 ПОРЦИИ:
250 г филе от треска 1 дафинов лист 4–5 зрънца черен пипер 5 кар-

тофа, сварени с корите 2 краставици 100 г настърган хрян 100 г

млечна майонеза 2 ч. л. лимонов сок 3 стръка пресен лук 1/2 връзка 

магданоз сол черен пипер кръгчета лимон (за украса)

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. В дълбока тенджера се кипват 300 мл вода заедно с дафиновия лист и зрън-

цата черен пипер. В нея се пуска рибата за около 10–15 мин. Сварените пар-

чета се изваждат от бульона, отцеждат се и се нарязват на дребни късчета

или се размачкват с вилица.

2. Картофите се почистват и нарязват на кубчета. Краставиците се изми-

ват и се нарязват на колелца. Няколко от тях се отделят за украса. Рибата

се смесва със зеленчуците. Пресният лук се нарязва на дребно.

3. Настърганият хрян се смесва с майонезата, с лимоновия сок и солта. Са-

латата се подрежда в дълбока купа и се залива с този дресинг. Украсява се 

с кръгчетата лимон и краставица и се поръсва с пресния лук и нарязания на

дребно магданоз.

Време за приготвяне: 20 мин

В една порция: 320 кал
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к у с н и  м а р ш р у т и

К
акто казва Душан Кова-
чевич, „Сърбите и бъл-ККгарите живеем на един 
етаж и само няколко 

квадратни сантиметра етаж-
на собственост ни разделят 
в общия дом“. Та няма как, 
като замирише на манджа из 
коридорите, да не си разменим 
по съседски някоя рецепта и 
някой и друг кулинарен мура-
фет. По тази причина Сърбия 
и България споделят иденти-
чен кулинарен „репертоар“. Но 
въпреки че отликите са мал-
ко, те съществено преинача-
ват вкуса на ястията. 

КОЙ КОМАНДВА 
В КУХНЯТА

Мила е от отбора на мъ-
жете, които могат да гот-
вят. Само докато приготвя-
хме телешкия медальон, нау-
чих от него куп полезни съ-
вети, за които и Иван Звез-
дев не би се сетил. Инте-
реса му към кулинарията съ-
будила майка му, но тънко-
стите в занаята Мила научил 
от... тъща си. Да, за разли-
ка от повечето мъже, които
не могат да скрият радостта
си, когато изпращат тъща си

на гарата, Мила е избрал да
съжителства с нея под един
покрив. Преди няколко години
семейството му от Пирот се
премества в Ниш, където жи-
веят родителите на съпруга-
та му. Мила предпочита ман-
джите на тъща си – особено
пиле с ориз и гъби и баница,
„както тя я прави“. И обича
също да готви заедно с нея и
да се учи на тънкости. Някои
от нейните кулинарни хитри-
ни той гордо сподели с нас
(ще ги откриете по-долу).
Суетенето из кухнята оба-

че има своя предистория. От
дете Мила е бил 

КРАЙ ПЕЧКАТА 
С МАЙКА СИ 

докато тя приготвяла вече-
рята, защото майка му на-
стоявала Мила и брат му да
помагат плътно в домакин-
ството. Днес той с усмивка
си спомня, че когато се оже-
нил, майка му дръпнала млада-
та булка настрана и є каза-
ла: „Той може всякаква къщна
работа да върши, затова, ако
има нещо, което ти не оби-
чаш да правиш, възлагай го на

него.“ След такава препоръка
коя жена би се поколебала в
избора си. 
Така и се получило. След

като завършили университета
(оженили се като студенти в
3-ти курс), съпругата му за-
почва работа като препода-
вател по френски и латин-
ски език, а Мила работи като
преводач на свободна практи-
ка. Поради това, че по-голя-
мата част от времето си
прекарва вкъщи, той си изво-
ювал правото да е шефът в
кухнята. Освен че приготвял 
закуската на дъщеря си Ивана
(сега 20-годишна) и на сина си
Бранко (сега на 15), често съ-
бирал семейството край соф-
рата с вкусни манджи. Но и
сега Мила си признава, че му
е по-вкусно, когато съпругата
му сготви.

ЗАЩО ЧУБРИЦАТА 
ГОНИ ЧУЖДЕНЦИТЕ

Мила често идва в България.
„Няма особена разлика във вку-
совите предпочитания на бъл-
гари и сърби – категоричен е
той. – Според мен се спекулира
малко и с прословутата сръб-

„ГОТВЯ ПО 
РЕЦЕПТИТЕ НА ТЪЩАТА“

МИЛА ВАСОВ:

Визитка 
асов е българин от Западните покрайнини, роден в Цариброд. Завършва българ-МилМилла Ва Ва Ва ВВа ВВаааа

ология в Белградския университет, след което работи като преводач от българ-скаска фи фифифиилололололололо

к. Пише и поезия.скиски езез ез е икикиккиккк Редактор и преводач е в литературното списание „Мост“ и в

тство“ в Ниш и е кореспондент от Ниш за най-тиражирания сръбски ежеднев-ИКИИК ИИ БрБ„Бр„Братат

черни новости“. никникиккникникникникникникинин  „В „В „ „ ееч

ка с български автори, които той е направил достъпни за сръбската аудито-В сВ сВ сссВ ссписписисссссписсписписписписписъккъкъкъкъъъъ

големите Йордан Радичков, Блага Димитрова, Светлозар Игов, Николай Кънчеврия, са га ггга г

и Манолов. Благодарение отново на Мила Васов българските читатели позна-и Валеерири

-добрите сръбски поети като Зоран Вучич, Мирослав Цера Михайлович, Слобо-ват найй

оядинович. Васов е автор и на няколко поетични книги: „Безсъници“ (1988 г., надан Стттттттттттооооооооо

ки език), „Превеждане“ (1991 г., на сръбски език), „Манастир“ (1997 г., на българ-бълб гаррррррсссск

к) и „Дилема“ (2006 г., на български език). В момента обаче е ориентиран към бе-скискиски еззззззикикииии

тиката. Подготвя за печат роман, „Любов в Несебър“, сюжетът на който се раз-лететлелетлллелетлетеееле рисисисссссристттт

България.виввиввиввиввивввиввиввиввививввививививва а а ваа ва ва ва ва ааааааааааа аа  БББ
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ска скара, сякаш никоя друга 
скара не е толкова вкусна. Раз-
лична е само заради подправки-
те, начинът на приготвяне не 
може да бъде друг. Вие слагате 
чубрица и кимион в кюфтета-
та, а ние – вегета (смес от 
сушени смлени зеленчуци, сол и 
сушени подправки) и лют пипер 
в умерени количества. Подправ-
ките са много основни за едно 
ястие – те определят вкуса на 
манджата.“ От Мила разбрах, 
че когато идват в България, 
сърбите имат проблем с на-
шенските подправки. Случвало 
се семейства с малки деца да 
изкарат почивка на море само 
на пици, защото не могат да 
свикнат с миризмата на чуб-
рица, която присъства трай-
но в националната ни кухня. 
Според него трябва да се про-
менят подправките в кухнята 

за чужденци в България, защо-
то най-вече чубрицата е твър-
де нетипична за вкуса на чуж-
денците. 

„КАЧАМАК, КАЧАМАК, 
ВЧЕРА ЯДОХ, 

ДНЕСКА ПАК...“
Но като стана дума за люби-

ми манджи, той с умиление си
спомни ненадминатите по вкус
гозби на баба си, която еднак-
во умело приготвяла както яс-
тия с месо, така и безмесни
гозби, които не са никак лес-
ни. Любимата му бабина закус-
ка бил качамакът: „Правеше го
по стария начин – когато ка-
чамакът се отлепи от стени-
те на тенджерата, обръща го
в плоска чиния, взима канапче/
конец и го сече/реже на филий-
ки. След това взимаше една
люта чушка, нарязваше я на

ситно и я запържваше в масло
– с това заливаше качамака.“ 

ОТКРИЙТЕ РАЗЛИКИТЕ

При все че кухнята ни е
много сходна, помолих Мила
да направи сравнение между
българските и сръбските рес-
торанти. Според Мила край-
пътните ресторанти в Бъл-
гария са „оцветени нацио-
нално“, докато в Сърбия са
малко по-европеизирани. Впе-
чатляват го битовите кръч-
ми по различните краища на
България, където се сервират
традиционни нашенски  гозби
в глинени съдове. Съществе-
на разлика обаче Мила намира
в обслужването. Българските
сервитьори според него не са
достатъчно обучени. Не по-
знават храните и напитки-
те, забравят поръчката, не-

любезни са. Докато в Сър-
бия сервитьорът е вторият
по важност човек в кръчма-
та след собственика, той е
лицето на заведението. Обяс-
нението според него е, че в
Сърбия има много училища за
сервитьори, а в България соб-
ствениците на ресторанти
назначават всеки, който е съ-
гласен да работи за по-малко
пари. Според Мила балкански-
те страсти по-шумно се про-
явяват в сръбските кафани,
където е по-шумно и по-ве-
село. Но затова пък българи-
те по-често ходят на ресто-
рант, в това число празнуват
семейните си празници извън
дома и водят гостите си в
ресторант. В Сърбия все още
е запазена традицията, кога-
то ти дойде гост, да го при-
емеш вкъщи. 

ТЕЛЕШКИ МЕДАЛЬОН ПО ЦАРИБРОДСКИ

ЗА 3 ПОРЦИИ:

600–700 г телешки шницел
400–500 г култивирани пе-

чурки
2 глави кромид лук

горчица
сол
вегета
зехтин
чаша бяло вино

Стъпка по стъпка:
1. иства Лу Лу ЛуЛукъткъткъткът се сес  по поччи

ебно.и ни ни наряаряаряарязвазвазвазва на на др дрдрреееее

2. ъбите се изми- Г ГГ ГГГГ ГГГГГГГГГГъ

т и се нарязват наватватватватватататватватватвввататтттат

йби.шашайшайшашашайшайшайайашайайй
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Малките тайни на тъщата 
Гъбите се измиват идеално, ако се изсипят в найлонова торбичка, поръсват

се с бяло брашно и торбичката се пълни с вода, докато покрие гъбите. С енер-

гични движения гъбите се „размачкват“ през плика, след това се изплакват на 

течаща вода.

Когато пържолите се начукват през найлоново пликче, те не пръскат. Резул-

татът е същият, а кухнята блести от чистота.

Лукът освен съставка е и подправка за много манджи.  

За да не се пресоли манджата, пържолите се осоляват само от едната страна. 

3. ТелТелТелТелТТелТелТеТеТелееешкешешкееешкше итеитеитеитеите ш шн шншншн ницеицеициц ли се осоля-к

ватватватватватватвававатватватватватвавваватт и иииии и и ии и се сесе сесе есесесеесе сеесс начначначначчуквуквуквуквуквуквуквкватат.атат.атата  За ЗаЗаЗаЗааЗаЗаапърпърпърпърпърърпъррп жважвжвжвжвжжж т 

се се се се се се сесесее се ееее зазаза за за заззззазз кракракркркракрараракраккрарарарааткоткоткоткооо от от от от отототот дв дв дв дв дв дветеееее  странит

и си си си си си сссссссси си си си ссе еее е ие ие ие ие ие ие ие иеее звазвзвзвавазвзвзвзважжждаждаждаждадаждаждадат от от от от от от от от тт тт тт тттт игаи ана.на.на.на.ж

4. В  ВВ съсъсъщсъщотото олио ио се се за-за-за-аа

пъррппърърпърпърпърпърржважважважвжважважваавжжвжвжвжвж лелелеллелеелеле лекокококо коококо и ки ки ки ки кии ккромромромромромромромоммррромромро идъидъидъидидъидъидъидъидъдъттттт.тт.т.т

ОлиОООлииОлиОлиОлООлиОлиОлиотооотоототооо т т тттртртрт бвбвббббябва да покри-

ва ва а едиеедедиедин пн ппрръръсрр т от дъното,ооооооо  

а ла ла ла ла лукъукъукъукъукът ст ст стт ссее пържи, „докато оооооооо

блаблаблаблаблалаго го гг не нене не зазачззз ервенее“.

5. В тВ тВ тттВ тттигаигаигаигаигаигаигаиганна нан се доба-

вятвятвяттвят и  и  иии гъбгъбгъбгъбгъбгъбгъбгъ итеити , като 

заезаезаезаезаезаеаезаеднодноднодноднодноднодно с  с  сс луклука се за-

душдушдушдушдушдушдушдушду аваавааваавааваавааваават вт вт вт в сос бствен 

ссоссоссоссоссоссоссос, д, , д, д, ддокаокао то то омекнат.

6. Запържените шницели се намаз-

ват с горчица от двете страни и се 

подреждат в огнеупорна тава.

7. Задушените зеленчуци се разпределят равномерно върху шницелите 

заедно със соса, който са си пуснали. Ястието се залива с чаша бяло 

винвинвинвинвинвинвинвивинннно ио ио иииио ио иио ио иоо ииооо  се се се сесееесесеессесс  пе пепепе пепечече чечече че че че подпоподподподододд кака ка ка ка ка кка капакпакпакпакакаапакапакак (и (и (и (и (и (и (и (или ли ли лиили ли и ли покпококпокпокпокооккококкккоококритритритриттррититри о со со со ссссо  до до доооо до додд макмакмакмакмакмакмакма иининсининсинсссско ко ко око коо фолфоллффоллллфолфолф ио)иииоио)ио)иоио)иоиоиииоио)о  заза зазазаазазазаазазаз  ококоококоококок окок око олоолоолоолоолоололоолооол  ча чачача чаачачачачаа ч часс.ссс.с.ссс.с.с.сс.сс.ссв к к ( к к к ф ) к 8. Подходя-
щата гарни-
тура
Нарича се лю-

теница, но

няма нищо 

общо с попу-

лярната у нас зимнина. При-

готвя се от 2 стръка праз 

и 1 предварително изпечена 

люта чушка. Лукът се по-

чиства и нарязва на тън-

ки кръгчета. Намачква се 

с вилица (може и с ръка). 

Чушката се счуква и приба-

вя към лука. Салатата се 

овкусява със сол, олио и ли-

монов сок.  

Ястието се сервира с бяло

вино. (В Цариброд предпо-

читат шприцер – бяло вино 

с газирана вода.)

Текст Теодора СТАНКОВА    Снимки Мариана ПЕТРОВА
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Продукти 
за 12 ПОРЦИИ: 
За плънката: 

600 г картофи, сварени с обел-

ките

1 глава кромид лук

1 скилидка чесън

1 връзка магданоз

50 г сирене

50 мл прясно мляко

2 яйца

сол

черен пипер

За тестото:

100 г краве масло

1/2 ч. л. сол

настърганата кора от 1 лимон

настъргано индийско орехче

1 яйце

150 г брашно

100 мл бита сметана

1/2 ч. л. бакпулвер

КАК СЕ ПРАВИ

1. Сварените картофи се 

обелват и се настъргват на
едро ренде. Лукът, чесънът
и магданозът се почистват
и нарязват на дребно. Сире-
нето се натрошава. Всичко
се обърква.
2. Към горната смес се доба-
вят млякото, сметаната и
яйцата. Разбърква се до хо-
могенна смес, която се под-
правя на вкус със сол и че-
рен пипер. 
3. За приготвяне на тесто-
то се смесват половината
от сметаната, разтопеното
краве масло и яйцата. Сме-
ста се овкусява със сол, че-
рен пипер, настърганото ин-
дийско орехче и с лимоно-
ва кора. Брашното се смес-
ва с бакпулвера, пресява се
и се прибавя към сметаната

и яйцата. 
4. Замесва се меко тесто,
което се разстила по дъно-
то на формата за печене и
се изтегля нагоре по стени-
те є (формата е предвари-
телно намазана с олио). Вър-
ху него равномерно се разпре-
деля плънката, като се из-
равнява с лъжица.
5. Пирогът се пече 50 мин
в предварително загрята до
160 °С фурна. След като се
извади от фурната, се ос-
тавя да престои 10 мин във
формата, преди да се серви-
ра. Може да се украси по же-
лание с листенца магданоз.
Време за приготвяне:
30 мин
В една порция:
240 кал

За плънката
Картофите трябва да бъдат сваре-
ни непосредствено преди приготвя-
нето на пирога. Докато са още топ-

ли, нишестето в тях ще „скрепи“ 
плънката.

Добавяме яйцата
Изберете по-едри яйца – от тях плън-
ката се получава с по-еднородна кон-
систенция. Ако след разбъркване е 

суховата и се рони, прибавете още 
1 яйце.

Пресяваме брашното

Преди да бъде пресято, брашното се 
смесва с набухвателя. Меси се дото-
гава, докато не започне да се отделя 
лесно от дланите. 

В ПОДРОБНОСТИ

КАРТОФЕН 
ПИРОГ
АКО НА ВЕЧЕРЯ ВИ ИЗНЕНАДАТ ГОСТИ И ИСКАТЕ ДА СИ ОБЩУВАТЕ С ТЯХ, А НЕ ДА СЕ ВЪРТИТЕ 

С ЧАСОВЕ КРАЙ ПЕЧКАТА, ТОВА ЯСТИЕ Е ИДЕАЛНИЯТ ИЗБОР. ПРИГОТВЯ СЕ ОТ ПРОДУКТИ,
КОИТО СЕ ПРЕДПОЛАГА, ЧЕ ВСЯКА ДОМАКИНЯ ИМА ПОДРЪКА.
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ОВЕН

Емоционална неустойчивост

ТЕЛЕЦ

По-кротко с шефа

БЛИЗНАЦИ

Правите кариера

РАК

Взрив от енергия

ЛЪВ

Промени на интимния фронт

ДЕВА

Активни контакти

ВЕЗНИ

Във фокуса на любовта

СКОРПИОН

Емоционални проблеми

СТРЕЛЕЦ

Нови приятели

КОЗИРОГ

Залитате по удоволствията

ВОДОЛЕЙ

Непредвидени разходи

РИБИ

Много работа за отхвърляне

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 БЛИЗНАЦИ

CMYKKK-1-1K 2525252525
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Март ще ви изненада с разнообразни, бър-
зо сменящи се емоции. Целият период се
характеризира и с ярко изразена емоци-

онална неустойчивост. Още на 1-ви ще ви до-
сърбят ръцете да започнете нещо ново. Но ве-
роятността да имате проблеми с уреждането
на документи няма да ви отмине. Старайте се
да организирате времето си по-добре и да сте
точни. Възможни са грешки, разочарования и сри-
вове. От 1-ви до 10-и ще изпитате дефицит
от информация или пък тази, която стига до
вас, ще е недостоверна. Но това може да има
и благоприятни последици за вас. Изострена-
та ви чувствителност ще ви направи по-раними и
обидчиви. Ако проявявате милосърдие и състра-
дателност към нуждаещи се, то със сигурност
може да се твърди, че реализирате една правил-
на програма. И добрините ще ви се върнат сви-
ше.  Ако имате намерение да емигрирате, тряб-
ва сте по-внимателни – възможни са всякакви
трудности, неуспехи и проблеми с властите в
чуждата държава. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 
Вслушвайте се във вътрешния си глас, творче-

ските ви озарения могат да ви подведат. Не се
появявайте често на публични места. Сега е по-до-
бре да се покриете.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
Обръщате прекалено внимание на здравето си,

което не е лишено от основания. Възможни са
обостряния на хронични заболявания, свързани с
главоболия, мигрена и виене на свят. На 1-ви, 5-и
и 6-и бъдете особено внимателни, когато шофи-
рате. От 11-и до 13-и ще бъдете много чувстви-
телни към всякакви храни. През тези дни и нер-
вите ви ще са опънати, но ще е трудно да се
разбере причината за вероятните ви неразположе-
ния. Има риск от повишаване на кръвното наляга-
не. Препоръчвам ви да започнете разтоварваща
диета на 11-и с плодове и млечни продукти. През
целия месец е добре да предпочитате по-леките
храни. Алкохолът сега ви е противопоказан. Це-
лият месец е благоприятен да се подложите на опе-
ративна интервенция с изключение на периода от
4-ти до 12-и, когато има опасност от погрешно
поставена диагноза или лекарска грешка.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
Ако сте подчинен, шефовете ви ще са твърде

взискателни към вас през този месец и тенден-
циозно ще търсят грешките ви. А слуховете и
сплетните на колегите ви ще опетнят репута-
цията ви. Месецът е благоприятен за Овните,
които работят в благотворителни и изследова-
телски организации. Не е препоръчително да из-
лизате на светло през първите 5 дни на март. Пуб-
личността няма да ви донесе нищо добро. Овните
на ръководни постове ще трябва да действат
повече зад кулисите и да дърпат тайно конците
на другите. За щастие търпеливо ще понесете
самотата си сега. По-лошото е, че няма да ви
се работи. Но след като ситуацията се промени,
веднага ще се погрижите да вдигнете адренали-
на си, както е подобаващо за Овните.  След 21
март ще се появят много възможности да демонс-
трирате талантите и способностите си. Пове-
че пари ще получите в резултат на интензивно
общуване и обмяна на информация. Писателите
и журналистите ще се радват на особено успе-
шен период.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
Интимният ви партньор ще се съобразява с ва-

шите бързо променящи се настроения. До 10 март
обаче има риск връзката ви да пострада заради не-
доизказани неща и от скандали за дреболии. Бъде-
те честни с него, за да не допуснете раздяла. И 
не късайте с него, колкото и да ви се струва, че връз-
ката ви е изчерпана. По-добре се усамотете, за
да се успокоите и да се ориентирате правилно в
чувствата си. Иначе ще има известна студенина
в отношенията ви с любимия или със съпруга.
Студенината и сковаността на отношенията бър-
зо ще се стопят, когато лошият период отмине.
Опитайте се обаче да мислите и за другия, да му
се отдавате повече и да цените неговото свобод-
но време така, както цените своето. Не се за-
тваряйте в себе си, а си помислете дали това, ко-
ето искате от любимия човек, не е просто това,
което вие самите не му давате от себе си.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ 

РИСКОВИ ДНИ ЗА ФИНАНСИТЕ ВИ: 3-ти,
4-ти и 5-и. Никакви спекулации! Прибързаното
влагане на средства в непроверени проекти може
да ви доведе до фалит.

КРИЗА С ЛЮБИМИЯ ЧОВЕК: до 10-и.
ПУБЛИЧНОСТТА ВИ Е ПРОТИВОПОКАЗНА:

до 5-и.
В ИНФОРМАЦИОННО ЗАТЪМНЕНИЕ ЩЕ

ПОПАДНЕТЕ: от 1-ви до 10-и.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ МАРТ

Говорете по-малко с роднините
Но слушайте внимателно какво говорят други-
те, без да им давате вербални оценки. Така ще си
спестите създаването на сериозни врагове. Бъдете 

деликатни, когато общувате с роднините (братя, 

сестри и братовчеди) между 1 и 3 март. Има опас-
ност да си развържете езика повече от нужното
и от това да произтекат клюки и сплетни. 4-ти 

и 5-и са рискови дни за общуване с родственици. Оч-

аквайте скандали. Може да ги предотвратите,
като просто запазите спокойния тон. 11-и и 19-и 

също са напрегнати дни в отношенията с роднини-

те. Избягвайте всякакви контакти с тях. Въздър-
жайте се от силни думи. Това е просто един на-
прегнат период, който скоро ще отмине.

Привидна хармония в работата
Има условия обаче за скрито напрежение, което
вие усещате. Вие сте обект на тайни разговори
между колеги. И то точно защото сте се изо-
лирали и не общувате с тях. Ако сте ръководи-
тел на екип, това няма да ви създаде проблеми,
но ако сте равнопоставен с тях, ви съветвам да
„прочистите“ отношенията си. Мълчанието ви
в този случай няма да е полезно за никого. Кри-

тична дата за общуване с колегите е 13-и. Тогава,
ако не вземете мерки, кризата може да прерас-
не в открит конфликт. Ако обаче се постарае-
те, недоразуменията помежду ви има шанс окон-
чателно да се изгладят.

Критични отношения с брачния партньор
През първата половина на месеца се налага да
изгладите несъгласията и недоразуменията. Ако
продължите в този дух, има шанс да излезете от 

кризата в периода от 15-и до 17-и. Изобщо сед-
мицата в средата на март ще е по-любовна от
останалите. Помислете за варианта да си взе-
мете отпуска и да излезете някъде извън гра-
да с любимия. Овните, които не са семейни, но
имат постоянен партньор, ще стабилизират от-
ношенията си с него. Възможно е да ви се при-
иска дори да се обвържете в брак. Но не му е
времето сега. Изчакайте отношенията ви да из-
кристализират.

ОВЕН И...
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С другите Овни са възможни сблъсъци на

1-ви и на 2-ри, както и на 28-и и 29-и. Опи-
тайте се да ги избягвате на тези дати,
иначе конфликтът може да се задълбочи.
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Отношенията ви с Телеца ще са отно-
сително спокойни, но на моменти и без-
лични. Не разговаряйте с него за пари на

4-ти. Може да го разсърдите. Това май е
единственият проблематичен ден за от-
ношенията ви.
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и Близнаци ще са непрекъснато в полезрени-
ето ви. Може даже да стартирате съв-

местна работа с тях. Не е зле да го напра-

вите в началото на месеца – на 5-и или на

6-и. Критичен ден за отношенията ви е

13-и.
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Ако сред подчинените ви има такива от
зодия Рак, бъдете по-мили с тях през пър-
вите дни на месеца. Има опасност да ги
засегнете, ако подцените или не одобри-
те работата им.
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През първите два дни от месеца ще има-
те ползотворни контакти с Лъва. Сре-
щите ви ще са позитивни и градивни.
Целият месец е добър за отношенията ви,

но датите 11-и, 12-и и 20-и са най-силни за

срещи от служебен и интимен характер с

Лъвове.
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С Дева също сте в добри отношения.
Нейната мълчаливост и отстраненост
ще събудят вашата мнителност, но това
няма да доведе до конфликт. Напрежение

обаче ще усетите на 12 и на 13 март.
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С Везните няма да имате проблеми през
март. Всякакви контакти с тях ще са
в тона на разбирателството и взаимно-
то уважение. В делови план даже се очак-

ват интересни срещи помежду ви, особено

на 15-и и на 16-и.
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н Скорпионите са в добро разположение на

духа и имате много допирни точки с тях
в момента. Използвайте това, за да удъл-
жите във времето добрите си отноше-
ния. Преговорите с тях ще са най-успешни

и резултатни на 9-и.
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апогей. Давайте смело напред, сега е вре-
мето да трансформирате общуването с
него в по-сериозна връзка.
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г С Козирога началото на месеца ще е про-

блематично. Не му се противопоставяйте,
особено ако ви е шеф. След 6-и напреже-

нието помежду ви се стопява. Но все пак
внимавайте да не избухвате.
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ей С Водолей са възможни недоразумения

и разминавание в чисто информационен
план. Затова бъдете нащрек, особено след

24-ти.
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Може би най-трудни ще са контактите
ви с Риби. Никой няма да разбере защо,
но напрежението ще витае във въздуха.
Ако има начин, избягвайте пререканията с
тях. И не им правете забележки.
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Очаквайте необичайни случки и събития 
през март. Ще се заобиколите с хора, ко-
ито практикуват свободни професии – ху-

дожници, политици и изобретатели. Разговорите 
с тях ще катализират сериозна промяна в живота 
ви. Популярността ви ще расте, особено сред 
предприемачи и изобретатели. В началото на 
месеца някои Телци могат да пътуват в чужбина.
Подгответе се за евентуални спънки и напреже-
ние във връзка с организацията на пребиваването 
си там. В крайна сметка обаче то ще е с до-
бър край за вас. На 2-ри ще имате силен енерги-
ен потенциал, който ще ви направи магнетични за 
околните. Всичко, което кажете, ще бъде чуто и 
възприето като ценно от другите. Възползвайте 
се от този звезден подарък при визитите си с 
влиятелни хора. Решителността и упоритостта 
ще ви помогнат да решите много задачи. На 
9-и и на 10-и бъдете сигурни, че всичко, свързано 
с образование, изпити и писмени работи, ще има 
отличен резултат за вас. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

Не си позволявайте да харчите пари за ненужни 
неща. И избирайте стоките по-педантично, за да 
не се изненадате неприятно от дефектен дома-
кински уред или кола. Старайте се да не започ-
вате нови проекти през периода 1–9 март. Това 
е период по-скоро за приключване на старите. 
Обърнете повече внимание на близките си.    

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
Започвате месеца със стомашни проблеми, кои-

то са временни. На 3 март пазете гърлото от 
настинка. Възможни са и проблеми с гласа. Пийте 
само топли напитки, но в никакъв случай горещи. 
5-и е ден подходящ за аромотерапия и масажи 

с етерични масла. След 6-и  ще се чувствате 
напрегнато, което може да породи редица оплак-
вания на нервна почва. Но не бързайте с медика-
ментите. По-добре предприемете разтоварващи 
дни. На 11-и и на 12-и се отдайте на забавления 
и релаксиращи процедури. След края на първата 
седмица на март ще ви обземе желание да ядете 
по-пикантни храни, обаче при някои от вас те 
могат да провокират бъбречни проблеми. Помис-
лете дали е необходимо да страдате, за да задо-
волите чревоугодничеството си.  

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
Успешният период за кариерата ви ще започне на 

5 март. Желанието да направите добро впечат-
ление и да поoдобрите своя имидж ще ви накара 
да промените изцяло визията и гардероба си.
След 11-и много от вас ще се почувстват несигурни 
в работата. Най-вече Телците, които се занима-
ват с творчески проекти. Те ще срещнат труд-
ности да изявят таланта си. Не е добре точ-
но сега да искате повишение на заплатата от 
началниците си. Първо им демонстрирайте колко 
сте добри, без да проявявате себичност. Бъдете 
търпеливи и ще получите това, което искате.
След 21-ви ще пръскате обаяние и магнетизъм око-
ло себе си. Затова през този период вече можете 
да седнете пред шефа си и да му изложите ис-
канията си. Имате славата на пестеливци, но 
точно сега сте склонни да изневерите на това си 
поведение. Съветвам ви да не го правите.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
Възгледите ви за любовта и брака са, меко ка-

зано, странни. Представителите на противопо-
ложния пол хич не ги одобряват. Авантюристич-

ното настроение на някои Телци може да ги тласне 
към нова, паралелна любовна връзка. За семейните 
тя със сигурност ще бъде сериозно предизвика-
телство за брачните отношения. Добрата новина 
е, че чувството ви за справедливост ще се обади 
в подходящия момент и вие няма да се проти-
вите, ако и партньорът ви изневери. Искреност-
та ви ще бъде възнаградена с доверие и разбиране.
Спомнете си какво е искал наскоро да прите-

жава любимият ви човек и го изненадайте с по-
дарък. И без друго през март пръстите ви ще 
са доста „широки“. На 14-и либидото ви е завид-
но. Не се отказвайте от правенето на секс, за-
щото това ще е пропуснат шанс както за пре-
красни преживявания, така и за сваляне на на-
прежението.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

НЕ СТАРТИРАЙТЕ НОВИ ПРОЕКТИ: от 1-ви 
до 9-и. 

НЕ ВЛИЗАЙТЕ В САУНА: на 11-и и на 12-и. Има 
опасност от сърдечни проблеми.

ПОДХОДЯЩ ПЕРИОД ЗА РАЗГОВОР С ШЕФА: 

след 21-ви. Шансовете да ви вдигнат заплата-
та са големи.

В СЕКСУАЛЕН АПОГЕЙ СТЕ: на 14-и.
НАСРОЧЕТЕ ИСКРЕН РАЗГОВОР С ИНТИМ-

НИЯ ПАРТНЬОР: на 20-и. Имате шанс да стоп-
лите отношенията си, ако сте искрени.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ МАРТ

Проявете търпение
До 11-и е препоръчително да си наложите да сте 

по-търпеливи и либерални към другите. Ще сте 
склонни към словесна прибързаност (не е типич-
но за вас), което ще ви създаде проблеми в об-
щуването. Положете усилия на волята да брои-
те до 10, преди да кажете каквото и да било. 
Това важи особено силно за ситуации на споро-
ве и дискусии.

Не рискувайте с шефовете
Не спорете с тях, защото един спор може да 
се окаже фатален за кариерата ви. Отложете 
всички важни и ключови разговори с началници-
те (особено тези за пари) за следващия месец. 
Ако обаче няма как да ги избегнете, поне бъдете 
максимално пестеливи на думи. Големият проблем 
ще се получи именно от това, че шефът няма 
да разбере думите ви и ще ги изтълкува погреш-
но. Нахвърляйте предварително на лист важни-
те моменти от разговора, за да не го допусне-
те. Най-рискови дни за разговори с висшестоящи 

са 5-и, 11-и и 26-и.

Приятелите ви подозират в неискреност
В резултат на недоразумения ще бъдете упрек-
нати от най-близките си хора в откровена лъжа. 
Необичайни и оригинални – това са ключовите 
думи, с които може да се характеризират ваши-
те приятелски контакти и връзки. Много е ва-
жно да не оставяте нещата да се решат от 
само себе си и да изясните максимално бър-
зо проблема.

Финансова отчетност – задължителна
Ако сте член на някаква организация, съюз или 
партийна структура, бъдете много предпазливи с 
финансовата отчетност. Не си позволявайте ни-
какви разходи извън бюджета, бъдете стриктни 
и наблюдателни и към разходите, които другите 
правят, защото са много вероятни конфликти. 
Накрая вие ще бъдете „натопени“ за финансови-
те злоупотреби.

ТЕЛЕЦ И...
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Отношенията ви с Овен са спокойни този 
месец. Единствената сфера, която може 
да се окаже проблемна, е финансовата. С 

други думи, с Овена можете да се скарате 

за пари най-вече на 6-и и 13-и.
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С другите Телци сте в хармония. Има оба-
че риск от търкания отново за пари, ко-
ито обаче ще са мимолетни и бързо ре-
шими. Неблагоприятните дати за общу-

ване са 5-и и 26-и.
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и С Близнаци ви очакват конфликти. Ако 
има начин, разредете срещите си с тях. 
Друг изход няма. Ако обаче няма как да 
ги избегнете, мерете си приказките и го-
ворете колкото е възможно по-кратко с 
тях.
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Между вас и Раците има много силно при-
вличане сега. Нищо чудно от него да се 
роди една голяма любов или поне любов-
на авантюра. 19-и и 20-и са датите, на ко-

ито може да сключите и брак, ако връзка-

та ви е вече факт.
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С Лъва продължавате да се чувствате 
като стиснати в мнегеме. Общуването 
ви е трудно, на моменти даже граничи 
с конфликт. Бъдете по-предпазливи с него 

на 10-и. Най-добре е да стоите по-далеч от 

Лъвове на тази дата.
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а

От Дева ще срещнете най-голямо рабира-
не и подкрепа през март. Тя ще е ваш съ-
юзник, ако възникне конфликт на работно-
то място. Разчитайте на лоялността є. 
Не е изключено помежду ви да пламне лю-

бовна искра около 20-и.
..
.в

ез
н

и

Везните ще ви изнервят с нерешител-
ността си. Можете да туширате кон-
фликтите в отношенията си с чувство 
за хумор. Но не пресолявайте манджата, 
за да не го изтълкуват те като ирония 
или сарказъм.

..
.с

к
о
р

п
и

о
н Със Скорпион може да имате сблъсък само 

ако е ваш брачен партньор или началник. 
Ще ви подразни най-вече с пресилените си 
думи. Ако обаче е сред приятелите ви, 
разчитайте на много приятни срещи и ду-
ховна подкрепа от него.

..
.с

т
р
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Със Стрелеца отношенията ви няма да са 
активни през този месец. Срещите ви с 
него няма да са запомнящи се.

..
.к

о
зи

р
о
г Козирогът е от знаците, с които обикно-

вено сте в хармония. Март няма да пра-
ви изключение. Бъдете обаче много благо-
разположени и грижовни, ако имате Кози-
рог в семейството си. Той ще има голяма 
нужда от подкрепата ви.

..
.в

о
д

ол
ей

С Водолей са възможни недоразумения и 
взаимно неразбиране, което да доведе до 
напрежение. Критичните дни за контакт 

с него са 25-и и 26-и. Тогава бъдете особе-
но взискателни към това, което давате 
като информация.

..
.р

и
б

и

С Риби също ще ви е трудно през този 
месец, макар че има принципно харесване 
помежду ви. Кризата може да дойде от 
недоразумения и обвинения в нелоялност 
от тях към вас. На 27-и е по-добре да не си 

изяснявате отношенията с тях.
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Щ е се опитвате с всички средства да до-
казвате значимостта си, да правите ка-
риера и да придобивате власт. Проекти-

те ви ще съдържат немалка доза авантюризъм. 
ЩЩ
Необходима ви е максимална свобода, затова ще 
се противопоставяте на всякакви опити за „за-
робване“. Нежеланието ви да се съобразявате с 
другите ще предизвика взривове на недоволство 
и неприятни стълкновения. Като цяло физиче-
ската ви активност между 11-и и 20-и ще е прак-
тически неизчерпаема, а и обстоятелствата ще се 
стичат все така, че ще активизират у вас духа на 
съперничество и състезателност. До 22 март 
се опитайте да овладеете и катализирате дейст-
вията и активността си. Наложете си да бъде-
те по-дипломатични и по-гъвкави. Впрочем това 
няма да ви е никак трудно, защото тези две ка-
чества са силните ви страни.

Препоръки за преодоляване 
на лошите аспекти 

Въпреки че непрекъснато ще ви влече към „изо-
бретателство“, би било добре да се пазите от пре-
калено нестандартни действия. Най-вече в профе-
сионалната сфера. 

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
Стресът ще е неизменен ваш спътник през по-

голямата част от месеца. Критиките на околни-
те към вас ще са основната причина за него. До 
12-и е задължително да си наложите повече сдър-
жаност във всяко отношение. Между 1-ви и 6-и 
се пазете от простуди, тъй като те могат да дове-
дат до усложнения. На 11-и ще се почувствате 
уморени и ще ви липсва желание за работа. Но 
лесно ще се справите с това състояние. То даже 
е полезно, защото ще ви предпази от конфликти, 
вредни за нервната ви система, а и от възмож-
ни травми на главата и лицето, така че не се 
насилвайте да работите, ако не ви се работи. 
В началото на март можете да си позволите 

повече месни храни и остри подправки, но като 
цяло енергията ви е на високи обороти и затова 
е препоръчително да ограничавате животинските 
мазнини и храните с високо съдържание на холес-
терол. Наблегнете на течностите (сокове и ми-
нерална вода). Движете се повече.   

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
След първата седмица на март впечатлението, ко-
ето ще оставяте, ще е на много зает човек. И това 
няма да е поза, а реалност. Периодът, благопри-
ятен за работа с документи или за съставяне 
на отчети, е втората седмица на месеца. На 
5-и започва благоприятен период за всички, които 
имат контакти с чужденци или пък работят в 
сферата на висшето образование, правото и иде-
ологиите. През последната седмица на месеца 
някои Близнаци ще се радват на парични постъ-
пления от финансови операции с организации в 
сянка. Но не се увличайте във финансови авантю-
ри. Макар и оригинални, вашите идеи в тази по-
сока са свързани със сериозни рискове. На 10-и 
или на 11-и ще ви предложат изгоден на пръв поглед 
договор или позиция. Проверете всичко, за което 
имате дори и смътни съмнения. Неочаквани пъ-
тувания могат да ви свържат с нови приятели 
или покровители към края на месеца.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
Има вероятност да срещнете стара любов, кое-

то ще ви направи доста романтични. Едва ли ще 
се възродят старите чувства, но си струва да 
си спомните хубави мигове от миналото. На 
11-и очаквайте търкания с любимия човек. Той ще 
предяви към вас неоснователни претенции.  На 
15-и започва краткотраен благоприятен период за 
решаване на личните и семейните проблеми. Ще 

усетите духовен подем.  Прекарвайте повече 
време с любимото същество. Ако добавите и 
смяна на средата, свързана с пътуване, отноше-
нията ви наистина могат да получат втори 
шанс.  Сега е времето да изречете претенции-
те си към брачния партньор. Каквото и да поиска-
те, то ще бъде прието и изпълнено.  Мимолетни-
те връзки са нещото, което може да ви създаде 
сериозни проблеми с постоянния партньор. Зато-
ва сега не си позволявайте да се отдавате на лю-
бовни авантюри. Заложете на това, което има-
те, защото може да загубите и него.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

ДАЙТЕ СИ ПОЧИВКА: на 11-и. И без това де-
нят няма да е плодотворен.

ПРЕГЛЕДАЙТЕ СТАРИТЕ СИ БЕЛЕЖНИЦИ 

ИЛИ ЗАПИСКИ: през втората седмица на март. 
Със сигурност ще намерите нещо важно!.

В ДУХОВЕН ПОДЕМ СТЕ: след 15-и.
НЕ ИЗНЕВЕРЯВАЙТЕ НА ПОСТОЯННИЯ 

ПАРТНЬОР: през целия месец. Има риск да го 
загубите.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ МАРТ

Динамичен месец
През март планетата Марс ще е през цялото 
време в Близнаци, което означава, че всички ха-
рактеристики на вашия знак ще са много изра-
зителни. Голяма част от тази Марсова енергия 
ще изразходвате в публични изяви и най-вече в 
работата си. 

Перфектни отношения с колегите
Колегите оценяват вашето красноречие и ин-
формираност. Всяка идея, която имате сега, ще 
срещне одобрение и адмирации в колегиалната 
среда. Разчитайте и на реална подкрепа от ко-
легите си. Може да се каже, че в момента те 
са ви фаворизирали и е хубаво да използвате 
този момент. На колегиална подкрепа разчитай-
те и в моменти на конфликти с шефовете. На 
това поле се очакват битки. От вас се изис-
ква да впрегнете уменията си на еквилибрист, 
за да се справите със ситуацията. Най-важното 
е да не си изпускате нервите и да не повишава-
те тон пред началника. Разривът няма да е във 
ваша полза, затова проявете такт и диплома-
ция. Най-критичните дни за контакти с висшес-

тоящи са 27-и и 28-и.

Ползотворни контакти с чужденци 
Очакват ви и ползотворни и хармонични контак-
ти с чужденци.ии Както и успешни сделки. А защо 
не и нов, успешен бизнес. Съветвам ви да вложи-
те максимум енергия в тази посока, защото мо-
ментът е благоприятен за такива действия. Фо-

кусирайте се върху контактите си с чужденци 

след 5-и. Има обаче една седмица, в която трябва 

да внимавате при евентуални преговори, и това е 

времето между 24-ти и 30-и.

Брачни отношения във форма
Винаги може да се иска повече, което ще стане 
причина да провокирате няколко разговора за изя-
сняване на отношенията. Те няма да са излишни, 
но не драматизирайте излишно фактите. Склон-
ни сте да го направите, за да се защитите, но 
е абсолютно ненужно. И още един съвет – по-до-
бре премълчете нещо, което не искате да каже-
те, отколкото да лъжете любимия човек. Рискът 
да изпаднете в противоречие и да ви уличат в 
лъжа е голям, а не си струва.Най-добре е, вместо 

да говорите, да предприемете някакво пътуване 

с партньора си. Подходящият период за това е 

между 17-и и 24-ти.

БЛИЗНАЦИ И...
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.о

в
ен

На Овена можете да се доверите за всич-
ко сега. С него отношенията ви са мно-
го спокойни и продуктивни. Естествено, 
може да прехвърчат и искри, но те няма 
да доведат до проблем.
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Отношенията ви с Телеца са динамични и 
крият рискове за остри конфликти. За-
това препоръчвам да ограничите конта-
ктите си с него до минимум. Ако това 
е невъзможно, поне се дръжте по-дипло-
матично. Най-проблемен може да се окаже 

3 март.
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С другите Близнаци сте доста критични 
и придирчиви. От това могат да произ-
текат както добри, така и лоши неща. 
Зависи дали ще погледнете градивно и по-
зитивно на критиката им, или ще я из-
ползвате като оръжие. Най-напрегнати са 

дните 5-и, 13-и, 20-и и 27-и.
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С Рак месецът ще е спокоен. С предста-
вителите на този знак ще можете да се 
позабавлявате, ако попаднете в обща ком-
пания, но няма да ви се иска да се задълбо-
чите в по-сериозни теми на разговор.
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.л
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в

С Лъва ви предстои един наистина хубав 
период на взаимоотношения. Вие сте с 
много „огнена“ енергия в момента и това 
допада страхотно на донякъде стагнирани-
те от Сатурн Лъвове.
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Дева е знак, подвластен на Меркурий, как-
то и вие. Този месец ретроградността 
му ще се отрази на отношенията ви и е 
много вероятно те да станат сложни. Бъ-
дете особено внимателни, ако сте в биз-
нес контакти с нея. Могат да се объркат 
много неща, а всъщност никой няма да 
го желае. Въоръжете се с толерантност 

и търпение на 12-и, 13-и и 14-и и ако е въз-

можно, не подписвайте договори с нея на 

тези дати.
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.в

ез
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и С Везни всичко ще е наред – спокойно 
и приятно. Общуването ви ще е леко и 
дори може да е обагрено с нотки на ро-
мантика.
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о
н Между вас и Скорпион тече процес на 

трансформация на отношенията. Той няма 
да завърши през този месец, но сега е най-
интензивният му период. Вероятността 
всичко да приключи благополучно е голяма, 
затова вложете повече позитивизъм.

..
.с

т
р

ел
ец Със Стрелеца запазете добрия тон на вся-

ка цена и дори целенасочено провокирайте 
разговори с него. Ще са от полза и за два-
ма ви през следващите месеци.
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В отношенията ви с Козирог има извест-
на хладина, но това не предполага про-
блеми. Не очаквайте обаче неговата под-
крепа.

..
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Динамика – това е ключовата дума за 
контактите ви с Водолей. Тя ще е изця-
ло с положителен знак. Използвайте пъл-
ноценно периода за всякакви контакти с 
него – интимни, бизнес, колегиални или 
просто приятелски.

..
.р

и
б

и Между вас и Риби този месец ще е на-
прегнато и могат да възникнат конфли-
кти, особено ако работите заедно. Не 

спорете с тях на 27-и.
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Март ще ви зареди с много енергия за 
приключения. Ще ви привлича всичко не-
обичайно, оригинално и ексцентрично.

 На 2-ри самочувствието ви ще е завидно. Не 
позволявайте на околните да ви диктуват ус-
ловия. Сега е моментът да наложите мнение-
то си. Интуицията ще ви подскаже кое е пра-
вилно и кое – не. Не пренебрегвайте вътрешния 
си глас заради каквито и да било рационални ар-
гументи.  Постарайте се да оценявате хората 
по-непредубедено.  На 3-ти много от нещата, ко-
ито са ви притеснявали, ще се подредят като че ли 
от само себе си. Всичко ще се случва без обичай-
ните пречки, разтакавания и отлагания.  В края 
на първата седмица на март ще имате последен 
шанс да разчистите натрупани служебни ангажи-
менти и несвършена работа. Желанието да изпи-
тате нещо необичайно ще ви насочи към пътува-
не още на 4-ти. Не го отлагайте, защото то ще 
сложи начало на нов етап от живота ви.  След 
11-и значими за вас ще станат въпросите, свър-
зани с участието ви в решаването на обществе-
ни проблеми. Да проявите социална активност е 
задължително, тъй като тя ще бъде забелязана 
от хора, които впоследствие могат да ви анга-
жират за доста по-отговорна работа. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

 Доверявайте се повече на интуицията си през 
този месец. Особено когато ви предстои взимане-
то на важни решения.  Не бъдете резки и като 
коне с капаци в разсъжденията си, когато се оп-
итвате да наложите своята гледна точка.  Па-
зете се от безплодно фантазиране. Точно това сега 
не може да си позволите. 

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
 Доста сте енергични през март, но щаде-

те здравето си все пак. Организмът сам ще ви 
подскаже кога се нуждае от почивка и разход-
ки на чист въздух.  На 3-ти избягвайте шум-
ните компании и светските прояви. Имате нужда 
от тишина и спокойствие.  На 6-и внимавайте 
при шофиране в натоварен трафик.  На 8-и ще 
се радвате на добро здраве, но може да си навреди-
те, ако не се опитате да освободите напрежение-
то.  10-и март ще се появи като предизвика-
телство нуждата да споделите психологически 
проблем. Най-добре потърсете квалифициран пси-
хоаналитик.  На 13-и ще имате належаща нуж-
да от разтоварване. Постарайте се да излезе-
те навън, сред природата, дори само за някол-
ко часа. Толкова сте натоварени, че сте на ръба 
на рухването.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
 На 1-ви финансовото ви състояние ще е стабил-

но.  На 2-ри проблеми, свързани със застрахов-
ки или данъци, ще очакват решението си. Жела-
нието да започнете нови проекти ще подтикне 
част от вас към пътувания в чужбина. Всичко, 
свързано с нови технологии, съвременни методики 
на обучение и влияния от чужбина, ще бъде ус-
пешно за вас.  На 5-и се опитайте да бъдете по-
сдържани и да не налагате мнението си. Не давай-
те обещания. И понеже се задава буря в служба-
та, по-добре е да се скриете за кратко в черуп-
ката си.  На 6-и очаквайте финансов успех от 
сделка с недвижимо имущество. На 10-и ще се 
решат въпроси, свързани с промяна на местожи-
веенето ви (смяна на жилището). Много от вас 
ще направят важна стъпка за стабилизиране на 
финансите си. Ще откриете перспективи да из-
карвате допълнителни средства. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
 Периодът след 21-ви е подходящ за сключване на 

брак. Ще оказвате силно влияние на интимния си 
партньор. Чарът ви е толкова силен, че дори и 
непознати ще ви демонстрират симпатиите си. 
Някои представители на знака ще се радват на ро-
мантични отношения с чужденци. И тъй като 
желанията ви ще са в синхрон с чувствата ви, 
общуването ви ще е много леко.  Дребни наглед 
похвали и комплименти ще повишат настроение-
то ви на 19-и и на 20-и.  Не се впускайте през-
глава във всяка нова авантюра. Огромна е опас-
ността да изпаднете в крайности. Обожатели 
няма да ви липсват, но трябва да отсявате само 
стойностните.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

СЛУШАЙТЕ ИНТУИЦИЯТА СИ: на 2-ри. Тя ще 
ви подскаже правилните решения.

ПСИХИЧЕСКИ НЕУСТОЙЧИВИ СТЕ: на 10-и. 
Съветвам ви да потърсите професионална по-
мощ.

УСПЕШЕН ДЕН ЗА БИЗНЕСА: 1-ви. Събраната 
информация ще ви помогне да направите огромна 
крачка напред.

КОЛЕГИТЕ ЩЕ ВИ СЕ ВЪЗХИЩАВАТ: на 28-и 
и на 29-и. Ще се почувствате оценени като про-
фесионалисти.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ МАРТ

Кой ви мъти водата?!
Този месец ще имате възможност да разберете 
кои са хората, които ви „мътят водата“ от из-
вестно време, но в никакъв случай не влизайте в 
открита конфронтация с тях. По-добре е да из-
чакате. В момента те са по-силни и ще изхаби-
те напразно силите си. Не давайте ухо на слухо-
вете, за да не се окажете в центъра на интри-
ги. Това само ще ви нервира допълнително и ще 
ви изтощи психически.

Поговорете с партньора
Чувствате се неразбрани от човека, когото оби-
чате, често пъти даже пренебрегнати. Всъщност 
проблемът е основно във вас. Очаквате той сам 
да се сети какви са емоционалните ви потребно-
сти. Сега е удобният момент да съберете сили 
и да поговорите откровено с него. Най-важното 
е, че ще разкриете пред любимия човек страни 
от вашата чувствителност, за които той не 
е подозирал. Много подходящи за такъв разговор 

са дните от 15-и до 17-и. А защо да не организи-
рате един уикенд сред природата само с люби-
мия/любимата?!

Колегите ви харесват 
Те са добронамерени към вас. Не проявявайте 
мнителност. Това, че ви харесват, се дължи на 
особеното ви излъчване сега. Всъщност вие сами 
го забелязвате, но не ви се вярва, че е така. От-
пуснете се и се радвайте на хубавата атмосфера 
на работното място. Най-напрегнати ще са дни-

те в началото и в края на месеца – от 1 до 3 и след 

28 март. Другите ще са просто чудесни.

Спокойствие вкъщи
Взаимоотношенията ви в семейството са спокой-
ни и вие за първи път от много време насам се 
чувствате добре вкъщи. А това е може би най-
важното нещо за всички Раци. Може да засилите 
това си усещане, като си осигурите няколко дни 
почивка заедно с близките извън дома. Всъщност 
много вероятно е подобно предложение вече да ви 
е направено. Само го реализирайте. Подходящи са 
дните през целия месец.

РАК И...
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С Овен по принцип имате сложни отно-
шения, но този месец сблъсъците ви ще 
са доста разгорещени. Не се амбицирайте 
на всяка цена да победите в спор с него. 
Конфронтацията сега ще е твърде разру-
шителна за отношенията ви. Проявете 

деликатност през първите дни на месеца.
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Хубавите ви отношения с Телеца сега 
няма да са застрашени от никакви про-
блеми. Можете да разчитате на неговата 
топлина и подкрепа. Очакват ви приятни 

преживявания, които не е изключено да се 

задълбочат и в интимност на 19-и.
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и С Близнаци винаги ви е било интересно да 
разговаряте. През март отношенията ви 
ще са безоблачни. Можете да общувате 
спокойно и без каквито и да е задръжки с 
тях, стига да го желаете.
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Другите Раци са на ваша страна, макар и 
да не го демонстрират много-много. Клю-
човата дума за вашите отношения обаче 
е пасивност. Не се насилвайте да я прео-
долявате. Всякакви усилия в тази посока 
ще доведат до дискомфорт.
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Лъвът е все още под напрежение, но през 
този месец това няма да се отрази зле на 
отношенията ви. Напротив, може да ги 
активизира в много приятна и за двама ви 
посока. Важно условие обаче е да забрави-
те за подозренията си, да бъдете ведри, 
когато сте с него, и да си позволите по-
ложителните емоции да ви завладеят. Оч-
акват ви незабравими мигове.
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С Дева се очакват недоразумения в бук-
валния смисъл на тази дума. Бъдете много 
точни и внимателни, когато получавате 
информация от нея. Проблемите могат да 
се появят заради лоша комуникация. Лош 

ден в тази посока е 13 март.
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Везните са както винаги миролюбиво на-
строени, но вие сте много раздразнител-
ни и трудно ще изтърпите тяхната бъб-
ривост. Възможни са спречквания с тях на 

16-и и на 17-и. От вас зависи да ги избег-

нете.
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н Със Скорпиона продължава прекрасният 

период на общуване, особено ако сте от 
различни полове. Той е много одухотво-
рен, а вие му действате положително и 
релаксиращо.
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март. Не че ще ви предаде нарочно, но 
е възможно да го направи от разсеяност. 
Освен това неговата нетактичност може 
точно сега да ви вбеси.
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г Един Козирог ще се опита да ви впечат-

ли и да спечели вниманието ви. Не бъдете 
много критични и му подарете малко от 
вашето време. Може да се окаже, че не 
сте загубили часовете си напразно.
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С Водолей ще ви е трудно да общувате 
– от една страна, го искате, а от дру-
га, се изнервяте много бързо от неговото 
присъствие. Не се опитвайте да променя-

те гледната му точка по някакъв въпрос 

на 24-ти. Той е в по-силна позиция и риску-

вате да загубите в спора.
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и Традиционно добрите ви отношения с 
Риби могат да се запазят само в случай, 
че сте по-тактични с тях и не реагирате 
прибързано. Всичко е във ваши ръце.
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Време е да завършите това, което сте за-
почнали преди – особено онова, което се е 
проточило много дълго. Подлагайте на про-

верка всяка информация, с която работите. Това e 
препоръчително да правите поне до 20 март.  Об-
зети сте от стремеж да намерите подкрепа и 
да стабилизирате контактите си.  През послед-
ната седмица на месеца животът ще ви изглежда 
много по-различен. Ще почувствате, че можете 
да реализирате всичко, към което се стремите. 
Само личните тревоги и страхове могат да ви 
попречат да постигнете целите си. Старайте 
се да говорите по-малко и не бъдете пресметливи.

 Ако в средата на месеца успеете да си осигу-
рите повече свобода, можете да се надявате на 
успехи в различни сфери.  Ще успявате да „хва-
щате“ грешките в зародиш.  Колкото повече ви 
слагат в схеми, толкова повече у вас нараства 
желанието за противодействие. Демонстрирай-
те увереност и надеждност, за да се радвате на 
равноправно партньорство в работата.

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

 Не обещавайте повече, отколкото можете да из-
пълните.  В средата на месеца е по-добре да 
отложите или отмените важните събития и 
срещи. Вероятността да направите грешки е го-
ляма.  Има риск също така да бъдете обрани или 
измамени.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
 Ще усещате прилив не енергия почти през це-

лия март.  Бъдете внимателни с огън и режещи 
предмети в бита.  Ако имате проблеми с кръ-
вообращението, бъдете с по-изострено внимание 
на 6-и.  На 13- и 14-и ще ви обземе чувство за са-
мота, което може да провокира депресивни състо-
яния. Не посягайте към чашката, а по-добре се 
разходете сред природата. На тези дати отложе-
те посещението при зъболекар, ако не е спешно. 
Особено ако става дума за протезиране.  Вклю-
чете в менюто си повече богати на белтъчини 
и желязо храни, тъй като те ще ви доставят 
енергия. Не злоупотребявайте с мазните живо-
тински храни, независимо че ги обичате. Опитай-
те се да ги замените с растителни масла (най-
добре със зехтин). 

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
 Периодът е кризисен за Лъвовете, работещи 

във финансовата и банковата сфера. Изкушени-
ето да постигнете печалба с един удар може да ви 
провокира да участвате във финансови авантюри 
и машинации. Но няма да спечелите.  До 10-и не 
ви препоръчвам да вземате заеми, нито пък да се 
доверявате прекалено на колегите и партньорите 
си. Към вас ще проявят интерес данъчните, така 
че ако документите ви не са в ред, непременно 
ги оправете.  Периодът 11–20 март е подходящ 
за преразглеждане на служебните ви дела. Направе-
те инвентаризация на кабинета и офиса си. Има 
опасност от отлагане на служебно пътуване, как-
то и от срив на други ваши планове.  В края на 
месеца ситуацията се променя към по-добро. То-
гава ще ви се даде възможност по най-добрия на-
чин да използвате дарбите си и да демонстрира-
те уменията си. Лъвовете, които се занимават 
с интелектуална дейност, ще имат успешна сед-
мица в края на месеца. Новите идеи, които ще 
ги осенят, ще им помогнат да се придвижат на-
горе в кариерата. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
 На полето на чувствата очаквайте сериозни 

трансформации. Не бих ви излъгала, че ще са ви-

наги приятни, но затова пък ще са много значи-
ми за вас.  Няма да можете да се оплачете от 
липса на сексуално желание. Тъкмо напротив. Ще 
се стремите на всяка цена да удовлетворите ин-
стинктите си, което може да има негативни по-
следици за вас, включително и здравословни.  В 
началото на месеца ще се изправите пред дилема, 
която няма да ви е лесно да решите – а имен-
но докъде се простират приятелските отноше-
ния с някого и откъде започват любовните. Упо-
ритостта и едностранчивостта ви са напълно из-
лишни и непродуктивни в този случай. Екстрава-
гантността ви може само да налее масло в огъня.
Много по-добре и по-полезно би било да се държи-
те естествено и приветливо с любимия.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ 

НЕ ПОДПИСВАЙТЕ ДОГОВОРИ: от 3-ти до 
10-и. Има опасност от измами и грешки. 

БИЗНЕС КОНТАКТИТЕ ВИ ЩЕ БЪДАТ ПОД-

ЛОЖЕНИ НА ИЗПИТАНИЯ: до 10-и. Възможни са 
загуби по проекти, свързани с обществени пари.

КРАТКОТРАЕН ФЛИРТ: на 7-и. Много е веро-
ятно да объркате приятелството със секса.

В СЕКСУАЛЕН АПОГЕЙ СТЕ: почти през це-
лия месец.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ МАРТ

Динамичен месец
Опитайте се да обуздаете енергията си и да раз-
пределите правилно приоритетите си. Няма да 
ви е лесно, още повече че и планетата Мерку-
рий, която е в основата на комуникациите през 
март, е ретроградна, което допълнително може 
да създаде проблеми в общуването и разбиране-
то. Разминаванията в това отношение ще бъдат 
чест повод за недоразумения, а оттам и за кон-
фликти. Сега повече от всякога се постарайте 
да сте точни – не поемайте ангажименти, кои-
то нямате възможност да изпълните, за да не се 
налага непрекъснато да променяте програмата на 
срещите си и да се извинявате и оправдавате за 
закъснения или отсъствия.

Напрежение в работата
В работата ще се чувствате спокойни само през 
първите три дни на март. След 4-ти се готве-

те за напрегнати ситуации и конфликти, които 

могат да доведат и до промени. Колкото и да е 
странно за вас, това няма да се отрази на ваша-
та кариера, но цялата обстановка ще ви напрегне 
и можете да се окажете най-конфликтната лич-
ност, ако не съумеете да сдържите гнева си.
Сред колегите ви има назряло напрежение и враж-
ди. Вашата справедлива натура няма да се задово-
ли само с ролята на наблюдател и ще вземете ак-
тивно участие в споровете. Важно е да си даде-
те сметка обаче каква е целта ви – да настъпят 
промени, дори с риск за взрив, или просто да се 
възстанови статуквото. Ако е второто, по-добре 
стойте настрана. Ако обаче искате промяна, ва-
шето участие ще изиграе роля на катализатор.

Критичен период за интимните ви отно-
шения
Приемете го за временен, за да не допуснете фа-
тални грешки и разрив в отношенията с лю-
бимия човек, независимо дали сте семейни, или 
просто имате постоянен партньор. След време 
ще съжалявате, че не сте успели да съхраните 
тази връзка. Бъдете сдържани и максимално то-

лерантни с него на 10-и, 18-и, 19-и, 25-и и 27-и. Това 
са критични дни, които могат да „повлекат“ не-
обратими последици. 

ЛЪВ И...
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С Овена сте в синхрон през март. Отно-
шенията ви вървят като по вода. Период-
ът е творчески и за двама ви. Супер тан-
дем сте. Най-силните творчески дни и за 

двама ви са първите три дни на месеца.
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С Телеца проблемите ще са провокирани 
преди всичко от вас. Той обича сигурнос-
тта и стабилността, а вашите прояви на 
неточност могат да го изкарат от рав-
новесие. И макар че ще стиска зъби, в ня-

какъв момент ще избухне. Не го допускай-

те на 4-ти и 10-и.
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Близнаците ви зареждат с ведрост и оп-
тимизъм, но би било добре и вие да им 
дадете нещо в замяна. В противен случай 
може да им стане скучно и да си потър-
сят друг слушател. На 6-и не ги предиз-

виквайте на словесен двубой. В слаба пози-

ция сте.
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Силни емоции ще ви разтресат с един 
Рак. Не провокирайте мнителността му, 
като се държите тайнствено и многозна-
чително. Това няма да му хареса. Ако сте 
искрени с него, ще го спечелите задълго 
на своя страна. Ако ви е началник, бъде-
те точни с него и не се опитвайте да 
шикалкавите.
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С другите Лъвове ще си сътрудничите 
плодотворно, но ако сте в интимни отно-

шения, е хубаво да потушите някои страс-

ти, които могат да пламнат на 25-и или 

на 26-и.
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Между вас и прилежните Деви има ус-
ловия за проблеми. Вашата разсеяност и 

тяхната педантичност може да се сблъс-

кат на 7-и и на 13-и, и то най-вероятно по 

финансови проблеми.
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С Везни нещата са наред, имате спокойни 
и приятни отношения. Но нищо повече...
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По финансовите въпроси през този месец 
можете да си партнирате успешно със 
Скорпиона, стига да не го карате да бъде 
пестелив. Той има добри идеи за инвести-
ции и ако ви покани да сте в съюз, не се 
двоумете. От това всички ще спечелят, 
включително и вие.
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ец Със Стрелеца, независимо от сходната ви 

природа, този месец не сте в добра хармо-
ния. И двамата сте много разпилени. Това 
може да натовари отношенията ви.
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г Ако имате да вършите някаква работа с 

Козирога, използвайте времето от 1-ви до 

5-и. Тогава срещите ви ще са конструк-
тивни и ползотворни. След това ще при-
добият по-индиферентен характер.
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Буря в чаша вода – така бих характе-
ризирала отношенията ви с Водолея през 
март. Взаимно ще се дразните. Споровете 
и конфликтите помежду ви ще се раждат 
сякаш от нищото. От вас зависи да запа-
зите отношенията си добри и занапред.
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С Риби няма да имате явни противоречия 
и конфликти. Възможни са обаче недоразу-
мения от чисто информативен характер. 
Затова бъдете концентрирани, когато го-
ворите с тях, за да не пропуснете важни 
подробности.
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Месецът няма да бъде лек и ще подложи 
на изпитание вас и обкръжението ви. 
Честите и неочаквани смени на настро-

енията ще предизвикват учудването на околни-
те. Прекалено свободолюбиви сте и това ще ви 
попречи да поддържате контакти. Несъобразява-
нето с правата и чувствата на другите може 
да ви изиграе лоша шега. Контролирайте нетър-
пеливостта си и нещата могат да имат различ-
но развитие. Честността ще ви помогне да за-
пазите връзките си. Признайте сами своите не-
достатъци или пропуски. Скриването им може 
да ви коства загуба на работата или да разнесе 
лоша слава около името ви. Старайте се с всич-
ки сили да съхраните своята репутация, като из-
бягвате манипулации и задкулисни действия. Ху-
бавото е, че издръжливостта и добрата ви фи-
зическа кондиция ще ви помогнат да достигне-
те добри резултати в работата си.  В периода 
1–10 март ще се увеличи вероятността от греш-
ки и недоразумения. Проучвайте всеки документ, 
който подписвате.

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

 Бъдете готови за чести промени във вече изгот-
вени програми. При планирането на срещи и пуб-
лични прояви винаги си оставяйте аванс от до-
пълнително време.  Опитайте се да бъдете над 
дребните неща и злободневните теми.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
 Хронични оплаквания от рода на мигрени, дис-

копатийни болки и неприятности със ставите 
ще преодолявате лесно, защото като цяло то-
нусът ви е добър.  Внимателни бъдете във вре-
мето от 3-ти до 7-и. Периодът не е подходящ за 
балнеопроцедури и физиотерапия. Жените, особе-
но родените през август, може да имат гинеко-
логични проблеми и дори да се наложи оператив-
на намеса.  Пренапрежение на 6-и може да отне-
ме спокойния ви сън.  На 11-и март са подходя-
щи тонизиращите процедури, например вана с аро-
матни масла, а на 14-и пречистващи, например са-
уна.  Сладките неща ограничете само през пър-
вата седмица на март.  Пикантни храни и под-
правки не бива да са чест гост на трапезата ви 
след 9 март, защото може да активират колитни 
оплаквания.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
 Първите дни на месеца ще донесат идеи за про-

мени на работното ви място. Съчетайте тенден-
цията с въвеждането на нови правила. Парите 
ще идват при вас главно чрез приятели и по-
кровители и благодарение на неочаквани плано-
ве и смели проекти. Харчите неразумно и ще ви 
бъде трудно да запазите баланс между доходите 
и разходите.  След 21 март вашата непоследова-
телност може да започне сериозно да пречи на вза-
имоотношенията ви с колегите. В решаването на 
възникналите проблеми с околните ще ви помог-
нат както интуицията, оригиналното мислене и 
фантазията, така и логиката. През последната 
седмица на месеца няма да имате проблеми с па-
рите и вниманието на другите към вас ще бъде 
продиктувано от материалните ползи, които мо-
гат да извлекат от вас.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
 Любовният ви живот ще бъде пълен с интри-

ги, риск и драми. Абстрахирайте се от това, ко-
ето другите се опитват да ви внушат. Тиши-
ната на спокойната атмосфера ще ви помогне 

повече в решаването на емоционалните ви про-
блеми. При несемейните Деви има предпостав-
ки за сключването на брак. При семейните по-
мощта на брачния партньор ще бъде крайно ва-
жна. Флиртът при някои от вас няма да оста-
не без последствия. Може сериозно да наруши-
те емоционалния и психологическия си комфорт. 

 В периода 9–18 март е възможно отношенията 
ви с любимия да се обтегнат. После настъпва раз-
ведряване, а вашата значимост започва да рас-
те.  Около 26-и по странен начин ще проявявате 
любовта си. Поведението ви ще породи недоуме-
ние сред консервативни хора. По-важното обаче 
е, че с вашия партньор можете да си позволите 
напълно свободни отношения, а това ще заздра-
ви връзката ви.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

ХИРУРГИЧНИ МАНИПУЛАЦИИ И АГРЕСИВ-

НИ КОЗМЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НЕ ПЛАНИ-

РАЙТЕ: на 3 март.
ЗАСТРАШЕНИ СТЕ ОТ ИНЦИДЕНТИ И ТРАВ-

МИ: на 8-и, 9-и и 10-и.
НАПРЕЖЕНИЕ В ОТНОШЕНИЯТА ВИ С ЛЮ-

БИМИЯ ЩЕ ИМА: в периода 9–18 март.
НА ТОНИЗИРАЩИ И ПРОЧИСТВАЩИ ПРО-

ЦЕДУРИ СЕ ОТДАЙТЕ СЪОТВЕТНО: на 11-и и 
14-и.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ МАРТ

Активни контакти
Всички сфери на взаимоотношенията ви ще бъ-
дат активни. Колкото и да не ви е по вкуса, ще 
се налага да разчупвате черупката си и да изли-
зате „на сцената“. Това със сигурност ще създаде 
напрежение и усещане за несигурност, но обсто-
ятелствата ще ви го наложат. Март ви въвли-
ча в различни междуличностни отношения, било 
като арбитър или пряк участник. Подгответе се 
психически за променената обстановка. В проти-
вен случай свръхнапрежението може да се стова-
ри върху вас и да ви тласка от конфликт в кон-
фликт. Ако се справите с това предизвикател-
ство, март може да се окаже много продуктивен, 
и то именно благодарение на контактуването с 
много хора. Голяма част от тях е позитивно на-
строена към вас и работата ви, а това може 
да създаде условия за реализация на идеи, растеж 
в кариерата, разширение на приятелския кръг и 
стабилност в интимните и семейните отноше-
ния. Въпросът е дали ще приемете предизвика-
телството на общуване, или ще се скриете, до-
като отмине шумотевицата. Излезте от ролите, 

които служебната йерархия ви налага. Опитайте 
да поставите взаимоотношенията си с други-
те на равностойни позиции. Равнопоставеността 
ще ви помогне да постигнете повече от срещи-
те си с хората. 

Партнирайте си с роднините
Престанете да се фокусирате върху недостатъ-
ците на другите и не ги обсипвайте с непрес-
танни забележки. Опитайте се да внесете ар-
тистизъм и творчески безпорядък в ежедневие-
то си. Това изведнъж ще потуши всички битови 
конфликти и ще ви помогне да си дадете смет-
ка колко много енергия и време отделяте за не-
значителни проблеми. Партньорството трябва да 
определя отношенията ви с всички роднини. През 
този период ще чувствате силна привързаност 
към децата си, а те ще ви възприемат като при-
мер за подражание.

ДЕВА И...
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Общуването ви с Овните ще е голямото 
предизвикателство. Опитите ви да из-
бягате от потушаване на напрежението 
чрез изолация няма да помогнат. Сега е 
моментът да поставите на нови основи 
взаимоотношенията си.
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Телец може би ще ви окаже най-стабилна-
та подкрепа в усилията ви да промените 
начина си на общуване и това ще ви сбли-
жи много. Ако представителят на знака 
е от противоположния пол, нищо чудно да 
пламне любовна искра.
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и Деловите ви контакти с Близнаци ще бъ-
дат трудни, защото самата ситуация е 
усложнена. Взаимно ще се опитвате да си 
прехвърляте отговорността за неудачите. 
Най-проблематични са дните около среда-

та на месеца.
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Вие сте причината между вас и Рак да 
стоят недоразумения. Очаквате всичко да 

се оправи от само себе си, но напрежение-

то расте и може да вземе връх на 13-и. Оп-
итайте се да предотвратите кризата с 
откровен разговор преди тази дата.
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Проблемите ви с Лъв идват от желани-
ето и на двете страни да си доказвате 
взаимно кой е по-по-най. Оставете на-
страна желанието да се наложите и по-
ставете начало на равнопоставеност. Ва-
жно е да се разпределят справедливо при-
оритетите на всеки.
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а Натрупаните еднакви задачи за решаване 

ще направят синхрона с другите Деви най-

труден. Затова този месец стойте по-да-
леч едни от други.
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С Везните ще се опитат да ви скарат 
други хора. Недейте да се поддавате на 
слухове, интриги и сплетни. Не бъдете 

мнителни, особено в средата на март – 

между 12-и и 17-и.
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н Подходете спокойно и разсъдливо към за-

грижеността и вниманието на Скорпи-
он. Той наистина може да е ваша опора, но 

първо осъзнайте какви са целите му – да се 

сдобие със слуга или да ви направи равнопо-

ставен партньор.
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Не бъдете дребнави и заядливи със Стре-
лец. Ако постоянно изтъквате само греш-

ките му, може да предизвикате сериозен 

конфликт. Можете да станете партньо-
ри само ако зачитате личната му сво-
бода.
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Между вас и Козирог може да има до-
бро сътрудничество, но може би пътища-
та ви няма да се срещат много. Знайте, 

че ако ви потрябва верен приятел, Кози-

рогът може да ви изслуша и да ви помог-

не в решаването на проблеми от всякакво 

естество.
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Не поддържате контакти с Водолей и 
между вас са се настанили много неяс-
ноти. Отношенията ви са обвити в па-
яжина, която никой не иска да почисти. 
Конфликт на 27-и или 28-и може да послу-

жи като катализатор за решаването на 

проблемите.
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Напрежението между вас и Риби расте. 
Срещите няма да ви се разминат. Бъдете 
откровени и справедливи в разговорите си 
с представителите на знака и се опитай-
те да съхраните отношенията занапред.

CMYK
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Съдбата ще ви проверява през март. Ще на-
правите важна преоценка на важни житей-
ски събития. Периодът ще остане в памет-

та ви като проблемен, защото наистина ще ви се 
наложи да решите всички натрупали се проблеми.

 Като се събудите на 7-и сутринта, опитайте 
се да медитирате, да усетите какво е полезно и 
какво вредно за вас. Това е ден на интуитивни-
те преценки. До 8-и трябва да сте взели правилно-
то решение с кого и накъде да вървите. Моментът 
няма да е приятен, тъй като изборът, който ще 
ви се наложи да направите, няма да е по вкуса 
ви. Ако обаче не го направите вие, друг ще взе-
ме решението вместо вас и това още по-малко 
ще ви хареса.  Много време и усилия ще вложите 
в хобито си. За някои от вас то може да се пре-
върне в основно занимание.  Везните с изявено 
его ще се опитат да привлекат публичното внима-
ние.  Ще се умножат контактите ви с пред-
ставители на властта и администрацията. Това 
общуване ще ви научи да защитавате собствения 
си интерес и правата си.   

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

 Обстоятелствата ще ви подтикват към по-аг-
ресивно поведение. Съветът ми е да постигате 
целите си по „мирен“ начин, изглаждайки ръбове-
те. Търсенето на равновесие ще бъде печелившата 
стратегия за вас. 

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
 Ще обръщате повече внимание на външността 

си. Но не е време за суета. Непоправима вреда 
на здравето ви може да нанесе една  уж лека козме-
тична операция.  Организирайте така бита си, 
че тялото ви да стане ваш помощник, а не враг, 
с който да се борите. Ако ви тормозят хронич-
ни болежки, вземете мерки веднага. Те са сигнали, 
че здравето ви може да се влоши по-сериозно. Да 
се научите да разбирате и чувствате своето тяло 
е една от основните ви задачи през март. Лечение-
то ще бъде ефективно само ако вярвате в поло-
жителния му изход.  За вас много полезна може 
да се окаже йогата.  На 7-и и на 11-и има опас-
ност от внезапни здравословни неразположения и 
травми.  През този месец е добре да не се кач-
вате много-много на превозни средства, защото 
за вас съществува сериозен риск от пътни злопо-
луки. А и ходенето пеша ще е полезно за сваляне-
то на натрупаните през зимата килограми.   

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
 Разговори с група хора между 6 и 8 март ще ви 

отведат до онова, което искате да получите. Тези 
хора сигурно ще ви изберат за техен шеф или пред-
ставител. Добре е на тези дни да проведете съ-
брание с хората от колектива, с който работи-
те или за който отговаряте. През този период 
една затворена за вас врата неочаквано ще се 
отвори – може да ви поканят да станете поче-
тен член на някой клуб например.  Отношени-
ята ви със сътрудниците и началниците ще бъдат 
приятелски и дружелюбни. Но от време на вре-
ме нетърпението ще ви принуждава да нервничи-
те и да правите грешки.  Възможни са сривове 
в компютърната ви техника, така че задължител-
но архивирайте файловете си.  В края на месе-
ца може да се замислите за смяна на работата, 
но не ви съветвам да го правите. Няма да е из-
годно за вас.   

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
 Не бъдете максималисти. Ако направите разу-

мен компромис в началото на месеца, ще си спече-
лите подкрепата на любимия човек. На 6-и очак-
вайте приятни моменти, прекарани с прияте-
ли.  След 11-и има опасност да бъдете улучени от 
стрелата на Амур, но само ако не сте семейни. Се-

мейните Везни ще се стремят да отделят по-
вече време за семейството и дома си. За съжа-
ление обаче обстоятелствата ще ви пречат да 
го направите. Брачните ви отношения ще се 
крепят през този период на сигурното усещане 
за привързаност и рутина.  Онези от вас, кои-
то сключат брак през този период, могат да бъдат 
сигурни в неговата дълготрайност и перспектив-
ност.  А в средата на месеца някои Везни мо-
гат да се върнат към предишна своя връзка, след 
като чуят по телефона бившия си/бившата си 
любим/любима.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

ОТЛОЖЕТЕ ЕДНО ПЛАНИРАНО ПЪТУВАНЕ: 

на 13-и. Има опасност от пътни инциденти.
НЕ СМЕНЯЙТЕ РАБОТАТА СИ ТОЧНО ПРЕЗ 

д

МАРТ: след 21-ви обстоятелствата ще изискат 
от вас да стабилизирате положението си в на-
стоящата работа.

БУРЕН ПРИЛИВ НА ЧУВСТВА: на 5-и и 6-и. 
Ще ви се прииска разнообразие в любовта. Слу-
шайте вътрешния си глас.

ИМА ИЗГЛЕДИ ДА СЕ ВЛЮБИТЕ НЕОЧАКВА-

НО, НО СИЛНО: след 11-и.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ МАРТ

Добра компания сте
Хората имат нужда да разговарят за всичко с 
вас. Е, това в някакъв момент ще ви поизмори 
и отегчи, но като цяло ще се чувствате добре. 
Периодът е подходящ да подновите позабравени 
контакти и да създадете нови познанства. Разби-
ра се, всичко това ще можете да направите, ако 
си осигурите достатъчно време за развлечения и 
срещи. Доста се потрудихте напоследък, порад-
вайте се на хората около вас. Още повече че об-
щуването е важно за всички Везни.

Във фокуса на любовта
Отношенията ви с брачния партньор ще са топ-
ли и зареждащи. Време е да се поотпуснете и 
да се порадвате на любовта на най-близките 
си хора. Изненадайте любимия/любимата с нещо 
неочаквано – приятна вечер извън дома напри-
мер. Вселената ще ви подари незабравими любов-
ни преживявания на 3-ти, 4-ти, 5-и, 16-и, 26-и и 
27-и. Единствената тема, която може да поро-
ди известни търкания с партньора, е свързана с 
нарасналото ви желание да харчите пари. Ако не 
можете да се въздържите от харчове, то поне 
не се оправдавайте и не отричайте своята раз-
точителност.
Свободните Везни също ги очакват вълнуващи 
срещи с любимия човек. Връзката ви може да се 
задълбочи и дори да вземете решение за брак. Ме-
сецът е подходящ за трайно обвързване и зачева-
не на дете.
Ако все още сте сами, то през март ще сте в 
страхотна форма за нови интимни запознанства. 
Очарованието ви е много силно и представите-
лите на противоположния пол няма да останат 
равнодушни. Но внимавайте да не объркате при-
ятелството с любов, защото това ще обърка и 
обожателите ви. И има опасност да пропуснете 
голямата си любов.

Непостоянни отношения с колегите
Те ту ще ви подкрепят и одобряват, ту ще ви 
се ядосват. Конфликтите на работното мяс-
то ще са породени най-вече от вашата разсе-
яност и разпиляност. За да не стават фалове, 
бъдете много внимателни при работа с докумен-
ти. Подредете работното си място и докумен-
тацията си. Бъдете съсредоточени, когато полу-
чавате информация, и не я разкрасявайте, кога-
то я възпроизвеждате. Критични дати са 20-и, 
21-ви и 27-и.

ВЕЗНИ И...
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Овенът е благоразположен към вас. Ако 

е от противоположния пол, помежду ви 

може да пламне голяма любов. В делови 
план също ще си партнирате отлично.

..
.т

ел
ец

Ако сте малко по-умерени в поведението 

си към Телците на 13-и и на 24-ти, можете 

да избегнете заядливи и критични репли-

ки от тяхна страна. Иначе те са сговор-
чиви. Най-важното е да не ги излагате на 
публично място с поведението си.
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и Сред Близнаците има вероятност да 

срещнете новата си любов. Ако са ви де-
лови партньори, безрезервно можете да 
им се доверите за реализацията на инте-
ресна идея.
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Бъдете по-деликатни с Раците. Възмож-
но е съвсем случайно и несъзнателно да 
ги „настъпите по мазола“ и да стане кон-
фликт. Не им правете забележки, освен 

ако не е крайно наложително, на 8-и, 15-и 

и 22-ри.
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С Лъвовете сте в комбина, особено във 
весела компания. Но не бъркайте приятел-
ските с интимните отношения с един 
Лъв. Ще останете неприятно изненадани. 
Ако шефът ви е Лъв, ще ви позволи да се 
изявите и ще ви даде одобрението си.
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Внимавайте с Девите. Между вас е въз-
можно да възникнат сплетни и интриги, 
провокирани от трети лица. Мерете си 

приказките за тях пред други хора – особе-

но между 12-и и 17-и.
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С другите Везни не сте в хармония. При-
чината се крие може би в съперничество-
то помежду ви, а може би просто имате 
нужда да си починете един от друг. За да 
избегнете кризата в отношенията, бъде-
те по-пестеливи в оценките си за тях.

..
.с

к
о
р

п
и

о
н

Скорпионите са сред феновете ви, ма-
кар и не за дълго. Но поне през този ме-
сец ще се радвате на техните симпатии 
и внимание.
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ец Стрелците ще се държат хладно с вас, 

което е по-добрият вариант. По-лоши-
ят е да се заяждат с повод и без повод. 
Не влизайте в безсмислени спорове с тях 

на 24-ти и на 25-и.
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г След 4-ти се дръжте по-предпазливо с Ко-

зирога. Отношението му без видима при-
чина може да се промени, макар и времен-
но. Ако не се съобразите с това, може да 
си имате неприятности.

..
.в

о
д

ол
ей

Към Водолеите ще изпитвате непреодо-
лимо привличане. Има дори голяма веро-
ятност да създадете трайна интимна 
или приятелска връзка с представител на 
този знак. А защо не и професионална.
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и Ще усетите промяна в отношенията ви с 
Риби. Ако сте били близки, ще се отдале-
чите и обратното – ако не сте се разби-
рали, през този месец ще се сближите.
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Ще бъдете крайно експанзивни във всички 
сфери на живота. Активно ще се стре-
мите към удоволствия и ще търсите 

приключения. Всичко тайно и неизвестно ще при-
ЩЩ
влича интереса ви. Изследователският ви дух ще 
се пробуди още през първите дни на март. Съчетан 
с вашата проницателност, той ще сътвори чуде-
са. Началото на месеца е отредено за самоанализ.

 През втората седмица на март ще ви разпънат 
на кръст отговорности, грижи, лични и професи-
онални задължения. Моментът е подходящ да на-
правите оценка на положителните и отрицател-
ните си качества и да преосмислите житейските 
си възгледи. Дайте си сметка колко често прене-
брегвате хората около вас, говорейки постоянно за 
себе си.  Домът ви ще е отворен за приятели и 
съмишленици. Ще усетите някои хора много близ-
ки до вас, почти като роднини. Но не позволявай-
те на идеализма да засенчи реалността.  Плани-
рано пътуване в чужбина може да се осуети заради 
проблеми с най-близките ви роднини. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

 На 5-и сте особено уязвими. Не се поддавайте 
на личните си слабости.  Ако имате юридически 
проблем, е добре да отложите решаването му след 7 
март.  Понеже имате нужда от силно рамо, не 
е зле да се огледате около себе си.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
 Използвайте предпазливо всякакви режещи пред-

мети, инструменти и кухненски прибори. Същото 
се отнася и за работата с химикали, битова газ и 
електрически ток. Не се претоварвайте физиче-
ски.  За вас хирургичните намеси са абсолютно 
противопоказни до 7-и.  Стремете се да кул-
тивирате позитивизъм към себе си.  След 14-и 
здравословното ви състояние е по-добро, тъй като 
ще сте се освободили от стреса.  На 15-и има 
опасност от отравяния, причинени от некачест-
вен алкохол, употреба на медикаменти или лоша 
храна.  Осигурете си нормален сън, защото без-
сънието ще ви прави напрегнати.  Избягвайте 
пикантните храни, особено вечер. Месецът е безу-
словно подходящ за разтоварващи и прочистващи 
диети.  Изключете по възможност мазнините 
от менюто си, както и алкохола (особено кон-
центратите). Включете повече храни, които съ-
държат влакнини, за да прочистите червата, тъй 
като през този месец сте предразположени към 
натрупване на отрови в организма.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
 1 март няма да е ден на лесно постижими цели.

Напрежението ви идва най-вече от несигурност-
та, която изпитвате заради промените на ра-
ботното ви място. Спокойно, звездите ви дават 
възможност да направите скок, и то в очаквана-
та от вас посока.  На 2-ри не отказвайте по-
кана за вечеря от страна на бизнес партньори-
те си, независимо че тя може да обърка лични-
те ви планове. На нея можете да получите по-
лезна информация, която отдавна очаквате. Бъде-
те по-решителни, ако е нужно, дори нахални. В про-
тивен случай трудно ще пробиете.  В работата 
си се нуждаете от активна подкрепа и можете 
да я намерите в лицето на близък колега. Тряб-
ват ви смели съюзници, защото навлизате в пери-
од на трудности, породени от странични фактори 
или чужди грешки.  След 11-и родителите ви ще 
изиграят огромна роля за увеличаването на ваши-
те доходи. А за финансиране на вашите, обмисле-
ни до последния детайл планове разчитайте на по-
мощта на заможни приятели.  Застоят, който 

може да ви завладее на 12-и, ще се окаже вреден 
за вас. Опитайте се да излезете с чувство за ху-
мор от една възможна нелепа ситуация.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
 В сексуален апогей сте през целия месец. Има 

опасност да си позволите безразборни сексуал-
ни връзки. Съветът ми е да потърсите мяр-
ката.  На 6-и се задават сериозни емоционални 
проблеми. Ако се опитате да командвате парт-
ньора си, ще отприщите нестихващи конфликти 
с него. Иначе денят е подходящ за регенериране и 
трансформиране на любовните отношения.Ако на 
този ден скъсате с някого, можете да сте си-
гурни, че това е било необходимо. На този ден 
семейните Скорпиони пък ще се сблъскат с ре-
шаването на проблеми, свързани с осигуряването 
на безопасността на жилището.  На 20 март ве-
черта очаквайте интересни контакти и запознан-
ства.  Интимният ви партньор има нужда от 
нежност. Дайте воля на фантазията си и задо-
волете тази негова потребност.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

НЕ ЗАПОЧВАЙТЕ НИЩО НОВО В РАБОТАТА: 

на 2-ри. Няма да ви потръгне.
КОЛЕГИТЕ ЩЕ ИНТРИГАНТСТВАТ ЗАД ГЪР-

БА ВИ: на 9-и. Запазете спокойствие.
ЗНАЧИМИ ДЕЛОВИ УСПЕХИ: на 15-и.
СЕРИОЗНИ ЕМОЦИОНАЛНИ ТРАНСФОРМА-

ЦИИ: на 6-и.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ МАРТ

Избягвайте конфликтите
Около вас продължава да се оформя ново обкръ-
жение. Важно е да изградите доверие с хората, 
които харесвате. На всяка цена избягвайте кон-
фликтите, както и опитите да решавате сило-
во проблемите си. Има реален шанс взаимоотно-
шенията ви с хората да тръгнат в положителна 
посока. Но е във ваши ръце да го реализирате.

Предложение за брак
Несемейните Скорпиони (особено родените до 10 
ноември) да очакват предложение за брак от по-
стоянния си партньор. Желанието да останете 
необвързани и възможността да създадете семей-
но гнездо могат да ви изправят пред сериозна 
дилема. Периодът след 4-ти е подходящ и за заб-

ременяване.

За останалите представители на Скорпион пред-
стои един вълнуващ и изпълнен с хубави емоции 
период на взаимно привличане и хармония. Сега е 
моментът да стабилизирате и развиете връзка-
та си в посоката, в която ви се иска. Това е 
изцяло във ваши ръце сега. Любовни наслади ви 

очакват през първите 3 дни на март, а втората 

половина на месеца също е заредена с добри вибра-

ции на интимния фронт.

Пълноценни служебни контакти
Аурата ви е много ярка сега. Имате силата да 
приобщите много хора към каузата си. Използвай-
те магнетизма си, за да подсилите популярност-
та си. Шефовете ви ще са на ваша страна. Ако 
имате ясно фокусирана цел и правилна стратегия 
за постигането є, началниците ще подкрепят ен-
тусиазма ви. Много силни дни за личностна изява 

са 10-и и 11-и. Успешно ще отстоявате идеите си 
и ще срещате подкрепа отвсякъде.
Общуването с колегите ви е заредено със си-
лен творчески потенциал, макар че имате усе-
щане за еднообразие. Този месец вие ще сте ис-
тинският център на колектива и всички ще ви 
гласуват доверие.

СКОРПИОН И...
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С Овена ще сте в перфектна хармония. 
Спокойно разчитайте на неговата подкре-
па и лоялност. Ще го при привлечете за 
една ваша кауза и няма да съжалявате. Де-

лови разговори с него са възможни още през 

първите дни на март.
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Ако сте в приятелски отношения с Те-
леца, могат да възникнат пререкания по-
между ви заради прекалените ви изисква-
ния към него. Бъдете по-толерантни и 

не му повишавайте тон – особено на 3-ти 

и 4-ти.

..
.б

ли
зн

а
ц

и Отношенията ви с Близнаци ще са слож-
ни, защото вие искате промяна. Тя е вече 
в ход, но не може да се случи за един миг. 
Проявете търпение и дайте време на чо-
века отсреща да осъзнае трансформаци-
онния процес.
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С Рака ще сте в чудесни отношения. Той 
като че ли е най-близо до вашата на-
стройка в момента и затова ще се разби-
рате без думи. Подходящи дати за заздра-

вяване на връзката ви са 8-и, 18-и и най-

вече 27-и.
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С Лъва бъдете деликатни, за да не го раз-
ярите. С него може да сформирате успе-
шен тандем, стига да не решите да му 
доказвате кой е по-велик от двама ви. 
Пазете се от пререкания с него на 10-и.
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За Девите сте много значима фигура сега. 
Ако искате да играете ролята на техен 
учител и духовен наставник, няма да се 
разочаровате от ученика си. Ако обаче 
нямате време и търпение за това, по-до-
бре не ги подвеждайте, за да не ги разо-
чаровате завинаги.
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и Везните няма да се мяркат често пред 
погледа ви през март. Но дори и да се 
срещате с тях, срещите ще са приятни. 
За съжаление, мимолетни.
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те. Бихте били успешен тандем с някой 
от тях и даже да поставите начало на 
много трайна връзка. 3-ти и 4-ти са подхо-

дящите дати да стартирате съвместен 

проект с някой Скорпион.
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Със Стрелеца, също както и с Везните, 
няма да имате много допирни точки през 
март. Но ако се случи пътищата ви да 
се кръстосат, много е вероятно той да 
ви използва за арбитър в някакъв спор и 
това да се окаже добър доход за подобря-
ване на имиджа ви.
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Отношенията ви с Козирога са хармонич-
ни. Той може да се окаже чудесен кон-
структор на вашите идеи. Сътрудничест-
вото ви ще е много ползотворно.
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Между вас и Водолей има хармония през 
март, като се има предвид, че тради-
ционно сте в дисхармонични отношения. 
В странна емоционална близост сте. Не 
го подценявайте, ако искате да запазите 
топлата връзка помежду ви.
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С Риби отношенията ви са динамични, 
но в добрия смисъл на думата. Ваша-

та прозорливост и тяхната силна инту-

иция ще ви предпазят от искрите на кон-

фликта на 5 март, когато ще възникне на-

прежение.
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Вашата волна натура има нужда от фокус.
Колкото и да не ви се иска, през март 
ще се наложи да отделите повече внима-

ние на семейството и дома си. На това поле 
ви очакват хубави промени.  През първата сед-
мица на март помислете за промени в интериора, 
а защо не и за ново жилище.  По принцип Стре-
лците трудно намират реализацията си в живо-
та. Сега е моментът да помислите по въпроса. 
След 11-и ще сте пълни с идеи и енергия за реализи-
рането на плановете си.  Далечните пътешест-
вия и чуждите култури ще ви примамват пове-
че от всякога. Но сега не е време за пътувания.

 Любовта и творчеството ще ви дават сили 
и енергия.  След 5-и ще ви бъде много лесно да по-
пивате всякаква информация. Ако отдавна меч-
таете да учите нещо, запишете се на курс или 
започнете подготовка за кандидатстудентски из-
пити в университет. Ще успеете.

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

 Не се съпротивлявайте на обстоятелствата, 
които ще налагат дневния ви ред. Отпуснете се и 
им дайте свобода да ви водят. Не се опитвай-
те да ги контролирате, защото ще се сблъскате 
със сериозни спънки.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
 3-ти е подходящ ден за началото на очистваща 

диета или за оздравителни процедури. Не е зле 
да се откажете от най-вредния си навик точ-
но през този месец. Ще ви е по-лесно.  Стре-
лците, които имат хронични заболявания, ще се 
радват на подобрения.  На 4-ти бъдете нащрек 
по отношение на информацията за здравословно-
то ви състояние. Голямата част от нея ще е по-
грешна и може да ви навреди, ако се лекувате 
според тези предписания.  Използвайте месеца 
да подпомогнете регенерационните процеси в орга-
низма и да укрепите нервната система. Съветвам 
ви обаче да не насилвате тялото си, а да го 
слушате. То ще ви подскаже какво му е нужно. 

 Склонни сте към злоупотреба със сладкиши, маз-
на и тежка храна. Това ще претовари храносмила-
телната ви система (особено на Стрелците, ко-
ито имат хронични проблеми със стомаха).  На 
6-и не яжте люто! Има голяма опасност от сто-
машно-чревни проблеми.  На 10-и имайте готов-
ност да минете на строга диета и да я изпъл-
нявате дисциплинирано. 

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
 На 1-ви ви очаква ден, пълен с разговори и нови 

контакти на работното място. Не е изключе-
но част от тях да не са свързани с предме-
та на дейността ви. Има вероятност да получи-
те важна информация по пощата или по телефо-
на. Ще продължите да обсъждате важен делови 
въпрос и вкъщи. Разчитайте на съвет от прия-
тел от противоположния пол за решаването му. 

 На 2-ри подозрителност, недоверие и подмол-
на борба за власт ще отровят атмосферата на 
работното ви място.  До края на първата сед-
мица ще имате възможност да демонстрирате на-
стоятелността си. Само безапелационността ще 
ви помогне да решите „задачките“ си.  През по-
следната седмица на месеца стартира интересен 
период за финансите ви. 21-ви и 22-ри са благо-
приятни дни да привлечете вниманието на свет-
ски особи и влиятелни лица. Очаквайте от тях раз-
биране, подкрепа и солидна материална поддръжка. 
Сключените на тези дати договори и сделки га-
рантирано ще са успешни. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
 Настроението ви е колебливо, а това влияе зле 

на интимните ви отношения. Не бъдете егоисти в 
любовта. Изисквате прекалено често от партньора 
си да се съобразява с настроенията ви, а вие самите 
го правите рядко.  На 8-и едва ли ще успеете да 
се опазите от размяната на остри реплики с близ-
кия ви човек.  На 21-ви необвързаните Стрелци 
да си отварят очите, за да не пропуснат шанса си.
Докато гледат любовта в очите, може и изобщо 
да не я видат.  Мъжете Стрелци е добре да се 
представят в най-добрата си светлина пред из-
браниците си. Напоследък са занемарили любовния 
си живот и е съвсем естествено половинките им 
да се чувстват пренебрегнати. Не позволявайте 
на работата да пречи на личния ви живот. Това 
е груба грешка. Една вечеря за двама ще възроди 
поугасналата страст между влюбените.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

МИНЕТЕ НА СТРОГА ДИЕТА: на 10-и.
ВЪЗМОЖНО Е ДА ПОЛУЧИТЕ НЕПРИЯТНА 

ВЕСТ: на 2-ри. Не е изключено да станете обект 
на мошеничество.

ХАРЧЕТЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО РАЗУМНО: през 
последната седмица на март. Има опасност да 
натрупате дългове.

СРЕЩА С ГОЛЯМАТА ЛЮБОВ: на 21-ви. Но си 
отваряйте очите на четири, за да не я пропус-
нете.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ МАРТ

Нови приятели
Някои от изчерпаните ви стари връзки ще се 
разпаднат, а на тяхно място ще се появят нови, 
които ще „подхождат“ повече на новия ви свето-
глед. Това важи особено силно за родените през 
първата половина на знака. Вие свършихте огро-
мна работа, свързана със своята трансформация, 
и сега искате да промените обкръжението си и 
по-точно онази част от него, която е в разрез с 
новата ви същност. Всичко това може да внесе 
напрежение в живота ви, но няма защо да го от-
лагате, така или иначе това ще се случи и колко-
то по-рано стане, толкова по-добре за вас.

По-деликатно с интимния партньор
Ако сте семейни, има риск да поизострите от-
ношенията си с половинката си. Важно обаче е 
да знаете, че вашият партньор не е в синхрон 
и в темпо с новите ви изисквания и е вероятно 
точно оттам да се получават конфликтите. Не-
щата, които са очевидни за вас, може да убяг-
ват от неговия поглед. Затова не си пестете ду-
мите – водете повече разговори с него. Така ще 
му помогнете да ви разбере и да не ви се сърди. 
При други Стрелци трансформацията може да е 
вървяла синхронно с тази на партньора. В този 
случай ще поставите живота си на нови основи. 
Има дори вероятност да смените жилището си. 
И в двата варианта обаче от вас се изисква да 
се синхронизирате с половинката си.
Ако все още не сте семейни, то през март е 
много вероятно да започнете нова връзка, която 
да изглежда в началото като невинен флирт.

Прогрес в отношенията с колегите
Кризата от миналия месец е отминала и в мо-
мента вие сте техен любимец. Ако искате да 
сте по-дълго в центъра на вниманието на колеги-
те, въздържайте се от нетактични оценки. Кол-
кото и да са верни преценките ви, начинът, по 
който ги изричате, е нараняващ.
С шефовете бъдете още по-тактични, защото 
недоразуменията с тях са твърде вероятни точ-
но сега.

СТРЕЛЕЦ И...
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Отношенията ви с Овена търпят промяна 
сега. Ако е сред обкръжението ви, се пос-
тарайте да не го нараните с необмислени 
думи. Ще го изгубите като приятел.
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С Телците няма да общувате много ак-
тивно през този месец. Сякаш сте склю-
чили мълчаливо съгласие за ненамеса в лич-
ните си пространства. Запазете засега 
това поведение.
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и Близнаци е сред знаците, с които ще се 
наложи да се хармонизирате. Няма как да 
избегнете това, особено ако са от кръга 
на близките ви хора. Бъдете деликатни с 

тях на 6-и и 20-и. Това са критични дни за 

отношенията ви.
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С Рак са възможни конфликти, които, ако 
искате, можете да предотвратите. Тряб-

ва да сте по-внимателни и тактични с 

него, особено през първите дни на март.
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С Лъва се очакват проблеми, особено ако 
ви е колега. А ако ви е началник, пробле-
мите могат да се окажат още по-сери-
озни. Върху вас ще се прехвърли вината за 

някакъв служебен гаф, така че внимавай-

те най-много в средата на месеца.
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В средата на месеца има риск от влоша-
ване на отношенията ви Девите. Дребни 
и незначителни на пръв поглед гафове мо-
гат да ви принудят да обмените гневни 
обидни реплики. С общи усилия можете да 
предотвратите конфликта.
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Везните силно ще ви привличат през този 
месец. Имайте предвид обаче, че те най-
тудно ще възприемат промените, настъ-
пили с вас, затова бъдете по деликатни и 
им дайте време да свикнат с новото ви 
„аз“. Ухажването ви ще им хареса.
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н Със Скорпионите няма да имате много 

контакти през този месец, дори и да има 
такива хора в най-близкия ви кръг от при-
ятели. Но това не е болка за умиране, за-
щото е само период.
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ец Трудни са отношенията ви с останалите 

Стрелци. Не се мъчете да се сближите 
точно сега, ако се познавате отдавна и 
сте се поотдалечили. Възможно е да сте 
на различни етапи от трансформацията.

..
.к

о
зи

р
о
г На Козирога му е също трудно да възпри-

еме новия ви облик. Ако е сред вашите 
подчинени, бъдете по-деликатни. Ако обаче 

ви е шеф, по-добре не изяснявайте отно-

шенията си точно сега. Особено критич-

ни са дните след 4-ти.
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Отношенията ви с Водолей могат да 
тръгнат в добра посока. Той като че 
ли първи ще реагира на промяната ви и 
ще е от хората, които са възхитени от 
нея. Моментът е подходящ за поставяне 

на начало на творческа или интимна връз-

ка с него. Особено силно ще го почувства-

те на 26-и.
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С Риби се очакват много разговори и кон-
такти, но не всичките са приятни. Кон-
фликтността „блика“ и от двете страни, 
затова е по-добре да избягвате срещи с 
тях и да си изяснявате отношенията.
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Т ози месец няма да е по-тих и спокоен от пре-
дишния. И ще ви изненада с резки промени на 
настроението. От една страна, вие бук-

вално ще бликате от енергия, но няма да наме-
рите достатъчно поле да реализирате идеите и 
ентусиазма си. В същото време ще имате пък 
повече време за размисли, търсене на вътрешна 
хармония, оценка на свършената работа и тър-
сене на нови перспективи.  Началото на месе-
ца е период на сериозна трансформация в живота 
ви. Всичко около вас ще се случва с невероятна бър-
зина и вие ще искате да участвате ако не във всич-
ко, то поне във всичко важно.  Някой тайно ще 
ви насочва в правилната посока и ще ви пома-
га. Постепенно ще съберете отломките от сво-
ята предишна увереност и ще постигнете баланс 
между вътрешните си преживявания и външния, 
заобикалящ ви свят.  Още в началото на месе-
ца ще се появят възможности да увеличите попу-
лярността си и да напреднете в кариерата. Пом-
нете обаче, че високите ви постижения ще бъ-
дат правопропорционални на риска, който поеме-
те, на готовността ви да преодолеете опасно-
стите по пътя си.

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

 Сдържайте вълненията си за дребни и несъщест-
вени неща и се концентрирайте върху стратегиче-
ските, дългосрочните тенденции.  Старайте се 
да не влагате корист в действията си. 

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
 Многото ви ангажименти и прекалената ви 

взискателност към вас самите могат да изтощят 
нервната ви система. И това ще се случи най-ве-
че защото не успявате да контролирате пориви-
те си. Постарайте се да приемате околния свят 
малко по-философски. Това ще отслаби напреже-
нието ви.  След 12-и настъпва период, през кой-
то се налага да преразгледате режима си на спорт 
и на хранене. Съкратете физическите натовар-
вания от програмата си, защото са възможни 
травми. А що се отнася до храненето, отдайте 
предпочитанията си на по-леки и безмесни ястия. 
Изключете силните подправки и най-вече люто-
то от менюто си.  На 2-ри, 9-и и 16-и в никакъв 
случай не консумирайте алкохол, както и храни със 
съмнителен произход. Внимавайте при работата 
с газови уреди и кухненски препарати.  Въздър-
жайте се от шофиране на 28-и и по възможност не 
се подлагайте на хирургически интервенции. Отло-
жете ги за началото на следващия месец. 

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
 Мислите за печелене на повече пари ще завладе-

ят съзнанието ви още от първия ден на март. На 
добри доходи ще се радват преподавателите, пар-
тийните и религиозните лидери. Кратки пътува-
ния в рамките на страната ще укрепят финансо-
вото ви положение.  Активното участие в биз-
нес начинания и в съвместни финансови проекти 
ще ви донесе успех.  След 11-и ангажиментите 
ви в работата ще нараснат в прогресия. Ще ви се 
наложи доста да се натоварите, за да успеете 
навсякъде. Успехът ще съпътства занимаващи-
те се с точни науки. Възможно е да направите 
открития, изобретения или да намерите ориги-
нални решения на стари проблеми.  Не бъдете 
глупаво щедри. Мислете за собствената си фи-
нансова сигурност. Не харчете повече, отколко-
то получавате. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
 Стремежът ви към удоволствия и жизнера-

достното ви поведение ще изненадате хората, 

които са свикнали да ви виждат сериозни.  Пъ-
туване зад граница ще изненада някои Козирози с 
романтична среща с човек от другия пол, за която 
те отдавна мечтаят.  Около 10-и мнозина ще 
насочат усилията си в търсене на нови запознан-
ства и ще искат да се влюбят. Около вас ще за-
почнат да се появяват нови обожатели, които ще 
поставят на изпитание прословутата ви порядъч-
ност. Ще се двоумите дали да не поукротите 
жаждата си за сексуални наслади, тъй като от 
това би могъл да пострада авторитетът ви. 
Приповдигнатото ви настроение ще ви „държи“ до 
20-и. Това е благоприятен период за анализ на 
емоционалните ви потребности. Сложете край 
на една връзка, ако имате чувството, че е из-
черпана.  На 28-и има опасност да се сблъскате 
със съперник в любовта. Силните ви чувства ще 
провокират вашето основателно нодоволство, ко-
ето ще стане причина за сериозен конфликт.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

УСПЕШНИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМО ИМУ-

ЩЕСТВО: в края на месеца. Влагането на сред-
ства в реконструиране на жилището ще е също 
успешно.

РОМАНТИЧНО НАСТРОЕНИ СТЕ: до 20-и.
СБЛЪСЪК СЪС СЪПЕРНИК В ЛЮБОВТА: на 

28-и.
ЩЕ СЕ РАДВАТЕ НА ПОПУЛЯРНОСТ: през 

първата седмица на март.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ МАРТ

В хармония със себе си
До голяма степен от вас ще зависи накъде ще 
насочите отношенията си с другите. Най-важно 
е да си дадете сметка, че сте в приповдигнато 
настроение и е възможно то да ви подведе, ко-
гато взимате сериозни решения. Възможни са и 
разочарования. Позволявайте си по-често да изра-
зявате своята чувствителност и да демонстри-
рате потребността си от нежност.

Стабилни семейни отношения 
Желанието ви да прекарвате повече време вкъ-
щи ще срещне радостното одобрение на близки-
те ви. Добре е обаче да не се затваряте само 
у дома, а да бъдете колкото е възможно пове-
че време навън сред природата – с роднините и 
с приятелите за компания. Това ще ви разтова-
ри повече. След 21-ви ще ви се наложи да поемете 

лидерството вкъщи. Към тази роля трябва да 
се отнесете съвсем сериозно и отговорно, защо-
то вашите близки разчитат на вас. На Козиро-
зите по принцип не им достига чувство за ху-
мор, а то много помага за по-ведрите отноше-
ния с другите. Даже децата ви ще се впуснат да 
ви помагат, ако се отнесете по-игрово и твор-
чески към нещата.

Колегите ви подкрепят
Отношенията ви и с подчинените, и с шефовете, 
и с равнопоставените на вас ще са повече от за-
доволителни през този месец. В тази обстанов-
ка няма как да не се почувствате отлично. Ат-
мосферата на работното място ще ви зареди с 
енергия. Вярно, че понякога може и да имате чув-
ството, че носите двойно бреме (както своето, 
така и на другите), но съмненията ви няма да са 
основателни. При други представители на знака 
е възможно да се стигне до спорна, критична си-
туация относно разделянето на печалбата между 
вас и вашите партньори. Правилната ваша пози-
ция в случая е леко да се отстраните.

КОЗИРОГ И...
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Бъдете особено внимателни с Овена в на-

чалото на месеца – до 9-и. Избягвайте как-
вото и да било противопоставяне, а пък 
словесните двубои си ги забранете изця-
ло. След тази дата отношенията ви се 
разведряват.
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Към Телеца сте добронамерени и доверчи-
ви. Дори и да не получите ясен и недву-
смислен знак за неговото благоразположе-
ние, добре е да знаете, че го имате. Спо-
койно разчитайте на Телците.
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и Може да нараните Близнаци, без да иска-
те. Те са твърде чувствителни към кри-
тиката, и то най-вече към отправената 
от вас критика. Затова говорете по-дели-
катно в тяхно присъствие.
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Имате желание за по-голяма близост с 
Рак. Но ще се наложи да вложите повече 
усилия, за да му го покажете, защото през 
този месец Раците са малко „отнесени от 
вихъра“ и е много вероятно да не разбе-
рат какво точно искате от тях.
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През по-голямата част от месеца отно-
шенията ви с Лъва ще са трудни. Хуба-
вите дни се броят на пръсти, но пък ако 
се възползвате от тях максимално, има 
шанс да намалите напрежението помежду 
си като цяло. Бъдете по-мили с Лъвовете 

на 1-ви, 11-и, 19-и и 28-и.

..
.д

ев
а С Дева няма да имате много контакти 

през март. Това няма да ви създаде ни-
какви проблеми. Просто сте на различни 
плоскости сега.
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С Везни може да имате чувство за кон-
фликтност, противоречия и желание за 
битки. Това е провокирано от противопо-
ложните позиции, на които ви се струва, 
че сте застанали, но всъщност целта ви 
е една. Добре е да го осъзнаете.
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о
н Отношенията ви със Скорпиона са чудес-

ни. За него вие сте ценен съветник и в 
доста случаи добър помощник. През март 
няма да има дори дребни дрязги помеж-
ду ви. Пословичните заяждания също ще 
отсъстват.
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Ще си имате доста разправии със Стре-
леца и инициаторът им ще сте вие. Зами-
слите се дали не е по-добре да му напра-
вите по-подробен инструктаж и да сле-
дите по-отблизо работата му, вместо да 
избухвате след свършен факт.
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г С другите Козирози няма да имате осно-

вания за притеснения. Спокойно можете 
да се отпуснете в тяхно присъствие и 
дори да се оплачете от проблемите си в 
работата. Ще ви разберат.
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Общуването с Водолей няма да е лесно. 
Колкото и да се мъчите, няма да постиг-
нете разбирателство с него. Най-добре е 
да се откажете да изяснявате отношени-
ята си точно сега. През април ситуация-
та ще е по-благоприятна.
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С Риби началото на месеца може да се 
окаже доста напрегнато. Ако успеете да 
не ги предизвикате, ще си спестите кон-
фликтите. В никакъв случай не им пови-
шавайте тон. Това може да взриви обста-
новката. След 6-и ситуацията постепенно 
се нормализира.

CMYK

1135Бела, брой 3 (121), 2008

1
0

г
о
д
и
н
и
 Б

Е
Л

А

к о з и р о г  (23.12 – 20.01)



1
0
 г

о
д
и
н
и
 Б

Е
Л

А

Т ози месец ще е много динамичен за вас. Ще 
жадувате за почивка, но обстоятелства-
та няма да ви я позволят. Защитавайки се 

от неприятностите и трудностите, има риск да 
прибегнете до самозалъгване и да потънете в све-
та на илюзиите. Най-голямата ви слабост е, че не 
понасяте критика. Чувството, че винаги сте пра-
ви, може да ви изиграе лоша шега.  Не се самоиз-
тъквайте на 15-и и 16-и – рискувате да попадне-
те в много неловка ситуация.  Предстои ви да 
вършите неща, които никак не обичате – уреждане 
на документи, дребни ремонти в дома... Въоръжете 
се с търпение и се организирайте, за да съкра-
тите срока на тези активности.  В средата на 
месеца е възможно да смените местоживеенето си 
или обстановката вкъщи.  Месецът ще е пълен 
с пътувания на кратки разстояния и със срещи с 
роднини.  Обучаващите се могат да разчитат на 
успех при взимането на изпитите си.

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

 Не бъдете груби с околните, но и не им позволя-
вайте да объркат плановете ви. Погрижете се ра-
ботата ви да върви по план. Не се нагърбвайте 
с чужди ангажименти.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
 Пълни сте с неизтощима енергия. Но на 2-ри, 

9-и и 16-и няма да ви се иска да помръднете от лег-
лото. Ще се чувствате много отпаднали. Това са 
предсказуемите сривове на свръхенергичните хора. 

 Склонни сте към хипохондрия и ще имате „из-
блици“ в тази посока. Не се доверявайте много на 
лечебните методи на нетрадиционната медицина 
и не се лекувайте с непроверени лекарства. 25-и е 
критичен ден в тази посока. На тази дата има 
и опасност от отравяния с вещества, химикали, 
алкохол и гъби. Предупредени сте!  Имунната 
ви система е в срив след 25-и. Бъдете нащрек за 
болести с неясен произход и с подвеждащи симп-
томи, които могат да заблудят и лекаря, който 
ви поставя диагноза.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
 В началото на месеца е възможно да направите 

непредвидени разходи. Не се и опитвайте да пес-
тите пари. Няма да ви се удаде.  Препоръчвам ви 
да си държите езика зад зъбите на една кратка 
командировка в началото на месеца.  След 11-и 
паричните ви постъпления ще бъдат в обеми, кои-
то сте планирали преди това. Партньорите ви в 
бизнеса ще ви предложат нещо ново, което дава 
възможности за допълнителен доход. Приемете 
резервирано предложението им. Има риск мно-
го скоро да се разочаровате от съвместната ви 
дейност.  Постоянното възобновяване на стари 
връзки и контакти незабележимо ще доведе до усил-
ване на вашите позиции. Сравнявайки личните си 
финансови постъпления с тези от минали пери-
оди, с радост ще установите съществен при-
раст. Разбира се, икономиите не бива да се пре-
връщат в натрапчива ваша идея, но идеята за 
разумно използване на парите е добре да управля-
ва бизнес поведението ви.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
 Сега сте наясно с чувствата си! Романтично на-

строени сте за нежни признания и взимане на 
окончателни решения в интимния живот.  През 
периода 5–10 март любовна интрига може да изо-
стри отношенията ви с интимния партньор. Но 

близки приятели ще се намесят и мирът ще 
бъде възстановен.  Душата ви жадува развлече-
ния. Авантюристично настроени сте. Любопит-
ството ви движи и ви прави извънредно подвиж-
ни. Ще покорявате събеседниците си със своя 
непринуден стил на общуване.  През последна-
та седмица на месеца любовта ще ви озари с 
вътрешна светлина и ще ви дари щастие и ра-
дост. Възвишените ви чувства и романтичните 
ви сънища могат да сътворят чудеса и вие наис-
тина да срещнете мечтания човек. Но не бързай-
те да отваряте очи, за да не откриете парт-
ньор, здраво стъпил на земята. С него животът 
ви ще е горчив.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

КРИТИЧЕН ДЕН ЗА ФИНАНСИТЕ ВИ: 19-и. 
Тогава е и първото за тази година частично слън-
чево затъмнение. Не опитвайте финансови спеку-
лации и внимавайте, когато решавате да правите 
рисковани действия във финансовата сфера.

ЩЕ ЛЕТИТЕ НА КРИЛЕТЕ НА ЛЮБОВТА: през 
последната седмица на месеца.

ИЗТОЩЕНИ СТЕ: на 2-ри, 9-и и 16-и.
НЕ СЕ САМОИЗТЪКВАЙТЕ: на 15-и и 16-и.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ МАРТ

Упорити сте
Хората ще харесват упоритостта, с която осъ-
ществявате взетите решения. Дори и тогава, 
когато хората около вас ви съветват да се от-
кажете от нещо, вие няма да го направите и ще 
спечелите. Вслушвайте се повече в интуицията 
си. Запознанство с влиятелен човек ще ви позво-
ли да построите нови планове за бъдещето си.

Бъдете по-любезни с членовете на семей-
ството
Колебанията в настроението ви ще породят не-
одобрително отношение от страна на вашите 
роднини. Ежедневието ви ще се отрови от кон-
фликти, спорове и разногласия. Което ще ви на-
прави доста раздразнителни. Повече от всяко-
га ви е потребно да останете сами, далеч от 
партньора си, и да се порадвате на спокойствие 
и уединение. Това обаче няма да се случи, което 
ще е причина за 

конфликти с интимния партньор 
По възможност се постарайте да сте по-внима-
телни с него. Мерете си приказките, когато ви 
„падне пердето“, защото има условия за ескала-
ция на конфликта. Напрегнати дни ще са от 5-и 

до 9-и, както и 16-и и 28-и. Бройте до 10, преди да 

направите поредната си забележка.

Сложно ще е с приятелите
Те имат усещането, че ги пренебрегвате, а вие – 
че те не се интересуват достатъчно от ваши-
те проблеми. Опитайте се да промените това, 
като им отделите специално време. Бъдете по-
настоятелни в желанието си да се видите. Ледо-
вете има шанс да се разтопят, в случай че надс-
кочите егото си.

По-дипломатично с колегите
Не правете излишни коментари по техен адрес, а 
в личен разговор не се дръжте иронично или на-
зидателно. Препоръчително е да сведете теми-
те на общуване с тях до чисто служебни. Така 
ще си спестите неприятни реплики зад гърба си, 
както и влошаването на работния климат.

ВОДОЛЕЙ И...
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С Овен ви очакват трудни дни. Важно е 
обаче да говорите с него, въпреки че раз-
говорите няма да са леки. Това е вариан-

тът да намерите решение на възникнали-

те противоречия, особено след 15-и.
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С Телеца няма да ви е спокойно. Делови-
те ви контакти са сериозно застрашени, 
затова е добре да сте максимално точни. 
Ако сте в интимна връзка, желанието ви 
да изчезнете за известно време може да е 
съвсем основателно, но няма да ви се уда-
де възможност.
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и С Близнаци ви предстоят много силни 
творчески срещи. Може изведнъж да от-
криете у тях неподозирани таланти и 
да пожелаете да реализирате нещо заед-
но. Успехът е на ваша страна, така че 
действайте.
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Ракът е много чувствителен и не тър-
пи да му мълчите. Коригирайте се сво-
евременно, ако не искате да се изпока-
рате за глупости. Бъдете мили с него на 

12-и и 13-и.
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Държите се доста авторитарно с Лъва, 
което със сигурност не му харесва и го 
гневи. Не се опитвайте да му се налагате, 
както и да го провокирате към спорове. 
Ще нараните Лъвското му его, от което 
ще пострадат отношенията ви.
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Не е добре да дразните Девите. Жела-
нието ви да ги сложите на мястото им 
може да се изтълкува от тях като нео-
снователна грубост. Опитайте се да бъ-
дете по-деликатни с тях – предстоят ви 
хубави неща заедно.
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С Везни отношенията ви през този ме-
сец са отлични. Времето, прекарано заед-
но с тях, ще е истински ползотворно и 
изпълнено с положителни емоции. Не е из-
ключено да ви се прииска да се сближи-
те още повече.

..
.с

к
о
р

п
и

о
н Със Скорпион ви очаква прекрасен месец, 

ако сте в служебни отношения (независи-
мо дали са равнопоставени, или не). Още 

в началото на месеца ще се появи нова въз-

можност за общи действия с него, която 

ще изкристализира до 10-и.
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ец Стрелецът ще търси вашата компания, 

както и вие неговата. Имате всички ос-
нования за чести срещи, тъй като сте 
единодушни по важните въпроси.
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о
г Не търсете сътрудничеството и подкре-

пата на Козирога през този месец. Може 
да се окаже, че сте изпаднали в дълбока 
самозаблуда за неща, които сте договаря-
ли. Отложете важните разговори с него 
за края на март.
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С другите Водолеи сте в много добри от-
ношения сега и спокойно можете да за-
почнете нещо ново заедно. Моментът е 

подходящ и за поставяне на начало на нов 

бизнес с чуждестранни партньори. Добре е 

обаче сделката да се сключи след 19-и.
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С Риби отношенията ви ще са странни. 
Те ви харесват, но не са активни и ини-
циативни за контакти с вас. Това може 
да ви заблуди, че са дистанцирани. Да зна-
ете, че не е вярно.
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Р утината ще ви тежи в началото на месеца.
 През първия уикенд на март е възможно 

да се чувствате по-изморени от обичайно, 
така че не поемайте никакви допълнителни анга-
жименти.  След 11-и ще почувствате прилив на 
енергия и желание да водите по-активен начин на 
живот.  В средата на месеца се приближавате 
все повече до необходимото ниво на вътрешно 
равновесие и психическа устойчивост. Периодът е 
изключително благоприятен за творчески планове. 
На успехи ще се радват най-вече Рибите с твор-
чески професии.  Ще предпочитате повече да хо-
дите на гости на приятели, отколкото да си ос-
тавате вечер вкъщи.  10-и е много подходящ ден 
за кореспонденция и за възобновяване на стари при-
ятелства.  На 15-и ще ви се наложи да порабо-
тите върху отложени задачи, които няма да са 
никак малко.  През последната седмица на месеца 
желанието ви да заявите себе си може да се пре-
върне във ваша фикс идея. Някой ще ви засвиде-
телства голямо доверие. Трябва да направите всич-
ко възможно, за да го оправдаете.

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

 Няма да е излишно да прекъснете отношенията 
си с хора, които нееднократно са ви карали да се 
разочаровате.  През целия месец е добре да бъ-
дете умерени във всичко.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
 Здравето ви е отлично в началото на март.

Единствената ми препоръка е да спортувате по-
вече.  В края на първата седмица обаче нещата 
се променят. Направете си профилактичен пре-
глед. Макар че причината за оплакванията ви 
най-вероятно ще се окаже силната ви претова-
реност през седмицата, все пак не занемарявай-
те здравето си. Единственото лекарство, кое-
то ви е нужно, е отпускане и несложна диета, 
включваща много плодови и зеленчукови сокове. 

 Използвайте почивния ден на 8-и, за да поскита-
те безцелно.  На 11-и не претоварвайте органи-
зма си с тежка и калорична храна. Съществува 
опасност от стомашно-чревни проблеми.  Около 
20-и са възможни простудни заболявания. В края 
на месеца няма да сте в най-добрата си форма, 
що се отнася до здравето ви. Затова пестете 
силите си и не се претоварвайте. Ще изпитате 
нужда от повече сън, разходки на чист въздух и 
богата на витамини храна.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
 Не изпадайте в паника от многото работа, ко-

ято ви предстои. Нужни са ви просто организа-
ция и дисциплина. Стойте настрана от пробле-
мите, вълнуващи хората, с които работите. Те 
по-скоро могат само да ви натоварят емоцио-
нално.  На 2-ри телефонно обаждане от контра-
генти може да ви притесни сериозно и с основание.

 В средата на месеца ще ви потрябват повече 
пари, отколкото сте планирали.  На 7-и онези 
от вас, които се занимават с търговия, сигурно ще 
останат доволни от финансовия резултат. Допъл-
нителни средства ще дойдат оттам, откъдето 
най-малко сте очаквали.  На 11-и упоритата ви 
работа ще бъда възнаградена с добри резултати. 
През този ден ще се почувствате оценени като 
професионалисти от шефа си.  През втората 
половина на месеца е добре да проявявате малко 
повече хитрост и дискретност на работното си 
място. Не споделяйте с колегите си информация 
и не разтръбявайте плановете си. Не позволявай-
те нещо, което градите отдавна, да се срути за-
ради непредпазливост. 19 март е благоприятен ден 
за Рибите, които си търсят нова работа. Ще има-
те шанс да си намерите подходящо място.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
 На 1-ви партньорът ще ви обгради с грижа и вни-

мание. Покажете колко много държите на него. 
Понякога дори и най-дребните жестове на внима-
ние могат да направят повече, отколкото очак-
вате. Твърде дълбоко пазите тайните си и кри-
ете истинската сила на чувствата си. Използ-
вайте всеки свободен миг, за да се отдадете на лю-
бимото същество на 12-и.  Ако търсите кра-
сотата, опитайте се да я видите през очите 
на интимния си партньор. Това със сигурност 
ще подобри „остротата на зрението ви“.  Ве-
черта на 15-и дайте воля на спонтанно възникнала 
идея за развлечения. Във въздуха се носи аромат 
на романтика.  На 23-ти ще срещнете обая-
телна личност, която може да разпали страст-
та ви. Вечерта ще бъде своеобразно романтич-
но продължение на деня ви, така че емоции няма 
да ви липсват. Активният любовен живот ще 
струва доста пари и време на някои Риби от 
мъжки пол.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

ПРИЛИВ НА ЕНЕРГИЯ: след 11-и.
ЖЕЛАНИЕТО ВИ ДА СЕ НАЛОЖИТЕ СЕ ПРЕ-

ВРЪЩА ВЪВ ФИКС ИДЕЯ: през последната сед-
мица на месеца.

ФИНАНСОВИ ПРИТЕСНЕНИЯ ЗАПОЧВАТ: на 
5-и. Пестете парите си. 

ЗАБАВЕТЕ ТЕМПОТО В РАБОТАТА: на 22-ри. 
Задръжте поривите си, за да стабилизирате по-
стигнатото досега. Не давайте обещания, които 
няма да можете да изпълните. 

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ МАРТ 

Риск от недоразумения
И от неразбирателства в чисто информационен 
план има през целия март. Хората няма да въз-
приемат правилно думите ви, а и на вас техните 
думи няма да са ви много ясни. Често ще оста-
вате с погрешна информация. Затова се фокуси-
райте върху това да бъдете точни и лаконични, 
когато говорите, и внимателни и съсредоточени, 
когато слушате. Така ще избегнете негативните 
влияния на този астроаспект.

Подкрепа от семейството
Всички ваши роднини и близки хора ви разбират. 
Подкрепата им е много важна за вас и би било 
добре да є отговорите адекватно. Вашите анга-
жименти извън дома са много напоследък и като 
че ли не ви стига време за любимите хора. Засе-
га няма проблем, но е добре в бъдеще да им от-
делите повече време. Оставяйте служебните си 
грижи на прага на дома. Поговорете с хората, ко-
ито ви обичат, и споделете болките си. Интим-
ният ви партньор иска повече близост и ако не 
го казва или показва, то е, за да не ви отклоня-
ва от служебните ви проблеми. Една инициати-
ва от ваша страна за прекарване на почивните 
дни извън дома ще го зарадва и ще зареди взаи-
моотношенията ви с много положителни емоции, 
както и ще предотврати появата на напрежение.
Подходящи за уикенд извън дома са датите 7-и, 

8-и и 9-и. Не ги пропускайте, ако искате да осве-

жите връзката си.

Динамика в работата
Дните ви ще са пълни с разговори и срещи. От-
давна не сте били толкова активни и общителни. 
Имате много идеи и искате да ги реализирате, 
което е добре за всички. От време на време не 
е зле да си слагате спирачки и да вършите само 
най-неотложните задачи, ако искате колегите да 
продължат да ви уважават. Иначе от център на 
тяхното внимание ще се превърнете в център на 
техните одумки. Не се натягайте толкова.

РИБИ И...
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Има опасност един Овен много да ви из-
нерви през този месец. Затова не спорете 

с Овни и не ги посвещавайте в идеите си – 

особено през периода от 1 до 3 март.

..
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Мнителността ви към Телеца е преуве-
личена. Нямате основание да се държи-
те така с него. Затова не избързвайте с 
упреците към него, преди да сте събрали 
фак ти за обвинения.
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и Най-напрегнати ще са отношенията ви с 
Близнаци. Сега трудно ще избягвате сблъ-
съците с тях. Ако успеете да скриете гне-

ва си през първите дни на месеца, има шанс 

поне до 27-и да ви е по-спокойно с тях. Но 
после кризата е неизбежна.
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Липсата на такт и уважение от страна 
на Раците може много да ви ядоса. Има 
лек за тази ситуация обаче. Поговорете 

добронамерено с един Рак на 4-ти. Така ще 

облекчите отношенията си с него през це-

лия март.
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Подходът ви към Лъва е правилен. А и 
той е добронамерен към вас. Важно е да 
говорите точно и конкретно с него и да 
не се самоизтъквате.
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През целия март на Девите ще им е 
трудно да общуват с вас. Причините са 
неясни. Обяснете си тази ситуация с кон-
фигурацията на звездите и се опитайте 
да балансирате, като не ги притискате и 
сте по-дружелюбни с тях.
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Трансформация е думата, която ще харак-
теризира отношенията ви с Везни. Ако 
обаче не искате промяната им, то по-до-
бре е за известно време да се дистанцира-
те от представителите на този знак.
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о
н Със Скорпион отношенията ви са пер-

фектни. Неговите сила и енергия ще са 
със същия знак като вашите, което може 
да се превърне в причина за отлични дело-
ви и лични контакти.

..
.с

т
р
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ец Със Стрелеца ще се държите дружелюб-

но през март, но той като че ли няма 
да ви разбере и няма да ви отговори със 
същото. По-скоро няма да му е изгодно 
да ви разбира.

..
.к

о
зи

р
о
г Козирогът ще ви се възхищава през този 

месец. Използвайте благоприятния период, 
настъпил в отношенията ви, за да го за-
познаете с вашите проекти и намерения. 
Ще срещнете разбиране и подкрепа.
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Водолеите са в добра кондиция за съ-
трудничество с вас – възползвайте се от 
това. Не пренебрегвайте обаче желанието 
им за независимост и не се месете твър-
де много в личното им пространство. 
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Този месец няма да се движите „на паса-
жи“ с Рибите. И вие, и те сте прекале-
но себични сега и затова е по-добре да не 
се опитвате да предприемате съвместни 
действия и приятелски контакти.

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 22–31 март 

НАМАЛЯВАЩА 

ЛУНА

 Тези дни, в които Луната „подпомага“ грижите за тялото, се посрещат с радост от жените. Сега 
е моментът да се разделите с досадните 2–3 килограма, натрупани през студените месеци. Всички дие-
ти, спазвани сега, ще дадат положителни резултати. Ограничете храненето най-вече на 2, 3, 29, 30 и 31 

март, когато Луната е в Козирог. Тогава апетитът ви ще е притъпен, а стомахът ви – по-слабо чувс-

твителен. На 24, 25 и 26 март получавате шанса да се отървете поне от 1 излишен килограм. Тогава Лу-

ната минава през Скорпион, който с точността на хирург ще ви помогне да премахнете онова, което 

смятате за излишно (отнася се не само до килограмите!).  Подходящите дни за плодовите салати са 
1-ви, 27-и и 28-и, а на 4-ти, 5-и и 6-и, както и на 22-ри и на 23-ти ви съветвам да ядете повече зе-
лени салати.

7 март, 

19.15 ч., 

Луната е в Риби 

НОВОЛУНИЕ

Това е най-силният и магичен момент от месеца. Днешният ден е най-подходящият за духовно и те-

лесно пречистване от всички останали дни през годината, защото новолунието е в Риби. Пожелайте си
нещо, което отдавна искате да направите за себе си. На Новолуние в Риби ви се дава шанс да преодо-
леете заблудите и пристрастията си.  Моментът е уникален и за отказване от всякакви лоши навици 

и пристрастености (към алкохол, цигари и храна например). Време е да кажете сбогом на всичко, ко-
ето ви тежи и угнетява, и да се отървете от чувствата на безпомощност и зависимост на всички
нива.  Днес ще е успешна профилактиката на простудни заболявания, алергии и отравяния чрез провежда-
не на пречистваща диета. Препоръчително е да я спазвате и 2–3 дни след новолуние, за да елиминирате
всички натрупали се в тялото ви токсини. Алкохолът е противопоказан. Избягвайте и лекарствата, 

освен ако не са животоподдържащи. Днес те ще ви действат по-скоро като отрова, има опасност да раз-

виете алергични реакции, особено ако ги смесвате. Всичко, което има много химически примеси и няма
натурален произход, сега ще ви навреди.  На гладуващите препоръчвам да пият градински чай с мед, през
целия ден, за да изхвърлят токсините по-лесно. За тези, които са просто на по-лек хранителен режим,
препоръчвам пък консумацията на повече морски продукти.

8 – 21 март 

НАРАСТВАЩА  

ЛУНА

 Знаете вече, че този период не е подходящ за диети! Най-добрият начин да противодействате на
принципа „всичко, което хапна, ми се лепи“ е да спортувате повече. Дните за ефективни тренировки по 

аеробика, каланетика, фитнес (както и за сауна) са 9-и, 10-и, 17-и и 18-и, а за плуване и водни процедури – 

8-и, 15-и и 16-и. Забравете временно за автомобила и градския транспорт и пешеходствайте колкото ви 

е възможно повече (особено на 13-и и 14-и!).  В дните на земните знаци (Телец – 11-и и 12-и, и Дева – 
19-и и 20-и) приемайте повече калций, магнезий и други минерали или чрез храната, или чрез надеждни
хранителни добавки. През периода на нарастваща Луна тези вещества се усвояват най-правилно и със
сигурност ще забързат метаболизма ви.

21 март, 

20.46 ч., 

Луната е във 

Везни 

ПЪЛНОЛУНИЕ

 Не злоупотребявайте с храна днес, защото това ще ви навлече дискомфорт и неспокоен сън. До 18.00 ч. 

днес Луната е в Дева, което „изисква“ по-разумен и здравословен начин на живот. Подходящите храни за
консумация днес са ядки, мюсли и сушени плодове. Но не прекалявайте с количествата.  Вечерта към 

17.46 ч. Луната преминава във Везни и ще ви изкуши да се отдадете на чувствени наслади, на ленивост и на 

угаждане със сладки и мазни храни. Това състояние ще бъде подсилено и от пълнолунието, което също ще
ви подтикне да прекалявате с количествата храна. Опитайте се да бъдете по-умерени във всичко днес.

 Вечерта ви препоръчвам да се поглезите с релаксиращи ароматерапевтични процедури (ароматна вана, ма-
саж с етерични масла). В дните, когато Луната е във Везни, те имат най-силен ефект. Препоръчител-

ните аромати за деня са на жасмин и на лимонова трева.  Вечерта е добре да си направите профилак-
тика на бъбреците с билков чай, защото Везните отговарят за този жизненоважен пречистващ орган, а
по пълнолуние лековитите съставки се усвояват най-добре от организма.

ХРАНИ СПОРЕД ЛУНАТА

ВИДОВЕ
При нарастваща Луна (8–21 март) 

ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА...

При намаляваща Луна 

(1–7, както и 22–31 март) 

ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА...

Белтъчни храни и плодове 9, 10, 17, 18 1, 27, 28

Сол и кореноплодни 11, 12, 19, 20, 21 2, 3, 29, 30, 31

Мазни храни 13, 14 4, 5, 22, 23

Въглехидрати и листни зеленчуци 8, 15, 16 6, 7, 24, 25, 26

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 го-
леми количества. Но бъдете внимателни, ако имате здравословни проблеми, които се провокират от определени храни-

телни вещества. Ако сте хипертоник например, ще се наложи да ограничите солта в „дните на солта“. Ако искате да отслаб-
нете, наложете си на съответните дати през март да не посягате към упоменатите срещу тях храни.
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ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ ПРЕЗ МАРТ
ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

– 6, 7, 8, 15, 16
Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно

и ще се омазнява по-бързо.

9–14, както и 17–21 – Ако искате косата ви да расте бързо.

1–5, както и 22–31 – Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

11, 12 –
Ако имате проблем с кожата на главата. Направете си маска в корените.

Ефектът ще е поразителен.

3, 4, 5, 11, 14, 17, 19,
20, 25, 28, 29, 30

–
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

– 6, 7, 8, 15, 16, 24, 25, 26 –

10–14, както и 17–23 – Къдренето ще е най-безвредно и трайно. Прическата ще ви стои добре.

17, 18 –
Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни – 

като гривата на лъвица.

Б
оя

ди
св

ан
е – 6, 7, 8, 15, 16, 24, 25, 26 –

19–23 – За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.

4, 5, както и 10–14 – За интензивно и трайно боядисване на нормални коси.

Е
пи

ла
ци

я
 и

 о
ф

ор
м

ян
е 

на
 в

еж
ди

– 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16
Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е мно-

го болезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

– 6–21 Датите са неподходящи за епилация.

1–5, както и 22–31 – Тези дати са подходящи за оформяне на вежди.

1–5, както и 22–31 –
Датите са подходящи за механична епилация. Отскубнатите косми 

ще растат по-бавно.

2–5, както и 24, 25, 29,
30, 31

– 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 22–31 – –

Парна баня
– 8–21 Има опасност да ви останат белези.

1–7, както и 22–31 – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с 
пл

од
ов

и 
ки

се
ли

ни

1, 9, 10, 17, 18, 27, 28 – –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
-

щ
и 

м
ас

ки
 

с 
гл

ин
а

2, 3, 11, 12, 19, 20, 21,
29, 30, 31

– –

П
од

хр
ан

ва
-

щ
и 

и 
ов

ла
ж

ня
ва

-
щ

и 
м

ас
ки

8–21 –
Най-ефективни ще са процедурите през периодите 8–12, както и 17–21

март, 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

4, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 
24, 25, 26, 31

– –

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 22–31 – –

Релаксиращи, 
регенериращи

– 1–7, както и 22–31 –

8–21 – –

С
А

У
Н

А

1–7, както и 22–31 – Ефектът ще е максимален на 1, 24, 25, 27, 28 март.
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КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ МАРТ

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 31 март.
Пране, химическо чистене и миене на прозорци:

Не пропускайте датите 6, 7, 8, 15, 16, 24, 25, 26 март.
Това са т. нар. дни на водата. Всички замърсявания и пет-
на ще се отстраняват с лекота. 
Неподходящи дати за миене на прозорци:

4, 5, 13, 14, 22, 23 март. Тогава по стъклата след избърс-
ване ще остават упорити 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 март.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и
козметика, музикални инструменти и аудиозаписи: 6, 7, 8, 
11, 12, 22, 23 март.

Недвижими имоти, мебели: 2, 3, 15, 16, 29, 30, 31 март. 
Автомобил, мотор или колело: 9, 10, 13, 14, 24, 25, 26

март. 
Текстилни и метални изделия, предмети за бита: 9, 10

март.
Канцеларски материали и книги: 13, 14, 19, 20, 21 март.
Спортни стоки: 1, 9, 10, 27, 28 март.
Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни 

апарати: 4, 5 март.
Обувки и дрехи: 2, 3, 6, 7, 8, 29, 30, 31 март.
Бижута, злато, луксозни вещи: 17, 18 март.

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 март 2008 г. и с

благоприятните дати за лечение при намаляваща Луна.
ВАЖНО! По възможност избягвайте всякакви планови опера-
тивни интервенции на 21 март (пълнолуние) и на 7 март (но-

волуние).

* 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

9, 10 Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, 
брадичка, устна кухина, зъби 22, 23

11, 12 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки 24, 25, 26

13, 14 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце 1, 27, 28

15, 16 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен мехур 2, 3, 29, 30, 31

17, 18 Сърце, слезка (далак) 4, 5

19, 20, 21 Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, черен дроб, 
жлъчен мехур; вегетативната нервна система 7, 8

22, 23 Бъбреци, областта на слабините и кръста, 
както и на целия гръбначен стълб 9, 10

24, 25, 26 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали 11, 12

1, 27, 28 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта 13, 14

2, 3, 29, 30, 31 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби 15, 16

4, 5 Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, органи, 
свързани с нарушения на кръвното налягане 17, 18

7, 8 Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система 19, 20, 21

* 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 лун-
ните ритми. Те успяват да усвоят водата най-добре само
в определени дни от месеца, когато Луната минава през во-
дните знаци. Ако ги полеете в неподходящо време, само ще
им навредите. А и хранителните вещества няма да стиг-
нат до растението.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 6, 7, 8, 15, 16, 24, 25, 
26 март.
НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 4, 5, 13, 14, 22, 23 
март. На тези дни с поливането има опасност да провоки-
рате появата на листни въшки или други вредители.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 15, 16 март.

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, 4, 5, 6, както и от 22 до 28 март.

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: на 2, 3, 29,
30 и 31 март, както и през периода от 7 до 21 март
включително. И в никакъв случай (освен в спешен!) не ходете 

на зъболекар на 21 март (пълнолуние) и на 7 март (новолуние). 

Много ще ви боли.

1-ви лунен ден (ЛД) – 7.03 (от 19.15 ч.)

Чист и светъл ден. Припомнете си дет-
ството. Ще ви осенят творчески идеи.
Не започвайте нищо ново. Посвете-
те този ден на всичко, което възвися-
ва духа.
2-ри ЛД – 8.03 (от 6.59 ч.) Не се поддавай-
те на гнева, избягвайте конфликтите 
и изблиците на емоции. Подходящ е за
нови начинания.
3-ти ЛД – 9.03 (от 7.21 ч.) Енергетика-
та на този ден изисква да сте активни.
Пасивността е противопоказна и опасна.
4-ти ЛД – 10.03 (от 7.46 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 – 11.03 (от 8.14 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 – 12.03 (от 8.50 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 – 13.03 (от 9.34 ч.) Ден за молитва.
Сбъдват се желания.
8-и ЛД – 14.03 (от 10.29 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 – 15.03 (от 11.35 ч.) Не е успешен.
Склонни сте към заблуждения и самоиз-
мами. Добре е да дадете прошка. Прак-
тикувайте йога.
10-и ЛД – 16.03 (от 12.47 ч.) Не планирайте
нищо важно. Изкъпете се с гореща вода.
Медитирайте.
11-и ЛД – 17.03 (от 14.01 ч.) Много мощен 

ден. Активира се вселенската жизнена
енергия кундалини. Добре е да прочисти-
те организма си. Внимавайте с режещи 
инструменти.
12-и ЛД – 18.03 (от 15.14 ч.) Дава се ми-
лостиня. Молитвите се чуват. Подхо-
дящ е за взимане на важни решения.
13-и ЛД – 19.03 (от 16.24 ч.) Ден за актив-
ни контакти, работа с информация и 
учене. Сами си пригответе и изпечете 
хляба. Не преяждайте.
14-и ЛД – 20.03 (от 17.32 ч.) Много подхо-
дящ 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 – 21.03 (от 18.37 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 – 22.03 (от 19.42 ч.) Ден за пости-
гане на вътрешна хармония. Старайте
се да вършите само добри дела.
17-и ЛД – 23.03 (от 21.47 ч.) Подходящ е за 
удоволствия, общуване и физически на-
товарвания. И за брак по любов.
18-и ЛД – 24.03 (от 22.51 ч.) Изгонете ло-
шите мисли. Прочистете стомашно-
чревния тракт – ден за гладуване.
19-и ЛД – 25.03 (от 23.56 ч.) Запалете по-
вече свещи у дома, направете анализ на 
постъпките си. Ще успеете да се отър-
вете от чуждото влияние.
20-и ЛД – 27.03 (от 0.59 ч.) Получават се
духовни знания и прозрения. Не проявя-
вайте гордост!
21-ви ЛД – 28.03 (от 1.58 ч.) Много акти-
вен, творчески ден. Отличен е за започ-
ване на нова работа, спортуване и пъте-
шествия.

22-ри ЛД – 29.03 (от 2.51 ч.) Ден на мъд-
ростта. Предайте на другиго своите
знания. Посетете астролог.
23-ти ЛД – 30.03 (от 3.37 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 – 31.03 (от 4.14 ч.), както и на 

1.03 (от 3.09 ч.) Активен, творчески ден.
Използвайте го за укрепване на духа и 
тялото. Ден за нов строеж.
25-и ЛД – 2.03 (от 4.00 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 – 3.03 (от 4.43 ч.) Въздържайте се 
от активна дейност и постете. Песте-
те си енергията и мълчете.
27-и ЛД – 4.03 (от 5.19 ч.) Ден за прекра-
тяване на контакти с лоши хора. Почи-
вайте и медитирайте. Ще имате про-
зрения.
28-и ЛД – 5.03 (от 5.48 ч.) Ден за покупка
на жилище или началото на ремонт. Съ-
нищата са верни.
29-и ЛД – 6.03 (от 6.13 ч.) Опасен, сата-
нински ден. Препоръчват се пост и въз-
държание. Не планирайте и не започвай-
те нищо ново. Запалете свещ вкъщи и
окадете навсякъде.
30-и ЛД – 7.03 (от 6.37 ч.) Ден на хармония
и любов, на покаяние и прошка. При-
ключват се всички започнати през този 
месец дела и се прави равносметка. Не
се започва нищо ново. Даже не се пра-
вят нови планове. Най-подходящият ден 
за почивка и за съзерцание. Избягвайте 
суетата.
Забележка. Датата 26 март е пропус-
ната 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 Луна-
та. Само първият лунен ден започва от новолуние и завършва с първия изгрев на Луната. Лунният месец може да бъде от 29 или от 30 
дни. Понякога разликата в продължителността на първия и последния лунен ден варира от по няколко минути до цяло денонощие.
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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 – говоре-
не, писане, пеене, както и за 
обмяната 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 БЛИЗНАЦИ

Ако имате такова разполо-
жение на Меркурий във ваша-
та рождена астрокарта, вие 
сте преизпълнени с много ми-
сли и впечатления. Изпитва-
те непреодолимо любопит-
ство към живота, обичате 
да експериментирате и вина-
ги сте готови за нови идеи и 
преживявания. 

ВАШИЯТ УМ РАБОТИ ПРЕКАЛЕНО 
БЪРЗО И НА ОКОЛНИТЕ ЧЕСТО ИМ Е 
МНОГО ТРУДНО ДА ОБЩУВАТ С ВАС, 
ЗАЩОТО НЕ МОГАТ ДА ДОГОНЯТ 
ТЕМПОТО ВИ НА МИСЛЕНЕ. 

Изпитвате удоволствие от
движението и разкриването
на света наоколо. Обичате да
демонстрирате вашите инте-
лектуални способности, умело
се извисявате на крилете на
вашите мисли и стигате до
мъдри решения.

ИСТИНСКА ХРАНА ЗА ДУШАТА ВИ 
СА ИДЕИТЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ КАКВА 
ОБЛАСТ НА ЧОВЕШКОТО ЗНАНИЕ. 

Можете само с един поглед
да схванете цели концепции
и представи, които биха за-
труднили всеки друг, който
няма вашия Меркурий.

ЗА ДА ПОДДЪРЖАТЕ ДУХА СИ, 
СЕ НУЖДАЕТЕ ОТ НОВИНИ, КЛЮКИ, 
МИСЛИ, РАЗГОВОРИ, ХИПОТЕЗИ, 
ПОСЕЩЕНИЯ НА ЛЕКЦИИ, СЕМИНАРИ 
И КОНФЕРЕНЦИИ. 

Четете по 5–6 книги едновре-
менно, никога не четете само
една книга, защото бързо се
отегчавате.

УСПОРЕДНО СЕ ЗАНИМАВАТЕ 
С МНОГО НЕЩА – ГЛЕДАТЕ ТЕЛЕВИ-
ЗИЯ, СЛУШАТЕ РАДИО, СЪРФИРАТЕ 
В ИНТЕРНЕТ И ЕДНОВРЕМЕННО С 
ТОВА РАЗГОВАРЯТЕ С ПРИЯТЕЛ 
ПО ТЕЛЕФОНА ИЛИ СКАЙПА.

Това е истински шок за ня-
кого, който ви наблюдава от-
страни, но вие се справяте с
всичко много леко. Вие сте 
даровити писатели, оратори,
актьори, приятни за общува-
не личности.

КАТО УМЕЛИ ТЪРГОВЦИ 
И ПОСРЕДНИЦИ ВИЕ НИКОГА 
НЯМА ДА БЪДЕТЕ В ЗАСТОЙ, ТЪРГО-
ВИЯТА ЩЕ ВИ СПОРИ НАПУК НА 
ВСЯКАКВИ ЗАПЛАШИТЕЛНИ И 
ТРУДНИ ПРОГНОЗИ.

Човек трудно би задържал 
вашето внимание, много бър-
зо се разсейвате и отегчава-
те, обичате да се „плъзгате“
по всяка интересна и нова за
вас идея.

ИМАТЕ УНИКАЛНАТА СПОСОБНОСТ 
ДА ВИЖДАТЕ ДВЕТЕ СТРАНИ НА 
ВСИЧКО, НО ПОНЯКОГА ТАЗИ ШИ-
РОКОМАЩАБНОСТ ВИ ИГРАЕ ЛОША 
ШЕГА И МОЖЕ ДА ПРОПУСНЕТЕ СЪ-
ЩЕСТВЕНОТО.

С Меркурий в Близнаци вие
учите много бързо, особено
ако информацията е поднесена
интригуващо. Притежавате
изострена чувствителност
към светлини, звуци, цветове.
Всичко това обаче ви нато-
варва и ако не си давате пе-
риодично почивка (тишина и
пълна изолация от информа-
ционния поток), има опасност
да получите нервен срив. Сън-
ят ви често е неспокоен. 

АЛГОРИТЪМ ЗА 
РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЧОВЕК 

С МЕРКУРИЙ 
В БЛИЗНАЦИ

Представя себе си като ак-
тьор с „обективно“ перфект-
ни изразителни качества и
умения.
Изразява мислите си, те-

оретизирайки и интелектуа-
лизирайки всяка тема – гово-
ри по теми, които изискват/
предполагат натрупани данни
и информация, без оглед на
техния произход, стойност
или достоверност. 
Представя се делово без-

пристрастно и се съсредото-
чава повече върху това, кое-
то чува конкретно като тер-
минология, граматика и адек-
ватност. И по-малко върху
това, кой говори, какво иска
да каже, какво цели. Игнори-

ра (не забелязва) емоционални-
те послания.
Изпълнява, „копирайки“, за-

учени от книги и учебни за-
ведения „текстове“. Събесед-
никът е достоен и разгово-
рът – стойностен, само ако
се води по неговите „обек-
тивни“ правила и изисквания,
ако разговорът се води в под-
ходящата „научно-интелекту-
ална“ форма.
Иска да се представи про-

фесионално. Мечтае околните
да оценят интелектуалните
му качества, информираност-
та му и способността му да
защитава гъвкаво всяка пози-
ция и да излиза от всяка си-
туация с лекота.
Не чува и не приема нищо,

което не е представено като
факт, не зачита емоционал-
ни доводи, морални апели или
други, според него, лични ка-
узи, които не отговарят на
фактите. В състояние е да
изброи милиони факти и па-
раграфи, които доказват не-
говата правота, но не мо-
гат да бъдат проверени нито
като количество, нито като
качество.
Не понася проверки и съм-

нения в достоверността на
предложената от него инфор-
мация.
Изключва причинно-следстве-

на и всякаква емоционална и
духовна връзка между автор и
текст, придава авторитет на
всяко съдържание, ако е спа-
зена обективната, научната и
интелектуалната форма.
Не признава нищо, което не

е написано и/или признато ня-
къде от някого.
Често бърка информация и

факт със знание и умение.
МИШЕЛ

От разположението на Меркурий в личния хороскоп на човека правим изводи за характеристиките на човешкия ум, за начина на мислене, възприемане и асими-

лиране на знанията. Меркурий отговаря за всички комуникативни умения – говорене, писане, пеене, както и за обмяната 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 да възприемете 
по-добре самия себе си. Не е нужно да подражавате, не позволявайте да ви упрекват, че не сте с едни или с други качества. Оценете самите себе си та-
кива, каквито сте, и се отнасяйте с нужното уважение към вашата уникална личност. Ако не знаете в кой знак се намира вашият рожден Меркурий, изпра-

тете 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 по-

сочите и града, в който сте родени, точния си имейл (или стационарния си телефон). Или пък напишете всичко това в писмо до БЕЛА (1124 София, ул. „Загоре“ 4, 

ет. 2). Ще ви 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:
„Да започнеш на чисто“. Лавин (Аврил). Илиев (Константин). Перо. Букле. Скандал. Кун (Рихард). Отзвук. Енория. Час. Елам. Златар. Китан. Мая. Опака. Борг

(Бьорн). Асо. Ар. Марко. „Нина“. Запис. Ок. Кич. Щаб. Либия. Галера. О’Тул (Питър). Ад. Еница. Стас. Елуд. Бола. Ир. Антим. Секам. Рога. Илион. Реферат. Чад. Жа-

вот. Неролин. Анаероб. Катана. ИЛ. Торий. Гара. Икона.  

ОТВЕСНО:
Валута. „Омана“. Талант. Зак (Яков). Скрап. Лиани. Ао. Навло. Игрище. Стожер. Пиетет. „Ксара“. Инари. Кон. Злато. Бадем. Вой. Сван (Гунде). Роб. Уникум. Усет.

Елак. Деф. КА. Яшин (Лев). За. Кенар. Неделя. Барета. Савана. „Аполо“. Омара. Лотос. Кител. „Тони“. Цип. Рапон. Бунар. Лак. Секира. Икили. Очи. Струя. Кания. Цига-

нин. ООН. Сарач. Парад. Ла.
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Формулата е дълготрайна, не се размазва и не оставя следи, придава чувство на 
лекота и липса на излишно омазняване по кожата. Фон дьо тенът осигурява мек, 
равномерен и естествен тен. Специално разработена технология, която не позволява 
текстурата на продукта да оставя петна при допир и запазва цветовите пигменти. 
Със защитен фактор, който предпазва кожата от слънчевите лъчи.

Какво искам от фон дьо тена си?
Да е перфектен 24 часа.

Cristina Chiabotto е 
с фон дьо тен 24 Ore Perfect, номер 4.НОВО ФОН ДЬО ТЕН 24 ORE PERFECT

I T A L I A N  P A S S I O N  F O R  B E A U T YОфициален дистрибутор: Еверет София ЕООД, тел. 02/ 957 17 01
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ГРИМЬОРИТЕ ИЗПОЛЗВАТ ЦВЕТА ПО НОВ НАЧИН. MAX FACTOR СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ 
РЕВОЛЮЦИЯТА НА МОДАТА С НОВАТА СПИРАЛА ЗА ДЪЛГИ И ЦВЕТНИ МИГЛИ ОТ ПЕЧЕЛИВШАТА 

КОЛЕКЦИЯ MASTERPIECE. ПЪРВА СТЪПКА – БОГАТАТА ОСНОВА УДЪЛЖАВА МИГЛИТЕ СЪС 70%. 
ВТОРА СТЪПКА – ПЕРЛЕНИЯТ ЗАВЪРШЕК ПОДЧЕРТАВА ВАШАТА ИНДИВИДУАЛНОСТ ЧРЕЗ ИЗТЪНЧЕН 

ЦВЯТ. ДВЕ СТЪПКИ ДО БОЖЕСТВЕНИТЕ МИГЛИ. СТАНИ ЦВЕТНА. стани красива.

НОВИ ХОРИЗОНТИ
ОЦВЕТИ

НОВО СПИРАЛА MASTERPIECE BEYOND LENGTH

THE  MAKE-UP  OF  MAKE-UP  ART ISTS

играйте и спечелете 
новата спирала на www.tialoto.bg
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