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ече са известни имената на трите късметлийки, кои-
то ще бъдат поканени на юбилейното парти на списа-

ние ,,Бела“ през май 2008 г. Това са:
Румяна Цветева, учителка от Лом и носителка на

БЕЛА ПРИЗ 2005; Валя Иванова, дизайнер от Добрич и
носителка на БЕЛА ПРИЗ 2006; Надежда Стивасарска
от Пловдив, носителка на БЕЛА ПРИЗ 2007.
Очаквайте в бр. 5, 2008 г. на БЕЛА имената на 10-те най-
активни читатели, изтеглени чрез жребий, които ще полу-
чат ,,БЕЛА ПРИЗ 10 години“ и “ 10-ТЕ ГОЛЕМИ НАГРАДИ.ИИ
Отличените читатели ще получат и покана за юбилейно-
то парти на БЕЛА.

БЕЛА е любимка на много жени, които знаят 
и не знаят какво искат, но със сигурност 
искат да са специални. Поне за един ден. 

БЕЛА е любимка и на немалко мъже, 
не по-малко суетни от жените.

Мили приятели, жени и мъже, участвайте, попълвайте и
изпращайте талони на адреса на редакцията. Това ще ви 
даде шанс да сте сред късметлиите. Най-голям шанс ще 
имат участвалите с най-много талони. Всеки месец 10 от
вас ще получат обявените награди, а след 12-ия талон ще 
бъде излъчен носителят на годишния приз.

БЕЛА ще подари един специален ден, пълен с изненади и 
награди, на победителя от БЕЛА ПРИЗ 2008:

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 месец.

Талон № 3/2008

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

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

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

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

БЕЛА ПРИЗ 2008

И подаръци от:

книги от „Еднорог“

DVD-та от „Ай Пи видео“DVD-та от „Тандем“

продукти от Vitality

книги от „Хермес“

ГОЛЯМАТА НАГРАДА ОТ ТАЛОН № 2/ 2008 г., карта от салони за красота „Лорен“ – фотоепилация и фотопод-
младяване с апарат от най-ново поколение, печели Даниела Янева от София. Награди печелят още: Мария Йовкова от 

Пловдив, Нела Маринова от Каблешково, Милена Гунчева от с.Росица, Екатерина Пахова от Сунгурларе, Тошка Бончева

от Казанлък, Гергана Стефанова от Видин, Маргарита Стоянова от Сандански, Таня Михайлова от Варна, Вихра Кос-

тадинова от Пловдив и Светла Филева от Враца.

книги от „Бард“

книги от „Колибри“

Schwarzkopf

ГМС – Тошева и сие

ГОЛЯМАТА НАГРАДА ЗА ТАЛОН №3:
КАРТА ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ ОТ
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Темите
08в брой април 2008

БЕЛА КАЛЕНДАР

Великденски авангард 4д рд

АНТРЕФИЛЕ 

Жестокооо! 5

ХАЯ

На счупен нос – рязани уши 7у р у

ДИГИТАЛНИ ДВОЙКИ

За старите лампи и... завръщането 8р р щ

МОНИТОР

Знаехте ли, че... 10,

МОДА

5 тенденции за лято 2008 12д ц
Тоалети за кариеристки 14р р

БОЛНА ТЕМА

Да посееш бебе – да пожънеш бомба 16Д д
Серж Бедер: „Обучението съдържа насилие“ 17р д р „ у д р
Капризни и яростни хлапета 19р р

КРАСОТА И ЗДРАВЕ

Козметични „катаклизми“ 22„
Майсторка и клиентка 26р

Полемика
Солариумът – добър или лош 28р у д р

Грим
Любов по правилата и без правила 32р р

Коса
Решения, ако е тънка 34,

Фризьорски салон
Vertigesg  за ценители 36ц

Усмивката
Мъдреците 40др ц

Хранене
Д-р Веселка Дулева: „Вето“ на диетите 42Д р Ду „ д
Лятото стартира през април 45р р р р
Етикетите в помощ на отслабването 48щ

Без рецепта
Билколечение при рак на гърдата 50р р рд

Фитнес
Спортна разходка 52р р д

Начин на живот
Казана дума–хвърлен камък–окаменен свят 54ду р

Чичо Доктор
Болките, от които страдат всички 56, р д

Часът на психотерапевта
Епидемия от тревожност 58д р

ЗВЕЗДИ

Даниъл Дей-Луис, енигматичният 60Д Д у ,

ИНТЕРВЮ

Венцислав Петров: „Кавалер е главната роляц р „ р р
на мъжа“ 64

ДА ПОГОВОРИМ

Има ли лесен избор? 68р

Masterclass КАРИЕРА

Сменете тактиката 70

Самопознание
Изгубена в... семейния живот 73у

Микрофон за психолога
у р д 75И утре е ден у р д

ВЕЛИКДЕН

ц р р д р етОтец Любомир Братоев за дароветц р р д р
р 76на Възкресението р

ТЯ И ТОЙ

Ревността е... 78
Синдромът на Герда 81др рд

ДЕЦА

То е месия, то не е месия... 82,

ТВОЯ МИРА

Имам ужасни съседи! 86у д
За колите и мъжете 87

ИНТИМНО

Тегло в леглото 88
Особено положение 90
Класация на секссимволите 92ц

ПО СВЕТА

Писмо от Индия 94д

СПЕКТЪР

Горан Брегович беше тук 97р р у
Какво ново за четене, гледане и слушане 98, д у

Сцена 
Театрални новини 100р

БЕЛА КЪЩА

На гости на...
...Светла Иванова 102

Обзавеждане
Имиджът на вашия дом 104д д

Експертиза
Гладене по конец 110д ц

Домакиня
Новата двойка слуга–господар 112д у д р

Градина
Календар на градинаря 114д р р д р

Традиции
Празниците на април 115р ц р

В кухнята
Мраморен кейк 117р р
Основното блюдо за Великден 118д д

Вкусни маршрути
Кулинарната тактика у р
на Антимус Георгиадис 120у р д

Стъпка по стъпка
Царска Пасха 124Ц р

АСТРОНАВИГАТОР ЗА АПРИЛ

Професионални астропрогнози за всяка зодия р 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 Рак  142р р ур
КРЪСТОСЛОВИЦАЦ  144
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през април
Бела календарБела календарБела календар

Великденски
авангард Целият календар през април е 

доминиран от най-светлия празник 
– Великден, който тази година ще
се празнува на 27-и, 28-и и 29-и. 
Подхвърляме няколко идеи, с които 
да разнообразиш традициите. 
Защото те не са това, което бяха.

Станиолен блясък
Можеш да подредиш празничната маса аб-

солютно предвидимо, но защо пък да не им-

провизираш? Вместо да боядисваш яйцата, 

увий ги в разноцветни станиоли. Освен че 

ще ти спести време, този „декор“ ще ти 

вдигне рейтинга пред гостите – трапеза-

та буквално ще изглежда блестящо.

Пролетни 
цветя 
в каната
Живите цветя вкъ-

щи доставят особе-

на радост – нека на 

празничната маса 

те са колкото може 

повече. Яркоцветни-

те разкошни буке-

ти ще изпъкват още 

по-добре, ако са на-

топени в бяла порце-

ланова кана за кафе. 

По-дребните цветя

можеш да натопиш

пък в каната за сме-

тана.

Пасхално дърво
Боядисай с бял спрей едно клонче с по-причудлива фор-

ма. С дебела губерка акуратно пробий по една дупка 

(отгоре и отдолу) в няколко сурови яйца, изчакай теч-

ността да се отцеди, след което боядисай кухите че-

рупки в различни пастелни тонове (пастелните стоят

някак по-стилно!). Промуши тънки ширити през дупките 

на всяко яйце, като вържеш по един възел в единия край,

а другия завържеш за клончето. Закрепи цялата тази

„композиция“ в саксия с райграс.

На десерта аутфитът 
веният десерт ще стане празничен, ако го ИИ нннИ нИ нИ ннннИ нИИИИИИИ ИИИ И ай-ай-обиобиикнкнокннооооокно

игинално. Например шоколадовия кейк мо-сервирираш аш аш оророриририииори

сиш с туфичка разбита сметана и марципа-жешжеш да да укукукукрасрарарасассссср

нали знаеш, че истинският марципан е бялнов бобббббббб нбонбонбонбоббобобобобообоб н (н (н ((((((((н ( ((((((ннннннннннннннннн

ма нищо общо със социалистическото де-на на а цвяцвяцвяцвяцвявцвяцвяцвяцвяяцц т итт ит ит ит ит ит ит ит иттт иииииииии нннннняняняня нянннняяняння н мммммм

допче“!). Разлей в чинията и малко караме-ссесерсеререререрсерееересерерсерсссесесерсерсерсеррсерртчттчтчттчтттчтчтчтчттчттчтччтччтчтчтчтчччтттт е „е „е „е „РРРоРодододододР дддд

оследният щрих от десертния аутфит.ллллолололололовловловловловловловллоловллололлололооллолловллллллллллллл  си сисисисисси сисииисисиисииииисииисисисииисиисисииисиииррррроророоропроппррррророропрррроорррррррорроропоророрррорррррроророрроорррр  –  – –– ппппппп

Подарък за 
домашния 
любимец
Ако вкъщи си имаш

малко кученце, то

тази уютна постелка

от мек полар ще е от-

в к кличичличичличличлилилили ен ееененн неенннн н енннн ввевелеелвеллвелвелвелвелвеликдикдикдикдикдикдикдикдикддденсененсененсенснсссссенснсккики кикики ки ки кики по-по-по-по-ооппппо

дардардадаад рък ъкъкк за за за за за зазз негнегнегнегнегнего. о. о. оо.о. КучКучКучКучучучКучучКучетаетаетаетаетаетаа-

та интттттуитуитуиту ивнивнивно ро ро разбазбазазбаза и-и-и-

ратат кокой гй г й ги ои ои оои обичбичбичбича па па па повеовововвеовеовоо ---

че. Заатовтовтоввва на ннапрапраправиавииав  по попопопо-

стелкааата та та аа самсамма. а. МноМнноМн ггггоооо оо ггггогоо ггггооггггггогггггггоггогогогоог

е лесно.  ПрарарараПравишишиш дду ддупкиккикикиииииикииикикиикикииикиииии 

по попоопоп кракракракракраакраищаищаищаищаищаищаии та ттататататтт є, є, є, , прппрере-

караракака вашашаш пр пр пр прпррррррррез езезззззез еееееееее тяхтяхтяххтя  лелле леееен-ннн

титтти ттити ти ттттититтититттттитти тттттититтитититтиииттттти ттитити тии полпполполполполполполполполпололполполпололполполполлолполполполполполлполполпполлпололполппопополпоолполлполлпололполп лполарааааааарар арарррааааааррааааарр араааарарррараарааааарааарраар ааар в двв дв дв дв дв дв дв дв дв дв дв дв дддддв ддв дв дддв дв ддв дв двв двв ддв дв дв дввввввв дввв дв в ддддругругругругугругругругругругрругугругругругругругругругугругругуггругуругругугрругрругууругггрррругругругругругруругуругруругруурууууу  цвцвцвцв цвцв цвв цв ц цц ццц ц ц ццвцвцццц ят тттттттттт

иииии ги ги ги ги ги ги ги гииииииииииииии гиииииииии и ви вии ви ви ръзръзъззввашваш нананананананнананнанананааанаааааа ввввъвъвъъвъ въ въвъвъъвъъзезезелзелзелеелзе .
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АнтрефилеАнтрефилеАнтрефиле

М
сата 7 годишният син на една моя при
ятелка. Ама, удря, ви казвам – колкото
сила има. И се смее. По детски хитро-
вато се смее. 
Агресията му е подла и подмолна. При-

теснява ме, защото е маскирана, защо-
то ми прилича на притихнала, дебнеща
да убие лавина. Оставя ме без автори-
тет. Нищо че съм възрастна, много по-
възрастна – не мога да є скръцна със
зъби и да я прекратя с някое жлъчно ос-
троумие. Не бива да є отвръщам с аг-
ресия, защото не е възпитателно. Но
това момченце ме дразни, много ме драз-
ни. Усещам как ме подпалва желанието
да му обърша един шамар и да го нака-
рам да спре да тропа по масата. Засрам-
вам се от примитивния си гняв и до-
като се срамувам, майката на 7-годиш-
ния дразнител отваря с видимо безразли-
чие пакетче чипс и го тръсва на маса-
та пред сина си. Слава богу, идиотчето
(да, така го нарекох наум) се зае с яде-
нето на мазните картофи и ми осигури

щом като тя е част от човешката 
природа? „Тя не е вторичен, периферен, не-

значителен феномен. Нито пък артефакт – 

изкуствено или случайно проявление на чо-

вешката душа“ – пояснява психоаналити-“

кът Розалина Дочева по темата. И пра-
ви извода, зад който аз заставам плът-
но: „Няма нито едно неагресивно дете.“

И понеже не съм психоаналитик, мога 
да си позволя безотговорно да стигна 
още по-далеч в разсъжденията си – аг-
ресията е жестокааа! В прекия и в пре-
носния смисъл на тази дума. Изпълва те 
с размазващо доволство. И с достойн-
ство. И със самочувствие. Сещате ли се 
колко олекнали се чувствате след скан-
дал, когато сте натрили носа на някого? 
И колко удовлетворени, когато сте раз-
плакали някого? Да не говорим, че в ня-
кои ситуации бутането с лакти е един-
ственият възможен начин за придвижва-
не напред.
 „Няма да им се даваш на тези пикльо-

вци да те мачкат. Ти ли си най-големи-

с нея. „Щом те удрят, удряй и ти  е
нещо като неофициален химн на успява-
щите. Онзи, който подлага и другата си
буза за плесница, смятат за смотаняк и
респективно за лузър. Тогава какво да оч-
акваме от децата, след като ги обучава-
ме в такава „успеваемост“? И прави ли
сме да се възмущаваме от техния гняв
и от агресивното им поведение, щом
обиждането, нараняването, наругаването,
поругаването, притискането, натискане-
то, пребиването и даже убиването при-
емаме за жестокооо! Обаче да НЕ оби-
диш, наругаеш, нараниш, пребиеш и даже
убиеш някого, е МНОГО ПО-ТРУДНО от
обратното. Агресията според някои ней-
ни изследователи невинаги се изражда в
насилие, което звучи успокоително. И
ако не можем да я изкореним, защото е
неделима част от нас, тогава поне мо-
жем да є пресичаме пътя към превръща-
нето є в насилие. Постоянно. Това не е
жестокооо, а уморителнооо!

Мариана ЯНЕВА

ислите си, че щом детето ви не 
стреля с прашка по врабчета, не 
бие съучениците си и не скубе 
съученичките си, е кротко като 

агънце. Грешно мислите. „Дай да ям, дай 
да ям, дай да ям!“, удря с юмруци по ма-
сата 7-годишният син на една моя при-

време и спокойствие да продължа наум 
с анализа си. 
Не е ли лицемерно да обвиняваме деца-

та, че са жестоки истерични насилници, 
след като ние сме същите на квадрат? 
Възможно ли е да изкореним агресията, 
щом като тя е част от човешката

ят глупак в класа?“ – наставлява Ирина
своя племенник. 
Парадоксално, но обществото ни, от

една страна, толерира агресията като
стратегия и тактика за самоутвържда-
ване, а от друга, я осъжда и се бори
с нея Щом те удрят удряй и ти“ е

Жестокооо!
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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

Броеницата е пособие, изработено от връв с топчета или 
от кожа с възли и е предназначено за отброяване на мо-
литвите и поклоните. Чела съм, че наричат броеницата 
духовен меч, който се връчва при замонашване и напомня 
за вечната молитва. Казвам ви го, защото идва Великден 
и защото, преди да видя как ще сготви за „Вкусни марш-
рути“ в настоящия брой на „Бела“, видях един грък да си 
играе с броеница. Каза, че когато извади броеницата, мно-
го българи го гледат странно. Не знам за какво я използ-
ва тази броеница, но не беше за молитва и не беше точ-
но за игра. Струва ми се, че така този и вероятно мно-
зина други гърци се справят със стреса. Помагат си да из-
дишат стреса и като вдишат стрес, да издишат добрина. 
Какво правим ние, освен че гледаме странно, когато видим 
някого с броеница? Ние не можем да издишаме стреса пра-
вилно. Вдишваме го, което е нормално, защото животът е 
такъв, и издишваме агресия. Ето така. Вдишваме: „Девет 
души загинаха при пожар във влака София–Кардам. Таксиме-
трови шофьори, побързали „да вземат курса“ на изгорелия 
влак, който почти веднага след това катастрофирал в ре-
акцията на други, които пък се заели да снимат с мобил-
ните си телефони.“ Издишваме: „Откъде пък накъде прези-
дентът е намерил време за лов, когато държавата тъне в 
траур?“ Вдишваме: „Пирогов“ посрещна пласьори на дрога 
с отрязани уши. Мъжете станали жертва на новата мода 
в разчистването на сметки.“ Издишваме: „Тези пък защо 
не са ги гръмнали направо, вместо да им режат ушите?“ 
Вдишваме: „Децата от Могилино никой не ги ще, въпреки 
че една добра инициатива събра за тях доста пари.“ Из-
дишваме: „Малко ли есемеси изпратих за това Могилино, 
ами сега и в квартала си трябва да го приема?“ Вдишва-
ме: „Инженер без криминални деяния счупи носа и извади... 
стик за голф на журналиста Драгомир Симеонов, защото 
последният преместил огледалото на неправилно паркира-
ния автомобил на побойника.“ Издишваме: „Ами, Драго пък 
защо не го е набил тоя?“ Вдишваме стрес, издишваме агре-
сия. Вдишваме стрес, издишваме агресия. Вдишваме стрес, 
издишваме агресия. В почивките между тези серии пушим 
много и си мислим: „Какви са пък тия гърци? Какво се 
правят на интересни? Правилно казват, че днешните гърци 
си въобразяват, че прадедите са им бащи.“
Другите дишат правилно, ние изпушваме. Това правим и 

такива сме. Загинали, осиротели, осакатени, пребити, не-
щастни, агресивни, бездиханни от злоба, почернели от ци-
гари.
Сякаш някой е подлял киселина на българите преди Велик-
ден. 
Вместо да намерим начин да се справим с нещастията, ние 
ги вързахме на агресивни възли и започнахме да ги размах-
ваме току преди началото на великденските пости. Стя-
гахме ги с две ръце чрез медиите, обажданията в сутреш-
ните блокове, форумите или обикновените мисли, които се 
лутат в главите на хората. 
Нали знаете от фитнеса, че вдишването е на леката, из-
дишването – на тежката част от упражнението?! Да 
вдишваш стрес и да издишваш нещо, различно от агресия, 
е наистина по-трудната част на упражнението, с която 
ние не се справяме. Държавата ни е бедна, не сме трени-
рани и нямаме култура нито в траура, нито в благотвори-
телността, нито в разправата, нито в начините за спра-
вяне със стреса, нито дори в говоренето за тях. Затова 
заглавието ми вероятно ще ви се стори нескопосано, но 
го избрах, защото по звученето си прилича с „На гол зад-
ник – чифте пищови“. Сигурно изразът е стар колкото 
Освобождението, само дето от голия си задник не сме се 
освободили. На гол задник не можеш да извадиш броеница. 
Няма да е прилично, защото броеницата е символ. Неслу-
чайно едно от първите є предназначения е това на рели-
гиозен реквизит. И няма да ни отива, защото в светския 
си смисъл тя е символ на престиж и някакво спокойствие, 
което носи добрина и други неща, от които сме се осво-
бодили, а не е трябвало. 
Имам приятел, който често повтаря, че за да се промени 
един народ, той трябва да бъде заличен напълно. Не мисля, 
че нещо може да ни заличи повече от безумната агресия, 
която вдишваме и издишваме всеки ден. 
Не може да е вярно, че това сме ние. Не може да е вяр-
но, че това ни е родно. Не може да е вярно, че сме дива-
ци и варвари. По-добре наистина да бъдем заличени. И да 
умрем. За да възкръснем. После да си вържем гащите и да 
си развържем възлите.
И там някъде между правилата на фитнеса, броеницата на 
един грък и българската молитва да си честитим Великден 
и да се облажим с добро! 

Мирослава ИВАНОВАМирослава ИВАНОВА

НА СЧУПЕН НОС –
РЯЗАНИ УШИ

ДА СИ ВЪРЖЕМ ГАЩИТЕ ПРЕДИ ВЪЗКРЕСЕНИЕТО
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Дигитални двойкиДигитални двойкиДигитални двойки

К
арбитките и газениците се намират още в опустелите ста-

ри къщи на селяни с трудни характери, далеч от ослепител-

ния блясък на електричеството и модерната архитектура. 

Електрическите осветителни тела са ги изпратили в историята и

не ги чакат да се върнат обратно.

Газените лампи, както и карбитните вече не са за този свят, но 

им се живее, защото на нас ни се спомня. 

Ние ги подреждаме на припек като стари хора на пейка. Понякога

ги изнасяме само за снимка и даваме възможност на чужденците 

да опитат от нашето. Но старите лампи не са сувенири. Две 

неща им пречат да бъдат – ръждата и това, че все още служат,

макар че за тях служба не е останала много. Служат, за да напом-

нят за връщането. Връщането има смисъл само ако някой те чака. 

Да си дойдеш. За Великден.

Да си дойдеш и да те прегърне. Ако те чака старица, да се вдигне

на пръсти и да те прегърне. Да ти каже името и да ти го каже с

обич, защото те „обича, ама, обича“, както се пее в песента. После 

да те изпрати и да те чака да се върнеш пак. На двора, на прага, 

там, където всички сме българи. През това време да изрича име-

то ти. Ако си Иван, да каже „Иване“ или „Ванчо“. Така че да є стане

харно, което на езика на бабите в много краища на България озна-

чава да є стане добре.

Обикновено се вслушваш в песен или вглеждаш във фотография, ко-

гато видиш някаква истина. Истината за старите лампи е, че те

все още служат за нещо. Така ще бъде, докато нещото го изпиваш 

с глътките ракия и изтриваш със сълзите на спомена. И докато

обичаш, ама, обичаш. Както се пее в песента.

Страницата подготви Мирослава ИВАНОВА     Снимки8 Бела, брой 4 (122), 2008
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раме 

фска

гледна точка записки на турския

пътешественик Евлия Челеби, кой-

то през XVII в. в продължение на 40

години е пропътувал земите на Ос-

манската империя. „Стигнах в село

Кюселии. Има една добре изглежда-

ща джамия, която била построена 

от един благодетел на име хаджи 

Сюлейман. И има 50 хиляди алтъ-

на вакъф. Това село е разположено 

в една гора с гъсти дървета.“ Село 

Кюселии по-късно се преименува 

(името се превежда) на Голобрадо-

во, а в по-нови времена, и до днес, 

се нарича Гранит. Чирпанското 

село се споменава в учебниците по 

география заради факта, че там се 

намира най-старото дърво в Бъл-

гария. Според специалисти гранит-

ският дъб е най-старото дърво и в 

цяла Европа. 

Според някои изследователи дърво-

то съществува от около 30-те или 

40-те години на IV в. Други са по-ка-

тегорични и датират дъба съвсем

конкретно – 345 г. Ако се опрем на 

втората точна датировка, то гра-

нитският дъб е вече на 1663 години 

и е с 336 години по-стар от българ-

ската държава.

Първата снимка е правена през

80-те години на миналия век. А 

втората – миналата година. Умира

ли гранитският дъб?

Котдивоарци ли? 
Кот д'Ивоар е държава в Западна Африка, а

в превод от френски името є означава Бряг

на слоновата кост. Държавата е била френ-

ска колония и едва през 1960 г. става незави-

сима. Ако германците са от Германия, бълга-

рите – от България, гърците – от Гърция, то 

как да наричаме африканците, които идват от

тази държава? Преди да намерим отговора на

това наше чудене, научихме още нещо любопит-

но. През 1986 г. парламентът на африканска-

та държава приема решение, с което се забра-

нява преводът на името на страната на чужди 

езици. Оттогава повечето държави изписват

Кот д`Ивоар, а не Бряг на слоновата кост. Зна-

чи котдивоарци. Страната е известна с това, 

че е един от най-големите световни износите-

ли на какао и... футболисти. Дидие Дрогба, Ема-

нул Ебуе, Коло Туре и Соломон Калу са котдиво-

арци, които играят в едно от най-силните евро-

пейски първенства – английското.

Давай, Ланс!
„Ще спечелиш това състеза-

ние. Приведи се напред и се 

състезавай!“ Това казва на 

сина си майката на Ланс при 

едно от първите му състеза-

ния в Европа. 

Ланс Армстронг е роден в 

Тексас. Седем пъти печели Тур 

дьо Франс, едно от най-труд-

ните състезания – „най-изто-

щителното спортно събитие

на планетата“, както сам го 

нарича. „Пътят не може да по-

бере всички. Колоездачите не-

прекъснато се разместват, 

борят се за позиция. Това не е

Дисниленд, не е Холуивуд. Про-

четох някъде как съм прелетял

френските хълмове и планини. 

Но човек не прелита хълм. Той 

се бори с наклона бавно и бо-

лезнено и може би, ако се тру-

ди достатъчно упорито, го из-

качва преди останалите. Съ-

щото е и с рака.“ 

Много от бяганията на Ланс 

надвиват часовника. Обвиня-

ват го, че взима допинг. Ис-

тината е, че американецът

има изключителни постиже-

ния в този повече европейски

спорт, а резултатите му се 

изравняват и дори надминават тези на легендите в колоезденето Грег Лемънд и Мигел Ин-

дурайн. Най-големите си постижения Армстронг реализира, след като преборва изключител-

но тежка форма на рак на тестисите с разсейки в белите дробове и в мозъка.

Американецът официално слага край на кариерата си през 2005 г. Създава фондацията

Lifestrong, която започва да разпространява жълти гумени гривни със същия надпис. Идеята 

е на Ланс и Nike (един от спонсорите на колоездача). Жълти, защото това е цветът на фла-

нелката на победителя. Гривните струват един долар, средствата отиват за борба с рака.

Сведения за село Гранит намир

още в ценните от историограф

МониторМониторМонитор

Умира ли гранитският дъб
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МодаМодадааМодаааМоддаадаМодаааМодааааао ааао ааМ дМ дМодаа

ега в аванс
ите тенденции за лято 2008на Т п

Вече имаме отговори, какво Вече имаме отговори какво
ще обличаме през горещите 
месеци. И тези отговори 
пристигнаха директно от
модните подиуми в Париж,
Милано, Лондон и Берлин.

BALENCIAGA DRIES VAN NOTEN BALENCIAGA

Яркоцветие и много цветя
Лятото ще е сигнално ярко, изпълнено със самочувствие и желание за живот. Цветовете ще блес-

тят не само соло, но и в микс с други ярки. Яркоцветието е туширано от по-непретенциозните 

кройки на дрехите. Сатен е шампионът в материите на вечерните тоалети.

1

2

Флоралните щампи са не само върху 

роклите, но и върху късите панталони 

и блузите. И най-интересното е, че 

отрупаните с тях дрехи не е задължително

да се съчетават с дрехи в дюс цвят. Може и със 

себеподобни. Изобилието от цветя ще е тренди.

J. P GAULTIER D&G SWEET

Хиперхипи и етно
Тази тенденция ни подарява усещане за свобода. И за лю-

бов. Отличителните є характеристики са пищните поли и 

рокли на волани, миксът от принтове, свободно падащите

материи и, естествено, изобилието от ресни. 

Етното прави света да изглежда като голямо село. През

това лято то ще е обогатено с каскади от шифон, анимал 

принтове от Черния континент и с елементи от аутфи-

та на гейшата.

Сахара стилът това лято е в по-елегантна версия. Той е някак по-

чист и по-женствен. Колониалната екзотика е представена малко

по-цивилизовано.
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FURSTENBERG RYKIEL BUI DONNA KARAN BLUGIRL MARNI
..

Романтика 
и прозирност
УлтУлУлтранранранранрананежнежнежнежнежнежнитеитеититее мама мамаамате-те-тете-е-

рииири  дадададаватватватавата  ус усу ещаещаещащащащащ нененене не не зазазаза заа 

длеклекл отааао а и ии внавнанавнанавнавн сятсятсятсятсятс  една на нана

нова елегантностново а а еелеглегантаантан носност.т. .

ППрееливлививващиащите те те сесесе цвецвецвев --

товтоввее се са оа оотлитлиичитчитчител-ел-ел-ел

нанатата ха ххарааарактектектеерисррир тика

на новнововатаатаатаа ро р мантика. 

Пасстелтелтеллнитнитнн е тонове

са с запзапа азезеазезена н марка за 

тозто и стилилтилти . 

Шифонът, драпериите и буфан ръкавите са в духа на мечта-

телността. Екстра широките кройки и пищните детайли на 

блузите и горните части на роклите очертават силует като

от времето на романтизма.

RALPH LAUREN HUGO THOMMY HILFIGER

Цирк и други преобличания
Ромбове, рюшове, звездички и точки, ивици и панделки – това са новите „звезди“ на модния не-

босклон. Комбинирани с хипи кройки, те превръщат жената в строга директорка на цирк, в еле-

гантен Арлекин от женски род или във фантастичен клоун. Нека шоуто да започне сега!

Маскюлин детайлите не са новост в 

женската мода, но през този сезон ще

са суперактуални. Пак. Те работят в 

полза на едно друго преобразяване...

От Ралф Лоурен до Диор всички дизай-

нери акцентират върху образа на мо-

мичето, което изглежда като момче.

Най-важното за този имидж са ризи-

те с мъжка кройка на райета, блейзе-

рите със златни копчета, панталони-

ните a la Марлене Дитрих и ниските

сандали с равни подметки.

4

Холивудски блясък 
и повей от 50-те
Клошираните поли са отново тук. 

Талията е подчертана. Силно. Обе-

мът през летния сезон ще е супер-

тренди.

С помощта на екстрашироки колани може-

те да оформите най-женствения силует на

света – тип „оса“.

5
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ПСИХОМОДА

Д
а започнем с това, 
че чернят цвят, 
който бизнес дами-
те обожават, е про-

тивопоказан за всички, които 
ДД
искат да се издигнат в служ-
бата. Той се смята за емоци-
онален опустошител, „изсмук-
ва“ предприемчивостта, креа-
тивността и инициативата. 
За монахините, на които им 
се налага да потискат емо-
циите и желанията си, може 
и да е подходящ, но не и 
за деловите жени, които и 
без това живеят в постоя-
нен стрес. 

„НЕ“ 
НА ЧЕРВЕНОТО

Не е желателно да се ув-
личате и по червения цвят
– той разгневява и създава 
напрежение както за човека, 
който го носи, така и за хо-
рата около него.

ИДЕАЛНИЯТ ЦВЯТ ЗА ТОАЛЕТИТЕ 

НА „КАРИЕРИСТКАТА“ Е 

СВЕТЛОСИНИЯТ.

Съчетанието бяло–синьо съ-
що е допустимо, а и е акту-
ално през топлите месеци. Си-
ньото е цветът на водната
стихия. А според астролозите
водата управлява кариерата.
За да се изкачите по стълбата
на успеха, трябва да умеете да
се адаптирате добре – качест-
во, присъщо на водата, която
приема различни форми в прос-
транството и е всепрониква-
ща. Разбира се, не можете да
ходите всеки ден облечени в
бяло-синьо. Особено когато на-
вън е мрачно и студено.

СПОКОЙНО, ИМА И ДРУГИ 

ЦВЕТОВЕ, ПОДХОДЯЩИ 

ЗА АМБИЦИОЗНИТЕ ДАМИ – 

БРИКЪТ И ОРАНЖЕВОТО 

НАПРИМЕР НОСЯТ В СЕБЕ СИ 

ЕНЕРГИЯТА НА ВЛАСТТА. 

Жълтото и кафявото ни
даряват с мъдростта и спо-
койствието на земята и със
способността да поддържа-

ме добри отношения с хо-
рата около нас – нещо мно-
го важно в работна обста-
новка. 

ИдедеИИдеИдеИдеИИдеИдИдИддд алалеалееееа н зн зн зн зн знн зн зн а та та тоалоалалаалеттатае  на биизнзнес

дамдаматаатататататататааа е е е  е е е е  е  е свсвевевевесвесс тлотлотлтлтллтлотт от синиятиятиятиятяттт цвцвцвцвцвцв цвцв цв цвяяятятятятятятятятят

ТОАЛЕТИ ЗА

КАРИЕРИСТКИ
ЦВЕТЪТ, МАТЕРИЯТА И ЛИНИЯТА НА

ДРЕХАТА, КАКТО И АКСЕСОАРИТЕ СА ТАЙНИ 
ОРЪЖИЯ, КОИТО МОГАТ ДА РАБОТЯТ КАКТО 
ЗА ВАШАТА КАРИЕРА, ТАКА И ПРОТИВ 
НЕЯ. СТИГА ДА ВЯРВАТЕ, ЧЕ ДРЕХАТА 
ПРИТЕЖАВА И МАГИЧЕСКИ СВОЙСТВА.

обезсилва,ЧеЧерЧерррррреррният цвят „яяде“де“д  ененеерггиия и о

с дамизатзатзатзатттттттовава не е подподходходходящящ щ заза бизб нес
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Жълтото е на върха
на списъка с модерните за това 

лято цветове. То е цветът на

слънцето. Но е доста капризно за

съчетаване. В комбинация с бла-

городно сиво въздейства по-дело-

во. Бизнес дамите да избягват да 

го съчетават с яркозелено, защо-

то този ансамбъл е много фриво-

лен и някак несериозен.

Зеленото символизира усъ-
вършенстването и растежа, 
включително и в кариерата. 
То е символ на крепко здра-
ве. В зелено се обличат опти-
мистките. 

ЦВЕТЪТ НА МОРСКАТА ВЪЛНА 

(СИНЬО-ЗЕЛЕН) Е ЦВЕТЪТ 

НА КЪСМЕТА ЗА БИЗНЕС ДАМИТЕ.

Напредъкът в кариерата не 
бива да е стресов и скокоо-

бразен. Той трябва да се случ-
ва плавно и спокойно. Зато-
ва и

СИЛУЕТЪТ ТРЯБВА 
ДА Е СВОБОДЕН 

Но не разбирайте това бук-
вално и не бързайте да си ку-
пувате пищни поли с набори
и възшироки ризи – в офиса
тези дрехи са неуместни. Ако
работата ви е динамична, с
такъв тоалет ще изглежда-
те нелепо – като безгрижна
пеперудка. По-добре заложете
на неограничаващите движе-
нията жилетки (с дълъг и с
къс ръкав), на костюмите от
меки материи, на свободните,
но леко вталени ризи, които
изглеждат добре в съчетание
с права пола или със свободен
прав панталон.

ПО-СВОБОДНИТЕ КРОЙКИ ЩЕ ВИ 

ДАДАТ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОВЕЧЕ 

ГЪВКАВОСТ И АДАПТИВНОСТ – В 

ПРЯК И В ПРЕНОСЕН СМИСЪЛ. 

На бизнес дамите не се пре-
поръчват прекалено тесни
дрехи, които сковават движе-
нията – в това число тесни
поли от твърд плат и впи-
ти блузи.
Стигнахме до 

МАТЕРИИТЕ

Естествената коприна е ма-
гия, а памукът се асоциира с
лекота и топлина. Материя-
та табу е найлонът – облече-
ната в найлон дама изглежда
така, сякаш на нея не може
да се повери нищо отговор-
но. Забравете и за кожата – 
тя е агресивна. Подхожда на
рокерите, но не и на бизнес
дамите.

ОБУВКИТЕ

Безопасност и подкрепата 
на колегите ще си осигурите,
ако носите обувки с каишки
през глезена. Ако сте увере-
ни в себе си, вашата власт и
сила още повече ще утвърдят
островърхите обувки, напом-
нящи кинжали. По-внимателно
се отнасяйте към височина-
та на токчетата – прекалено
високите обувки създават ди-
сбаланс на работното място.

Обувките със стабилни, по-ни-
ски токове (до 5 см) са с 
много по-позитивно излъчване.

Актуалните
Тази пролет за съжаление най-

тренди са обувките на висо-

ки токове (10–12 см), акценти-

рани или в друг цвят, или 

чрез друга фактура (на-

чина, по който е обра-

ботена повърхността 

на тока). За щастие

дизайнерите са по-

мислили и за удоб-

ството – популярни

са също и ста-

билните токо-

ве с триъгълна

форма, скосе-

на надолу. Още

по-ефектно ще

изглежда кра-

кът ви в обувки, 

които са с такъв

ток, но и с мал-

ка платформа. T-образ-

ните каишки са хит. Дамите, 

които предпочитат равните

обувки, могат да избират измеж-

ду многото модели тип „балетна

пантофка“.

На гребена на модната вълна са 

обувките с остри върхове, но не

много удължени, каквито бяха 

преди години, а скъсени. Радикал-

ната алтернатива на заостре-

ните върхове са тези с квадра-

тен фасон.

Цветовете са ярки и смели, като

доминират жълтото и тъмноли-

лавото. Но те пък не са препоръ-

чителни за бизнес дамите. 

И накрая

АКСЕСОАРИТЕ 
Чантата – голяма и мека, с

възможност за носене и през

рамо. Прекрасно допълнение
към аутфита на „кариерист-
ките“ са шалчетата в сини
цветове, с щампи на морска
тематика. Брошките с форма
на дракон са нещо като та-
лисман за амбициозните жени
– драконът е покровител на
всички, които се стремят
към издигане в служебната йе-
рархия. От камъните най-под-
ходящи са прозрачният кварц,
лазуритът, аметистът и ак-
вамаринът. Те усилват инту-
ицията и умението ви правил-
но да виждате и да анализира-
те ситуациите.

Дора  АЛЕКСАНДРОВА

ъв ДомДомДоД иининиининиинниниииининииииинининиинниинннирарарараращращращащращраращращращащщрараращрарарр ототтттототоотооототооо о вввввввввъвъъввъъввъъъъв вв в

о евсивсивсивсивсивсивсииииииисичкчкчкчкичкикичкикикиичкчкичкикикичкичкичкичкикичкичкич иичкич нн нюню ню нюн ансансанса сссснссссснсииии сиии сииии ссссиииининнинньининнининииньнинньнььн ооооооооооооооооо

еж-цвцвецвецвеццвеццц тъттътътъттътътъттътт ккккккккк, к, кк, оййоййойойтйййтойтййййтоййойто ттттттооо зо ззо зо зоо ззоо зо зоо ззоооо ареареареареареареаререееееререееареарарееееееереееер жжж

твиеда да дада да ссъсъсъсъссъсъссъсъсъсъсъсссъсс сссасаса сас мочмомоччувувувувсувсувувсувсувувувувувсувсувссувссссссссуу ттттввтвтвтвтттвтвввтвттвтттвтттттвтттттттттттт

ристкажжжжжежежеженженженженжжеженжежжежежжжжженатаатаатаата ка кака какаакакакакакааакакакаааааааааакаккаааааариририририририериериериеррррриериеррррррр ррррррррррррррррррррррррр
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Д
етската агресия разтърсва най-
много нас, възрастните. От една
страна, ни изправя пред известно
чувство за безпомощност, от дру-

га, разбива идиличната ни представа за
ДД
детето като за невинно розовобузесто
херувимче. А от трета – може би да-
леч по-несъзнавано и подмолно, но винаги
неизбежно, даже и когато не сме пряко
засегнати в конфликта – отправя едно
запитване към „навътре-шното ни“: „А
каква е моята, твоята, нашата и изоб-
що на възрастните отговорност в цяла-
та тази ситуация?“
Предлагам веднага да отметнем смоки-

новия лист от очите си и незабавно да
погледнем на агресията фронтално. 

ТЯ НЕ Е НИКАКЪВ ЕПИФЕНОМЕН 
– т.е. не е вторичен, периферен, незна-
чителен феномен. Нито пък артефакт
– изкуствено или случайно проявление на
човешката душа. Тя е част от човеш-
ката природа. Само вметвам, че ако не
беше именно такава, щяхме ли да имаме
нужда и досега от нормативни предпи-
сания, които да я регулират – на геопо-
литическо, регионално, правно, религиозно,
морално и други нива?
Впрочем психоаналитиците отидоха още

по-далеч в теориите си, като настояха,
че всички до един сме носители на пър-

вични и разрушителни пориви, че те са 
представени още у новороденото, че те, 
така да се каже, се възпроизвеждат на 
бял свят с раждането на всяко следва-
що дете.

НЯМА НИТО ЕДНО 
НЕАГРЕСИВНО ДЕТЕ 

И още по-скандалното – първият обект 
на любов и омраза за бебето според Ме-
лани Клайн е не друг, а майката. Нейна-
та гръд се „разцепва“ на добра, когато 
задоволява, и на лоша, когато лишава. 
Този ранен конфликт ще доведе до раз-
граничаване на любовта от омразата, а 
неговото решаване ще моделира и бъде-
щите социални чувства и отношения. И 
няма да съществува по-сетнешна човеш-
ка продуктивност, в която агресията да 
не е намесена по един или друг начин – 
разбира се, в омекотен, социално прием-
лив вариант. Но по един или друг начин 
тя е и едно от първите неща, които 
всеки от нас ще жертва, за да се впи-
ше в обществото.
Когато Фройд е нарекъл детето „амо-

рално“, той не е визирал смисъла на 
„лошо“, а е имал предвид „извънморал-
но“, „непознаващо добро и зло“, „без пра-
вила“. Така е формулирал и смисъла на 
възпитанието – да ни въвежда чрез сис-
тема от норми и забрани в лоното на 

цивилизацията. Мисия, която се пола-
га първоначално на родителите. Те оба-
че са изкушени да приписват на дете-
то си всичките съвършенства на света,
да инвестират в него целия си несбъд-
нат нарцисизъм, да считат за нормално,
че „отказ от удоволствие, ограничава-
не на собствената воля не бива да ва-
жат за детето, законите на природата и

на обществото трябва да спрат пред него

(курсивът мой – Р. Д.), то трябва да ста-
не център на вселената“, по думите на
Фройд. То е негово величество Бебето
(His Majesty the Baby(( ). Ала подобно „все-
могъщество“ на детето е временно и
лимитирано до прага на дома. Щом рано
или късно детето прескочи този праг,
то с изненада ще констатира, че за ос-
таналия свят съвсем

НЕ Е „МАЛКОТО БОЖЕСТВО 
ОТ ВКЪЩИ“ 

И на причинената от това фрустрация
вероятно ще отвърне с агресия, е хипоте-
зата на френския психоаналитик Патрик
Деларош. Още повече – добавя той – в
условията на едно консуматорско обще-
ство, което щедро излага на показ проду-
ктите си. С това самото общество пре-
дизвиква ревност и благоприятства на-
силието, тъй като предлага изкушения с
илюзията, че предметът е на една ръка

Болна темаБолна темаБолна тема

ДЕТСКАТА АГРЕСИЯ Е ОТГОВОРНОСТ НА ВЪЗРАСТНИТЕ

„АГРЕСИВНИТЕ НАГОНИ СА ТЕЗИ, КОИТО НАЙ-ВЕЧЕ ЗАТРУДНЯВАТ И ЗАСТРАШАВАТ 
ЧОВЕШКОТО ОБЩЕЖИТИЕ; ПОТИСКАНЕТО НА АГРЕСИВНОСТТА Е ПЪРВАТА И МОЖЕ 
БИ НАЙ-ГОЛЯМА ЖЕРТВА, КОЯТО ОБЩЕСТВОТО ИЗИСКВА ОТ ОТДЕЛНИЯ ЧОВЕК.“

ЗИГМУНД ФРОЙД
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Д
етската агресивност
съществува, да. Тя ви-
наги е съществувала.
Струва ми се обаче, че

ако я превърнем в нещо, ко-

ето трябва задължително да 
бъде ръководено, това би ус-
ложнило нашата работа. Тук 
има клопка – ако искаме да 
направляваме детската 

е. И е достатъчно само да я
ш, за да го притежаваш. Затова
, че детето се изгражда как-
нова, което му даваме, така и
, което му отказваме, придоби-
змерения в актуалността.
т Брехт има една мисъл: „Каз-
ката, която отнася всичко, че
необуздана, а нищо за насили-

реговете, които я обгръщат.“
и се, че тя изразява най-добре
то понякога се случва в семей-
Защото всяка любов (даже ро-
та) е

ЕДНОВРЕМЕННО НЕЖНОСТ 
И НАСИЛИЕ 

жа опасност от натрапване. Тя
не без покана в интимността
о, особено на растящото дете,
очва вече да ни се „изплъзва“.
двид цялото това шпиониране
на на родителите, непрекъсна-

то подслушване на разговорите на дете-
то, тършуването из вещите му... Всич-
ко това е продиктувано от страха от
дрога, СПИН, секс, лоша компания и дру-
ги най-апокалиптични потенциални риско-
ве. Често юношата ще отговаря именно
с насилие на това фино притискане, кое-
то му отнема и минималното пространс-
тво, от което той така се нуждае в
момент, когато се опитва да се еман-
ципира от семейството. Така поне смя-
та д-р Деларош, когато говори за опас-
ностите от родителското (най-вече от
майчиното!) натрапване.
Отново според него в насилието се съ-

държа призив. Най-напред то е форма на
проява на човешкото същество, възмож-
ност да се покаже, че съществува, то-
гава, когато се смята за отхвърлено от

останалите. После то е начин да пока-
же, че нещо не е наред. Най-сетне – 

ТО Е И ПРОВОКАЦИЯ 
и по-скоро търсене на реакция от стра-
на на възрастния, на родителя. За жа-
лост понякога тази провокация се про-
валя – никой не я е чул и никой не є е 
отговорил. Тогава следва драматичното 
ескалиране на насилието и провокацията 
се превръща в апел за наказателна мяр-
ка. А няма нищо по-тревожещо от на-
силие, което доказва своята ефикасност, 
без да бъде чуто – то парализира всич-
ки и най-вече родителите. Такова наси-
лие се разпростира на улицата.
И накрая – ако погледнем изобщо на на-

силието през призмата на времето, ще 
е трудно да отговорим на баналния, но 
болен въпрос

ДАЛИ СЕГА ВЪРЛУВА 
ПОВЕЧЕ АГРЕСИЯ 

отколкото преди. Най-малкото защото не 
разполагаме с надежден индекс за сравнение. 
Струва ми се, че тя винаги е съществува-
ла като специфична форма на човешки из-
каз, но сега сме много по-„нетолерантни“ 
към нейните прояви. И няма как да бъде 
другояче, след като сме приели за свръх-
ценно всяко човешко същество.
Но много е възможно някогашната сила 

на бащиния авторитет да е овладявала 
в по-строги рамки агресивните нагони. 
Сега обаче казват, че модерността ни е 
белязана и от упадъка на родителския, а 
най-вече на бащиния авторитет.
Много е възможно също така еволюци-

ята на съвременното общество да моде-
лира формите на детското насилие. Ако 
преди децата размахваха пръчка и изваж-
даха агресията си навън (което не е чак 

толкова лошо!), днес ние им подаряваме
компютри, които им помагат да сдър-
жат насилието вътре в себе си. Тази
„вътрешност“ на агресията мен лично
ме притеснява много повече, защото ос-
тава скрита за погледа. И безгласна. От
друга страна – колцина от нас се замис-
лят за депресията, дрогата, алкохола,
анорексията като за автоагресия, като
за насилие, но обърнато навътре към
„аз“-а на детето?
Но когато посяваме бебе, едва ли си

представяме, че можем да пожънем и
бомба – ще си позволя да перифразирам
думите на английския педиатър Доналд
Уиникът. Защото не се раждаме родите-
ли, още по-малко възпитатели, а се пре-
връщаме в такива едва с появата на де-
тето. Може пък и в този смисъл Фройд
да е твърдял, че то е „баща на човека“.

Розалина ДОЧЕВА,

психоаналитик

разстояние
протегнеш
максимата
то чрез он
чрез онова
ва нови из
Бертолт

ват за рек
е буйна и 
ето на бр
Струва ми
онова, коет
ството. З
дителскат

ЕДН

Тя съдърж
е нахлуван
на детето
което запо
Имам пред
от стран
то подслуш

Серж Бедер е доктор по психология, университетски пре-

подавател и психоаналитик. Работи в психиатрична бол-

ница и в частния си кабинет в Бордо. Сред основателите

е на първия по рода си във Франция център „Родители–де-

ца“, който подпомага контактите между деца и родите-

ли след конфликтен развод в семейството. Ръководено от 

малка дискретна асоциация, това място приема по около 50–60 семейства

веднъж седмично. В него по предписание на съдия за няколко часа или през 

целия ден детето може да се срещне с родителя, с когото не живее, от ко-

гото е разделено (да отбележим – все по-често това е и майката!), с дядо-

вците или с бабите си. По модела на основания от д-р Бедер преди 20 годи-

ни център днес във Франция работят още около 80 такива средища.

СЕРЖ БЕДЕР:СЕРЖ БЕДЕР:  
ОБУЧЕНИЕТО СЪДЪРЖА НАСИЛИЕ

ТЪЙ КАТО МЯСТО КАТО ЦЕНТЪРА „РОДИТЕЛИ–ДЕЦА“ 
ФУНКЦИОНИРА В УСЛОВИЯТА НА НЕИЗБЕЖНА КОНФЛИКТНОСТ,Ф

ПОМОЛИХМЕ Д-Р БЕДЕР ДА КОМЕНТИРА ПРОБЛЕМА ЗА ДЕТСКАТА П

АГРЕСИЯ. И НАУЧИХМЕ, ЧЕ МАКАР И РАЗЛИЧНИ КАТО ОБЩЕСТВА, А

БЪЛГАРСКОТО И ФРЕНСКОТО ИМАТ И ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.Б
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агресия, ще се фиксираме вър-
ху нея, ще се превърнем в

„ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЗА РЪКОВОДЕНЕ 
НА НАСИЛИЕТО“ 

По-скоро си мисля, че е ва-
жно да се възстанови или да 
се направи опит да се въз-
станови словото, което цир-
кулира в общността на въз-
растните. И че точно гово-
ренето ще има ефект вър-
ху насилието сред децата и 
дори ще го измести. Напри-
мер в нашия център за срещи, 
който определено функциони-
ра в атмосферата на остра 
конфликтност, преди 15 годи-
ни имаше много повече ситу-
ации, свързани с насилие, сти-
гало се е даже и до намесата 
на полицията. Откакто ние, 
възрастните, разговаряме по-
между си, обговаряме нещата, 
така да се каже, въпреки че 
приемаме повече хора, имаме 
по-малко насилие и тревож-
ни ситуации. Детското наси-
лие и агресия зависят от кли-
мата, който се създава около 
детето. Ако той е гостопри-
емен, ако възрастните разго-
варят помежду си, ако си за-
дават въпроса, по какъв начин 
са вплетени във всичко онова, 
което се е случило, и имат 
добра воля да решат нещата, 
то това би резултирало в на-
маляване на агресията.
От друга страна, ми се 

струва, че през последните 30 
години социалната йерархия у 
нас е деградирала и „отрове-
на“. Преди три десетилетия 
например един учител, напус-
кайки училище и виждайки, че 
две деца се бият в училищ-
ния двор, нямаше да се запита 
дали е на служба или не, дали 
това се случва в работното 
му време или не. Той щеше да 
разтърве децата, а на другия 
ден щеше да говори с тях за 
случилото се. Сега нещата са 
толкова усложнени, че учите-
лят по-скоро би си казал:

„ТОВА НЕ Е УЧИЛИЩНО 
ЗАДЪЛЖЕНИЕ!“

И би извинил ненамесата си 
с това, че е в извънработ-

но време. 
Мисля си също, че същест-

вува насилие, което е присъ-
що, което съпровожда проце-
са на научаване, на обучение.
Защото да се научиш да пи-
шеш, да се научиш да четеш,
не е никак лесно – сблъскваш
се с правила, със своята без-
помощност.
Виждали сте деца, които

плачат, защото са сигурни, че
няма да успеят да се справят
на определен етап от науча-
ването, че никога не биха се
справили, защото им се стру-
ва прекалено сложно. Мисля, че
няма как да смекчим това на-
силие и че то ще продължа-
ва да съществува. От друга
страна обаче, не намирам за
уместно да се търсят и при-
лагат преимуществено мето-
ди, които превръщат обучени-
ето в игра, в развлечение. По-
скоро би трябвало да се гово-
ри с детето по някакъв та-
къв начин: „Осъзнаваме, че ти
е трудно, но няма да те оста-
вим сам в тази трудност, ще
те придружим. И ние, възраст-
ните, които днес знаем много,
когато сме били малки, досущ
като теб нищо не знаехме. На-
учихме го постепенно.“
Освен това като резултат

от всичките реформи, през
които мина нашата образова-
телна система, днес тя про-
извежда деца, които в универ-
ситета са неспособни да пи-
шат, без да допускат право-
писни и граматични грешки.
Очевидно има проблем.

И ВСИЧКИ СА НЕЩАСТНИ 
Мисля, че децата се чувст-

ват предадени от възрастни-
те, които представят обуче-
нието като игра, но само до
един момент. После внезапно
заемат сериозна поза и каз-
ват: „Стига толкова, дотук,
няма повече да ви придружа-
ваме в този процес. Трябва да
се научите да учите сами.“
Това според мен поражда на-
силие. 
От друга страна, и препо-

давателите са депримирани и
обезкуражени, защото имат
чувството, че изразходват

ене р г и ята
си напразно, че
са се провалили,
след като за 5–6
години не са успе-
ли да ограмотят 
децата. И двете 
страни – на обуча-
ващите и на обучавани-
те – страдат от тази ситуа-
ция, която от своя страна ге-
нерира насилие, агресия.
Да не пропускаме и 

СОЦИАЛНИЯ ФАКТОР 
Франция е силно белязана

от безработицата. Някога,
когато децата се учеха добре,
те бяха сигурни, че един ден
ще имат професия, която да
им осигурява прехраната. Днес
всички деца практически по-
знават печалния опит да имат
по-голям брат или сестра, ко-
ито не намират работа, или
родители, които са безработ-
ни от 5–6 години. Ето защо
много деца се бунтуват сре-
щу упреците на възрастните
с позата: „Не мога повече да
ти имам доверие!“ Затова с

децата трябва да се разгова-
ря отговорно. В никакъв слу-
чай възрастните не бива да
им спестяват проблемите си.
Напротив – те могат да бъ-
дат споделени по съответния
начин: „Да, вие сте деца, ние
ви уважаваме, но има прави-
ла, има граници, това е така
и не може да се постъпва
другояче. И ние няма да сме
съгласни вие да прекрачите
тези граници.“ Това извиква
чувство на сигурност у де-
цата, защото те имат нуж-
да от ясни ориентири, около
които да се структурират.
Инак изпадат в състояние на
несигурност, на безпокойство,
което буквално ги изстрелва
в полето на агресията.
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Н
аблюдавайки детето 
си, родителите по-
някога виждат, че 
то често проявява 

агресия и съвсем не е склон-
но към щедрост. Например за 
нищо на света не отстъпва 
играчките си на другите деца, 
което е съвършено нормално. 
Защото почти всички деца на 
2–3 години са яростни соб-
ственици и по своя воля ни-
кога не се разделят с любими-
те си предмети за игра.

КАК СЕ РАЖДА 
АГРЕСИЯТА

Често обаче, играейки заед-
но, децата си „крадат“ иг-
рачките, което, естествено, 
дава повод за обиди и плачо-
ве. На тази възраст детето 
все още не е умее да се кон-
тролира и като нищо може 
да удари онзи, който се оп-
итва да му издърпа любимо-
то забавление от ръцете. Ако 
не успее да отстои със сила 
правата си, то изпада в ис-
терия, придружена със силен, 
неистов плач. Когато наблю-
дават тези сцени, по-чувст-
вителните майки основател-
но започват да се притесня-
ват дали тяхното чедо няма 
да се изроди в 

НЕПОПРАВИМ 
ХУЛИГАН 

Но не бива да се забравя, 
че във възрастта между 1,5 
и 3 години малчуганите прос-
то още не са свикнали да об-
ръщат внимание на чувства-
та на околните. И ако им 
се стори, че някой наруша-
ва техните права, се сбиват 
егоистично и безцеремонно.

Но как да постъпят роди-
телите, ако детето им не
се разбира с връстниците си
и е в постоянни конфликти
с тях? Всеки път да го на-
казват, не върви. Когато то
се държи агресивно, по-добре
е да се опитат да го дръп-
нат настрани и спокойно да
му обяснят, че да се постъп-
ва така, е неправилно.

АКО ТОВА НЕ ПОМОГНЕ

И ДЕТСКИТЕ КАПРИЗИТЕ 

ПРОДЪЛЖАВАТ, ВИ СЪВЕТВАМЕ 

ДА „ВНЕДРИТЕ“ ПИТОМЕЦА СИ В

КОМПАНИЯ НА ПО-ГОЛЕМИ ДЕЦА.

Те, първо, са по-отстъпчиви,
и второ, могат да се контро-
лират, охотно общуват с по-
малките и са готови да от-
говорят на всички техни нес-
кончаеми въпроси, започващи
със „защо“, тъй като това
е повод да се докажат като
по-възрасти. Приятно им е да
показват своя авторитет.
Агресивното дете обикно-

вено си избира жертва сред
компанията от деца, с които
играе, и започва да се проявя-
ва като палач.
В този случай е по-добре да 

се погрижите „жертвата“ и
„палачът“ да не се срещат
въобще за известно време,
като отведете малкия побой-
ник (или побойничка) на село
при баба например. 
Ако продължават да бият 

и обиждат другарчетата си,
трябва да ги заведете при
психолог. Само той ще може
да различия дали проявяваната
от тях агресия е в рамките
на нормалното, или е откло-
нение от нормата.

ЗА ВОЕННИТЕ ИГРИ

Децата са влюбени в тях.
Особено момчетата. Играчки-
те оръжия ги привличат като
с магнит. Този детски инте-
рес се проявява още на 3-го-
дишна възраст. 

МНОЗИНА СПЕЦИАЛИСТИ 

ПО ДЕТСКА ПСИХОЛОГИЯ СМЯТАТ

ОБАЧЕ, ЧЕ ТЕЗИ ИГРИ МОГАТ ДА

БЪДАТ И ПОЛЕЗНИ, ЗАЩОТО ИГРА-

ЯТ РОЛЯТА НА ОТДУШНИК ЗА ОТ-

РИЦАТЕЛНАТА ДЕТСКА ЕНЕРГИЯ.

Един вид се явяват гръмоот-
води за детската агресия. Но
проблемът е в това, че де-
цата често не виждат гра-
ницата между играта и ре-
алността и това, което за-
почва като безобидно забавле-
ние, може да прерасне в сери-

озен проблем. Затова родите-
лите са длъжни да контроли-
рат наследниците си по време
на играта и даже да прекра-
тят играта, ако тя започне
прекалено да ожесточава мал-
кия играч. Категоричните за-
брани обаче едва ли ще помог-
нат. По-добре се постарайте
да отвлечете вниманието на
детето с нещо друго. 
Военните игри имат и още

една лоша страна: често де-
тето така се възбужда по
време на играта, че не може
да заспи. Затова е по-добре
тези шумни „военни“ развле-
чения да се планират за пре-
ди обяд или поне за началото
на следобеда. Тогава изобили-
ето от силни впечатления
няма да попречи на малкия/

КАКВО ДА ПРАВЯТ РОДИТЕЛИТЕ ИМ
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малката да заспят вечерта. 

СКЛОННОСТ 
КЪМ ИСТЕРИЯ

Във възрастта между 1 до 
5 години децата са много въз-
будими и обидчиви. Даже дете 
със спокоен характер може 
понякога да се държи исте-
рично. С някои от тях това 
се случва прекалено често, ко-
ето няма как да не обезпокои 
родителите. 

НО СПЕЦИАЛИСТИТЕ СМЯТАТ

СКЛОННОСТТА КЪМ ИСТЕРИЯ

НА ТАЗИ ВЪЗРАСТ ЗА НАПЪЛНО 

НОРМАЛНО ЯВЛЕНИЕ. ЧРЕЗ НЕЯ 

ДЕТЕТО ОСВОБОЖДАВА НЕРВНОТО 

НАПРЕЖЕНИЕ, С КОЕТО ОЩЕ 

НЕ УМЕЕ ДА СЕ СПРАВЯ.

Истерията е необходима на 
неукрепналата му психика, за 
да се освободи тя от посте-
пенно натрупващата се отри-
цателна енергия. За родите-
лите, естествено, тя е не-
приятна и изнервяща. Поводи-
те за истерията са различни: 
мама не е дала нещо вкусно 
или не е купила любима вещ, 

някой е отнел любимата иг-
рачка или е обидил детето. 
Специалистите са единодуш-

ни – в никакъв случай родите-
лите не бива да удовлетворя-
ват веднага каприза на отро-
чето си, защото, ако то „на-
души“ родителската слабост,
и занапред ще устройва исте-
рии по всякакви поводи. По-
добре е да изчакате, докато
малкият скандалджия се нак-
рещи и натропа с крак, а след
това внимателно 

ПРЕВКЛЮЧЕТЕ 
НА КОМПРОМИС 

като едновременно с това се
стараете да отвлечете вни-
манието на детето към нещо
друго. Ако капризникът вече
се е уморил да се възмущава и
е разбрал, че едва ли ще успее
да отвоюва нещо с такова
поведение, той в някакъв мо-
мент ще се съгласи на предло-
жения от вас вариант.

ГЛАВНОТО Е ДА НЕ ЗАСЯГАТЕ 

САМОЛЮБИЕТО МУ И ДА МУ 

ОСТАВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТ 

ЗА „ОТСТЪПЛЕНИЕ“.

Държейки на своето, родите-
лите не бива да си изпускат
нервите. И не бива да отго-
варят на истерията с исте-
рия, защото тогава се получава
така, че възрастният се държи
не по-умно от самото дете.
Естествено, понякога е неис-
тово трудно да се запази спо-
койствие, но ако се накрещите
на детето или го нашляпате,
нищо няма да спечелите.

МНОГО ПО-ГОЛЯМ ВЪЗПИТАТЕЛЕН

ЕФЕКТ ИМА СПОКОЙНИЯТ, 

НО ТВЪРД ГЛАС И СТРОГОТО 

И УКОРИЗНЕНО ИЗРАЖЕНИЕ 

НА ЛИЦЕТО. 

СПЕКТАКЪЛЪТ 
„КОЙ ЩЕ ПОБЕДИ“
Първите изблици на ярост

се наблюдават при съвсем
малки деца на възраст до 2
годинки. Много често гневът
им е насочен към неодушеве-
ни предмети: масата, в коя-
то детето е ударило коляно-
то си, или вратата, прищипа-

ла палеца му. Но те са скоро-
течни, минават бързо – така,
както и възникват. Поняко-
га формите на протест на
детето хвърлят родителите
в ужас и провокират неедно-
значна реакция. Видът на бие-
щото главата си в пода дете
провокира срам у възрастни-
те (какво ще кажат хората)
и страх за здравето на дете-
то. Затова майките и тат-
ковците тръгват по най-пре-
кия път – изпълняват бързи-
чко желанията на децата си,
макар че ги мъчи въпросът:
„А не беше ли по-добре да го
набия?“ И това, и другото
са крайности. Трудно е да се
провери, но в подобни момен-
ти вие виждате добре рази-
грана сцена. Наблюдавайте я
внимателно. Не е изключено
да забележите хитрите очи,
които също така внимател-
но наблюдават вашата реак-
ция. Което означава, че тя
е много важна, че тя е оп-
ределяща.
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С
ъщинската пролет в България
настъпва едва през април. По-
стоянните температурни коле-
бания през март и натрупалата

се през зимата умора се проявяват сега
във вид на разнообразни козметични „ка-
таклизми“. Целулитът и излишните ки-
лограми започват да ни притесняват ся-
каш повече. Лицето ни изглежда уморе-
но, погледът – вял, косата – „залиняла“,
а ноктите през април и май се нуждаят
от заздравяване, защото се чупят (це-
пят) много лесно. За да се справите с
тези априлски неволи, трябва да стар-
тирате възстановяващи интензивни гри-
жи с витаминни и подхранващи маски за
лицето, с тонизиращи кремове за тяло-
то и със заздравяваща косъма козметика
за коса СЕГА!

За жалост обаче само козметиката
няма да ви помогне. За да съхраните
красотата си, ще се наложи да спазва-
те диета или поне да се храните по-
здравословно. 

СТАРАЙТЕ СЕ (НАПРАВО СИ ПОСТАВЕТЕ

ЗАДАЧА!) ДА НЕРВНИЧИТЕ ПО-РЯДКО, 

ЗАЩОТО ПОСТОЯННИЯТ СТРЕС РАЗСТРОЙВА

НЕРВНАТА СИСТЕМА, А ТОЧНО ТЯ ОПРЕДЕЛЯ

СТЕПЕНТА НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА КОЖАТА.

Емоционалното и нервното претоварва-
не могат да провокират спонтанни за-

червявания, раздразнения и даже алергич-
ни реакции. Съществено влияние върху 
състоянието на кожата оказва и натру-
палата се през зимата шлака в органи-
зма. Спазването на великденския пост не 
е по силите на всекиго, но няколко раз-
товарващи дни през април ще подкрепят 
организма ви в каузата за елиминиране 
на токсините. За да стопите излишни-
те килограми, ще се наложи да поспор-
тувате. Заради заседналия начин на жи-
вот през пролетта започват прблеми-
те с микроциркулацията, което води не 
само до напълняване, но и до образува-
не на целулит.

ЗА ПОДОБРЯВАНЕТО НА КРЪВООБРАЩЕНИЕТО 

И НА ЛИМФОПОТОКА СЕ ДОВЕРЕТЕ 

НА МАСАЖИТЕ

Тях можете да ги правите не само в 
beauty салоните, но и сами вкъщи. Про-

блема с интоксикацията на кожата ре-
шават ефективно почистващите козме-
тични маски и процедури. Но за да е
по-видим резултатът, трябва да ги пра-
вите системно. Не забравяйте и за ви-
тамините, защото пролетната авита-
миноза засяга на практика всички хора.
Най-полезните витамини са складирани
в „живите“ плодове, зеленчуци и зеле-
ни подправки. 

ВИТАМИНИТЕ, КОИТО ОРГАНИЗМЪТ

ПОЛУЧАВА ОТ ХРАНАТА, СЕ УСВОЯВАТ 5 ПЪТИ 

ПО-ДОБРЕ ОТ ВИТАМИНИТЕ НА ТАБЛЕТКИ.

АКО ВАШИЯТ 
ПРОБЛЕМ Е...

...ИЗЛИШНО ТЕГЛО И ЦЕЛУЛИТ

Всяка пролет милиони жени се сблъск-
ват с вечния въпрос, защо и откъде се

Красота и здравеКрасота и здравеКрасота и здраве

ПРОЛЕТТА СЕ ОТРААЗЯВА 
ЗЛЕ НА ВЪНШНИЯ НИИ ВИД

ННЕ, НЕ ВИ СЕ СТРУВА – СЕГА КОСАТА, 
НОКТИТЕ И КОЖАТА ВИ НАВЯРНО 
ВИДИМО ИЗГЛЕЖДАТ КАТО БОЛНИ. 
НО АКО ПОЛОЖИТЕ ПО-СПЕЦИАЛНИ 
ГРИЖИ ЗА ТЯХ, ЩЕ ГИ СПАСИТЕ ОТ 
НЕПРИЯТНИТЕ ПРОЛЕТНИ „СТРАДАНИЯ“.
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взеха тези килограми в повече. Бързаме
да ви успокоим, че е нормално в нача-
лото на пролетта теглото ви да се е
покачило с 2–3 кг. Това напълняване се
обяснява с факта, че през зимата орга-
низмът работи в друг режим. За поддър-
жане на топлорегулацията при минусови
температури на него му трябват повече
сили и енергия, което означава и повече
калории. Да намалите обиколката на та-
лията и бедрата и да се справите с це-
лулита, ще ви помогнат антицелулитни-
те средства – гелове, кремове и маски.
Ефектът от прилагането им ще бъде
много по-осезаем, ако паралелно с това
си направите и няколко антицелулитни
процедури в козметичен салон и редовно
ходите на фитнес.

Магданоз срещу 
портокалова кожа
Това е стара рецепта против целулит: 1 с. л. 

нарязан на ситно магданоз се залива с вря-

ла вода. Изчаква се 5 минути, след което теч-

ността се прецежда. Отварата се пие поне 2 

седмици – по 1 чаена чаша всеки ден. Но не е 

препоръчителна за бъбречно болни хора, както 

и за бременни жени.

...УМОРЕНА КОЖА 
И ИЗТОЩЕНА КОСА

През пролетта кожата на лицето е
по-обезводнена и по-отпусната. В случай
на обща авитаминоза, какъвто се наблю-
дава сега, полезните вещества постъп-
ват първо в жизненоважните органи на
тялото и чак след това – в клетките
на епидермиса. Затова допълнителните
доставки на витамини, минерали и дру-

ги подхранващи вещества за кожата са 
толкова важни в този момент. Използ-
вайте задължително нощни кремове за 
лице, дори и да не го правите през друго 
време от годината. Те ще подпомогнат 
регенерирането на кожата. Когато спим, 
всички регенериращи процеси в епидерми-
са се случват по-бързо, отколкото през 
деня, и кожата ни усвоява по-добре до-
ставените є полезни вещества.
Дефицитът от витамини оказва вли-

яние и на състоянието на косата. Ако 
при ресане върху четката ви остават 
цели кичури, значи косата ви се нуж-
дае от специални възстановяващи гри-
жи. Най-важният витамин за здравата 
коса е витамин B6. Той често присъст-
ва в лечебните шампоани и в подхранва-
щите маски. А за подобряване на расте-
жа на косата специалистите препоръч-
ват няколко пъти в седмицата да прави-

те лек масаж на скалпа. Масажът подо-
брява кръвообращението, активизира об-
мяната на веществата и подпомага от-
делянето на мъртвите рогови клетки.
Прави се с възглавничките на пръстите
– с бавни, ритмични кръгови движения.
Първо погладете и разтрийте кожата
в областта на челото и слепоочията, а
след това – и кожата на темето. Ма-
сажът на скалпа е противопоказан при
наличие на кожни заболявания, травми на
главата и хипертония.

Чудо шампоан 
за изтощена коса 
Смесете 1 ч. л. от шампоана, който използва-

те, с 1 с. л. желатин на прах. Нанесете сме-

ста върху косата и изчакайте 5–10 мин. След

това направете нежен масаж на корените, но 

не търкайте прекалено силно. Измийте косата 

с хладка вода и изчакайте да изсъхне на въздух.

Ще останете изненадани от резултата. 

Шокова акция с DEBORAH
 асовият крем за моделиране на тялото24-24-2224-24 чачачачач е разработен за кожа,

зположена към образуване на мастни депа. Моделира силуета,препрепререпрепредрадрадрадраарадрадраззззз

намалява обиколката на бедрата и талията, изглажда, стяга видвидвидвидидимоимоимоимо нн  н

кожата само за няколко седмици. Съдържа кофеин, и ои опъвпъвва а Algisium C

жа еластичността на кожата),(по(поддъддъдъдд жржржрж Loporeductyl (пролипозом, койтоl

ва мастните клетки, както и натрупаните токсини в междукле-препремахмахм ввв

е пространства).тъчтъчтъчтт нитниттт

 ниращата пяна за тялоДреДрер нн  „лекува“ проблеми като целулит, задър-

 вода, подпухналост и подути крака. Представлява немазна фор-жанжанне не наа

ято придава на кожата свежест и копринена мекота. Благодаре-мулмула, а, коякоя

охлаждащия є ефект краката стават по-стегнати. Съдържа кок-ниение нананаа о о

т активни молекули, извлечени от конски кестен, кипарис и липа. тейтейтейтейтетейтейл ол олл ол оттттт

се сутрин и вечер с нежни масажни движения.НанНанасяася с с

Здраве за косата с VITALITY’S

 ктивно подхранващ флуид (АкА NUTRIACTIVE ((

FA) LILINFN
фата е изключително подходяща заЛимЛимффф

тановяване на структурата на косъ-възвъ ст

ри цъфтящи краища – създава защи-ма ма прпр

филм, който обвива косъма, изглаждатентен ф

щата му и го изолира от вреднитекракрараищищщ

ни въздействия. Продуктът съдържа вънвънвънвъншншшнш

маслиново масло и провитамин В5. ощеощеощощощощощ  м 

 за ЦенЦеЦеенЦеЦеЦе ааа 30 ml: 16,80 лв.
 ктивно подхранващ серум АкАкАк

(((( TRIACTIVE SERUM)NUNUNUUNUNNUUTTTTT(((((

раториите на Vitality'sЛабЛабЛабЛаабЛаЛ ббоорор

адоха продукт с изклю-сссъсъзсъзъзда

лна концентрация на читчитчитееел

миди за съживяване насерсерамамам

щени коси. Активнатаизтттощощ

авка креатин регене-съсъссс татат

и защитава структу-ририррр а а а 

 на косъма от вред-ратр ттаааааа

 външни въздейст-нититтттееее

Маслото от макадам и виявияияя. М. М. М. ММММ

итамин В5 подхранватпрпрпророоовиви

бочина, хидратират и в в дв дддълълбъл

ават еластичност напрприририир дада

ма.кососсоск ъм Цена за 4x10 ml:
0 лв.22222222 ,44
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...ПРЕКАЛЕНО СУХА КОЖА 
НА ТЯЛОТО

Вълнените пуловери, херметичната то-
плина, която са създавали дебелите дре-
хи през зимата – всичко това изсуша-
ва и травмира кожата на тялото. Като
прибавим и лошия навик на жените да се
грижат повече за лицето си и да прене-
брегват кожата на тялото, положение-
то става неспасяемо. За да можете без
притеснение да се разходите по бански
край морето след няколко месеца, тряб-
ва да започнете ухажването на кожата
на тялото точно сега, през април. Най-
потърпевша от авитаминозата и сухо-
тата е кожата на коленете и на лакти-
те. На тези участъци трябва да обър-
нете повече внимание, тъй като те не
са снабдени с жлези, произвеждащи се-
бум. За да са по-ефективни овлажнява-
щите козметични средства, нанасяйте
ги на влажна кожа. Редовният самомасаж
ще подобри микроциркулацията.

И спа процедури
Спа е система за очистване, овлажняване и

детоксикиране на кожата на тялото. А така

също и за успокояване на нервната система. 

Спа масажите с горещи етерични масла не 

само подпомагат овлажняването на кожата на

тялото, но водят и до подобрение на състоя-

нието на гръбначния стълб и ставите. Пилин-

гът със стружки от кокос, масло от жожоба 

и лечебни треви почиства кожата в дълбочи-

на, без да я травмира. В спа салоните се пред-

лагат и укрепващи процедури за косата, как-

то и възстановяващи процедури за ръцете и

стъпалата.

Екстра порция влага
ЕнеЕнЕ ргиргигизирзирзирзи ааащищищииащият ятят яят оооовлооовло ажняващ
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хидратация. Той е с флуид-

на текстура, която оставя

кожата мека, овлажнена,

сияеща и защитена от аг-

ресията на околната сре-

да. Съдържа масло, извле-

чено от арктически чер-

вен плод, което е богато

на токоферол (от семей-

ството на витамин Е), кой-

то е мощен антиоксидант. 

Освен това масло от маслино-

во семе, масло от шея, Fucogel 1.5 P (полиза-P

харид, получен по биотехнологичен път) и ес-

тествен екстракт от захарна тръстика.

BRONNLEY „ЗА БЪДЕЩЕ БЕЗ СТРАХ 

ОТ РАК НА ГЪРДАТА“ 
За първи път българско розово масло се включва 
в кампания, която обръща внимание и на мъже-
те в превенцията на болестта
Асоциацията на пациентите с онкологич-
ни заболявания (АПОЗ) и марката козмети-
ка за баня и тяло, препоръчвана от английско-
то кралско семейство – Bronnley („Бронли“), 
стартираха национална благотворителна кампа-
ния за превенция на рака на гърдата, която е 
част от международна кампания за превенция
на болестта чрез дарение на специално разра-
ботена серия продукти с българско розово мас-
ло. Колекцията се нарича Forever Rose и е по 
поръчка на Английската асоциация за борба с 
рака на гърдата, чийто патрон е принц Чарлз. 
У нас обаче кампанията стартира няколко ме-
сеца по-рано, отколкото във Великобритания,
и е първата, която се обръща и към мъжете
и тяхната роля в превенцията на това жен-
ско заболяване. 
Всеки може да се включи в благотворителна-
та инициатива, като купи и подари на своята 

любима, близка или приятелка лосион за тяло,
душ-гел, комплект сапуни с формата на сър-
це или един викториански сапун Forever Rose –
деликатно напомняне да си направи профилак-
тичен преглед. Серията Forever Rose може да 
бъде намерена в аптеките и по-големите мага-
зини за козметика в страната.
Събраните средства ще бъдат дарени в края
на 2008 г. на АПОЗ.
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Започваме с това, какво не бива да

правиш. Не използвай никакви други

ножици освен фризьорски. Не под-

стригвай косата на сухо, а предва-

рително я намокри леко. Внимавай

да не направиш бретона ултракъс

– имай предвид, че когато косата

изсъхне, ще се вдигне малко наго-

ре. Преди да хванеш ножицата, вни-

мателно отдели бретона от остана-

лите партии коса, прокарай гребен през 

него, за да подравниш кичурчетата, и 

внимателно отрежи връхчетата, които се

подават извън гребена.

П
онякога това е необходимо – да от-
ложиш всичко и да следваш най-сил-
ното си желание. Пролет е и е съв-
сем в реда на нещата да ти се при-

иска промяна – да си купиш нова козметика,
да пребоядисаш косата си... Ако се обадиш на
приятелката си, ще се изненадаш, че желания-
та ви съвпадат. Покани я у вас и си органи-
зирайте домашен козметичен салон. 

Какво ще желаете?
Огледай внимателно арсенала от гримове, с

който разполагаш, и прецени какво ще ти
влезе в употреба. Много е скучно да експери-
ментираш сама със себе си пред огледалото.
Влезте с приятелката ти в ролите на гри-
мьор и на клиент.

Това по-добре не го прави!
Даже не се и опитвай. Става дума за раз-

красителни операции, които със сигурност ще
завършат с неуспех и гарантирано ще ти
развалят настроението. Не си правете под-
стрижки една на друга! Позволена е един-
ствено процедурата скъсяване на бретон. Не
се опитвайте и радикално да променяте цве-
та на косата. Резултатът може да бъде не-
предсказуем.

Майсторка
и клиентка

рр
Едно по-забавно домашно разкрасяване
Ти и приятелката ти решавате да посветите един ден само на вас двете – да поухажвате кожата,
да си направите маникюр, да освежите прическата си. Отлична идея!

Оформяме бретона

За всеки случай
е пак, ако някоя от вас се окаже неумела в ВВсе

фьорството, в никакъв случай не се опит-ккоаф

те сами да поправяте грешката, за да не ввай

стигне до още по-абсурдни резултати. За ссе с

екция посетете истински фризьорски салонккоре

се оставете в ръцете на професионалиста.и си си с

26 Бела, брой 4 (122), 2008

1
0
 г

о
д
и
н
и
 Б

Е
Л

А



ќфициален вносител У–алицаФ ќќƒ:
1463 —офи¤, ул. У’ан јспарухФ 35,

тел. 02/980 33 15, факс 02/980 48 99,
≈-mail: dinpg@techno-link.com.

«а привлекателно т¤ло,
нежна и гладка кожа

Предотвратява поява-
та на стрии, които мо-
же да се образуват в
юношеството, по време
на бременност или в пе-
риоди на бързо увеличе-
ние на теглото. Бал-
самът укрепва и стяга
кожата и подобрява вида
є - тя става свежа и глад-
ка. Съдържа етерични
масла от евкалипт, ензима
пепсин и масло от жожоба.
За предотвратяването на
стрии по време на бремен-
ност се препоръчва използ-
ването на ≈Ќя балсам от третия
месец на бременността до третия ме-
сец след раждането. Нанасяйте ≈Ќя
балсам против целулит и
стрии с кръгообразни движения. За по-
добри резултати в борбата срещу целу-
лита масажирайте засегнатата кожа 5-
10 минути 2 пъти на ден, най-малко 12
седмици. Не забравяйте, че съществена
част от борбата против целулита са
пиенето на достатъчно количество во-
да, правилното хранене и спортът.

≈Ќя

CMYK-19

Отново „не“ – не правете медицински маникюр! Вероят-

ността от травма е стопроцентова. Можете само с по-

мощта на дървен избутвач/пръчица да оформите кожич-

ките в зоната на кутикула. След това оформете нокти-

те и нанесете лак.

И двете добре знаете, че маските действат ефек-

тивно тогава, когато мускулите на лицето са отпус-

нати и мимиките са „изключени“. Най-добре е „клиент-

ката“ да полегне на твърда кушетка/диван, а главата є

да е положена върху навита на руло хавлиена кърпа. След 

което не є остава нищо друго, освен да затвори очи и

да се наслаждава на процедурата. „Козметичката“ внима-

телно нанася маската на предварително почистеното лице, 

като избягва областта около очите и устните.

Сеанс по маскиране

Хитрина
а“ може да съвмести три козметични процедури – докато изчаква маската да подейс-„„Козметичката“

тва, може да покрие клепачите на „клиентката“ с пакетчета черен чай (предварително кипнати във ттва може да пок

вода и охладени), който е отлично средство за спадане на отоците в зоната на околоочния контур. А 

маската на ръцете с дебел слой подхранващ крем действа много ефективно, когато тялото е в покой.

На четири ръце

За улеснение 
Ако решите да се заемете с декорация на маник ра,никюра,

по-лесно ще ви бъде да използвате самозалеппващи се

апликации. В случай че не разполагате с такиива, на-

правете си го взаимно със специални лакове зза деко-

рация и с тънка четка.

1. Със серията EXPERT EFFECT™ NAIL 

CARE ще постигнете перфектен професи-

онален резултат в домашни условия. Тя съ-

държа масло за третиране на кожички, мас-

ло за отстраняване на кожички, грижа за

наранени нокти, калциев гел-заздравител

за нокти, грижа за стимулиране на расте-

жа на ноктите, мигновен блясък за нокти,

бързосъхнеща основа за нокти, бързосъх-

нещ топ лак.

2. Интензивна овлажняваща маска на 
ERICSON LABORATOIRE с гелообразна фор-

мула за дълбока и интензивна хидратация.

Цена: 84,00 лв. за 50 ml.

3. Подхранваща маска „вкусен комфорт“ 
от Dr RENAUD – истински десерт за кожа-

та и сетивата. Съдържа екстракт от див 

кестен за ефект „нова кожа“, който сти-

мулира синтеза на липиди. Цена: 40,60 лв.

за 50 ml.

4. Витализираща и стягаща розова маска 
с грозде и тилчец ORGANIC ELEMENT – ре-

генира, овлажнява, подхранва, енергизира и 

защитава кожата, подложена на ежедневен

психически и физически стрес, замърсяване 

и умора. Цена: 57,00 лв. за 10 х 7 ml.

Бела предложения
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Н
аближава сезонът на 
отпуските и много 
от нас се канят да 
го прекарат по пла-

жовете и, естествено, да хва-
нат бронзов тен. Но дото-
гава, ах, дотогава ни остава 
само солариумът.
Първо, защото за две седми-

ци не можем да разчитаме, че 
ще добием равен и интензивен 
загар. Та нали с всички сили 
и средства се стараем да не 
изгорим от слънцето, предпаз-
вайки се с всякакви слънцеза-
щитни средства. И второ, за-
щото бялата кожа изглежда 
като болна и бихме стресна-
ли всички летуващи, когато се 
съблечем първия ден на плажа 
– бели като буца сирене. Има 
и трето – солариумът подгот-
вя кожата за почерняването и 
значително намалява риска от 
слънчево изгаряне на плажа.
Но въпреки че сме склонни 

да се потим в тесните каби-
ни, напоследък сме наплашени 
от предупреждението „Солари-
умът е вреден“. Не е съвсем 
така. Истината е, той е аб-
солютно противопоказан за хо-
рата, на които им е забране-
но да се излагат на слънце по 
здравословни причини. Те, ес-
тествено, при никакви обсто-

ятелства не бива да влизат
в кабината. Но ако може да
се почернява здравословно на
море, тогава защо да не може
да се почернява здравословно и
в солариума? Не е ли все едно
откъде се взема ултравиоле-
тът – от слънчевите лъчи или
от лампите в кабината? А що
се отнася до вредността, то
солариумът даже е по-безопа-
сен от слънцето. Стига да се
използва правилно. Основните
аргументи на „борците“ срещу
солариума често не могат да
бъдат доказани, а понякога ня-
мат нищо общо с истината.
Специалистите не само твър-
дят, че загарът под изкустве-
ното слънце е съвършено без-
опасен, но и доказват положи-
телните въздействия на сола-
риума върху човешкия органи-
зъм, развенчавайки най-гръмки-
те митове.

3 МИТА 
ЗА ВРЕДНОСТ

МИТ 1

ПОЧЕРНЯВАНЕТО 
В СОЛАРИУМ 

Е ВРЕДНО

Загарът е защитна реакция
на организма към действието

на ултравиолетовите лъчи. Ул-
травиолетовото излъчване се
дели на три съставни части:
UV-А, UV-B и UV-С. UV-С е
най-опасно, но, слава богу, в
природата тя се задържа от
озоновия слой. Има резон оба-
че все по-обсъжданата напо-
следък тема за разрушаването
на озоновия слой на Земята,
поради което естественият
загар става все по-опасен.
Солариумите разполагат с

мощни филтри, които напълно
неутрализират това UV-С из-
лъчване. В разумни количества
вълните UV-A и UV-В не са
вредни за човека. И точно
те даряват кожата с чудесен
бронзов оттенък. А дермато-
лозите натъртват, че вреден
е не самият загар, а слънче-
вите изгаряния. Съгласете се,
че под яркото слънце на пла-
жа на човек му е много труд-
но да контролира количество-
то на излъчването. В солари-
ума обаче да изгориш, е прак-
тически невъзможно. Стига да
спазваш препоръчаното от оп-
итния персонал на салона вре-
ме за престой в кабината. За
да уцелите точната доза ул-
травиолет, която вашето
тяло е безопасно да понесе, не
е зле, преди да започнете се-

ансите в солариума, да се кон-
султирате с дерматолог.

Типове 
чувствителност 
на кожата 
Съгласно една класификация на

Фицпатрик по чувствителност-

та към слънчевата светлина хо-

рата се делят на 6 типа:

Тип 1 – бяла кожа с лунички, рижа

коса, сини очи. Солариумът не се 

препоръчва.

Тип 2 – кожа, която трудно по-

чернява (почти не почернява), но

няма лунички. Солариумът не се 

препоръчва или се препоръчва в 

ограничени дози – 3–4 пъти в ме-

сеца по 3 мин.

Тип 3 – склонна към загар кожа, 

тъмна коса, кафяви очи. Солариум

– 3–4 пъти в месеца по 5–10 мин.

Тип 4 – смугла кожа от средизем-

номорски тип. Солариум – 3–4 

пъти в месеца по 10–15 мин.

Тип 5 – много тъмна кожа с чер-5

веникав оттенък (като на инди-

анец). Солариумът не създава ни-

какви проблеми.

Тип 6 – черна кожа (като на аф-

риканците). Солариумът не е не-

обходим.

МИТ 2

ИЗПОЛЗВАНЕТО 
НА КОЗМЕТИКА 
ЗА СОЛАРИУМ 

Е ЗАГУБА НА ПАРИ 
Тази е най-разпространена-

по л е м и к а

ДОБЪР
или
ЛОШ
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та заблуда. Специализираната 
козметика за солариум се от-
личава от обичайните слънце-
защитни средства по това, 
че не съдържа слънцезащитни 
филтри. Повечето препарати 
съдържат компоненти, акти-
визиращи производството на 
меланин – оцветяващия пиг-
мент на кожата, който обез-
печава по-тъмния и устойчив 
цвят на загара. Тази козмети-
ка не може да бъде използва-
на на плажа и обратно. Пре-
поръчителна е най-вече за хо-
рата с по-чувствителни кожи, 
склонни към слънчево изгаря-
не. Производителите на специ-
ализираните средства за загар 
в солариума обикновено разра-
ботват няколко линии: за фор-
миране на базов загар, за под-
държане на вече получен за-
гар и серия за грижа за кожа-
та след сеансите в солариума. 
Средствата са с различна кон-
систенция (кремове, лосиони 
емулсии). Най-използвани са ох-
лаждащите, ускоряващите за-
гара и тези, които придават 
особен оттенък на загара (от 
бронзов до шоколадов). 

МИТ 3

СОЛАРИУМИТЕ СА 
ЕДНАКВИ ВЪВ 

ВСИЧКИ САЛОНИ 
Соларните студиа се раз-

личават не само по интери-
ор и местоположение, но и
по услугите, които предлагат.
Много важни за постигане на
отличен резултат са следни-
те „подробности“, на които
трябва да обърнете внимание:
фирмата, изработила апара-
та, състоянието на лампи-
те и филтрите и мощност-
та на солариума. Ако не сте
технически грамотни, от вас
се изисква само да погледне-
те паспорта на машината – 
в него всичко е написано. При
избор на солариум е желател-
но да отдавате предпочита-
нията си на новите апарати.
Първите професионални сола-
риуми са били за легнало по-
ложение. Няколко години по-
късно са изобретени първите
вертикални турбосолариуми,
които гарантират по-равно-
мерен тен. Освен тези два-
та има и солариуми за домаш-
но ползване, но тяхната мощ-
ност е много малка.

ЛАМПИТЕ РЕШАВАТ 

ВСИЧКО

Мощност Тя определя сила-
та на излъчване на ултравио-
летовия поток (изчислява се
във ватове). Има едно просто
правило – колкото е по-голяма
мощността на лампите, тол-
кова по-малко време ви е не-
обходимо за придобиването на
тен. Но също така колкото
по-мощни са лампите, тол-
кова по-бдителни трябва да
бъдете за времетраенето на
престоя си в кабината. Мощ-
ните лампи ви налагат да се
въздържате от излишен фана-
тизъм, който може да ви на-
влече изгаряне.
Например в солариум с лам-

пи от по 160 вата престоят
на даже и подготвени (т.е.
леко загорели хора) не бива да
превишава 10 минути.
Колкото по-стари са лампи-

те обаче (колкото повече ча-
сове са отработили), толко-
ва повече време ще ви тряб-
ва, за да добиете тен. Зато-
ва е много важно клиентите
да се интересуват колко вре-
ме са експлоатирани лампите.
В солариумите често сменят

лампите, без да предупрежда-
ват за това постоянните си
клиенти, които по навик си
поръчват 15- вместо 10-мину-
тен сеанс. И в този случай
сеансът може да приключи с
изгаряне.
Когато говорим за мощност,

трябва да се отбележи, че
ако солариумът има отделение
с по-мощни лампи за лицето и
деколтето, тогава трябва да
бъде предвидена възможност-
та за тяхното изключване.
Изводът, който може да

бъде направен дотук, е, че
мощните лампи (над 160
вата) позволяват да се съ-
крати времето на сеанса за
придобиване на загар, което
автоматично икономисва пари
на клиентите. Но пък съот-
ветно така се обслужват по-
вече клиенти, което в крайна
сметка влияе добре на рента-
билността на салона!

Спектрален състав Той
трябва да е указан също в
техническия паспорт на сола-

рия. Именно от него зависят
качеството, продължителнос-
тта и особено безопасността
на загара. Както споменахме,
UV-С излъчването трябва да
отсъства напълно от него.
Що се отнася до съотно-
шението между UVA и UVB
спектъра, принципно UVA лъ-
чите съставляват до 99% от
спектралния състав на солар-
ните лампи, а UVB – само
1,3%, тъй като те са много
интензивни и могат да прово-
кират изгаряне.

САМО ЧЕ...
Спираме дотук с одата за

солариума. Ще ви споменем и
за някои негови тъмни стра-
ни, за да не ни обвините в
едностранчивост. Има, разби-
ра се, строги 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

за посещение в солариума.
Това са:

1.Всякакви гинекологични за-болявания (например мио-
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ми, кисти и др.).

2.Всякакви проблеми на 
млеч ните жлези.

3.Нарушения на функциите 
на щитовидната жлеза.

4.Някои дерматологични за-болявания, предразполож-
ност към образуване на злока-
чествени тумори или тяхно-
то наличие.

5.Противопоказание се явя-ва и възрастта до 15 го-
дини, както и прекалено свет-
лата кожа от първи фото-
тип. В тези случаи е въз-
можно солариумът да повре-
ди структурата на кожата, а 
също и да причини изгаряне.

6.Бременност. Женският 
организъм през този пе-

риод е крайно чувствителен
към ултравиолетовото излъч-
ване, тъй като в организма
се изработва хормон, прово-
киращ образуването на пиг-
ментни петна.

7.Продължителен курс на
лечение с определени ле-

карствени средства, приемът
на които провокира ефект на
фотосенсибилизация (повише-
на чувствителност на кожа-
та към ултравиолета). Този
точно страничен ефект на
лекарствата би трябвало да
е описан в инструкциите за
приемането им.

8.Не е желателно да вли-
зате в солариум и ако

наскоро сте провеждали или

в момента провеждате проце-
дури от типа на пилинг или
мезотерапия.

ПРАВИЛА 
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

При визита в солариума не е
зле да сте запознати и с ня-
кои препоръки, които ще ви
помогнат да избегнете пос-
ледващи притеснения и главо-
болия:

1.Влизайте в кабината без
грим и без украшения

(особено колиета). Забраната
се отнася и за ежедневните
овлажняващи кремове за лице
и тяло, които използвате.

2.Вземете си душ преди
това, но без сапун, за-

щото сапунът изсушава кожа-
та, а солариумът – още пове-
че. За да сведете до минимум

този неприятен ефект, из-
ползвайте козметика за сола-
риум. Повечето продукти са
силно овлажняващи.

3.Използвайте специалните
защитни средства: очи-

ла, шапки за коса и сутиени.

4.Помолете консултанта в
студиото да ви състави

план за посещение и го спаз-
вайте. Първият сеанс в сола-
риума не бива да превишава
10 минути от който и тип
да е вашата кожа. 

Препоръчителната 
доза ултравиолет
която ви е необходима за пости-

гане на красив тен, се получава

след 12–20 сеанса с продължител-

ност 5–10 минути. Тези 20 сеанса

не бива обаче да се правят пове-

че от 2 пъти годишно. 

DEBORAH – грижата, 

която ви трябва
 Кремът 30+ NEW ENERGY е из-

ючително удоволствие и must 

have за дехидратираната кожа.
Той заличава първите признаци на
стареене при сухата и чувстви-
телна кожа благодарение на мас-
линовото масло в състава си, 
което стабилизира клетъчните
мембрани. Извлекът от баобаб 
пък активизира клетъчното въз-
становяване, успокоява червенини-
те и запазва естественото ниво
на хидратация в кожата.

Кремът 40+ LIFT POWER е спе-
циално разработен за сухата и
чувствителна кожа. Той се бори
ефективно с бръчките. Съдър-
жа екстракт от френско гроз-
де, който защитава кожата от 
вредното влияние на UV лъчите
и е мощен антиоксидант. Нана-
сяйте всяка сутрин и вечер вър-

ху добре почистена кожа. 
Серумът против бръчки 40+

LIFT POWER (filler) минимизира

бръчките на
челото, уст-
ния и около-
очния контур.
Съдържа си-
ликонови на-
носфери, кои-
то видимо из-
глаждат несъ-
вършенствата 
по кожата. 
И, естестве-
но, в състава 
му влиза хиал-
уроновата ки-
селина, която 
образува тъ-
нък слой вър-
ху кожата,
задържащ вла-
гата в нея. 

р
DEBORAHD  – грижата,H клю

Красиви новиниКра н нКраКрар

Старее ли по-бързо кожата
Толкова, колкото по-бързо старее въобще от излагането на
слънце. Освен за синтеза на витамин Д солариумите имат
лечебно действие при някои кожни болести (псориазис и 
кръгов косопад например). Солариумите се препоръчват и
при някои ракови заболявания на кръвта с цел да се убият 
бързоделящите се ракови клетки. Но колкото и похвали да 
изречем, те не отменят основния грях на изкуственото
слънце – че намалява еластичността на кожата, което ра-
боти за нейното по-бързо стареене. Но това важи само за
дамите, които прекаляват с тази процедура. 
Ако превърнете придобиването на тен в солариума в цело-
годишна мания, нищо чудно даже да си докарате пигмент-
ни петна или да задълбочите вече съществуващитe.
А норвежки учени са установили, че при посещение на со-
лариума от хора с много светла кожа се увеличава рискът 
от меланома. Но спираме с тези заплахи, защото разчита-
ме на вашата умереност, разумност и информираност.
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тел. 088 615 15 71 търсят се дистрибутори от цялата ссссссссссстттртртранннннаннннннннннннннаааааааа

Съвременният, забързан начин на живот ни излага все повече на бак-

терии и инфекции при пътуване, на работа или у дома и това пред-

полага използването на продукти с антибактериални свойства.

DOCTEUR RENAUD създаде PUREL – антибактериален гел за ръце, 

който осигурява абсолютно хигиенизиране, дори без вода и сапун. 

Той може да се използва и в болници, лекарски кабинети, ресторан-

ти, където абсолютната хигиена е задължителна.

Предлага се под формата на гел и спрей и не изсушава кожата.

Просто капнете няколко капки от гела или пръснете със спрея върху 

ръцете си и ги разтъркайте да изсъхнат. Те изсъхват веднага и ос-

тавят приятно усещане за свеж аромат и чистота.

За дамите е важно
да се чувстват уверени
и спокойни за своята хигиена. 
За това DOKTEUR RENAUD
създаде PURE INTIME,
задоволяващ претенциите 
и на най-взискателните жени.

ВАШАТА ЗДРАВОСЛОВНА АЛТЕРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРННННННННАААААААААТТТТТТТТТТТТТТТТИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА

PURE INTIME e уникален 

антибактериален интимен гел 

с рН 4,5 и екстракт от лайка и:

 предпазва от бактериални

и гъбични инфекции

 облекчава възпаления, 

премахва неприятната миризма,

бялото течение

 нормализира микрофлората

на влагалището

 най-добрата защита след 

раждане, басейн, сауна...

Когато здравето и комфортът 

на вашето дете са на 

първо място, решението е 

PUREL JUNIOR – антибактериа-

лен гел/спрей за ръце. Той е:

 специално разработен 

за деликатната детска кожа, с

нежен аромат и омекотяващи 

съставки

 предпазва ръцете от 

бактерии (у дома, в детската 

градина, в училище, след игра,

преди хранене и винаги, 

когато е необходимо)

 създаден така, че не е

нужно използването на вода

и сапун. Необходими са само 

няколко капки или впръсквания 

върху ръцете.

 100%
тотачист

..

..
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И БЕЗ ПРАВИЛА

За една нощ
Да прекарате незабравима нощ в обя-

тията на любимия и на сутринта да
се събудите до него с размазан туш и
разтечено червило – това си е напра-
во нощен кошмар. За да не се окажете
в подобна ситуация, възползвайте се от
малките хитрости на известните гри-
мьори. 

За да са по-устойчиви сенките на-
пример, преди да ги нанесете, об-

работете клепачите с водоустойчив ко-
ректор.

Избягвайте ружа с кремообразна,
мазна текстура. За финален акорд

на грима използвайте фиксатори за грим
или просто термална вода. Напръскайте с
нея лицето „на облак“ – от разстоя-
ние 20 см.

Програма 
за реабилитация 

Да предположим, че с всички сили сте
се опитвали да създадете възможно най-
устойчивия макиаж, който да издържи
цяла една нощ, но той все пак се е раз-
мазал. Имате две минути да се приведе-
те в божествен вид отново. Но за цел-
та в дамската си чанта винаги тряб-
ва да носите полупрозрачен глос за устни
или блясък, съветват професионалисти-
те. Много малко є трябва на една жена,
за да заблести. В това число и много
малко време. И още нещо, което е задъл-
жително, трябва да носите със себе си
– пудра с абсорбиращи частици. С нейна
помощ можете да изтриете моментал-
но умората от лицето, а също така и
да попиете мазния блясък от Т-зоната.
Ружът в два оттенъка е идеалният ос-
вежител. По-наситения цвят нанесете в
горната част на скулите. 

На вкус и цвят...
Сочни устни, наситени с винен отте-

нък... Кое може да е по-секси от тях? Из-
бирайки тъмно и ярко червило, непременно
спазвайте основното правило: цветът на
вашата кожа трябва да е идеално израв-
нен. Не бива да забравяте, че виненочер-
вените червила изглеждат ефектно само
ако контурът на устните е очертан пер-
фектно, а червилото съдържа блестящи
частици. За да постигнете подобен ре-
зултат, гримьорите съветват да запълни-
те с молив за устни цялата повърхност на
устните, да нанесете тънък слой червило,
да го попиете със салфетка, а после отново
да нанесете червило. Лесно е.

г р и м

Любов по 
правилата

Гримът може да е супертраен и секси 
без никакви екстравагантности. Трудна,

но не и невъзможна задача.
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Това означава – никакви червени петна, абсоолютннооо ТТравномерен тен. По-скоро матова, равна поовърхннооосстттт, тт

върху която да изпъкнат червеното на устнитте и ччереррннаааа-а-

та рамка на очите. 

Цветът на основата може да е с един нюанс ппо-свеетттъъллллл 

от естествения цвят на лицето – това ще нааправви иизз---з-

лъчването ви по-артистично. 

Най-лесни за нанасяне са течните или кремообразни-
те фон дьо тени с голяма концентрация на пигментни 
частици в съдържанието си. Те правят лицето да из-
глежда на практика идеално.

След като нанесете обичайния овлажнняващщ ккрреем емем ем

сутринта, пристъпете към нанасянето нна фон ддььоо о о о

тена с пръсти или с мека гъбичка. Посокаата ннаа  ннааааа----

насяне е от средата на лицето към външшнитее кккоонн-н-н--

тури.

Ружът не е задължителен, той е каприизен „мммаа--

териал“ и изисква повече обиграност при нанаассяя--

не. Освен това рискувате да не сте подббралии пппрарааа-а-а-а

вилния цвят. 

Затова пък прозрачната прахообразнаа пудррааа ее е 

задължителният матиращ завършек. Тя щще пррииддаададддде е 

на лицето естественост и ще омекоти ччерттитттеее.. . ее.

Основа без грешка
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А
натомичният строеж на косъма е
еднакъв при всички хора – в кожа-
та на скалпа е разположена луко-
вицата, от която израства сами-

ят косъм. Кожата е наситена също и с
мастни жлези, които определят степен-
та на омазняване на косата. Но расте-
жът на косъма е величина, различна за
всеки човек. Величина, която е променли-
ва даже при един и същ човек: понякога
косата расте по-бързо, а през други пе-
риоди – по-бавно. 

Любопитни факти
Учените са установили, че за месец косата из-

раства приблизително с 1 см, а продължител-

ността на живота на един косъм е около 4–5 

години, след което той пада. За 1 денонощие 

човек губи от 50 до 100 единици.

ВЪПРОС НА ХАРАКТЕРИСТИКА

Тънката коса не е болест, тя е просто
характеристика – като цвета на очите
например. И зависи от наследствените
фактори. Обикновено тънката коса не е
гъста и не можете да я направите гъ-
ста, но можете да увеличите нейния ди-
аметър. Веществата, които є трябват,
са екстракт от спирулина (едноклетъч-
но синьо-зелено водорасло, богато на бел-
тъчини), протеини, витамини А, В и Е,
а също и минералните вещества. Не ги
търсете поотделно – те влизат в със-
тава на повечето специализирани шампо-
ани за тънка коса. Струва си да запом-

ните обаче няколко общи правила за об-
грижване на този „модел“ коса.

� МИЙТЕ Я ЧЕСТО За жалост чес-
тото и внимателно миене на тън-

ките коси е повече от наложително, 
тъй като кожният себум и мръсотията 
се забелязват по тях само един ден след 
последното измиване.

�ИЗБЯГВАЙТЕ ШАМПОАНИТЕ „2 
В 1“ И ПО-ВНИМАТЕЛНО С ЛАКО-

ВЕТЕ ЗА КОСА Тези продукти не само че 
утежняват косъма, но и слепват коса-
та, което затруднява ресането є и оф-
ормянето на прическата. Предпочитай-
те продукти, които не съдържат маз-
нини (това е указано на опаковката). Те 
създават обем, но не утежняват косъма. 
Веднъж седмично е добре да използвате 
по-агресивен шампоан за дълбоко измива-

не. Но само веднъж седмично! 

„ДА“ НА БОЯДИСВАНЕТО

Звучи странно, но тънката коса из-
глежда по-пищна след боядисване. При-
чината е, че боята повдига („разрошва“) 
люспичките на косъма. А специализира-

ната за тънки коси боя маскира „про-
бойните“ между кичурите, което визу-
ално прави прическата да изглежда по-
пищна, а косата – по-гъста. За по-щадя-
що боядисване можете да изберете шам-
поан оцветител или къна, която дейст-
ва и като подхранваща маска, тъй като
съдържа много витамини от група В. А
точно те заздравяват косъма и улесня-
ват дишането на кожата на главата.

„ДА“ И НА СТУДЕНОТО КЪДРЕНЕ

Може да тръгнете и по друг път, ако
искате косата ви да стои бухнала – пътя
на студено къдрене! Но не го правете
сами вкъщи. Доверете се на професиона-
лист, тъй като това е сложен процес,
който изисква познания и опитна ръка.
Понякога ви се струва, че колкото и

да се грижите за косата си, ефектът е
никакъв. Възможно е тогава тя да е се-
риозно повредена. Причината за заболява-
не на косата са най-различни – разстрой-
ство на нервната система, хормонална
дисфункция, неправилно хранене или пък
дефицит на витамини. В този случай ви
съветваме да се обърнете първо към ле-
кар, който да установи първопричината
за състоянието на косата ви, и чак след
това да се заемете с втриване на серия
оздравителни маски, масажи, озонотера-
пия, мезотерапия или криотерапия. При
по-тежки случаи се предприема даже ра-
дикалният оперативен метод импланти-
ране на коса.  

РЕШЕНИЯ, АКО Е ТЪНКА

НЯКОИ ЖЕНИ НН
ГОРДО РАЗВЯВАТ 
ГЪСТИ ГРИВИ,
А ДРУГИ ЕДВА СЪБИРАТ 
НА ТИЛА СИ СКРОМНО 
СНОПЧЕ КОСА.
НЕ Е ЛИ НЕСПРАВЕДЛИВО 
ТОВА?

НАЙ-ЕФЕКТИВНИТЕ ДОМАШНИ 
МАСКИ ЗА ТЪНКАТА КОСА СЕ 
ПРИГОТВЯТ ОТ ЛУК И МЕД; 

ЛУЧЕНИ ЛЮСПИ; 
ЗЕХТИН И ЛИМОНОВ СОК; 
СОК ОТ АЛОЕ И ЧЕСЪН
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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 02/953-11-82, 

GSM: 089/664-53-26 и 088/841-97-75. Екипът на салон „Мърфи“ ще ви приеме и

преобрази с удоволствие.

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

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

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

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

П
рез февруари по тра-
диция в Лувъра бяха
представени тенденци-
ите пролят-лято 2008

на Haute Coiffure Francaise –
най-престижната организация
в света на висшата мода за
косите. Освен на новите тех-
ники на подстригване българ-
ските водещи коафьори, при-
съствали на събитието – Ма-
рин Хубенов–Мърфи, стилист
Капанов, Васил Атанасов,
Светлана Методиева, Йордан
Василев и Рени Илиева – ста-
наха свидетели и на уникално
шоу в памет на един от най-
големите фризьори на всички
времена Александър дьо Пари,
завършил земния си път в на-

чалот
Нег

Люк 
повт
и ст
вестн

Vert

на съ
ображ
катн
гия и
товет
ния.
прена
ният
интел
от ж

ДЪЛГО ПОДСТРИГВАНЕ 
(LONG CUT)

Зашеметяващи каскади от
къдрици, подобно на тези на
Мадоната на Ботичели. Под-
стригването се прави изцяло с
ножици върху суха коса. Наблю-
дава се заиграване с разликата
в дължините и се акцентира
върху текстурата и обема.

HAUTE COIFFURE
FRANCAISЕ НИ 
ПРЕНАСЯ В НОВИ 
ИЗМЕРЕНИЯ С 
ЛИНИЯТА СИ 
VERTIGES

C

ЕДНО ПЪТУВАНЕ В СВЕТА НА

то на тази година. 
говият екип начело с Жан
Минети представи не-

торими прически, както
тилни тоалети на най-из-
ните дизайнери в света.
tiges е пътуване в света
ънищата, емоциите и въ-
жението, наситено с дели-
на жизненост, нежна енер-
и изкристализираща в жес-
те и движенията хармо-
Haute Coiffure Francaisе ни
ася в нови измерения с ли-
та си Vertiges – коктейл от
лектуалност, удоволствие
живота и поезия.

сънищата
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НАТУРАЛЕН 
КОЛАГЕН

ЗА РАЗЛИКА ОТ ВСИЧКИ КОЗМЕТИЧНИ СРЕДСЕДСТВА В ССССВВВВЕЕЕЕТТТТААА „„НННААТТУУРРААЛЛЕЕННН  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-ш ко отототото т тт тяя я я лолололо и ии о о от т т т гогогого в в вва а а а ряряряря за елас тич
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 та но вяв  вва ненене н нна аа ккко жа та. На ма ляв
ко ла ген е при чи на за увях ва не то и набръ чква не то о 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 – PLAT
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 с

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 200 ml.в ц

99 лв.
50 ml 79 лв.

50 ml 59 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

в жк к кпо 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 стълбпри бол ки в кръс та и гръб нач ни

ни ус ло вияза ма са ж на ця ло  тя ло в до маш н
ере ге не ри ра ста ви те и кос ти т
лер гиипри дер ма ти ти и кон та кт ни алр 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 
колаген в организма)ко ла ген в ор га низ ма)

037



Изящните естествени къд-
рици се постигат с помо-
щта на маша, с чиято по-
мощ прическата придобива и 
лека въздушност. Косата из-
глежда жизнена в наситен и 
ярък, а понякога и в по-дели-
катен кестеняв цвят.

КЪСО ПОДСТРИГВАНЕ 
(SHORT CUT)

Ясно изразени слоеве под 
формата на венец, изтъне-
ни с бръснач, и кичури, изви-

ти напред. Акцентите са вър-
ху тила, където прическата
е оформена с леки движения
с върха на ножицата, както
и върху бретона, чиято гео-
метрична форма е пригладена
с кръгла четка. Педантичното
изсушаване допринася за текс-
турата на прическата. Фино
дуо от хладни тонове придава
завършеност – светлокестеняв
муселин в контраст със свет-
ло пепеливозлатист кестен.

Марин ХУБЕНОВ-МЪРФИ

�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

  3 Wetter Taft Sensitive – 

най-нежната грижа 
37% от же-
ните в Ев-
ропа сре-
щат проблем,
свързан с раз-
дразнен и
сърбящ скалп. 
Стресът и
неблагоприят-
ните външни
влияния (смя-
на на сезони-
те, замърсе-
ният въздух
и неподходя-
щите грижи 

при чувствителна кожа) наистина 
правят кожата на скалпа особе-
но чувствителна. От това страда
косата, която започва да изглеж-
да сплескана и безжизнена. Зато-

Schwarzkopf разработи нов вари-f

ант на своята най-популярна марка 
стилизанти 3 Wetter Taft – 3 Wetter 

Taft Sensitive.

С меките си съставки лакът и 
пяната Taft Sensitive не само фик-
сират перфектно всеки тип коса, 
но са деликатни и към скалпа. Съ-
ветите на най-продаваната мар-
ка стилизиращи продукти в Евро-
па (с повече от 50 години опит) 
3 Wetter Taft за справяне с чувстви-t

телния скалп са балансирано хра-
нене, използване на шампоани, съз-
дадени специално за чувствителен
скалп, и минималната употреба 
на сешоар, преса за коса и горе-
щи ролки. За перфектно стилизи-
ране използвайте продукт без съ-
държание на парфюм като 3 Wetter 

Taft Sensitive. Серията включва лак 
(250 мл) и пяна (200 мл) с много
силна фиксация – ниво 3.

Коса с диамантен блясък
Продуктите в серията DIAMOND 
GLOSS на NIVEA
съдържат високоефективни със-
тавки, като полимери и пантенол,
които интензивно овлажняват ко-
сата. А микроскопичните диаман-
тени частици в състава им съз-
дават допълнителен блясък. Фор-
мулите с високоефективните със-
тавки – оризанол (есенция от ори-
зови зърна) и екстракт от бяла
кала – заздравяват косъма и при-
дават допълнителен обем. Инова-
тивните технологии със силикон и 
перлени пигменти гарантират още
по-интензивен блясък за косата
при оформянето на прическата. 
Много ценен продукт от серията 
NIVEA Hair Care DIAMOND GLOSS е
подхранващият спрей без отмива-
не. Балсамите без отмиване при-
тежават същите свойства, както

и обикновените балсами. За разли-
ка от тях обаче те не са толко-
ва концентрирани, тъй като ос-
тават в косата и не бива да я 
утежняват. Спреят позволява из-
ключително прецизно дозиране и 
нанасяне. Просто впръскайте теч-
ността върху предварително под-
сушена с кърпа коса, преди да за-
почнете да я сушите със сешоар.
В зависимост от състоянието на 
косата това е идеалното допълне-
ние към балсама. Продуктите без 
отмиване са изключително подхо-
дящи за суха коса.

Красиви новиниКра н нКраКрар
  3 Wetter Taft Sensitive – ва 

р

СПОРЕД ФОРМАТА НА ЛИЦЕТО
Към избора на прическа трябва да подхождате от-

говорно, с оглед на структурата на косъма, фор-

мата и особеностите на лицето ви. Наградата за 

това, че сте уцелили точното подстригване, е, че

другите ще виждат само вашите достойнства, а 

недостатъците ви ще останат скрити.

�Овалната форма на лицето се смята за иде-

ална. Такова лице има плавно закръглени линии и по 

правило му отиват всякакви прически и подстриж-

ки – даже и най-екстравагантните и смелите не

могат да нарушат правилните му пропорции.

�Лицата с кръгла форма обикновено са с с ши-

роки скули и меко окръглена брадичка. На кръглоли-

ките жени препоръчвам обемни прически с височи-

на и асиметрични подстрижки, които визуално из-

дължават лицето. Асиметричните бретони също 

са ОК. Дължината на косата е добре да се носи 

под нивото на брадичката. Избягвайте прекалено

късите подстрижки с извити навътре краища, за-

щото те ще направят лицето ви още по-кръгло.

�За квадратните лица са характерни правите,

успоредни линии от слепоочията до под брадичката,

затова и подстрижката не бива да подсилва тази 

лицева симетрия. Идеалните решения в случая са

подстрижките с къси краища, „наръфаните“ брето-

ни, откритите слепоочия и удължените подстриж-

ки с кичури на вълни отстрани. Категорично се за-

браняват дългите, прави коси и равното каре, които

биха подчертали „ъгловатостта“ на това лице.

�На дамите с триъгълни лица отиват под-

стрижки с дължина малко под брадичката. При-

ческата не бива да акцентира широките скули и

тясната брадичка, затова косата, вързана на ви-

сока опашка, в този случай е табу. Препоръчвам 

ви подстрижка с дълъг и гладък бретон, сресани 

зад ушите странични партии и обем на тила. 

�При правоъгълното лице разстоянието меж-

ду слепоочията е еднакво с разстоянието между

скулите в долната им част. Лицето от този тип 

обикновено е с високо чело. Най-подходящата при-

ческа за тази форма на лицето е подстрижка със 

средна дължина, закриваща ушите и обрамчваща 

скулите с къдрици.

Симеон ВЕДЕВ
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С
ъвременните жени полагат много грижи в името на това кожата им да е

винаги гладка и привлекателна – подлагат се на диети или използват чу-

додейни препарати, за да контролират теглото си или да премахнат на-

трупания целулит.

Днес постигането на стройно и красиво тяло е лесно постижимо благодарение

на многобройните усилия и научни разработки на специализираните лаборатории

на италианската марка Venus. Следвайки мисията си и опирайки се на своя над

100-годишен фармацевтичен и козметичен опит, Venus създава естествени и де-

ликатни козметични продукти, които успешно се грижат за кожата на милиони

представители на нежния пол. 

Вследствие на задълбочени проучвания Venus създаде пълна серия козметични

процедури, наречена „ПРОГРАМА ЗА ПЕРФЕКТНО ТЯЛО“, която е 

ИСТИНСКИ „ФИТНЕС ЗА КОЖАТА“ 
Отстранява неестетичните ефекти на целулита, напълняването или отпускане-

то и моделира стегнат, тонизиран и перфектен силует. Препоръчва се като до-

пълнение към вашите спортни активности, както и за хора, водещи заседнал на-

чин на живот или подложени на стрес. Съчетана с нискокалорична диета и леки

физически упражнения в домашни условия, тя дава забележителни резултати, при

условие че следвате инструкциите за приложение на продуктите. Серията пред-

лага антицелулитни продукти, както и такива за третиране на специфични зони,

като гърди и корем.

НОВАТА ФОРМУЛА 

богата на Theobroma Сосоа, осигурява интензивно отслабващо и стягащо дейст-

вие. Ефективността, която се постига, ги отличава от останалите продукти на

пазара и се дължи на ексклузивната комбинация от активни натурални съставки:

 Theobromine, кофеин бързо редуцира мастните натрупвания благодарение нан

отслабващото си действие;  Escina fitosoma (екстракт от див кестен) подо-

брява функцията на капилярите и благоприятства елиминирането на натрупани-

те течности и токсини в кожната тъкан;  Arnica montana extract (екстракт отt

Арника Монтана) подобрява кръвообращението на епидермиса и генерира топли-

на, благоприятстваща усвояването на активните съставки;  Centella Asiatica

extract тонизира и подобрява тъканната еластичност, намалява неестетичнияt

ефект „портокалова кожа“;   Fucus vesiculosus (морски водорасли, богати на йод,

витамини, минерали и олигоелементи) действат стимулиращо на метаболизма

на епидермиса и редуцират мастните депа;  Спа солите имат силно дренажно

действие, което подпомага елиминирането на задържаните течности и токсини

и увеличават микроциркулацията на кожата през нощта.

ПРОДУКТИТЕ
 Мултиактивният антицелулитен гел се препоръчва за всички случаи на целу-

лит и е лесен за употреба, а резултатите се забелязват от първото нанасяне.

При използване за 28 дни потребителите се радват на 92% подобрение.  Опаков-

ката на интензивния антицелулитен гел включва 8 пакета, всеки от които е с

капачка за многократна употреба и съдържа количество за 2–3 пъти. Можете да

носите пакета със себе си дори когато пътувате. Подходящ е за най-тежките

форми на целулит или в случаите, когато се нуждаете да постигнете резултат

за кратко време. След 14-дневно лечение обиколката на бедрата намалява средно

с 1,42 cм, а след 28-дневно тези стойности стигат

2,92 см.  Когато целулитът е свързан и със задър-

жане на течности, особено в случаите на разширени 

вени, лечението е препоръчително да се проведе с нощ-

ния SPA антицелулитен крем, в чиято опаковка ще от-

криете допълнително фолио. Употребата на фолиото след 

нанасяне на крема води до допълнително затопляне и ус-

коряване на действието, което по своите резултати може 

да се определи като професионална процедура в козметичен 

център за красота. Реално така атакувате двата проблема:

целулита и нарушената циркулация на съдовете. Премахвайки 

целулита, ще изпитате отново лекота в краката си.  Мулти-

активната антицелулитна кал е  концентрат от глина, мине-

рални соли, олигоелементи и растителни екстракти с комплекс-

но антицелулитно действие. Всички натурални компоненти са

селектирани и обработени според най-напредналите козметични 

технологии, за да се запази тяхната ефективност. Удобството 

при нейната употреба е, че след първите 3 поредни нанасяния се 

прилага само на всеки 3 дни за 30–40 мин.

БОРБА С ЦЕЛУЛИТА И ПОД ДУША
Venus отчита липсата на време за грижи и затова създаде пър-

вия революционен антицелулитен гел по време на душ, чието

прилагане отнема само 1 минута, а постигнатият резултат

е намаление на обиколката с 1,74 см само за 2 седмици. Ексфо-

лииращите частици в състава му правят кожата много глад-

ка и тонизирана.

 Гърдите можете да предпазите от отпускане при редовно 

използване на Серум за стягане на бюста от Venus, който 

фиксира структурите, поддържащи кожата, благодарение на

ексклузивен комплекс от активни стягащи съставки (phyto-

complex за естествен ефект „сутиен“).x  Модните дрехи с 

ниска талия, покриващи само малка част от корема, изис-

кват доста усилия от страна на техните почитателки, 

както и на всички останали, разбира се, за да го поддър-

жат плосък и стегнат и да избегнат неприятния неес-

тетичен ефект на паласките. Това се постига дос-

та по-лесно със стягащия Крем за плосък корем на м

Venus, чиято нова формула с морски водорасли при-

лага най-новите достижения на биокозметични-

те технологии за моделиране на профила на тя-

лото и оформя талията и корема.

Със сигурност вече сте избрали вашия про-

дукт от Venus и гарантирано няма да се за-

бави и резултатът, който очаквате. 

Само 1 МИНУТА
и целулитът ще е минало!

ПОКАЖЕТЕ ТЯЛОТО СИ ЕЛЕГАНТНО И КРАСИВО ОЩЕ ДНЕС!
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Т
ретите големи кътници, известни повече като
мъдреци, са зъбите, които най-често създават
проблеми на моите пациенти. Понеже са раз-
положени най-отзад, почистването им с четка

и паста е трудно. Затова те развиват много по-често зъбни
кариеси, пулпити и пародонтити. От друга страна, те проби-
ват последни (на 18–20-годишна възраст) и създават диском-
форт със своя пробив.

СИНДРОМЪТ „ПО-МАЛКИ ЧЕЛЮСТИ“
Еволюцията на човека е свързана с намаляване на лицивия че-

реп за сметка на мозъка. Тази тенденция е най-силно изразе-
на при бялата раса. Затова челюстите на всяко следващо по-
коление намаляват по размер, вследствие на което намалява и
броят на зъбите.

ВСЕ ПОВЕЧЕ ДЕЦА НАПОСЛЕДЪК СЕ РАЖДАТ БЕЗ ЗАРОДИШ НА МЛЕЧЕН

ИЛИ НА ПОСТОЯНЕН ЗЪБ. И ТОВА СА НАЙ-ЧЕСТО 2-РИ, 5-И 
И ВЪПРОСНИЯТ 8-И ЗЪБ, ПО-ПОПУЛЯРЕН КАТО МЪДРЕЦ.

Сложното идва, когато детето се роди с малки челюсти, но
с нормален брой зъби. Тогава за долния 8-и зъб просто нама
място за пробив или той пробива под грешен ъгъл. Рано или
късно започват болки, възпаления и най-често се стига до ув-
реждането на 7-ия зъб. Защото, когато няма място, мъдре-
цът го избутва или стопява корените му, от което започват
болките. Често избутването на зъбите продължава напред и
най-ясно се забелязва при предните зъби, които също се раз-
местват. В този случай се налага 

ПРЕВАНТИВНО ВАДЕНЕ 
на мъдреците, т.е. преди да предизвикат разместването, ко-
ето се коригира трудно, бавно и скъпо от ортодонт. Сами-
ят ортодонт и без това винаги изисква в началото изважда-
не на мъдреците.

ТРЯБВА ДА ПОДЧЕРТАЯ, ЧЕ МЪДРЕЦЪТ Е АБСОЛЮТНО ПЪЛНОЦЕНЕН ЗЪБ,
КОГАТО Е ПРАВИЛНО РАЗВИТ, И СИ Е НАМЕРИЛ МЯСТО В ЗЪБНАТА РЕДИЦА. 

На него разчитам най-много след години, когато пациентите
ми изгубят дъвкателните си зъби и дойде време за правене-
то на мостове. При липса на мъдреци алтернативата е само
поставянето на имплантат с неясно бъдеще или на протеза.
Тогава човек съжалява, че безпричинно е извадил долния си мъ-
дрец на младини.
Трябва да ви предупредя обаче, че

НЕПРОБИЛИЯТ ИЛИ ЗЛЕ ПРОБИЛИЯТ 
мъдрец рано или късно ще ви създадат проблеми. Американска-
та зъболекарска школа учи, че такъв зъб се вади превантивно.
В България сме по-толерантни и се придържаме към догмата,
че зъб, който не напомня за себе си, не се вади. Но практи-
ката ме е научила, че американците са по-прави.
Кога ще пробие един мъдрец, не е ясно и при всеки човек е строго

индивидуално, но по зъбна снимка става ясно дали въобще има
предпоставки той да пробие нормално. Стимул за пробива му се

я в я в а 
стр е с ът ,
и по-точ-
но хормоните,
които се отде-
лят по време на
стрес. Затова и 
най-често мъдре-
ците пробиват по 
време на сесия на-
пример и тогава бо-
лят най-много.

МЪДРЕЦИТЕ, КОИТО ВИЗИ-
РАХ ДОТУК, СА, РАЗБИРА СЕ,
НА ДОЛНАТА ЧЕЛЮСТ – ЗА ТЯХ

НЯМА МЯСТО И ТЕ ИЗБУТВАТ ЗЪБИТЕ НА-
ПРЕД. НЕ ЧЕ И МЪДРЕЦИТЕ НА ГОРНАТА

ЧЕЛЮСТ НЕ СА СПОСОБНИ ДА ПРЕДИЗВИ-
КАТ СЪЩИТЕ ПРОБЛЕМИ, НО ТОВА СЕ СЛУЧВА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО РЯДКО,
ЗАЩОТО КОСТТА НА ГОРНАТА ЧЕЛЮСТ НЕ Е ТОЛКОВА ПЛЪТНА 
И ПО ЛЕСНО СЕ ПРОБИВА ОТ 8-ИЯ ЗЪБ.

За да избегнете проблемите с мъдреците, посещавайте зъбо-
лекар на всеки 6 месеца. Ако мъдрецът не е пробил до 18-го-
дишна възраст, налага се да се направи рентгенова снимка, за
да се преценят по нея какви са перспективите за нормален
бъдещ пробив. И пазете мъдреца като всеки друг зъб, та дори
и повече. Мийте го старателно, пломбирайте го при кариес,
лекувайте го от пулпит, ако развие такъв, защото единстве-
ното нещо, по-неприятно от протезата на стари години, е да
нямате нито зъби, нито протеза. 

Д-р Цветан ПЕШЕВ,

стоматолог

Ако проявявате желание лично да се убе-

дите в способностите на д-р Пешев като 

стоматолог, а не само да четете статии-

те му, можете да се обадите на телефони: 

02/952-27-55 или 0889/983-959, за да си запи-

шете час за посещение. Кабинетът се на-

мира на бул. „Ген. Тотлебен“ №89, вх. „Б“, ет. 

1. Дано да ви е наблизо!

у с м и в к а т а

Мъдреците
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?Какво препоръчват дието-
лозите през сезона на дие-

тите?
– Разнообразно хранене, ба-

ланс между приетата храна и 
енергоразхода за деня, прием 
на пълнозърнести храни, пло-

дове и зеленчуци, консумация
на нискомаслени мляко и млеч-
ни произведения, постни меса,
повече риба и бобови храни,
ограничаване на консумацията
на мазнини, особено на жи-
вотински, които са източни-
ци на рисковите за здравето
наситени мастни киселини, и
ограничаване на консумацията
на сол, захар и захарни изде-
лия. Спазването на принципи-
те на здравословно хранене в
съчетание с физическа актив-
ност е гаранция за здраве и
добър външен вид без излиш-
ни килограми. Необходим е и
режим на хранене, но алтер-
нативните диети невинаги са

съобразени с т.нар. официал-
на медицина. Това е проблем
за нас, специалистите по хра-
нене и диететика. Напосле-
дък жълтият пазар е залят с
„диетична“ литература и има
риск да попаднете на нещо,
което ние не бихме определи-
ли като здравословна диета.
Правили сме проучване, кое-
то установи, че в повечето
алтернативни диети наисти-
на има рационално зърно, като
например консумация на пове-
че плодове и зеленчуци, нисък
енергиен прием и др., но в
крайна сметка това са режи-
ми на хранене, които могат
да се прилагат само за опре-
делен период от време – от
2 до 3 седмици. Невъзможно
е човек да „влезе“ в една ди-
ета и да я спазва постоянно,
за цял живот. 

?Кой е основният недоста-
тък на драстичните ди-

ети?
– Минусът на всички строги

хранителни режими е, че ко-
гато човек се върне към нор-
малния начин на живот и на
хранене, неизбежно връща за-
губените килограми и даже
прибавя нови. Организмът, из-
паднал в стрес от дефицита
на определени хранителни ве-
щества, се опитва с вътреш-

ни механизми на регулация да
осигури и задържи запасите
си. Затова и тези диети ра-
ботят трудно.

?Защо една диета трябва 

да бъде лимитирана?

– Когато човек е дълго вре-
ме на диета и получава по-мал-
ко енергия и хранителни ве-
щества, отколкото са му не-
обходими, започва процес, при
който по време на метаболи-
зирането и разграждането на
аминокиселини и мастни кисе-
лини в организма се отделят
кетонни тела, които директ-
но въздействат върху мозъка.
Подобен механизъм се наблю-
дава при т.нар. нисковъглехи-
дратни диети, такива като
„Аткинс“, „Зоната“, „Проте-
инова“, „Саут бийч“. Кетон-

ните тела се натрупват в ор-

ганизма и след третия ден на 

диета човек започва де се чув-

ства щастлив, настроението 

му е приповдигнато. Но това 

състояние е измамно, защо-

то е причинено от отделени-

те при диетата токсични ве-

щества, които въздействат 

върху мозъка и създават чув-

ство за щастие. Те са ток-
сични продукти и съвсем не
е безобидно за организма да
остане дълго време под тя-
хно влияние. 
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Д-р Веселка Лалева Дулева, дм,
е доцент по хранене и диететика

в Националния център по опазва-

не на общественото здраве. Спе-

циализирала е в Москва, Стокхолм, 

Световна здравна организация, 

САЩ и др. След обучение в Мичи-

ганския щатски университет е

международно сертифициран екс-

перт по международно законода-

телство за храни. Има над 80 на-

учни публикации и над 100 участия 

в научни форуми у нас и в чужбина.

х р а н е н е

Д-Р ВЕСЕЛКА ДУЛЕВА:

„Вето“ на диетите
ПОПАДАТЕ НА ПОРЕДНАТА ЧУДО ДИЕТА,
КОЯТО ВИ ПРЕДЛАГА КНИЖНИЯТ ПАЗАР. 
ЧЕТЕТЕ И СПАЗВАТЕ РЕЖИМА, НО МНОГО СКОРО 
СВАЛЕНИТЕ С ЛИШЕНИЯ КИЛОГРАМИ ОТНОВО 
СА СИ НА МЯСТОТО. ЗА ДА ИЗЯСНИМ ЗАЩО СА СИ НА МЯСТОТО ЗА ДА ИЗЯСНИМ ЗАЩО

НЕ „РАБОТЯТ“ РАЗЛИЧНИТЕ ДИЕТИ,
НИ ПОМОГНА ВЕСЕЛКА ДУЛЕВА.
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?Има ли мода в храненето? 

– Трудно може да се каже, 
то 
ъп-
ра-
ли-
чно 
ови 
по-
се 

те-
ри-
се 
ди-

?Каква е ролята на водата 
в диетите? 

– Водата е жизнено необхо-
дима за човешкия организъм. 
Чрез нея се елиминират от 
организма и някои крайни ме-
таболитни продукти на раз-
граждане. Така организмът се 
изчиства от токсините, кои-
то биха могли евентуално да 
се натрупат в него. Затова 
приемът на вода е особено 
важен при спазване на дие-
та. Човек се нуждае от еже-
дневен прием на достатъчно 
количество течности, за да 
поддържа водния баланс в ор-
ганизма си. Жаждата се поя-
вява, след като вече е настъ-
пило леко обезводняване. Пре-
поръчва се прием на 1,5 до 2 
л течности на ден – вода, со-
кове, чай, кафе и др.

?Кога водата се задържа в 
организма?

– Може да се задържи пора-
ди някакъв здравословен про-
блем (сърдечносъдов, бъбре-
чен и др.), който няма да ко-
ментираме в момента. Дру-
гият механизъм се задейства 
от прекалената консумация на 
сол. Солта задържа водата в 
организма. По-голямото коли-
чество течности, което за-
почва да циркулира, напряга 
кръвоносните съдове, вслед-
ствие на което се повишава 
кръвното налягане.

?Японската диета отрича 
консумация на сол. 

– Когато се храните с без-
солни храни, водата, задържа-
на в организма, се отделя и 
извежда. При много диети за-

губата на тегло през първа-
та седмица от спазването им
се дължи основно на загуба
на вода. Но като се върнете
към нормалното хранене, теч-
ностите в организма се въз-
становяват, а с тях – и за-
губените килограми. Затова
тази диета с цел редукция
на тегло е безсмислена. При
спазването є всички мазнини
остават в тялото – загубе-
ните килограми са за сметка
на обезводняването на органи-
зма. Съветът ми е просто да
се пие достатъчно вода. При 

представителни проучвания 

за оценка на храненето на на-

селението в България, които 

правим от 1990 г. насам, уста-

новихме, че българинът прие-

ма от 12 до 15 г сол дневно при 

препоръчителна дневна доза 

5 г. Според изследване, в ко-
ето са участвали 52 страни,
България е на второ място
по екскреция с урината на на-
трий, които е маркер за при-
ем на сол. По този показател 
ни води само една област в
Япония, където консумацията
на сол е висока заради спе-
цифичното традиционно кон-
сервиране на рибни продукти
– едни от основните храни
в региона. В момента стра-
ните, членки на ЕС, старти-
рат програма от мерки „Ре-
дукция на солта“ за намаля-
ване на консумацията на сол.
Работим с представители на
индустрията за реформулира-
не на храни и с масмедиите
за повишаване на информира-
ността на населението. Цел-

та е да се редуцира количе-

ството на солта в някои ин-

дустриално произведени хра-

ни, такива като хляб и хлеб-

ни изделия, чипсове, снаксове, 

колбаси, консервирани храни и 

др. Естествените продукти,
така както природата ги е
създала, съдържат определено
количество натрий, което се
смята за достатъчно.

?Как ще коментирате раз-

делното хранене?
– Привържениците на тази 

система препоръчват продук-
тите, съдържащи въглехидра-

– Трудно може да се каж
че има мода в здравословнот
хранене, но постоянно настъ
ват промени в науката за хр
нене, която е мултидисципл
нарна и се развива динамич
напоследък. Появяват се но
и нови становища, които п
твърждават или понякога 
разминават до известна ст
пен с онова, което е било пр
ето преди време. Може да 
каже обаче, че има мода в д
етите.

Каква е ролята на водат
в диетите? 

– Водата е жизнено необх
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ти, да се консумират отдел-
но от тези, съдържащи бел-
тъчини. Мотивацията им е, 
че при едновременна консума-
ция в стомаха и в червата 
започва процес на гниене. А 
всъщност в човешкия орга-
низъм има ензимни системи, 
необходими за преработката 
на различни хранителни веще-
ства, без значение в какво съ-
четание се приемат. Затова 
по-добре да не мислите за не-
съществуващия „спор“ между 
белтъчини, мазнини и въглехи-
драти в стомаха си. Просто 
се отнасяйте разумно към ко-
личеството храна, което при-
емате. Рационалните момен-
ти в системата на раздел-
ното хранене са, че храните 
са нискоенергийни и се прием-
ат повече плодове, зеленчуци 
и течности. 

?Може ли да се „преяжда“ с 
определен вид храна? „За“ 

или „против“ монодиетите 
сте? 
– Ако човек се храни едно-

образно, неминуемо ще реду-
цира теглото си. Но дълго-
срочното еднообразно хранене 
крие рискове за здравето на 
по-късен етап, най-често не-
достатъчен прием на необхо-
дими за организма вещества. 
Ние като специалисти не пре-
поръчваме системна консума-
ция на един вид храна. Всъщ-
ност монодиетите до извест-
на степен се доближават до 
разделното хранене. По вре-
ме на подобна диета органи-
змът изпада в сериозен де-
фицит на хранителни веще-
ства. Здравословният начин 
на хранене изисква разнообраз-
ни храни в съобразени количе-
ства. Днес не само затлъстя-
ването е проблем. Поднорме-
ното тегло също крие огро-
мни здравни рискове за орга-
низма. Напоследък голям про-
блем са новите болести при 
младите момичета, свързани с 
недохранване – анорексия, бу-
лимия, а напоследък се говори 
и за орторексия. Голям е про-
центът и на младите моми-
чета, които в резултат от 
прилагане на тежки хранител-

ни режими страдат от аме-
норея (менструалният цикъл 
спира като резултат от не-
дохранване, след което се въз-
становява трудно). Тези мо-
мичета, освен че не са здра-
ви, забременяват много труд-
но, което на даден етап от
живота им се превръща в се-
риозен проблем. 

?А какво мислите за диета-
та според кръвната група?

– Авторите на тази диета
разделят хората на 4 голе-
ми групи, в рамките на кои-
то се препоръчват или забра-
няват определени храни. Спо-
ред специалистите по хране-
не и диететика този храни-
телен режим няма научно ос-
нование. Още повече че по-
добно деление на хората не
може да бъде решаващо – ос-
вен по кръвни групи ние се
различаваме по пол, по въз-
раст, по това, коя географ-
ска ширина населяваме. Тези
фактори са много по-опреде-
лящи понякога от кръвната
група. Ако подобна диета има
временен ефект, то вероят-

но това се дължи на факта,
че по своята същност тя е
ограничителна диета. Ако чо-
век консумира само зеленчу-
ци и пълнозърнести продукти,
съвсем естествено е да прие-
ма по-малко калории и да на-
мали теглото си. Но най-ва-
жното условие за намаляване
и поддържане на здравословно
тегло е балансът между енер-
гоприем и енергоразход – съ-
четание на физическа актив-
ност с хранителен прием. 

?Като заговорихме за енер-
гоприем и енергоразход, 

дали шоколадовата диета е 
препоръчителна и за кого? 
– Шоколадът създава чув-

ство за ситост. Той съдържа
т.нар. бързи въглехидрати, ко-
ито се усвояват до 100%. Те
са източник на енергия за ра-
бота на мозъка и мускулите,
но в случай че не се изгорят
веднага със спорт или дру-
ги дейности, водят до нат-
рупване на излишни мазнини.
Шоколадът съдържа голямо 

количество какао, доставчик 

на флавоноиди, и по-специал-

но на епикатехин, които оказ-

ват благоприятен ефект вър-

ху сърдечносъдовата дейност. 

Теоброминът и кофеинът в 

състава на какаото въздейст-

ват благотворно върху мозъч-

ната дейност, като създават 

усещане за спокойствие и щас-

тие. Освен това се смята, че
какаото и шоколадът са аф-
родизиаци. Въпреки всичко шо-
коладът си остава източник
на голямо количество енергия,
предимно заради високото съ-
държание на мазнини и захар
в него – 100 г шоколад дос-
тавят около 500 килокалории.
В случай че тази енергия не
се използва, в организма се на-
трупват мазнини в проблемни-
те зони. Няма нищо лошо, ако
се наградите с парче шоколад,
но всичко е въпрос на мярка.
А всяка система на хранене,
в която отсъстват определе-
ни нутриенти, не е от полза
за организма.

?Може ли човек да надхи-
три собствения си мета-

болизъм по някакъв начин? 
– Ние като лекари и специ-

алисти по хранене и диете-
тика говорим за създаване на
ново хранително поведение и
навици – промяна в начина на
хранене и на живот. Разбира
се, формирането на подобна
промяна изисква продължите-
лен период от време и е мно-
го дълъг процес. Необходими
са информираност и специал-
на култура на хранене, фор-
мирана от ранна детска въз-
раст. Крайната цел са създа-
ване на положително отноше-
ние към храната и култиви-
ране на здравословен избор на
храни. Тези умения се изграж-
дат с години. И тъй като
ефектът от това поведение
не е бърз, хората бързо се
отказват, защото престават
да вярват, че такъв ще има.
Но промяната на хранително-
то поведение, освен че е от
полза за здравето, коригира и
килограмите. За цял живот.

Интервю на
Теодора СТАНКОВА

Снимки Мариана ПЕТРОВА

ДайДайте е зелзелен н свесветофтофар ар 

на на балбалансансираираното ххранраненеене
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Н
атрупаното през зимните месеци излишно тегло ви 
влудява, кожата ви е уморена и суха и почти не ре-
агира на овлажняващите маски, с които я глезите. 
Изобщо не е чудно, че настроението ви се скапва, 

щом се погледнете в огледалото.
Решавате, че е необходимо спешно да вземете мерки, и се 

хвърляте да експериментирате с различни чудодейни диети. 
Освен това часовете след дългия работен ден прекарвате на 
бягащата пътечка във фитнес залата. Но, уви, резултатите 
не ви радват. Стрелката на кантара сякаш е замръзнала на 
едно място, а вие сте постоянно гладна и постоянно ви се 
спи. Не знаете какво да правите?
Сменете тактиката. Забравете за излишните килограми. 

Това, което ви е нужно сега, е да промените отношението си 
към храненето. Като начало ви предлагаме да зачеркнете от 
менюто си продуктите от животински произход, да забрави-
те за алкохола, кофеина и цигарите и периодично да се подла-
гате на разтоварващи диети. 

ЛЯТОТОЛЯТОТО
СТАРТИРАСТАРТИРА
ПРЕЗ АПРИЛ

СТРАХОТНО ВИ СЕ ИСКА ДА ОТСЛАБНЕТЕ, НО САМО ПРИ 
СПОМЕНАВАНЕТО НА ДУМАТА „ДИЕТА“ НАСТРОЕНИЕТО ВИ 
ПАДА ПОД „НИВОТО НА РЕКА ДУНАВ В САНТИМЕТРИ“.
НЕ СЕ РАЗСТРОЙВАЙТЕ! ЗНАЕМ ОТ КАКВО ИМАТЕ НУЖДА.
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НЕРЕКЛАМНА ПАУЗА

Навярно има дни, когато чувствате, че изобщо не сте глад-
ни. Знаете ли, че по време на новолуние апетитът се губи?
Освен това астролозите уверяват, че гладуването през този
ден е полезно за здравето. Затова позволете на организма да
си отдъхне. Краткотрайното гладуване е отлична закалка за
имунитета, както и тренировка на антистресовите механи-
зми, с които тялото реагира на натрупалото се напрежение.
Само не се увличайте! Тези гладувания не бива да се правят
повече от 1 път седмично. И не забравяйте, че докато гладу-
вате, трябва да пиете много течности – те ще подпомогнат
елиминирането на шлаката. 

ОБЯДА ИЗЯЖТЕ САМА... 
В желанието си бързо да отслабнете, си обещавате да не

хапвате нищо след 18.00 ч. Известно време удържате фронта,
но после се проваляте и превръщате вечерните си хранения
в същински пиршества.
Защо да се измъчвате?
Предлагаме ви да след-
вате съвета на дието-
лозите. Специалистите
твърдят, че гладът
може да се пробуди
през нощта и да ви за-
стави да погълнете не-
въобразимо количество
храна. А и мислите за
вкусна пица или хруп-
кави пържени карто-
фки няма да ви оста-
вят да заспите, което
означава, че няма да си

починете пълноцен-
но. Най-добре е да
вечеряте не по-къс-
но от 19.00 ч. или с
нискомаслени млечни
продукти, или с пе-
чена риба (може и
варена на пара), или
с порция бяло/немаз-
но месо с гарниту-
ра от задушени зе-
ленчуци. Тези, които
не могат да се от-
ърват от натрапчи-
вото желание да по-
хапнат нещо в къс-
ните часове, да из-
пият чаша доматен сок или да изядат 1 кофичка кисело мля-
ко с нисък процент на масленост. Така ще се радват както
на здрав сън, така и на стройна фигура.

ЗАБРАВЕТЕ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ 
Обещавате си да не ядете сладко, а ръката ви сама посяга

към кутията с шоколадови бонбони. Опитайте се да преодоле-
ете желанието си за сладко, като консумирате противополож-
ни на вкус продукти. Когато ви се прияде шоколад, изпийте
чаша натурален сок от грейпфрут. Мечтаете за хрупкав чипс
и осолени ядки? Изяжте един морков или една ябълка. 
Друг проблем, на който трябва да обърнете внимание, е сла-

бата перисталтика. Когато организмът не работи като ча-
совников механизъм, много е трудно да се отървете от излиш-
ните килограми. Но с този проблем лесно можете да се спра-
вите. Всяка сутрин масажирайте стомаха си. Когато се събу-
дите, не бързайте да скачате от леглото. Легнете по гръб със
свити в коленете крака. Поставете дясната длан върху пъпа и
направете 6–7 кръгови поглаждания, като постепенно разширя-
вате кръговете. Изпълнявайте това упражнение 5–6 пъти.

ЛЕКО И ЗАБАВНО 
Психолозите съветват: ако искате да постигнете нещо, не

се отнасяйте към него крайно сериозно. Успехът спохожда
тези, които подхождат творчески към решаването на различ-
ните задачи и обръщат внимание на положителните моменти
по пътя към постигане на целта.
Разбирате ли за какво говорим? Предлагаме ви да превърнете

скучния процес във вълнуващо събитие. Как? Много просто. 
Сигурно имате приятелка, която също иска да от-

слабне, преди да е дошло лятото. Помолете я
да ви прави компания в диетуването. И за
да бъде интересно отслабването, орга-
низирайте си съревнование – за при-
готвяне най-най вкусно диетично яс-
тие например. Или за най-ефективен 
и интересен комплекс упражнения. На 
победителя му се полага награда – 
билет за театър, интересна книга
или някакъв малък подарък, съобразен 
с вкуса му. Така забавно и неусетно 
ще влезете във форма преди сезона 
на отпуските.

Разтоварващи менюта
Съвсем не е нужно да ядете само кисело мляко 
през 2 часа, за да отслабнете. Предлагаме ви 

няколко алтернативни варианта.

НА ПЛОДОВЕ

1,5 кг пресни плодове се разделят на 4–5 порции. От 
тях се приготвя плодова салата, която се подправя с 
нискомаслено кисело мляко или със сока от 1 грейпфрут.

НА ЗЕЛЕНЧУЦИ

1,5 кг зеленчуци се разделят на 4–5 порции. Дневното 
меню може да се състои от варени моркови, подправе-
ни с много малко сол; карфиол или друго зеле; задуше-
ни чушки и тиквички. При задушаването се добавят на
вкус свежи зелени подправки (магданоз, копър и др.). Зе-
ленчуците се подправят с 1 ч. л. зехтин, смесен с 1 с. 
л. лимонов сок и 3 с. л. вода.

ПО ИЗТОЧЕН НАЧИН

200 г неполиран ориз се сваряват без сол с 1 с. л. олио, 
добавена във водата. По желание можете да подправите
ориза с шафран, черен пипер или чили. Готовият ориз се 
разделя на 3 порции. На вечеря прибавете към порция-
та ориз и пресни зелени подправки като магданоз, риган 
и босилек.

Билковият чай с лимон и лъжичка 

кафява захар е истинско лакомство

Интересен детек-

тивски роман или 

някаква друга ув-

лекателна книга

ще ви помогнат да 

забравите за чув-

ството на глад

Приготвяйте храната с желание е еееееееее ееееееееееее –– ттттт–– ––– огаогаогогаавввавава ва а иии ни и ни н йййайай-ай-айай-ай обибббобибобиобиообиоо кккнокккнокнокноновввенвенввевененвв отоотоотооооот  

блюдююююююююююююююююююююююююююддоддо ддо додддо доддддо дддддо ддддддддддддддд щещще щещещщщеещее щщщщ вивививииви вви вививи сессеесссесеесе се се стостостостостосстостостосстосториририри ри ри ри ри рри ррррр шшедшшшедшедшедшедшедшедддддддьовьовьовьовььовьовьоьовьово ъръръръръръръръърръръррррррр

46 Бела, брой 4 (122), 2008

1
0
 г

о
д
и
н
и
 Б

Е
Л

А



0470470404747



З
дравословното дневно 
ме ню трябва да съдържа 
целия спектър от ценни 
за организма вещества. 

Етикетите, и по-точно таб-
лиците с хранителния състав, 
ще ви помогнат да изберете 
оптимално полезните проду-
кти. Имайте предвид, че не-
винаги съставките се дават 
за 100 г продукт. Понякога те 
важат за 1 порция, която е 
равна обикновено на 33 г.
И така, таблицата за със-

тава на продукта съдържа 
следните основни точки.

БЕЛТЪЧИНИ (PROTEIN)
Те са жизнено необходими за 

клетките. Делят се на живо-
тински (пълноценни) и расти-
телни (непълноценни). Има ги 
в много продукти, но най-бо-
гати на белтъчини са месо-
то, рибата, птиците, яйцата 
и др., а също и някои расти-
телни храни.

Енергийната стойност на 

белтъчините е 4 ккал/г.гг Препо-
ръчваното за здрав човек еже-
дневно потребление на белтъ-
чини е 70–100 г, от които не
по-малко от половината тряб-
ва да са животински.

ВЪГЛЕХИДРАТИ 
(HYDROCARBONATES), 

ОТ КОИТО И ЗАХАР (SUGAR)
Въглехидратите са един от

основните източници на енер-
гия за организма. Върху етике-
тите на хранителните проду-
кти те са представени глав-
но като захар и нишесте. Съ-
държанието на захар се изписва
като подгрупа на въглехидрати-
те. Запомнете, че 4 г захар са
1 ч. л.! Отрезвяваща мисъл!

Енергийната стойност на
въглехидратите е 4,1 ккал/г.

МАЗНИНИ (FAT), 
ОТ КОИТО НАСИТЕНИ 

(SATURATED) 
В храната се съдържат два

типа мазнини – наситени и

ненаситени. На наситени маз-
нини са богати храните от
животински произход – кра-
ве масло, сметана, сланина. Но
и палмовото масло, нищо че
то е от растителен произ-
ход. Безконтролната консума-
ция на тези мазнини повиша-
ва нивото на т.нар. лош хо-
лестерол в кръвта, води до
напълняване и до заболявания
на сърдечносъдовата система.
Купувайте по-рядко продукти,
върху чиито етикети чете-
те hydrogenised (хидрогенизира-
ни) мазнини. Те са най-вредните
за здравето. В особено голя-
мо количество те присъстват
във всички видове кейкове, пе-
чива и бонбони, продаващи се
в шумящи опаковки.
Рафинирано олио купувайте

само за готвене. Не се под-
давайте на рекламни внуше-
ния от сорта на „без холес-
терол“ или „изцяло растителен
продукт“. Растителното олио
и без това няма как да бъде
животинско, а холестерол то
не съдържа по принцип, защо-
то холестеролът е животинска
мазнина. Само че в процеса на
рафиниране то е загубило най-
ценните си вещества – таки-
ва като витамин Е (природен
антиоксидант) и изключитено
ценните мазнини като омега-3.
За подправяне на салатите и за
приготвяне на сосове използвай-
те нерафинирани мазнини.
Старайте се да не купува-

те продукти със съдържание
на мазнини повече от 10 г на
100 г (с изключение на краве-
то масло)! Иначе рискувате
да надхвърлите дневната до-
пустима доза за прием. И да
напълнеете!

Енергийната стойност на

мазнините е 9,3 ккал/г. Днев-
ното диетично потребление
на мазнини не бива да надви-
шава 30–50 г.

ВЛАКНИНИ (FIBER)
Те са два вида – разтво-

рими (Soluble) и неразтворими
(Insoluble(( ). Неразтворимите са
известни още като целулоза, а
разтворимите – като фрук-
тоолигозахариди. Колкото по-
вече целулоза, толкова по-до-
бре. 3–10 г на порция е напра-
во отлично! Целулозата не се
разгражда в стомаха и създа-
ват чувство за ситост. Ос-
вен това подобрява храносми-
лането и подпомага елиминира-
нето на холестерола от орга-
низма. Някои плодове, зеленчу-
ци и ядки също са богати на
целулоза. Но № 1 в този спи-
сък е пълнозърнестият хляб.

Препоръчителното дневно по-
требление на целулоза е 20–30 г.

НАТРИЙ (SODIUM)
Колкото по-малко, толкова

по-добре. Употребата на го-
лямо количество сол (натрий)
води не само до повишаване
на кръвното налягане, но на-
товарва бъбреците и води до
напълняване.
Средната употреба на сол 

е около 3,300 мг на ден, ма-
кар лекарите да препоръчват
не повече от 2,400 мг. При
покупка на готови продукти
се старайте да не избирате
такива, чието съдържание на
сол надвишава 300 мг на пор-
ция. И съвсем не следва да ку-
пувате такива продукти, чи-
ето съдържание на сол съста-
влява около 1000 мг на порция.
Толкова много сол не се вписва
в нито една диета.

КАК ДА ЧЕТЕМ (И РАЗБИРАМЕ) 

ЕТИКЕТИТЕ
АКО ИСКАМЕ ДА ОТСЛАБНЕМ

АКО ИСКАТЕ ДА СТОПИТЕ НЯКОЛКО КИЛОГРАМА ИЛИ ПРОСТО СЕ 
ПРИДЪРЖАТЕ КЪМ ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ХРАНЕНЕ, ЧЕТЕНЕТО 
И РАЗБИРАНЕТО НА СЪСТАВА НА ПРОДУКТИТЕ, КОИТО КУПУВАТЕ,

ТРЯБВА ДА ВИ СТАНАТ НАВИК.
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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

Т веднъж вто население заболяват поне 
дванадесе-живота си от нея, като язвата на д
често оттопръстника се среща 3–4 пъти по-
то проти-стомашната. Близостта в клиничнот
лечениеточане, както и в диагностиката и л
бъдат раз-са причината двете заболявания да б

гледани заедно като язвена болест.
Тя е

ХРОНИЧНО РЕЦИДИВИРАЩО 

ЗАБОЛЯВАНЕ 
с наличиена стомаха и дванадесетопръстника 

на язвен дефект на лигавицата в резултат нана язвен дефект на лигавицата в рез
смилащото действие на стомашния сок.
Най-общо може да се каже, че независимо как-
ва е причината за възникването на заболяване-
то, настъпва дисбаланс в защитните функции
на лигавицата, което позволява на стомаш-
ния сок да прояви своите агресивни свойства
и да възникне язва.
Някои външни фактори също могат да пре-
дизвикат язвена болест. Такива могат да бъ-
дат някои медикаменти, като аспирина и про-
тивовъзпалителните лекарства от неговата
група, антибиотиците и др. Стресът, теж-
ките хирургически интервенции, тежките из-
гаряния или травми също са фактори за раз-
витие на язвена болест.
Напоследък се установи, че и бактериалната
инфекция с Helicobacter pylori има роля в па-
тогенезата на язвената болест. При 80–90%
от болните с язва се доказва наличието на
този бактерий.

зони“ се считат пролетта и есента, като за 
това няма достоверно обяснение, нито ста-
тистика дали действително е така. Основно 
оплакване на болните с язва е 

БОЛКАТА 
която варира по сила и продължителност и 
има връзка обикновено с храненето. Мястото 
є може да бъде „под лъжичката“, под ляво-
то или дясното подребрие, близо до пъпа или 
отзад в гърба. Понякога може да имитира и 
стенокарден пристъп.
Изчезването на болката не е критерий за из-
чезването на язвата и обратното, т.е. няма 
права пропорционалност между оплаквания и 
находка. Има пациенти, при които първата 
проява на язвената болест е кръвоизлив, без 
преди това да са имали стомашни оплаквания. 
Други характерни симптоми са гаденето, пов-
ръщането, киселините след хранене.

НАЙ-ЧЕСТИТЕ УСЛОЖНЕНИЯ 
на язвената болест са кръвоизливите, перфо-
рацията, стеснение на пилора или злокачест-
вено израждане. Поради вероятността за фа-
тален изход при някое от изброените услож-
нения е важно да се провежда системно, кон-
тролирано лечение, с периодични контролни 
изследвания на стомаха.
Диагнозата се поставя най-вече след фибро-
гастроскопия, като не по-малко важни са и 
кръвните тестове и ехографията, които раз-
граничават язвената болест от сходните по 
оплаквания заболявания на панкреаса, жлъчния 

нфаркт.
ата болест е дълготрай-

но и системно, като се цели да се неутрали-
зират агресивните фактори като стомашен,
жлъчен сок, дразнеща храна и така се оста-
вя възможност на стомашната лигавица да се
самовъзстанови. Тук терапевтичните възмож-
ности са големи и трябва да се преценят от
лекуващия лекар според конкретния случай.
Интерес представлява хомеопатичната те-
рапия, която освен чудесния терапевтичен
ефект, липсата на странични ефекти и стро-
го индивидуалния подход при всеки отделен
пациент позволява провеждане на дълготрайно
поддържащо лечение, довеждащо в голям про-
цент до пълно излекуване.
Друго важно условие е

ИЗБЯГВАНЕ НА САМОЛЕЧЕНИЕТО 
Болните трябва да знаят, че зад всеки нов
пристъп може да се крие нова ситуация и са-
молечението, както и изчакването може да
ги отведат в интензивно отделение или опе-
рационната.
Правилно поставената диагноза, редовният
прием на медикаменти, споделянето на оплак-
ванията с лекуващия лекар при всяка промяна,
спазването на диетичен режим и навременно-
то реагиране при усложнения са гаранция за
пълно и трайно излекуване.

Д-р Гаро Албояджиян,

специалист вътрешни болести,
гастроентерология, ехографска диагностика

и хомеопатия в ДКЦ „ВИТА“

ъв всички я е основен здравен проблем въ
възрастно-развити страни. До 11% от в
в ж вб в

Характерна е също сезонността на обостря-
нето на оплакванията. Основно за „язвени се-

“ к

мехур, миокардния ин
Лечението на язвен

к

Язвената болестЯзвената болест
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БИЛКОЛЕЧЕНИЕ ПРИБИЛКОЛЕЧЕНИЕ ПРИ

РАК НА ГЪРДАТА

П
-ричините за поява-
-та на рака на гър-
-дата не са доста-
-тъчно добре изясне-б
ени от медицината, както е
-въобще при раковите диагно-
-зи. В началния стадий на за-
-боляването не се усещат бол-
-ки в гърдата, което е главна-
ота причина за ненавременното
-обръщане на внимание на бо-
-лестта. Едва при целенасоче-
-но опипване на гърдата се от-
-криват възли с различна голе-
имина – плътни
-и срасна-

ли с околната тъкан. Поня-
кога „бучката“ е разположена
около зърното. В този случай,
ако се хване и дръпне зърноток в
на гърдата, възелът го след-
ва. Самото зърно на болната
гърда е по-високо разположено
от това на здравата и аре-
олата (по-тъмният кръг около
зърното) му е по-малка. Освен
това понякога изпуска секрет,
който е различен по консис-
тенция от майчината кърма.
Ако „бучката“ е разположена
към долния ръб (под гърдата),
обикновено се опипва плътна,
слабо болезнена хоризонтална
находка. Но има случаи, кога-
то това уплътнение не е бо-
лезнено. Ако околните лимфни
възли (под мишницата и под
ключицата) са увеличени, об-
щото състояние се влошава и
трябва да се побърза с опера-
цията на гърдата.
Колкото по-рано се открие

болестта, толкова по-сигурно
е лечението є. След операци-
ята е препоръчително леку-
ването да продължи с всички
възможни средства – лекар-
ства, лъчетарапия 

И БИЛКИ 
Билколечението, разбира се,

е помощна терапия, чрез ко-
ято се целят общо укрепва-

Настолна рецепта рецепНастолна рецепта
ляванияпри рракови забабаба ололллл

лзват всички видове) се на-лое (може да се и150 г листа отт аалллл е (може да се иззиииии ппопопопол

смесват с 250 г мед и 350 стмасово ренде и се сттъргватт н наа ппллассссса тмасово ренде и се

н да престоят 5 дни, като  Затварят се в бурканмлмл ччерерввеноно вино... 

ща. След прецеждане се при-еме бурканът се разклащоот времме на врееем

ене в продължение на 3 дни, утрин и вечер преди ядеема поо  1 с. л. суууу

о свършване на настойката. се приема по 1 с. л. доа на четвъвъртртиияя 

еца.илага най-малко 3 месеРецептата се пппрририририр
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на имунитета, успокоява-
на нервната система и на-

аляване на риска от поява-
а на разсейки. Следопера-
ивното приложение на бил-
те намалява също интокси-
цията, причинена на органи-
а от болестта. Ето какво 
оже да се направи веднага 
ед самата операция.

Спешни мерки 
1. Да се пие сироп от алое або-

ресценс (трионче) – по 1 с. л. су-

трин, обед и вечер 30 мин преди 

хранене. Алоето можете да за-

местите със смес от 3–5 зърна

пчелен клей и малко прясно мляко.

2. 20 мин след изпиването на ало-

ето (или сместа от клей и мля-

ко) е добре да се изпиват 75 мл 

(1 малка чаша) чай, приготвен

от равни части (по 30–50 г) от

следните билки: камшик (агри-

мония), борови връхчета (иглич-

ки), медуница, исландски лишей, 

невен, пача трева, цариче и ра-

нилист (цялото растение). 2 с. 

л. от тази смес се варят на тих 

огън в 1/2 л вода 10 мин, след кое-

то течността се охлажда и пре-

цежда. Може да се пие и 2 часа

след ядене вместо вода. Ако този 

чай е недостатъчен, вместо вода 

да се пие отвара, приготвена от 

равни части (например по 30 г)

от следните изсушени и насит-

нени билки: гръцка коприва, жълт

кантарион, теснолист жиловлек, 

камшик, жълт равнец, борови иг-

лички, лист от горска ягода, лис-

та от малина, миризлива лазарки-

ня, листа от касис, орехова шума 

и зърна от червена хвойна. 2 с. 

л. от сместа се запарват в 1/2

л вряла вода, варят се 10 минути 

и след изстиване течността се

прецежда.

ДИЕТА 
Препоръчителното хранене е 

като това, което се препо-
ръчва при рак на стомаха – 
предимно вегетарианска храна. 
Може да се консумират по 
100 г прясно месо на обяд и 
на вечеря, но за препоръчване 
е то да не е свинско и да не 
е пържено. Плодовете и зе-
ленчуците е добре да са оба-
грени в червен, жълт, оран-
жев или тъмнозелен цвят – 
например червено цвекло, бо-
ровинки, плодове от дървови-
ден бъз, моркови, касис, дома-
ти, розов грейпфрут, диня и 
др. Много полезни в случая са 

всички видове зеле – брюксел-
ско, бяло, червено, броколи и
карфиол, – както и горчивите
краставици и целината.

Да се избягват
сухата и горещата храна, спирт-

ните напитки и свинската мас. 

В никакъв случай не бива да се

консумират храни, приготвени с 

повторно използвана мазнина от

пържене.

ОЩЕ ПРИРОДНИ 
ЛЕКОВЕ

Доказано е лечебното дейст-
вие на някои билки при уста-
новяване на заболяването. 

�При карцином (Carcinoma)
Смесват се 200 г изсуше-

ни и наситнени цвят от слез
и 100 г стръкове от росо-
пас. 3 с. л. от сместа кис-
нат 1 час в 1 л вряла вода.
4 пъти дневно преди хранене
се пие по 1 винена чаша от
прецедената запарка, подсладе-
на с мед.

�При сарком (Sarcoma – со-
лиден рак тип 180 на Кро-

кер) Саркомът е недоброка-
чествен тумор с по-забавено
развитие, който се повлиява
добре от градинското цвете
невен. Дори медиците при-
знават противотуморното
действие на невена. 2 ч. л.
изсушени цветове от билка-
та (доза за 1 ден) се заливат
с 2 ч. ч. вряла вода. Запарка-
та се прецежда и от нея се

пие по 1 винена чаша преди
ядене 3 пъти на ден.

�При всякакви видове ту-
мори на гърдата, както и

при цикатрикси след операция
се практикува външно мазане
с невен и зехтин в гореспоме-

натото съотношение (2 ч. л.
свежи цветове от невен прес-
тояват най-малко 72 часа в 2
ч. ч. зехтин). Кожата на бо-
лната гърда се намазва с тази
смес. Сместа може да се из-
ползва с месеци, ако се съх-
ранява в хладилник. Невенът
гранулира нова тъкан и е ни-
скотоксичен.

�Профилактично, следопе-
ративно, общостимулира-

що или като допълнение към ос-
новната терапия може да се
приложи и инжекционно екс-
тракт от алое в дозировка на
ампулата 1 мг. Инжекцията се
прави подкожно в областта на
бедрото. Схема: в продълже-
ние на 30 дни поред сутрин се
инжектира по 1 ампула, след
което се прави почивка за 30
дни и отново се правят ин-
жекции в продължение на още
30 дни. Процедурата може да
се повтори след една година.

Д-р Неделка МИТРЕВА
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Г
лупаво е да прекар-
вате времето си в 
климатизираната све-
жест на спортната 

зала, когато навън е вече то-
пло. Дайте възможност на ду-
шата и на тялото да лику-
ват на свеж въздух!

КАКВО ДА ОБЛЕЧЕТЕ

Тренировката на свеж въз-
дух изисква по-особена екипи-
ровка. Главният съветник в 
този случай е прогнозата за 
времето. Не забравяйте да я 
изслушате вечерта по нови-
ните. Дрехите трябва да 
са от мека удобна мате-
рия. Най-умно е да се об-
лечете на принципа на зел-

ката (на няколко ката), за да
можете да съблечете нещо,
ако ви стане топло.

КАКВО ДА ВЗЕМЕТЕ

Отново трябва да се „по-
съветвате“ с прогнозата за

времето. Ако е ветровито
например, не можете да иг-
раете федербал. Затова пък
любителите на скоростите и
силните усещания могат да
вземат със себе си ролкови
кънки или пък да се качат на
велосипеда.

С КАКВО 
ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Разбира се – със загрявка.
Ходене в бързо темпо или
леко кросче ще подготвят
мускулите за по-сериозните
натоварвания.

фи т н е с

времето Ако е ветровито С КА

Въртим обръч
Това е най-провереният метод за поддържане на

тънка талия. Опитайте да усвоите това лес-

но движение – тазът трябва да се движи по-ско-

ро напред-назад, отколкото в кръг. Възможно е да 

не успеете от първия път, но не се отчайвайте. 

Тренирайте и резултатът скоро ще е налице.

Загряхте ли? 
Бързо на скейтборда!
Карането на скейтборд не е лесно удоволствие. За да хар-
монизирате движенията на тялото си с непредвидимите
траектории на движенията на дъската, трябва да решите
да се занимавате с 
този спорт не на
шега. Информаци-
ята, която може 
да ви стимулира, 
е, че при практи-
куването на този 
спорт участват
абсолютно всич-
ки мускули на тя-
лото!

Потърсете 
единомишле-
ници
Фитнесът е занима-
ние самотно, но ко-
гато излезете да 
спортувате в парка,
е добре да сформи-
рате отбор. Което 
ще рече да поиграете 
баскетбол или волейбол 
с приятели. Но играйте
по правилата на избрана-
та от вас игра, за да не се
скарате за някоя глупост с прия-
телите на игрището. Все пак сте из-
лезли на въздух да подобрите настроението си, а не да го 
развалите.

л паво е да прекар ката ( а колко ката) за да

СПОРТНА 
РАЗХОДКА
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Спомени от детството
Поровете се из старите вещи на тавана и вземете със 
себе си едно въже за скачане. Скачането на въже е един
от най-ефективните начини за стягане и оформяне на мус-
кулите на корема, бедрата и седалището.
Никой не иска от вас да поставяте нов световен рекорд.

Вашата главна задача
е да получите удо-
волствие от спорту-
ването и да „прове-
трите“ белите дро-
бове. Тренирайте по
следната схема: за-
почнете с най-лесни-
те за вас подскоци, 
като постепенно се
стремите да сгъвате 
повече краката в ко-
ленете и да скачате 
по-бързо. Накрая за-
вършете с най-бързо-
то темпо, на което
сте способни. Крака-
та през цялото вре-
ме трябва да са съ-
брани един до друг.

„Северно“ 
спортно 
ходене
Приобщете се 
към един от най-
модерните видове 
фитнес в Евро-
па – „северното“
спортно ходене. Нищо особено не се иска от вас, нито
даже специална екипировка. Единственото, което е нужно 
да вземете със себе си на разходката в парка, са обикно-
вени щеки за каране на ски, благодарение на които ще уве-
личите натоварването при ходене. Щеките ще ви помог-
нат да се придвижвате по-бързо напред, да развиете бице-
псите, трицепсите и мускулите на раменете. Освен това
те активизират работата на сърцето.
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В ИМЕТО НА РАНЕНИТЕ И В ПАМЕТ НА ЗАГИНАЛИТЕ

на ч и н  н а  ж и в о т

К
азват, че една лоша дума може
да заличи хиляда хубави, но хиля-
да хубави не могат да изличат една
лоша. Думите са мощна сила, коя-

то често не осъзнаваме. Те могат да бъ-
дат мехлем за душата, но и най-опусто-
шително оръжие. За жалост се сещаме за
тази истина чак когато станем жертви.
И тогава бързаме да отвърнем на удара
с удар. Цял живот развиваме техниките
на словесна защита и нападение. Лесно
критикуваме. А хубавите думи някак не
умеем да ги изричаме. Похвалите възпри-
емаме като „комплименти“. На български
тази дума вече се е превърнала в синоним
за изкуствено ласкателство, изказано със
странична, понякога дори с манипулатив-
на цел. Не умеем нито да изказваме, нито
да приемаме похвали – защо да си губим
времето с глупости? 
Е, сега ще прочетете поне една умна

причина да си загубите времето с глу-
пости. Затваряме очи и се връщаме на-
зад в детството, където, макар и ба-
нално казано, търсим всички корени на
голямото зло. 

ЗА ДЕЦАТА И КАМЪНИТЕ

Знаем, че децата нямат изграден образ
за себе си в съзнанието си. Те не зна-
ят кои са, защото не си дават смет-
ка за това. Тази „сметка“ човек я пра-
ви през юношеските години – периода на
съзнателно и целенасочено изграждане на
образа за самия себе си. Затова и въпро-
сите за самочувствието и комплексите
са толкова актуални и болезнени за тий-
нейджърите. Те отчаяно се питат „Кой
съм аз?“. А най-важната информация, вър-
ху която ние всички градим самочувстви-
ето си, се залага в най-ранните години на
живота ни. 
Знаете ли как децата разбират кои са?

Много просто. Оглеждат се в околните
(най-вече във възрастните). Попиват ин-
формацията за себе си, без да се замис-
лят дали е вярна. От възрастните мал-
ките научават дали са умни или глупа-
ви, красиви или грозни, сръчни или непо-
хватни. И започват да възприемат себе
си според тази информация. И не само
че възприемат себе си според това, кое-
то им се казва и показва, че са, а и по-

стъпват според него. 

АКО ЧЕСТО ПОВТАРЯМЕ НА ЕДНО ДЕТЕ, 
ЧЕ Е СРАМЕЖЛИВО, ПРИКАЗЛИВО, ЗЛОЯДО 
ИЛИ РАЗСЕЯНО, ТО НАИСТИНА ПОСТЕПЕННО 
ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕ В ТАКОВА.

Малцина родители и учители осъзнават 
колко е важна тяхната роля в изгражда-
нето на емоционално стабилни личности 
с добро самочувствие. Не се замислят и 
за важността на словесния сценарий, кой-
то ежедневно „рецитират“ пред децата. 
Помислете какво научават те, когато 
ги пренебрегваме, когато лесно се драз-
ним от тях, когато им се подиграваме 
(особено пред други хора), когато им се 
ядосваме, когато често или постоянно ги 
критикуваме. Те разбират преди всичко 
следното: „Аз съм непоносим, не заслужа-
вам внимание, говоря глупости, държа се 
глупаво. Аз съм лошо дете и заслужавам 
да ми викат, рядко се справям добре и 
по-често не правя нещата както тряб-
ва.“ Тези рани от детството се носят 
цял живот. А понякога стават причина 
през остатъка от живота си ние самите 
да се превърнем, без да го осъзнаваме, в 
истински машини каменохвъргачки.
Или друго. Имам приятелка, която така 

е била обстрелвана с камъни в детство-
то си – чак до умъртвяване. Въпреки че 
вече е на 25 години, тя не знае какво да 
прави със себе си и с живота си, вечно 
е болна и недоволна... Тъжно. Сигурно и 
вие познавате такива хора. 

ЗАВИСИМИ ОТ КАМЪНИТЕ 
ДО ВКАМЕНЯВАНЕ

Най-много болят следните каменни уда-
ри: � удар от близък човек � удар по 
стара рана � удар под кръста (неочак-
ван е и не дава възможност за защита) 
� голям удар (тежка словесна артилерия 
с продължително обстрелване) � повта-
рящ се до припадък и до живот удар.
Но вие и сами знаете това. Някои от 

нас са направо с дипломи по каменоле-
тежни техники. Най-много специализация 
получаваме при пораженията. Те са мно-
го важни за нас. Обичаме да се взираме 
в тях. Те ни изпълват с гняв, който ни 
дава енергията да обърнем света, за да 
си отмъстим. Друга реакция при теж-

ко поражение е самосъжалението, което
пък отнема енергията ни и ние започва-
ме да се реем безцелно в пространство-
то или да тлеем под купчината камъни.
Но нито едното, нито другото са здра-
вословни реакции при боя с камъни. 

ДУМИТЕ СА СТРАННО НЕЩО – ТЕ СА НЕВИДИМИ, А 
ПРОИЗВЕЖДАТ ТОЛКОВА МНОГО ВИДИМИ ВРЕДИ. 
БОРБАТА С ТЯХ Е КАТО БИТКА С ПРИЗРАЦИ. 

Как да ги пребори човек, като едва ги
разпознава? Пък и хората не се замислят
много-много за думите. Те си действат
на подсъзнателно ниво, а ние хвърляме
ли, хвърляме... 
Предлагам следната смислена тактика

при каменобой – много добра! Но се иска
смелост и мобилизация.

1.НАМЕРЕТЕ, ПРЕМЕРЕТЕ И ПРЕ-

БРОЙТЕ СТАРИТЕ РАНИ. Те са ви
слабост и ако другите искат да ви заме-
рят, ще се целят точно в тях. Налага
се да ги излекувате целенасочено. Мажете
ги с мехлем от добри думи, които изри-

В ИМЕТО НА РАНЕНИТЕ И В ПАМЕТ НА ЗАГИНАЛИТЕ

КАЗАНА ДУМА–ХВЪРЛЕН КАМЪК–ОКАМЕНЕН СВЯТ

„По принцип си старателен, но днес какво става?“
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ЗНА Е ТЕ ЛИ, ЧЕ...

.....ПОПОПО 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  нна диискскс котото текеке каа илили ннаа лаа а ттии ноноо паарар тти иии щеще 
ссе уувееу  рии ри те т  в в тото ва.ва. Н Наа д даданн сиинин гага ииилиии окко ллоо нее--
го ог чо оч вевекв  заавъ вързвр а ма мнно го о зза ппоззн нна нн н сствва ссс дрруу-у-
гии и темемт  пее рара ра ме ме нт нии и и и иин тете ресесес нии ллиичч ноосос тии. 
ААкоА  ттатан ццн у вува та е ла ттини ноо танан н цци,, ннне ее изкзкк лююч чече нно 
ня н койкойко  сиим ппм пата тичи ченен ккака вва леререр даа вви ппопо ка ннии нана 
таннц, ц за ащо що щото е ви ддял,ял,ял, ч че умуме етее е да сесе  двиви жиижииижижииижиииижиижижижии----------
ттете кра сиси во в  по дан син гага. А какакак во щщее сее слууу чи  
по-нана ататта ък меж ду вас, , нини и кко га нене ссе ззнааааааааааааааааееееееее.ееееееееееее

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 знннннннннннннннннннннннннннначчачачеаччачачачачачачачаааачачаачаччачччч ние

и не влияят на доброто настроеоеееееееоееениеннннннннн !

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

088/ 670 78 04

чайте сами на себе си, ако няма кой друг
да ви ги каже. И бъдете щедри. Дори и
да не вярвате в тях, повтаряйте си ги,
защото, каквото мислите и говорите за
себе си, такива сте в действителност.
А и другите ви възприемат така. Про-
щавайте си, ако сте сбъркали – самоос-
ъждането не е лековито. 

2.ИЗПРАВЕТЕ СЕ С ОТКРИТО ЛИЦЕ 

ПРЕД ЗАПРАТЕНИТЕ КЪМ ВАС 

КАМЪНИ. Познавам едно момиче, ко-
ето майка му наричаше с много грозни
епитети, когато се ядосаше. Затова дъ-
щеря є бе много комплексирана и агре-
сивна тийнейджърка. Веднъж момичето
написа на огромна хартия всички тези
епитети, изброени с големи букви под
заглавието „Аз съм“. А най-отдолу доба-
ви: „Примири се, че съм такава, и ме ос-
тави на мира!“ Окачи „плаката“ на една
стена вкъщи и така се отърва от те-
жестта на думите на майка си, а май-
ка є остана без оръжие. Когато свик-
неш с идеята, че другите имат право
на мнение, и от това престане да ти
пука, другите са обезсилени и немотиви-
рани да те замерят.

3.ЧЕ ДУМИТЕ РАНЯВАТ, Е НАЙ-ГО-

ЛЯМАТА ЛЪЖА НА СВЕТА! Те са
просто звуци! Оставете ги да летят, а
вие си стойте отстрани и си имайте
добро мнение за себе си. Не се задълбо-
чавайте в онова, което другите говорят
за вас, защото точно вашето ниско са-
мочувствие им дава криле да се големе-
ят за ваша сметка. Представете си, че
сте герой от филма „Матрицата“ и има-
те мисия да спасите човечеството от
каменохвъргачките. Като попаднете под
обстрела им, представете си как камъ-
ните летят на забавен каданс и вярвай-
те, че притежавате умението с леки и
гъвкави движения перфектно и ефектно

да избегнете ударите. Усмивката – уве-
рена, стойката – изправена. При такава 
позиция каквото и да кажете или да не 
кажете, ще бъдете победители. Само не 
мятайте камъни. Така, дори и да спечели-
те битката, ще затвърдите войната. 

4.ПРИЕМАЙТЕ ВСИЧКИ ПОХВАЛИ С 

ОТВОРЕНО СЪРЦЕ И С БЛАГОДАР-

НОСТИ. Заслужавате ги. Даже и да мисли-
те, че просто ви „четкат“ или че прецен-
ката на другите за вас не е вярна, не спо-
рете. Кому е нужно да спирате потоците 
хубава енергия, насочени към вас?

5. ЩЕДРО ИЗКАЗВАЙТЕ ХУБАВИ 

ДУМИ ЗА ДРУГИТЕ. Намалете ди-
ректните критики до разумни граници. 
Похвалите и насърчението са много по-
градивни от критиките, дори и ако кри-
тиките са основателни. Ако се налага да 
коригирате или критикувате някого, не 
лепете етикети, колкото и да сте раз-
дразнени: „Ех, няма ли веднъж поне да 
го направиш както трябва!?“ (т.е. непо-
хватник такъв!) или „Докога ще те ча-
кам да се сетиш!“ (т.е. тъпанар!). Кри-
тикувайте конкретната грешка, а не ця-
лостното поведение: „По принцип си ста-
рателен, но днес какво става?!“, „Днес 
трябва да сме по-експедитивни. Знам, че 
мога да разчитам на теб.“ Така хората 
ще бъдат по-всеотдайни да ви угодят.
Възможно е успехът на нашето танцо-

во студио да се дължи именно на тази 
философия на поощряване и умерено кри-
тикуване. Не мога да си спестя нито 
едно щастливо лице или благодарно сър-
це на моите любими ученици по латино-
американски и бални танци. Пожелавам 
ви щастието на пълноценното общуване 
и много красиви и топли думи!

Цвети Благоева РАДЕВА,

инструктор в танцово студио 
Sangre Caliente
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ч и ч о  Д о к т о р

К
омплексното им лечение не
е по джоба на всекиго, но с
правилните грижи бихте мог-
ли да съкратите проблемите

наполовина.

СТРАХЪТ Е ВИНОВЕН

Когато нещо ни „тежи на душата“, то 

р ф
зически.

АДЕКВАТНИ ГРИЖИ Опитайте се даИ
не преживявате сами душевно натовар-
ващите ви ситуации. Дайте възможност
на семейството, приятелите, интимния
ви партньор или колегите в службата
да ви помогнат. Говорете също и с лич-
ния си лекар за своите душевни теже-
сти. Ако някое от притесненията ви е
доминиращо, потърсете помощ от пси-
холог или психотерапевт. Научете някои
техники за отпускане от йога. Редовна-
та физическа активност (джогинг, гим-
настика, плуване или просто разходки в
парка) ще заглуши психическите ви про-
блеми. Вслушвайте се по-внимателно в
сигналите на тялото си. Болката е пре-
дупреждение, а не причина за проблема!

ЗАЩИТНА „СТЕНА“ 
ОТ МУСКУЛИ

Мускулите са „корсетът“ на гръбнач-
ния стълб. Колкото по-слабо развита е
мускулатурата на корема и гърба, толко-
ва по-голям е рискът от хронични бол-
ки в тази зона. Гръбните мускули могат
да бъдат изградени и поддържани само с
редовни тренировки. 

АДЕКВАТНИ ГРИЖИ Хората, коитоИ
вече страдат от болки в гърба, задъл-
жително трябва да спортуват повече.
Най-благоприятно влияние върху гръбнач-
ния стълб оказват леката гимнастика,
карането на колело и плуването. Гимнас-
тиката във водата и плуването по гръб
са най-щадящите активности за заздра-
вяване на гръбни мускулите – във вода-
та гръбначният стълб се натоварва мно-
го по-малко.

ОТ КОИТО 
СТРАДАТ 
ВСИЧКИ

и ч о  Д о к т о р

тежи най-много на гръбначния ни стълб.
Причините за болките в гърба са психо-
соматични – стресът, страховете, гри-
жите, ниското самочувствие и посто-
янната ни неудовлетвореност ни „пре-
гърбват“ както психически, така и фи-

Болките,
ЕДНО ПОГРЕШНО ДВИЖЕНИЕ – И ВЕЧЕ УСЕЩАТЕ БОЛЕЗНЕНО ДЪРПАНЕ 
ИЛИ ОБЕЗДВИЖВАЩО ПРОБОЖДАНЕ... СТАТИСТИКАТА СОЧИ, ЧЕ 
НАД 80% ОТ БЪЛГАРИТЕ СТРАДАТ ОТ БОЛКИ В ГЪРБА.

1. Тази част
оот гръбначниниия я 
сстълб, коятятотоо сс с сссесс
намираа на нана вивииииииисссооччии---
ната нннаа гръъъъъъддъъъддднниния
кош,, боболи найайайайййййййй-че-чесс-

то о оот неправвввввиилилнииии а

сттотойка (изгърбрбвбвбввввр а-а-ааа

ннене) и от преенаппряря-ря-я-я--р

гггане на гръббнната

мусмусмусу кулкулуу атуатуура.а.р

4. ККръстът
можмомо е да ви забо-

ллли оотот носене на 

ппрекалалаленое  тежки 

ппредметтити или от 

рраработа, кккоято о из-

исккиииииии ва непререекъсна-

ттттттти ттти навннавеждежде ддананиания.

22. ККръръстстно-седалищна-а-
ттта зоннаа от гръбначния 
ссстълб съъздаз ва проблеми 

пппри продължижително и не-

прпрапр вилно седенене (еднооб-

разаззна н стойка поо вр в еме на

работотата) или при рязкозк  из-

ввиване ннана тялото при и вдив --

гангангангг е не не на таа тежеежеежеежеестистистисти...

3. 3. ТилТ  и рамене Та Тази ббоб-

ллласласт ст ставт а болезнеенана,на  ако 

ссиссистемтемно но седс ите непрарара-

ввилвилно но препред кд компомпютъю ра илилии 

вв ав автовтомобмобилаила си си..
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СЕДНАЛИ – ДА, 
НО НЕ ЗАДЪЛГО

Продължителното седене в службата
или пред телевизора се отразява зле на
гръбначния стълб.

АДЕКВАТНИ ГРИЖИ От време на вре-И
ме се протягайте силно, за да опъне-
те гръбначния стълб. Използвайте всяка
възможност да се раздвижите – избяг-
вайте асансьора и се качвайте пеша по
стълбите до дома. Когато купувате ме-
бели, избирайте само ергономични.

ПЪРВО ПРИКЛЕКНИ, 
ПОСЛЕ ВДИГНИ!

Повдигането на тежки предмети (ку-
фари, мебели и др.) в повечето от случа-
ите е причина за появата на лумбаго.

АДЕКВАТНИ ГРИЖИ Не вдигайтеИ
нищо (включително и собственото си
дете), ако сте извили трупа си настра-
ни! За да сте сигурни, че няма да трав-
мирате гръбначния стълб, предметът,
който ще вдигате, трябва да е точно
пред краката ви. Ако тежестта е голя-
ма, първо приклекнете и я повдигнете с
изправен гръб.

БОЛИ ВИ ВРАТЪТ?!
Предлагаме ви 8 ефективни съвета да

победите болката.

1 АКТИВНО СЕДЕНЕ

Ако дълго време седите леко прегър-
бени, сменете тактиката. От време на
време (през 10 мин) повдигайте брадич-
ката и опъвайте гръбначния стълб. Една
надуваема възглавничка под седалището
ще принуждава гръбначния ви стълб да
се движи, което ще стимулира и муску-
лите на тила и на раменете.

2СПОКОЕН СЪН

Ако още при ставане се хващате за
врата и започвате да го разтривате,
значи не спите в правилната поза. За да
свикнете да лежите в благоприятна за
гръбначния стълб позиция, ще ви помог-
не специална малка възглавничка, която
се слага точно под тила. Е, върху нея
няма да можете да се излежавате по ко-
рем, но тази поза и без това не е по-
лезна за нервите и за кръвоносните съ-
дове, защото по този начин ги притис-
кате дълго време. За тези, които оби-
чат да спят настрани, препоръчваме ма-
трак, който е леко повдигнат в облас-
тта на раменете.

3 ОПИТАЙТЕ С АКУПУНКТУРА

При хронични болки във врата се упо-
вавайте на този метод от традицион-
ната китайска медицина – фините убож-
дания на определени точки помагат на 
блокираната енергия да „потече“ отно-
во нормално. 2 до 3 сеанса (по 20 мину-
ти всеки) биха могли да облекчат бол-
ките ви.

4УПРАЖНЯВАЙТЕ НАТИСК

Акупресурата е по-малката сестра на 
акупунктурата. Когато се сетите, на-
тискайте двете точки мeжду вратните 
мускули (разположени са отдясно и отля-
во на гръбнака, плътно до линията, къ-
дето свършва косата) в продължение на 
1 минута. Започнете нежно и постепен-
но усилвайте натиска. Важното е пръ-
стите ви да са топли.

5 ТОПЛИ КОМПРЕСИ

При акутни болки помагат загрява-
щи пластири (продават се в аптеките). 
Препоръчително е да лежите под завив-
ките поне 30 мин с компреса. Макар че 
тези компреси можете да носите и под 
дрехите и да ги оставите да действат, 
докато работите. Но в случай че болка-
та е причинена от инфекция (например 
менингит), загряването е табу!

6ГИМНАСТИКА!

С подходящите движения можете да 
облекчите оплакванията. Има едно ефек-
тивно упражнение, което може да се из-
пълнява на бюрото, докато сте на ра-
бота: седнете с изправен гръб на сто-
ла, коленете трябва да сключват прав 
ъгъл с пода. Завъртете глава бавно на-
дясно – толкова, колкото можете, и за-
дръжте напрежението 8 секунди въпреки 
болката, която изпитвате. След това 
завъртете глава наляво и отново задръ-
жте напрежението 8 секунди. Нужни са 
ви поне 5 повторения, за да почувства-
те облекчение.

7ПОСЕТЕТЕ ЗЪБОЛЕКАРЯ

Малцина биха се сетили да направят 
това, когато ги заболи вратът. Но е 
доказано, че скърцането със зъби, зле на-
правените коронки и неправилната за-
хапка също са виновници за вратните 
болки.

8МАСАЖИ

Етеричните масла облекчават мускул-
ните болки, стимулират кръвооросяване-
то и отпускат. Смесете 5 капки розма-
рин с 5 капки масло от жожоба и ма-
сажирайте врата с този коктейл. Мо-
жете да направите същото и само с 2
капки масло от мента.

НО ЗАЩО НИ БОЛИ?!
Болшинството от хората смятат, че

болките в гърба възникват само при за-
болявания и деформации на гръбначния
стълб. Но истината е, че те могат да
бъдат провокирани още от минимум 25
сериозни болести като инфаркт на ми-
окарда, аневризма, остър панкреатит и
др. Всеки физически дискомфорт в ор-
ганизма веднага се отразява на състоя-
нието на гръбначния стълб и се проявя-
ва като разнообразни болки в гърба. На-
пример мъчителните бодежи в кръстно-
поясната област могат да се дължат
на плоскостъпие, възпалението на пико-
чо-проводните пътища при жените и на
простатита при мъжете. Ако страдате
от силни болки в шията, спокойно мо-
жете да обвините за тях хипертония-
та, повишеното очно налягане, както
и неправилно подбраните очила. Зато-
ва, преди да пристъпите към лечение на
тези болки, задължително се обърнете
към лекар, който да установи причината
за тях. Побързайте към лекарския каби-
нет, ако:  болките се появяват често,
неочаквано и без видими причини  ако
не стихват и не намаляват в течение
на 2–3 дни  ако пристъпът на хронична
болка продължава повече от 2 седмици и
не изпитвате подобрение  ако болката
ирадиира в крака например и е придруже-
на от висока температура, затруднено
дишане и стомашни спазми. 
Болките в гърба могат да произхождат

от гръбначния стълб, от мускули, нер-
ви, от коремни, гръдни или тазови ор-
гани. Те се наблюдават най-често при:
 фрактура на гръбначния стълб  кос-

тен тумор  метастатични костни ту-
мори  остеопороза  инфекциозни спон-
дилити  туберкулозен, бруцелозен  ан-
килозиращ спондилит  псориатичен ар-
трит  синдром на Райтер (Reiter(( )  ос-
теоартроза  остеохондроза (дископатия)
 дискова херния  болест на Calve  ско-

лиоза, кифоза, лордоза  спазми на муску-
лите на гърба  херпес зостер  хрони-
чен панкреатит  рак на панкреаса  ен-
дометриоза  киста на яйчника.

Материала подготви
Дора АЛЕКСАНДРОВА
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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

Т
е
в
ц
д

вех, за
почти 
си. И в този момент чанта-
та се изплъзна от ръцете ми 
и падна на замята. Добре че 
не се изсипа всичко от нея. В 
ръцете си държах още ключо-
ве, торбичка с покупки и ку-
тия със сок. Наведох се бър-
зо, взех чантата, подпрях я на 
коляното си и отново затър-
сих телефона, който продъл-
жаваше да жужи настойчиво. 
„Най-сетне! Напипах го!“

– Ало! 

– Ало! Здравейте! 
– Здравейте! 

– Тъкмо се бях отчаяла. Ня-
колко пъти звъня и не мога 
да ви открия.
Искам да ви питам нещо... 

Много се тревожа за дъще-
ря си. Тя страда от едни та-
кива болки и стягане в гръд-
ната област, получава внезап-
но сърцебиене, виене на свят, 
прилошава є. Понякога споде-
ля, че є изтръпват крайни-
ците, понякога, че се задуша-
ва. Ходихме на разни прегледи 
и изследвания. Препоръчаха ни 
психотерапия. Моя колежка се 
е лекувала при вас и ми даде 
вашия номер.

– Да, разбирам, а... 

– Много се тревожа, защо-
то виждам, че не е добре. Из-
нервена е, раздразнителна та-
кава. А аз като майка не мога
да є помогна. Разбирате как
се чувствам... Когато дъщеря
ми си е вкъщи, е по-добре, но
когато трябва да излиза ня-
къде, цялата е напрегната и
понякога є прилошава. Всичко,
каквото трябва, ще направя,
само детето ми да се оправи.
Затова искам да си запишем
час при вас.

– Да, разбира се. А коя от

двете ще е пациентката?

– Дъщеря ми – отговори
жената изненадано. 

– А тя на колко години е?

– Ами, другата седмица ще
стане на 30. Вярно казват
старите хора: „Малки деца
– малки ядове, големи деца...“
Така си е. 

– Добре, дайте є моя номер.

Нека ме потърси да уточним

удобни дата и час за среща.

– Ама, аз нали затова се
обаждам.

– Да, но аз трябва да чуя

нея, щом тя ще ми е пациент.

Трябва да съм сигурна, че ре-

шението е нейно. 

– То не е, но тя няма да
има нищо против.

– Това трябва да го чуя от

нея. Има ли проблем да разго-

варям лично с нея?

– Не. Тя просто е много
притеснителна и не исках да
я тревожа. 

– Добре. Няма да я трево-

жим. Кажете є, че сме раз-

говаряли и няма да є се нала-

га да ми обяснява нищо по те-

лефона.

– Хм, мисля, че няма да иска
да дойде.

– Защо така мислите?

– Защото напоследък, из-
глежда, се страхува да не є
стане лошо и избягва да из-
лиза.

– Обяснимо е да се страхува

от това. Предложете є да я

придружите.

– Ще говоря с нея. Още
сега ще є кажа и сигурно след
малко ще се обади. Нали ще

вдигнете?
– Да, да. Днес нямам повече

пациенти, бъдете спокойна. 

Затваряйки телефона, вече
знаех диагнозата, оставаше
да се потвърди при срещата
ни – тревожно разстройство.
Толкова често напоследък се
срещам с пациенти със също-
то страдание, че си мисля,
че има

ЕПИДЕМИЯ 
ОТ ТРЕВОЖНОСТ 

При все че досега не е от-
крит вирус, провокиращ тре-
вожността, заболяванията,
свързани с повишената тре-
вожност, както и проявите на
човешко поведение, свързани с
нея (агресията е една от тях)
заемат все по-значимо място
в нашето общество. Тези за-
болявания се отразяват пряко
на работоспособността, парт-
ньорските отношения, себере-
ализацията, мирогледа, инициа-
тивността и социалните от-
ношения на човека (понякога до
степен на инвалидизиране на

РАЗСТРОЙСТВА
елефонът ми продължа-
ваше да бръмчи на вибра-
ция някъде из чантата, 
докато аз трескаво ро-
а да го открия. „Ей сега, 

го напипах“ – мислех 
в този момент чанта-

Тревожните
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Ако в горните редове разпознавате нещо от себе си, ако скрити мисли и чувства провокират тревожни въпроси, когато четете историите, които разказ-

вам, ако с вас се случва същото, което се случва и с моите „герои“, съберете кураж да поговорим и заедно да потърсим решенията. Можете да се обадите 

на 0898/464-770 или да ми пишете на e-mail: infoprim@mail.bg. Ако пък се притеснявате да позвъните директно на мен, обадете се на приятелката си БЕЛА. 

Тя ще намери начин да ни събере.

страдащия). А косвено се от-
разяват и на обществото, кое-
то е съставено от достатъч-

ТРЕВОЖНОСТТА 
Е НЕИЗБЕЖНA 

НА ЖИВОТ.

По принцип тревожността 
е мобилизираща. Дори стре-
сът, който е висша форма на 
тревожност, също може да 
има положителен ефект. Нор-
малната степен на тревож-
ност се понася лесно от ин-
дивида. Той успява да се спра-
ви с нея и да я контролира. 
Но когато е продължителна 
или постоянна, става бреме. 
Сериозен проблем. Може би не 
е нужно да описвам 

КАК СЕ ЧУВСТВА 
ТРЕВОЖНИЯТ ЧОВЕК 

В такъв момент мозъкът 
отделя вещества, които по-
дават сигнали към всички час-
ти на тялото да се подгот-
вят за извънредна ситуация. В 
организма се изсипва огромно 
количество адреналин. Сър-

цето започва да бие по-сил-
но, пулсът се забързва, хра-
носмилателният процес спи-

а отива към крайни-
шането се учестява.
ме се. Образите се
Главата се върти.

ът е в стрес. 
повтарящи се или 
телни такива състо-
ремето дават отра-
рху здравето. 

СЕ ТРАЙНО ТЕЛЕСНИ

КАТО СЪРЦЕБИЕНЕ,
НА КРАЙНИЦИТЕ И 
ПОТЯВАНЕ, УСЕЩАНЕ

ИГ НА ВЪЗДУХ, СТОМАШ-
МИ, ГЛАВОБОЛИЕ И ДР.

ието постепенно се 
човек не е в състо-

яние да се концентрира върху
работата си, допуска грешки,
лесно се уморява, става из-
бухлив или потиснат, започ-
ва трудно да взема решения,
лесно се отказва, все си ми-
сли, че „не му върви“. Това
се отразява на самочувствие-
то му, на отношенията му с
другите, на усещането му за
благополучие в почти всички
аспекти на ежедневието. За-
почва във все по-голяма сте-
пен да се влошава качество-
то му на живот, което само
по себе си също е повод за
тревожност.
От друга страна, динамично-

то и конкурентно, както ни-
кога досега, време, в което
живеем, непрекъснато изисква
от нас да бъдем „във форма“,
да показваме най-доброто от

себе си, да сме във всичко най-
добри. И то не само за да зав-
ладеем нови позиции, но и за
да задържим старите. Българи-
те рядко търсят специализи-
рана помощ в такъв момент.
Не са възпитани да се гри-
жат за психичното си здраве.
Затова болестната тревож-
ност често пъти не се разпоз-
нава като такава от хората,
а много често и от лекарите.
Дори да е разпозната, ходене-
то при психиатър се счита за
стигма, а ходенето при психо-
терапевт – за глезотия.

ПОМОЩ! 
Най-често хората се обръ-

щат за помощ във връзка с
телесните симптоми, когато
те станат твърде смущава-
щи и ги наведат на мисъл-
та за физическо заболяване. А
психологично-поведенческата
страна на симптоматиката
се неглижира. Затова човек
години наред може да живее
с това заболяване и дотолко-
ва се „сраства“ с него, че за-
почва да го възприема като
своя характерна особеност. А
колкото по-дълго човек живее
с това разстройство, толко-
ва по-трудно е лечението му
след това. Хората с тревож-
ни разстройства най-често
считат себе си за неуспеш-
ни. И вероятно с право. Тре-
вожният човек е с блокирани
ресурси (понякога до степен
на безпомощност). Той не е в
състояние да използва пълния
си капацитет за постигане на
добра себереализация.
А ако все пак такъв човек

е считан за успешен от дру-
гите, представяте ли си как-
во би постигнал, ако използва-
ше възможностите си напъл-
но? С други думи, душевното
здраве и комфорт са от из-
ключително значение за наше-
то благополучие.

но голямо количество такива 
индивиди.

СТРУВА МИ СЕ, ЧЕ ТОВА Е ПРОБЛЕМ,
КОЙТО НАДХВЪРЛЯ ГРАНИЦИТЕ

НА МЕДИЦИНАТА. СТРУВА МИ СЕ,
ЧЕ ПОНИЖАВАНЕТО НА ОБЩИЯ ФОН

НА ТРЕВОЖНОСТ В ЕДНА НАЦИЯ 
ТРЯБВА ДА БЪДЕ И ВЪПРОС

НА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА.

Но понеже държавата ни е 
заета с държавни дела, да на-
правим за себе си, каквото 
можем.
Искам първо да отбележа, че

ТРЕВОЖНОСТТА 
Е НЕИЗБЕЖНA

когато ни предстоят изпит, 
среща със „специален“ човек, 
когато постъпваме на нова 
работа, когато се разболее 
детето... 

ТЯ Е ЕСТЕСТВЕН СПЪТНИК 
НА ЧОВЕКА, ЧАСТ ОТ НАШЕТО 
ЖИВЕЕНЕ. В ПРОБЛЕМ СЕ 
ПРЕВРЪЩА, КОГАТО СТАНЕ НАЧИН

НА ЖИВОТ

ра, кръвта
ците. Диш
Изпотявам
размиват. 
Организмъ
Често 

продължит
яния с вр
жение вър

ПОЯВЯВАТ С
СИМПТОМИ 
ТРЕПЕРЕНЕ Н
ТЯЛОТО, ИЗП

ЗА НЕДОСТИ

НИ ПРОБЛЕМ

Поведени
променя – 

Знаете 
ли, че...
... е раз-е разтревтрев жнитевожвожните

стройства  ле-йства са

чими.и.

...тревож е раз-тревожните

стройства моогатстройства мо

екувау -да бъдат лек

едикаменте и, ни с медик

ихотерапия и и сс пси

комбинация от дт ве-комб

те (което е найн -те (

добрият вариант).

... лкото по-рано Колк

рсите сппеци-потърс

рана помощ,ализир

толкова по-гаран-толко

тиран е успехът на ир

лечението.

...нелекувани-

те тревожни разр -

стройства честостоссто 

стават хроничничниии.
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Н
а фона на изброени-
те имена неговото 
може и да звучи аб-
сурдно, но само за 

тези, които не познават на 
какво е способен. Даниъл пра-
ви чудеса, за да изглежда убе-
дителен на екрана. Вярно, Де 
Ниро напълня с близо 30 ки-
лограма за ролята си в „Разя-
реният бик“, което и до днес 
е абсолютен рекорд. Но Дей-
Луис също

КАЧВА ДОСТА 
КИЛОГРАМИ 

набляга на физическите на-
товарвания и е в страхотна 
форма в „Последният мохи-
кан“. Веднага след това оба-
че от килограмите и мускули-
те му не остава и помен, за 
да се превъплъти в образа на 

затворник във филма „В име-
то на отца“. Даниъл наистина
прекарва няколко нощи зад ре-
шетките само на хляб и вода.
И на всичкото отгоре всеки,
който минава покрай килията
му, е „длъжен“ да го... обиж-
да и да го залива със студена
вода. Но и това не е най-го-
лемият му подвиг. За да изи-
грае по най-убедителен начин
болния от церебрална парали-
за ирландски писател Кристи
Браун, който движи само левия
си крак, актьорът живее месе-
ци наред в инвалидна количка.
Да, той наистина живее, защо-
то отказва да слезе от нея и
членовете на екипа на филма
„Левият ми крак“ трябва по-
стоянно да го местят в нея и
да го хранят с лъжица сякаш
Даниъл е истински инвалид!

Е, КАК ДА НЕ МУ 
ДАДАТ „ОСКАР“

за тази роля?! Самият Дей-
Луис обаче повече се гордее с
това, че по време на снимки-
те успява да поставя точно
игличката на грамофонни пло-
чи с левия си крак (както са-
мият Браун). „Знаех, че е не-
възможно – признава той. – 
Но всъщност това ме про-
вокира. Някои журналисти си
мислят, че героите ми се по-
лучават от стоенето в инва-
лидна количка, от престоя зад
решетките или от някоя дру-
га моя екстравагантност. Ня-
как винаги изглежда, че има
някакъв елемент на самобичу-
ване. Но това е само повърх-
ностно. Повечето филми, кои-
то правя, ме въвеждат в един
тайнствен и за самия мен жи-
вот.“ Именно желанието да
опознае тези животи издълбо-
ко кара актьора да стига тол-

кова далеч. Заради това коле-
гите му му се възхищават, а
колежките му (сред тях са
някои от най-популярните и
секси актриси) буквално се из-
биват за неговото внимание.

НАСЛЕДСТВЕН 
ТАЛАНТ

Талантът на Даниъл Майкъл 
Блейк Дей-Луис явно му е по
наследство. Баща му е извест-
ният писател и поет Сесил 
Дей-Луис, а майка му е ак-
трисата Джил Белкън. Макар
роден в Лондон, Даниъл е на-
половина ирландец, наполовина
евреин. Понеже малкият Да-
ниъл бил винаги добре обле-
чен, не се харесвал на остана-
лите хлапета от квартала. И
понеже бил тих и необщите-
лен, всички деца в училище му
се подигравали. Даниъл призна-
ва, че богатата му фантазия,
която години по-късно му по-
мага да влиза в дълбочината на

ДАНИЪЛ 
ДЕЙ-ЛУИСДЕЙ-ЛУИС

ЗвездиЗвездиЗвезди

ЕНИГМАТИЧНИЯТ 
ГЕНИЙ

ТАЛАНТЪТ ДА СЕ СЛИВАТ С ПЕРСОНАЖА,
КОЙТО ИГРАЯТ НА ЕКРАНА, ПРИТЕЖАВАТ 
САМО ГОЛЕМИТЕ – МАРЛОН БРАНДО, 
ДЖАК НИКЪЛСЪН, РОБЪРТ ДЕ НИРО.
И ДАНИЪЛ ДЕЙ-ЛУИС, СМЯТАН ОТ 
МНОЗИНА СЪЩО ЗА ВЕЛИК АКТЬОР.

д р р Д д

„Ще се лее кръв“
е историята на един истински социопат (май няма по-точен избор от Дей-

Луис), готов да унищожи всички, които обича, в името на огромното бо-

гатство, измерващо се с термина „американска мечта“. Даниъл Плейнвю е

обикновен търсач на петрол, превърнал се в изпечен петролен магнат. Той 

пристига заедно със сина си в градчето Литъл Бостън, където нефтът

буквално избива на повърхността. Въпреки всички сондажи, които успяват 

да пуснат в експлоатация, и последвалия успех конфликтите на Плейнвю с 

всички, дори със собствения му син, ескалират и предвещават трагична 

развръзка. Един необикновен филм, с доста актуална и днес тема за това,

колко пагубно се отразява жаждата за петрол върху болните амбиции на 

някои хора, дело на един от най-оригиналните американски режисьори Пол

Томас Андерсън („Магнолия“).
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образите, които играе, се дъл-
жи именно на неговата интро-
вертност. От малък той не
се разбира с никого и се гневи
на всичко. Особено на порядки-
те в училище. Макар че имен-
но там за пръв път пламва

СТРАСТТА МУ КЪМ 
ДЪРВОДЕЛСТВОТО 

а впоследствие и към театъра.
Всъщност работата с дървени
материали и изявите на сцена-
та са двете неща, които анга-
жират вниманието на озлобе-
ния младеж. Когато завършва
училище, той се колебае каква
професия да избере. Решава да
стане дърводелец, но за това
му е необходим петгодишен
стаж. Така в театъра изгрява
нов талант. Младият актьор
бързо е забелязан и оценен, сни-
ма се успешно и в киното. И
въпреки че изявите му на сцена
са приети добре, в театрални-
те среди той не се чувства в
свои води. Дей-Луис признава,
че ненавижда снобското отно-
шение на театралите към ки-
ното. Самият той успешно ре-
дува участията си в театъра
с изявите си пред камера до
1989 г., когато играе Хамлет в
постановка на Националния те-
атър. Докато репетира среща-
та на датския принц с духа на
убития му баща

НЕЩО В АКТЬОРА 
СЕ ПРЕЧУПВА 

Той все още не може да пре-

одолее загубата на собствения
си баща. Споменът за него е
съживен по време на измори-
телните репетиции. Даниъл 
изпада в нервна криза, коя-
то все повече се задълбоча-
ва. Така на премиерата точно
след тази сцена той се скри-
ва зад кулисите, облян в съл-
зи, и заявява, че не може по-
вече. Новината за недовърше-
ната постановка обикаля за
отрицателно време Острова.
За британските таблоиди тя
е добре дошла. Те веднага си
набелязват „оня луд актьор“
като мишена №1. Публикува-
ни са отвратителни факти
за отношенията между баща
и син, които са плод на нечия
развинтена фантазия. При-
помнят се и смутни факти
от миналото му. В начало-
то на актьорската си кари-
ера, скоро след смъртта на
баща си, Даниъл има тежка
мигрена и взима наркотици, за
да я преодолее. Дори признава,
че е прекалявал с дозата и на
моменти халюцинирал. „Явно
това продължава и до днес“
– гърми пресата. Тръгват слу-
хове, че непредсказуемият ак-
тьор никога повече няма да
се качи на сцената. „Наисти-
на ми се стори, че разговарям
с баща си – признава години
по-късно той. – Но не напус-
нах театъра по тази причи-
на. Просто се чувствах оп-
устошен. А и нямаше какво
повече да покажа на зрители-
те, бях се изчерпал.“ Все пак
жълтите издания не спират
да го преследват, но причи-
ната за това е малко по-раз-
лична – 

НЕГОВИТЕ 
НЕЖНИ ЗАВОЕВАНИЯ

Макар че като дете страда
от липса на внимание, като
младеж Даниъл усеща, че неж-
ният пол съвсем не е безраз-
личен към него. Даже в ко-
лежа той си има собствен...
фенклуб. Момичетата му леп-
ват прякора Красавеца и пра-
вят всичко възможно да му
се харесат. Вместо обаче да
се възползва от това, той
се обвързва със съученичката
си Сара Кемпбъл, която ста-
ва негова спътница за повече
от десет години. Постоянни-
те ангажименти на красаве-
ца Дей-Луис в крайна сметка
водят да раздялата им. Ма-
кар че истинската причина са
откровените еротични сцени
между него и Жулиет Бинош
във филма „Непоносимата ле-
кота на битието“ по Милан
Кундера. След това Даниъл се
озовава в обятията на друга
французойка – Изабел Аджа-
ни. Връзката между двамата
наподобява сапунен сериал и
дълги години гарантира мили-
онни тиражи на жълтите из-
дания. Заради Даниъл извест-
ната актриса напуска съпруга
си. Тя и до днес признава, че
той е голямата є любов. Но
които много се обичат, мно-
го се и карат. А двете звез-
ди имат тежки характери и
не са склонни да правят ком-
промиси. Веднъж дори стигна-
ли до истински бой. 

ИЗАБЕЛ ГО 
РЕВНУВА ЗВЕРСКИ

от всяка жена. Тя подлудява,

– В образа на Плейнвю има 

нещо изключително. Той 

буквално се заравя в зе-

мята, търсейки сребро и 

нефт. Това ли те заинтри-

гува като актьор?

– Да. Хората в ония време-

на са живели като животни 

под земята и късметлиите 

сред тях са постигнали нео-

писуемото богатство, кое-

то са преследвали. Мисля, че

много от тях, дори когато 

са били в позицията да сто-

ят и да наблюдават други да 

вършат работата, която те 

са вършели преди, все още

са чувствали нуждата да бъ-

дат в близо до земята, да са

част от нея. Това като че 

ли е една животинска връз-

ка. Мисля, че това преживяване

ги е направило толкова брутални. 

Затова не могат да се радват на

плодовете на своя труд. 

– Филмът е много, много тъжен, 

не смяташ ли?

– Да, наистина има тъга в това

да видиш един човек в неговата

първичност. Много е трудно да 

редуцираш един мъж до най-ди-

вашките му черти. Мисля, че на-

чинът, по който тези хора са били 

принудени да живеят, е оголил 

най-първичното в тях. Няма голя-

ма разлика между тяхната трес-

ка и треската, която обрича ко-

марджиите на гибел. 

– Може би защото си се снимал в 

толкова малко филми, хората си 

мислят, че много трудно се от-

даваш на даден проект. Но всеки 

път имаме усещането, че много 

се забавляваш, докато работиш.

– Да решиш да направиш филм,

всъщност е много лесно. Когато

имам нужда да се снимам в даден

филм, винаги се захващам с него.

Няма причина да вършиш творче-

ска работа, ако не си привлечен 

от нея. Специално на този филм

посветих три години.

– Как се откъсна от героя си 

след края на снимките?

– Почувствах ужасна тъга. По-

следният снимачен ден беше сюр-

реалистичен. Мозъкът ти, тяло-

то ти, духът ти по никакъв на-

чин не са готови да приемат, че

това преживяване е свършило.

През следващите месеци чувст-

вах дълбока празнота. Чувство-

то за загуба е такова, че могат 

да минат години, преди да се усе-

тиш нормален.

Интервюто е предоставено 

от „Съни филмс“

Блицинтервю ДаДаннннннД иииълиъл съ съъъъс сс своввовоояояояояояоявооявовоояооояояояооооооояяооояояоояоояоояояояооояояяооооооя 

ввтотттттотттт ррии „„„ОсОсОсскаркарарррррррррррррррррррррррррр“ “ “““ ““ ““

зззззззаааа зззззззззззззазззззззззз „Щ„Щ„ЩЩееееееее сесе лелеее ке ке ккръвъввввввввввввввввввр вввввввввв“““““““““
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„Рийдърс дайджест“ 

разбулва истината 

за историята 

Истината е по-увлекателна от който и да
е роман, твърди издателство „Рийдърс дай-
джест“ и предлага убедителни доказателства 
в новото си издание „Истината за истори-
ята“. Книгата разкрива шокиращи факти за
общоизвестни и непознати научни доказател-
ства, както и открития, които променят 
знанията и възприятията на читателите за 
световната история. Новооткрити древни ар-
тефакти и документи и дръзки съвременни
тълкувания допринасят за разкриването на ис-
торически факти, които преди са били изопа-
чени или дори неизвестни. Уникалното издание 

на „Рийдърс дайджест“ потапя читателите в
една нова историческа реалност, която дава
отговор на въпроси, за чието съществуване
дори не предполагаме: Къде е трупът на Хит-
лер? Кой всъщност открива Америка? Еди-
сон ли е истинският изобретател на електри-
ческата крушка? Съществувал ли е крал Ар-
тур? Мит ли е Смело сърце и защо образът
на шотландския борец за свобода Уилям Уолъс 
е повече легенда, отколкото реалност?
Кои са гладиаторите – злочести жертви или
професионални шоумени с артистични псевдони-
ми и привърженици?
Общо 320 страници с факти и над 500 илюс-
трации и снимки, карти, таблици и графики
обогатяват тематичното съдържание на кни-
гата.

рШарени новиниар н н нарарр

след като в пресата се поя-
вяват подмятания за негови 
изневери с Мадона и Шиниъд 
О’Конър, която записва песен 
от саундтрака на филма „В 
името на отца“. По време на 
снимките на този филм Да-
ниъл е атакуван от още една 
красавица – Джулия Робъртс. 
По това време тя е на върха 
в Холивуд и като истинска 
прима получава първа сцена-
рия на „Влюбеният Шекспир“. 
Робъртс има право да избе-
ре своя партньор и заявява, 
че това може да е само Дей-
Луис. Той категорично є от-
казва, но тя не приема от-
говора му и пристига в Дъ-
блин, следвана от тълпа па-
параци, за да го убеди лично 
да приеме. Не е ясно какво 
са си казали двамата, но те 
така и не се снимат в този 
филм, а само месец по-къс-
но Джулия се омъжва, но за 
грозника Лайл Лъвет. Дани-
ъл пък се завръща при прос-
тилата му забежката Изабел, 
но за кратко. След поредица 
скандали и помирявания два-
мата се разделят окончател-
но и тогава 

СТАВА ЯСНО, 
ЧЕ АДЖАНИ 
Е БРЕМЕННА 

Изабел му ражда син през 
есента на 1995 г., но жълта-
та преса отново го атакува. 
Дей-Луис е обявен за антих-

рист заради това, че скъсал 
с майката на детето си по...
факса, а докато тя раждала,
той се веселял в компанията
на току-що разведената Ро-
бъртс. След като окончател-
но се разделя и с нея, разби-
вачът на сърца започва връз-
ка с фитнес инструкторката
Дея Пичардо. Някъде по съ-
щото време той се запозна-
ва с Ребека Милър, дъщеря на
драматурга Артър Милър, чи-
ято известна пиеса „Лов на
вещици“ е пренесена на екрана
с участието на Даниъл. Не-
известно защо, вечният сва-
ляч решава, че Ребека е не-
говата идеална половинка, и
се жени за нея съвсем скоро.
Само дето пропуска да уведо-
ми Дея, която все още живее
в неговия апартамент в Ман-
хатън. Тя научава новината
от Аджани, която се обажда
по телефона да є честити с
идеята, че Пичардо е негова

съпруга. Въпреки спекулациите
в таблоидите 

ДАНИЪЛ И РЕБЕКА 
СА ЩАСТЛИВО 

СЕМЕЙСТВО 
повече от 11 години и имат
две деца. Разделят се само
веднъж по настояване на Дей-
Луис, докато тя го режисира
във филма „Балада за Джак и
Роуз“. Обяснението му – не-
възможността да играе кон-
фликтна личност като Джак
и в същото време да живее
със съпругата си.
Да, Даниъл наистина става

друг човек по време на снимки.
Той задължително кара всички
от екипа да се обръщат към
него с името на ге-
роя му, дори и ко-
гато го засекат в... 
тоалетната. Нови-
ят му филм „Ще се 
лее кръв“ затвърж-
дава неговия

ИМИДЖ 
НА ЛУДО КОПЕЛЕ 

За да изиграе смахнат пе-
тролен магнат, Дей-Луис жи-
вее на палатка в нефтено поле
в Тексас. Освен това отказва
да разговаря с колегите си в
свободното си време. Дотол-
кова се вживява в образа, че
изплашил един от актьорите,
който напуснал по средата на
снимките заради заплахите на
„смахнатия и страховит“ Да-
ниъл. Явно е опасно да се ра-
боти с него, но пък така се
печелят „Оскари“.

Текст Ивайло ТОДОРОВ

Снимки Съни филмс
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ИнтервюИнтервюИнтервю

В резюме
 артиста по цял свят е трудна, защото изкуството е КарКарКариериериератаатаата нана наа а аа

ъде има талантливи хора.навнавнан сяксяккъдеъдеее и  и ии навнавнававсяксяккся ъъъ

  никога не знае кога е неговият последен спектакъл.ЕдиЕдин бн балееалетистистист т т

емето, с годините, с травмите, с проблемите.ЗЗавЗЗавЗавЗавЗЗ есаесаеее та та падпада са с вр врвр

 и в класическия спектакъл, и в семейството се падаи в ГлаГлаавнаната та ролроля ия ии

нннна нн женженж атаат .

 ти много и да се гово-ана, в която трябва да се работи много и да АмеАмерикрика еа е стстрара

ка е един огромен супермаркет – нещата са сбрани рри рррррр по-малалко.ко. Ам Америерир кк

ти трябва да ходиш насам-натам, за да ги вземеш.ннна нннн едно ммястясто ио и нен  

 таваш българин, в Америка си един от многото с ак-В Евровр па а сиси остост

цценццццц т.

 а знае откъде е тръгнал и никога да не го забравя.ЧовЧ ек к трятряябвабва дада

и на корените си, личността му се губи и разлива.ИнаИИИИИ че,е, акак о но не де ддържжжър иии

 тност, с която всеки отишъл в чужбина се сблъсква Има еддна а самамсамммммммамммммммотототототототототототототооотототоотот

издържи за определен срок.и кки оятто ттрября ваава а а а дада дада да дада да ааа а ииииии

 е езици говорят хората, толкова по-малко граници Колкотото по пововввевевевевевевееечечечечечеееч

.имаи т от колло со себеееееееебееееее сисисссисиссиссисии

 т да знаят за болката на Ван Гог, те искат да при-Хоратата не не нне ис исиискаткакат

тежтежтттт авававававаат Вт Вт Вт ВВтт ан анан а ГогГогГог..

ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ:

А
ко потърсите в интернет, ще по-
паднете на немалко хора с името
Венцислав Петров. Но едва ли ще
срещнете този, когото искам дасрещнете този когото искам да

ви представя, ако ме последвате в този
разговор за балета, изкуството въобще
и съдбогонството. Впрочем потърсете
го като Venti Petrov – променил е малко
името си, защото е трудно за произна-
сяне в Ню Йорк, където живее и рабо-
ти вече седемнадесет години. Но бърза
да подчертае: „Роден съм в София, гово-
ря български език и никога не съм забра-
вял откъде съм тръгнал.“ Признателен
е на всичките си учители по класически
балет в Държавното хореографско учили-
ще (сега Национално училище за танцово
изкуство) и особено на първия си – Пе-
тър Колдамов. Както и на Владимир До-
кудовскикудовски, в чиято New York Conservatory

of Dance продължава по-късножава по-късно специализа-
цията си.

Като балетист Венци е гагагастролирал в 
повече от 20 щата в Америкикика, танцу-
вал е на галаспектакли на авттторитет-
ния международен балетен конкурссс в Ню ния международен балетен конкурссс в Ню
Йорк. През 1994 г. заедно със Светететлана 
Кейтън-Нобъл (балерина от руски прпрпро-
изход с впечатляваща международна биии---
ография) основава Lumiѓre ballet – едно t

от трите училища за класически ба-
лет на Лонг Айлънд. Годишно с ученици-
те си те поставят около 15 спектакъ-
ла. Forever young (завинаги млад) е едно g

от определенията, които сам Венци дава 
за себе си.

– Още през Възраждането д-р Иван Се-

лимински е нарекъл емигрантите „съд-

богонци“. Но дали човек преследва съдба-

та си, или тя него преследва?

– Може би ние не знаем. И по-добре.
– Случайност или съдба – питат често 

хората. Отговорът никога не е лесен. Теб

сс улучайността ли те заведе в Америка?

––– То май нещо случайно няма в живота.
Аз съм много любопитен човек и може 
би ттточно любопитството ме доведе до
Америики а. Никога не съм делил света на Америики а Никога не съм делил света на
частичччкикк . Изкуството е за всички и е 
навсякъддде. Ако попадна на артисти, ко-
ито жииивевв ят в Европа, с удоволствие
щещщ  отидааа д а се уча и да правя карие-
рааа в Европппа.

– –– Лесна лиии е кариерата на балетист в

чужжжбина?

– ННеН  бих казззалаа . Тя е огромен труд, къ-
дето и да си. НННавсякъде има талантли-
ви хора аа и всеки се бори с обстоятел-
ствата, нононо най-веччче сам със себе си, за
да напредва. Т Т Така е пппоне за мен – аз съм
доживотен студудуденннт,т,т, в в винии аги съм се учил 
и сега продължавввамамам д д да а а сесесе у  ча. Ню Йорк
ми дава възможнооостстст д д да а а прпрпрогоо ресирам или
поне да си мисля, чечече п п проророгргргресесесиририрам по ня-
какъв път. Искам да подчдчдчеререртататая,яя  че Ню
Йорк е в Америка, но Ню ЙоЙоЙоркркрк ннне ее е гра-
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дът, който репрезентира Америка. Той
е много космополитен и страшно голям
поток от изкуство минава през него, ко-
ето е важно за всеки артист, който е

тство. 
а работата си като ар-

тор на балетно учили-

ията, за учениците си…

нд, където живея, има
ща за танци, за всякакви
о ми направи силно впе-
пристигнах в Америка

аш на определено място,
хляб, след това на дру-
аруваш месо. Америка е
ермаркет – нещата са
ясто и не ти трябва да
м, за да ги вземеш. Ев-
азали, че качеството на
цата и на месото в ме-
обро. Въпрос на избор – 

бих им отвърнал. В Америка хлебарници
и месарници не липсват. Твой е изборът,
дали ще решиш да се разходиш до тях,
или ще влезеш в супера. Така е и с учи-
лищата по танци. Много от тях обеди-
няват под козирката си различни стило-
ве – и хип-хоп, и рап, и джаз. А нашето
училище предлага само класически балет.
Впрочем на целия остров има само 3 по-
добни училища. 

– Какво още разбра за Америка?

– Америка е страна, в която човек
трябва да работи много и да говори по-
малко. Тук ти не можеш да избираш най-
добрите ученици и с тях да работиш
– налага се да се занимаваш с всеки чо-
век, който има желание, независимо дали
е с потенциал, или без. Такъв е стан-
дартът. Обучаваме и 8-годишни дечица, и

възрастни хора, кококоито оо са решили напри-
мер, че е по-добре ддда аа поддддддържат форма-
та си с балет, а не с фитттнес. Школа-
та ни е сравнително ммлм ада, кккоеоеоето може 
би обяснява факта, че дододо тттозозози и и момент 
наши възпитаници не са тттанананцуцуцувававали по 
световните сцени. Но в момомомененентатата   една 
наша ученичка танцува в Австттриририя.я.я.

– Мъжете с удоволствие ли се зззапапаписисисвавават тт

на балет?

– Изпитваме трудности да привлвлвличича-
ме момчета. И все още не знаем как да 
решим този проблем. Все пак мъжкоттто 
присъствие придава друга „застройка“ ннна 
танца. Жената си е жена, мъжът си е 
мъж – това са ролите и в живота, иии 
в театъра, и в историята, и в литера---
турата.

– А ти за каква роля мечтаеш? Коя е 

най-голямата роля за един мъж в бале-

та?

– Труден въпрос. Аз мога да отговоря 
от своя гледна точка. Бих казал, че най-
голямата роля за един мъж в балетното 
изкуство е да бъде кавалер.

 – Кавалер?! В човешки смисъл?

– На сцената и зад сцената. Главната 
роля в почти всички класически спекта-
кли се пада на жената. А мъжът трябва 
да є помага, да я поддържа, за да може 
тя да изглежда красива.
– Но нашите общества са така орга--

низирани, че в живота мъжът е на аваааннн-

сцената. А ето че в балета той тряяяббвб а 

да понесе идеята да остане в сянкаттат  на 

балерината.

– Да, така изглежда на пръв в в поглед. 
Съвсем скоро прочетох мемомомоарите на 
римския император Адриан оооттт френскатттааа 
писателка Маргьорит Юрррссесенар. Таммм той 
твърди: „Досега в моя жжживот неее съм ви-
дял едно семейство,, , кококоететето о о дадада не се уп-
равлява от женататата.а.а.“ “ “ ПоПоПопипипиттта ме за коя 
роля в балета а а сисиси м м мечечечтататая.я.я. С най-голямо 
удоволствие е е тататанцнцнцувувувамамам р рролололи по моя хоре-
ография. ОООбииичачачамм ролите, които аз съм 
създал. И ИИ се стремя да ги танцувам все-
отдайно, защото един балетист не знае 
никога кога е неговият последен концерт. 
Завесата пада постепенно  с времето, с Завесата пада постепенно – с времето с
годините, с травмите, с проблемите.

– А как защитаваш пред другите ори-

гиналността на собствената си хорео-

графия?

– Първо, опитвам се да покажа рабо-
тата си на колкото може повече хора. 
Второ, записвам я на видео с датата на 
нейното раждане. И трето – в Америка 
има закони за протекция на артиста и 
на неговите произведения. Аз съм качил 
някои от моите работи в интернет, за 
да могат хората, които имат желание, 

да ги видят. Въпреки че много приятели
ме предудудупрпрпреждават: „А какво ще стане,
ако гигиги „„откраддднананат“?“
– КоКоКоя е най-скъпааата ти награда?

––– ДаДаДа попадам в жживота на добри хора,
ннна добобобририри п п професиоооналисти, на хора със
стстстрааастстст, , , нанана хора,а,а, които са делегирали
жижиживооотатата с с си и и на бббалета и от които мога 
да сссе ее учучуча.а.а.
– НеНеНе т т търърърпи ллли и и в в в свсвсветететовоо ен план кррризизиза а а 

класическототото и и изкзз уство?о?о? Т ТТо о се адаптири а,а,а, 

свежда се дооо к к конононсусусумамаматототорсрр кииия я я вквквкусусус, зазаза д д да

бъде смилаемо...

– Да, бих казал, ччче ее класическото изку-
ство страда, когаттто хората искат да
го направят по-поппулярно. Но от друга
страна – не, защоттто много творци са
създали изкуство на тааакококова високо ниво,
че от професионална гледнааа т  очка тряб-
вавв  да си вундеркинд, за да ммможожожешешеш да
гооо п редставиш. Та колко цигулари в цял 
святтт могат да свирят музиката на Па-
ганиниии к ачествено? Познаваме обаче дос-
та артисисисти, които благодариха на Па-
вароти зззаа а това, че популяризира класи-ии
ческатттааа опера.

– ВсВсВсяка гилдия си служжжиии с жаргон и раз-

пооолллага с набор от пррофофофесионални анекдо-

ттит . Разкажи някоя яя „балетна смешка“.

– Неразбираемммоо о за мнозина е пожелани-–

ето, което си и и разменяме, преди да излез-
ем на сценннаа:а: „Счупи си крака!“ А за лош
късметтт сс се смята да пожелаеш на колега:
„Танннцццувай много добре!“

––– Това трябва да е някакво професио-

ннан лно суеверие. Ти суеверен ли си?

– И да, и не. Преди години например
не се връщах, ако забравех нещо. Но все
пак зависи какво си забравил. Ако в бър-

заразен с любопит
– Разкажи ни за

тистичен директ

ще, за конкуренци

– В Лонг Айлън
близо 1000 училищ
танци. Едно нещо
чатление, когато 
– в Европа отива
за да си купиш х
го, за да си напаза
един огромен супе
сбрани на едно мя
ходиш насам-натам
ропейците биха ка
хляба в хлебарниц
сарницата е по-до
бих им отвърнал
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Търси се най-старата опаковка 

от NESCAFE у нас
„Откривателят“ є заминава за 
Швейцария! NESCAFE старти-E

ра акция за откриване на най-ста-
рата кутия от NESCAFE в Бъл-E

гария. Повод е 70-ият юбилей на
марка кафе №1 в света. Най-горе-
щият почитател на марката, кой-
то е открил най-старата опаков-
ка от NESCAFE у нас, ще бъдеE

възнаграден с пътуване до родина-
та на NESCAFE. Той ще бъде спе-
циален гост на NESCAFE в Швей-E

цария и ще има възможността
да види емблематични места за 

ката, достъпът до които е
строго ограничен. Цетралата на 
NESTLE и музеят на E NESTLE вE

град Веве, изследователският цен-
тър в Лозана и технологични-
ят център в град Орб ще бъдат
част от „горещия“ маршрут на
победителя в акцията.
Усилията за участие в акцията
„NESCAFE търси най-старата опа-E

ковка от NESCAFE в България“ саE

минимални. В нея може да участва
всеки, който консумира продукти
с тази марка и съхранява кутии-
те. Достатъчно е да снима своя-
та кутия от NESCAFE с фотоа-E

парат или мобилен телефон и да 
изпрати снимката на адрес nestle.
bulgaria@bg.nestle.com. Двете за-
дължителни условия за участие са
снимката да бъде придружена от
кратко писмо, в което е споде-
лена историята на предмета или 
интересна случка с него, както и
в кадъра да присъства и самият
участник.
Регламентът за участие в акция-
та може да бъде открит на www.
nescafe.bg. Всички снимки, изпра-
тени за участие, ще бъдат пуб-
ликувани в сайта на NESCAFE.
До 30 април специалистите от 

NESCAFE – България, ще селекти-E

рат по снимковия материал 10-те
най-стари кутии и ще се свържат
с техните притежатели. Те ще 
трябва да изпратят до центра-
лата на Нес-
тле – Бълга-
рия, реални-
те опаковки 
от NESCAFE, 
за да се опре-
дели действи-
телната дата
на производ-
ство на всяка 
една кутия.

р
Търси се най-старата опаковка рси се марк

Шарени новиниар н н нарарр

зината пропусна ддад  облблблекее а важна част
от сценичния си кококостюм, ще се върна,
за да го направя.

– Как гледаш на завръщщщанананияияиятатт  си в Бъъъллл-

гария – като на връщанияяя ннназазазададад л  и?

– Аз не идвам често в вв БъБъБълглглгарарарияии . ЗаЗаЗа
седемнадесет години, през кококоититито о съсъсъм
зад граница, съм се връщал сссамамамо оо четиии-
ри пъти. Трудно ми е емоционаалално, но
не бих казал, че това е връщане назад.
Просто смятам, че човек трябва дда знае
откъде е тръгнал и никога да не го за-
бравя. Иначе, ако не държи на корееените
си, личността му се губи, разлива сесс .

– Има ли нещо, с което не можа да ссвсвик-

неш в Америка?

– Единственото нещо, с което труууд-дд
но свикнах, са автоматичните отговори ии
на въпроси от сорта „Как си?“. Всички
отговарят с „Добре, благодаря“. Липс-
ват обяснения. Американците не обичат
да се оплакват, но и не обичат да вли-
зат в чуждите проблеми. Всеки тук си
гледа бизнеса.
– А от България какво ти липсва?

– Майка ми и сестра ми. Човек има едддннан
майка все пак. Когато някой заминававава в
чужбина, си повтаря насърчаващо: „Ис-
кам да замина, трябва да замина, щщщааса тлив
съм, че заминавам.“ И няма как дааа знае за
самотността, в която ще му сссе наложиии
да живее, докато си намери пппррриятели ннна
новото място. На чуждотооо място запппоооч-
ваш от нулата, градиш ллел ка-полека,а,а, ня-
маш трамплини, от коититито да отстстскокок чиш...
С тази самотност сссее е е сблъъсксксквал всеки,
който е решил дааа с ссе е е прпрпремммееести да живее
в чужбина. Мнононозизизинанана и и издздздъържат изпитани-
ята на този и и срсрсрококок и и и п п прорр дължават напред,
но и мнозизизинанана сс се е е врврвръщъщъщататат назад и започват
да криттит кукуувавават всички и всичко. Но човек
никога не знае с какво ще се сблъска, до-
като не се сблъска. 

– Намери ли приятели в Америка? Или

сасасамо бизнес партньори?

– МнММ ого е трудно да имаш добри прия-
теееллли, приятели, коитттооо саса т ттвоовоии заввив наги, 
ааа не само за някакквавава ситуация, по някакъв 
повод. Сега вече ииимам добри приятели, оба-
че навсякъде сссеее чувствам чужденец. Както 
казвам с иииррор ния за себе си – аз съм един 
междунарарароден чужденец. Но ако отивайки 
в Евророропппа, ти си оставаш българин, а евро-
пеееецецецът си е винаги европеец, то в Аме-
рика си просто един от многото, който 
говори с акцент. Хората не се интересу-
ват откъде си, защото това е страната 
на емигрантите. Винаги съм искал да бъда 
свободен – да ходя, където искам, да виж-
дам, каквото искам, да общувам, с кого-
то искам. Като Волтер, който на края на 
живота си казва: „Аз не мисля, че някой 
човек на света е имал такава свобода на 
езика, каквато аз съм имал през моя жи-
вот.“ Да можеш да кажеш това на края 
на живота си, е прекрасно.

– На какъв език четеш?

– На български, на английски, на руски и 
малко на френски. Когато четеш лите-

ратурата на езика, на който е написана,
я усещаш по-добре, отколкото ако я че-
теш в превод. Бих казал, че колкото по-
вече езици говорят хората, толкова по-
малко граници имат около себе си.

– Балетът е поредица от прекрасни 

картини. Коя е най-красивата картина,

кококоятятято оо сисиси в в вижижиждададал???

– ИмИ а едининн м м мнононогогого добър унгарски ху-
дожник – Елмир де Хори, който не е 
могъл да продаде нито една от своите 
картини. Рисувал фалшификати, правел 
перфектни копия на Пикасо, Модилиани 
и пр. След години го попитали: „Имате 
ли истински картини, изложени в све-
товните музеи?“ А той отвърнал: „Кол-
кото по-дълго висят по стените на му-
зеите, толкова по-истински ще станат.“ 
ЧоЧЧ вввеккк момоможжже дааа прпрпрекекекара целия си живот 
във фалш, без самият тойойой да го осъз-
нава. Мисля си за моето иизизкуство – кко-
гато завесата се вдигне, всичко оо е катотт  
приказка, всичко изглежда невероятно, а 
какво е зад завесата, никой не знае.

– И не трябва да знае!

– Да, по-скоро не иска да знае. Хората 
не искат да знаят за болките на Ван 
Гог, те искат да притежават Ван Гог!

– А защо нито веднъж не спомена в ин-

тервюто, че си лауреат на бронзов ме-

дал от Международния балетен конкурс 

в Ню Йорк през 1990 г.?

– Тогава бях много млад и адски впе-
чатлителен. И Ню Йорк просто ме пог-
ледна. Като събереш на едно място ог-
ромните сгради, потоците от хора, не-
вероятната енергия на този град, който 
на всичкото отгоре ти дава и медал, ос-
таваш без думи, без дъх. Всичко стана 
много бързо и ми се струваше неверо-
ятно. И до днес съм без думи. И много 
рядко говоря за това.

Интервю на Розалина ДОЧЕВА

Снимки Личен архив
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К
олко пъти на ден ви се 
налага да правите из-
бор? Като започнете 
от вечерта с размисъл 

за това, дали да си навиете 
часовника за 6.30 или за 7.00 
сутринта, минете през това, 
дали да пъхнете обичаното си 
(или не дотам обичано) тяло 
в панталон или в пола. По-
сле следва чудене за това, коя 
да бъде блузата – червената 
или черната, или пък може би 
жълтата. После пък какъв да 
е цветът на сенките (щас-
тливки са онези, които не се 
гримират). Мислите си, че из-
борът е свършил? Та това е 
само началото на деня! Заб-
равих за прическата. Късата 
коса е ясна. Но пък за смет-
ка на това дългата веднага 
налага избор. Пусната ли, на 
опашка ли, на кок ли?
После следва нов избор. Къде 

да хапнем на обяд? Сандвич 
на крак ли, който да изяд-

ем сам
близкия
знае ли
то мож
вта на
Избор

сякаш 
предвар
во да с
чително сте опростили задача-
та си. Разчитате ли обаче да
действате спонтанно, затруд-
ненията ви ще започнат още с
влизането ви в магазина за хра-
нителни стоки. Тогава започ-
ва едно посягане ту към едни
продукти, ту към други, слага-
не в кощницата и връщане об-
ратно на рафта. В резултат
на тази безразборна импровиза-
ция може да забравите да ку-
пите най-важното.
Това е само незначителна

част от малките битови из-
бори, които правим всеки ден.
Ами онези, другите, свързани
с това, дали да останем на

СПИСЪКЪТ С ОПЦИИ 
НИ ГЛАВОБОЛЄ

гат да ни откажат от те
оретичните ни убеждения.
Обобщенията, разбира се, не
трябва да се правят толкова
лесно. Ситуацията на избор е
свързана с характера и тем-
перамента на човека. За един
решителен мъж или жена из-
борът е желан, полезен и тър-
сен. Какво да кажат обаче по-
малко решителните или край-
но нерешителните, за които
избирането е истинска беда.
Те могат да посветят дни и
месеци в умуване, да преболе-
дуват, ако не с друго, то поне
с главоболие, решението си, а
после умело да подхранват усе-

КЛАСИФИКАЦИЯТА 
НА ПРОФЕСОР ШВАРЦ

то го правят, и твърде слабо
удовлетворение, след като са
го направили. Те се опитват
да вземат най-доброто реше-
ние, което практически е не-
възможно, докато не проверят
всички варианти. Това е и при-
чината, поради която у тях
остава усещането, че не са се
ориентирали добре и в крайна
сметка са се прецакали.

УМЕРЕНИ

са хората, които почти ви-
наги са доволни от своя из-
бор. Те се отнасят внимател-
но към възможността да из-
бират и спокойно предпочи-

Да поговоримДа поговорим

ИМА ЛИ 

ИЗБОР?

ми, или да отскочим до
я ресторант, където,
и човек, покрай ястие-
же и да срещнем любо-
а живота си.
рите в края на деня са

най-драматични. Ако
рително сте решили как-
сготвите за вечеря, зна-
о сте опростили задача-

същата работа, или да по-
търсим друга, как точно да
постъпим с детето си в оп-
ределена ситуация? Да се из-
виним ли за сторена грешка,
да потърсим ли помощ, или да
разчитаме само на себе си? И
още, и още, и още, и още...
А казват, че когато имаме

възможност за избор, разби-
райте възможност да упраж-
ним собтвената си воля, било
по-добре. Теоретично всички
сме съгласни с това твърде-
ние, но

СПИСЪКЪТ С ОПЦИИ
НИ ГЛАВОБОЛЄ

и точно тези главоболия мо-
гат да ни откажат от те-

щането си, че са грешили.
Така се изправяме пред по-

редния ненаучен урок за това,
как да правим осъзнат избор
и да получаваме удовлетворе-
ние от него.

КЛАСИФИКАЦИЯТА

НА ПРОФЕСОР ШВАРЦ

Според начина, по кой-
то правят своя избор, проф.
Шварц разделя хората на две
категории:

МАКСИМАЛИСТИ 

Според Шварц това са хора-
та, които се възползват сто
процента от предоставеното
им право на избор, но изпит-
ват силни затруднения, кога-

ЩомЩомЩЩЩЩЩоЩомЩомЩоммммЩЩЩЩ мЩомЩ мЩЩЩЩЩ ммЩомЩ мммммЩЩЩЩЩЩЩЩ  тотото кклколколколковвввавава вавввввава ва ва ва ва ва вававввва ммномммм го се чучучучу-чу-чучучучуччучччч

дддддддитддитдитититититдитдитдиттддитддддддд е,е,е, пропропророропроппропропрр сстостостостостототостостостостотосстстосссстосс ос оо ооо обоооо оо иколеттттттттттттееееее 

мммммагмагмагагмагмагмагммаммммагамммммммммммагммммммммммммммммммаммамм азиазиииииазизииазазиазиазиазиазиаазиизииизииазинитнитнитниттнитнитнититтнитнитнитнитннитнитнитнитнн тнитниттнииитнитнититтитнитититттнииинитнннитниннитее не ннее не не не не нне не не ннне нне аоколо. ННННННННННННННННищоищоооооооооооощооо 
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НЕОБХОДИМОСТ 
И ЖЕЛАНИЕ 

вите разлика между това, ко-
ето ви е необходимо, и това, 
което ви се иска.“
Рекламите, с които сме зао-

биколени, ни предизвикват по-
стоянно да искаме все пове-
че и повече, дори и да нямаме 
необходимост от това, кое-
то искаме.
Мобилният ви телефон е 

лесна проверка за този факт. 
Със сигурност все още ви 
върши чудесна работа, но все-
възможни информационни ка-
нали ви атакуват с информа-
ция за по-нови и по-добри мо-
дели от вашия. И както до 
момента сте си живели спо-

дни, когато дре-
хата вече е купе-
на от по-решителна
дама, първите клиентки съжа-
ляват с месеци така, сякаш са
пропуснали най-важната инвес-
тиция в живота си. Съвети-
те в такива случаи са просто
да обиколите магазините нао-

„ДА СЕ РАЖДАМ ЛИ, 
ИЛИ ДА НЕ СЕ РАЖДАМ?“

беше погълнала, че ни трябва-
ше само да кажем размера на
дрехата и... готово. Нормално
е да не сме научени да избира-
ме. Но не трябва да се стра-
хуваме от възможностите. В
колкото повече ситуации на

бор участваме, толкова по-
обре ще се ориентираме и
олкова по-малко ще съжаля-
аме за взетите решения.

ИЗВОДИТЕ 
избирането и как да го уп-

ажняваме от този текст са
яколко:

�Да знаем наистина какво
точно търсим. Ако ще е

иван за хола, наистина да е
иван, а не спалня.

�Да знаем точните па-
раметри на това, кое-

о търсим. Ако е пола, какъв
вят да е, с каква дължина и
акъв модел. Само така, ако
те тръгнали за дълга черна
ола, ще избегнете дългото
удене дали да купите дълга-
а черна, или онази червена-

та, късата.

�Да се възползваме от
възможностите за избор,

но не и да обикаляме цялата
страна в търсене на нещото,
което стои до нас.

�Да помним, че дори да
сбъркаме, нещата са поп-

равими. Грешката ще ни на-
прави по-добри в следващия
избор.

�Да се радваме на своя из-
бор, дори той да е най-

лошият възможен. Упражнили
сме възможността да избира-
ме и това е по-важно. 

Венета МЛАДЕНОВА,

психолог

тат онова, което отговаря 
на техните критерии и оч-
аквания. Както казва самият 
професор, за тях няма „най-
добро“, а има „достатъчно 
добро“. На умерените избо-
рът обикновено не носи нито 
грам терзание впоследствие.

НЕОБХОДИМОСТ 
И ЖЕЛАНИЕ

В опитите да се учим да из-
бираме правилно могат да ни 
помагнат и думите на друг 
специалист, социалния психолог 
Степанов: „Научете се да пра-
в к ж в к

койно, поне на тема мобил-
ни телефони, изведнъж потъ-
вате в тресавището на мно-
голикия избор. Този телефон
не е прекалено скъп, ама онзи
няма ли по-добри параметри, 
но дали ще е най-удачният из-
бор? Така и така правя смяна, 
мога да се почудя още.
Продавачка в магазин за дам-

ски дрехи ми е разказвала, че
идват клиентки, които с дни
оглеждат една и съща дреха, 
имайки у себе си парите да 
я платят, и след четири-пет 

да обиколите магазините нао
коло. Нищо чудно някоя дру-
га дреха да ви стои много 
по-добре.
При пазаруването има и 

друг риск. Купувате нещо 
веднага, а после съжалява-
те, че първо не сте разгледа-
ли други магазини. Припомне-
те си тогава за „достатъч-
но добрия“ избор на Шварц и
си повтаряйте, че точно него
сте направили. Дано това ви
успокои! 
Хубаво е, че в живота ни

някой друг прави вместо нас
поне избора кога да се ро-
дим и кои да са родители-
те ни. Иначе представяте ли
си какво щеше да стане със
света, ако още се туткахме
в мисли: 

„ДА СЕ РАЖДАМ ЛИ, 
ИЛИ ДА НЕ СЕ РАЖДАМ?“

„Д Д ,,

Или: „Сега ли, или да поча-
кам малко?“, „Тук или някъде
другаде?“, „Тези ли да са роди-
телите ми, други ли да тър-
ся, или да комбинирам някой
от тези двамата с друг?“
Днешният ни живот идва

от времена, в които избори-
те не бяха нито големи, нито
много. Конфекцията така ни

из
до
то
ва

за 
ра
ня

ди
ди

то
цв
ка
ст
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чу
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та

Предлага се много – 
купува се малко
Психолози от Колумбийския университет провели изследва-
не в големи супермаркети с висок рейтинг на пазара по-
ради големия асортимент и възможността да се избира 
между много разновидности на една и съща стока. Те дали
възможност на посетителите да пробват 24 различни мар-
ки мармалад. От клиентите през първия ден само 40% се 
решили да дегустират. От дошлите през втория ден ре-
шили да пробват мармалад само 60%. За търговците оба-
че, както и за експериментаторите по-важното било не 
толкова колко хора ще се решат да опитат стоката, а 
колко хора ще се решат да я купят, когато имат тол-
кова богат избор. В двата дни на експеримента мармалад 
си купили само 3% от хората, което в случая означавало
всичко на всичко четирима души. 
Психолозите провели и успореден експеримент, като пред-
ложили на други купувачи възможност да избират само 
между шест вида мармалад. От стоката купили цели 30%
от хората, или 31 души.
Или излиза, че колкото повече се предлага, толкова по-мал-
ко се купува.
Изводът на експериментаторите бил еднозначен. Разноо-
бразието на предлаганите продукти прави хората зависими 
от чужди преценки и им оставя все по-малка възможност 
за собствен избор и бързо решение.

Този телефон не е прекалено 

скъп, ама онзи няма ли по-добри

параметри, но дали ще е най-уд-

ачният избор? Така и така пра-

вя смяна, мога да дд се почудяуд  ощщще

кои правят своя изборНяк

принципа ези-турана 
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Използвайте неговата логика – тър-
сете първо личния контакт и пре-

поръките от познати и приятели.
Не се ограничавайте само с един
подход в търсенето на работа. Ще

имате по-голям шанс, ако комбинирате
няколко от изброените дотук.

Не се отказвайте. Бъдете актив-
ни – свободни работни места ви-

наги има и ако сте упорити, можете
да намерите точно тази работа, коя-
то искате.
Ако все пак, след като сте опита-

ли всичко, още нямате успех, помислете
на какво може да се дължи това. Кол-
кото и да не ви харесва, в 99 процен-
та от случаите причината за неуспеха е
у вас самите. 

ЗА ДА ПОПРАВИТЕ ГРЕШКАТА, 
Е НУЖНО...

...да прегледате внимателно изисквани-
ята на работодателите за длъжността,
към която се стремите. Ако е необхо-
димо, запишете се на курсове за прек-

валификация или за допълнителна квали-
фикация.
...да потърсите помощта на прияте-
ли и познати, които могат бързо да ви 
„преподадат“ няколко практически урока 
в областите, в които се усещате слаби. 
Например работа с компютър, оформяне 
на делови писма и др.
...да се обърнете към специалист по уп-
равление на персонала. Възможно е пре-
ценката ви за вашите възможности и 
очаквания за работа да не е напълно 
обективна. Такива услуги се предлагат в 
бюрата по труда, както и от частни 
консултанти.

5 „НЕ БИВА“
Не използвайте само един подход за 
търсене на работа.
Не търсете работа по телефона – 
така улеснявате работодателя да 

ви отхвърли, преди да сте успели да му 
направите добро впечатление.

Не подценявайте възможностите си, 
но и се стремете да не ги надце-

нявате.
Не се отказвайте след първите не-
успехи.
Внимавайте да не се превърнете в
„дежурния кандидат“ – да кандидат-

ствате за всяко свободно място, което
се открие на пазара на труда. Не зву-
чи сериозно.

КЪДЕ ДА ТЪРСИТЕ ИНФОРМАЦИЯ

Информация за вакантни работни мес-
та можете да намерите:

1. В БЮРАТА ПО ТРУДА.

Те са регионални структури на Агенци-
ята по заетостта. Там можете да полу-
чите следните услуги:

 Информация и консултации за свобод-
ните работни места, изискванията за
тяхното заемане, възможностите за обу-
чение, както и за смяна на професията
или за работа в друго населено място. 

 Подбор и насочване към подходяща ра-
бота.

 Психологически консултации.
 Предоставяне на информация за усло-

СМЕНЕТЕ

ТТТТТТЪЪЪЪЪЪРРРРРРСССССЯЯЯЯЯТТТТТ СССССЛЛЛЛЛУУУУЖЖЖЖИИТТЕЕЕЛЛЛИИ

РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗАПОЧВАТ ТЪРСЕЩИТЕ РАБОТА ЗАПОЧВАТ
ДА ТЪРСЯТ СЛУЖИТЕЛ ОТ: ДА Я ТЪРСЯТ ОТ:

1. Наличния персонал във фирмата – подходящ 1. Малките ооообяоооооообобб ви във вестниците.

служител, който да изпълнява и новата длъжност.

2. Препоръка от познат, който вече се е убедил 2. Автобиографффффффффффии,и  изпращани до различни

в качествата на даден човек. работодатели без личен контакт.в качествата на даден човек работодатели без личен контактв качествата на даден човек работодатели бббезббебе личен контакт

3. Кандидати, които се представят директно пред 3. Търсене на препоръка от познат.

работодателя в неговия офис.

4. Трудови посредници – бюра по труда или агенции 4. Трудови посредници – бюра по труда или

за подбор на персонала. агенции за подбор на персонала.

5. Анализиране на получени в офиса автобиографиии. 5. Лично посещение в офиса на съответния

 работодател.

6. Пускане на обява във вестник. –

ВАШИЯТ ШАНС ЗА БЪРЗО НАМИРАНЕ 
НА ПОДХОДЯЩАТА РАБОТА Е ДА СЕ 

„СРЕЩНЕТЕ“ С РАБОТОДАТЕЛЯ 
ПО ПЪТЯ МУ НА ТЪРСЕНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ.

КАК ДА СТАНЕ ТОВА?

ma s t e r c l a s s  К А Р И Е Р А

ННННННААААААЧЧЧЧЧИИИИИНННННЪЪЪЪТТТТ,,, ПППООО ККОЙЙТТОО ППООВЕЧЕТО ХОРА 
ТТТТТТЪЪЪЪЪЪРРРРРСССССЯЯЯЯЯТТТТ РРРРААААББББОООТТАА, ЕЕ ТТООЧЧННО ОБРАТЕН
ННННННАААААА НННННАААААЧЧЧЧИИИИИННННААА,,,  ПППОО ККООЙЙТТОО  РАБОТОДАТЕЛЛИИТТЕ
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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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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 тру-

довата реализация не само на лицата, които се 

регистрират като безработни, но и на всеки

търсещ работа или съвет как да извърви своя 

професионален път. Освен от сайта на агенци-

ята (www.az.government.bg gg.) съвети можете

да получите и на телефон 02/980-87-19.

вията и реда за работа в други стра-
ни.

 Консултации за желаещите да започ-
нат собствен бизнес.

 Консултации за разработване на биз-
нес проекти.

 Насочване при избор на професия.
 Консултации от типа „Как да се

представите пред работодателя“.
 Интервю с работодател за заемане на

свободни работни места.

2. ОТ ПРЕСАТА.

Когато преглеждате малките обяви за
работа, използвайте изданията във ва-
шия регион, на които може да се има до-
верие. Полезна информация ще намерите
и в специализираните притурки за тър-
сене на работа във вестниците.

3. ОТ ИНТЕРНЕТ.

Чрез интернет най-лесно можете да
„проникнете“ във фирмите, които ви ин-
тересуват, и да проверите дали търсят
служители и при какви условия. Много
по-ефективен подход обаче е да използва-
те услугите на специализираните интер-
нет страници за търсене на работа. Те
ви позволяват:

 Да попълните директно формуляр
за кандидатстване за работа, като по
този начин се включвате в архив с дан-
ни, който редовно се посещава от ра-
ботодатели.

 Да получите информация за свободни
работни места.

 Да получите съвети как да оформите
автобиография, мотивационно писмо и др.

4. ОТ ЧАСТНИ ТРУДОВИ ПОСРЕДНИЦИ.

Това са фирми, лицензирани да извърш-
ват посредническа дейност на пазара на 
труда – консултиране на търсещи рабо-
та, намиране на работа в България и в 
чужбина. Все повече работодатели тър-
сят професионалната помощ на посре-
дници при подбора на подходящите слу-
жители. Затова, когато търсите рабо-
та, е добре да се регистрирате и в тях-
ната картотека с данни. За да направи-
те това, можете да отидете на място 
в офиса на съответната фирма посред-
ник или да попълните готов формуляр в 
интернет (ако има такава услуга). Пълен 
списък на фирмите, имащи право да из-
вършват посредническа дейност по ин-
формиране и наемане на работа, може-
те да намерите в сайта на Агенцията 
по заетостта (виж карето в края на ма-

териала).

5. ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ.

Използвайте всички възможности да се 
свържете с работодателите. Ежегодно 
в страната се организират срещи меж-
ду работодатели, трудови посредници и 
кандидати за работа (например Дни на 

кариерата). На тези срещи можете да
влезете в пряк контакт с различни фир-
ми и да се представите, да оставите
автобиографията си, да получите инфор-
мация за изискванията на фирмите към
кандидатите за работа.

ЗАПОМНЕТЕ! 
Свободни работни места винаги има,

но от вас зависи да ги откриете. Зато-
ва трябва да знаете как и къде да тър-
сите. Да намерите подходящата работа,
не е въпрос на късмет, а е умение, което
може да се научи и усъвършенства.

Целта трябва да е яснаЦ р д
Преди да започнете да търсите работа, най-важното е да

знаете какво точно търсите. Въпросът, какво точно иска-

те, е не само най-важният, но и най-трудният. Затова ви 

предлагаме няколко съвета, които ще ви помогнат да опре-

делите желанията и очакванията си. 

1. КАКВА РАБОТА ВСЪЩНОСТ ТЪРСИТЕ? Нова или същата,

на която бяхте преди? Много трудно ще ви бъде да намери-

те длъжност като предишната, защото работните места

и изискванията на работодателите непрекъснато се проме-

нят. Бъдете гъвкави и не се ограничавайте до названието

на дадена длъжност. Например вие не сте просто „учител“,

а човек, който умее да общува с различни хора, да ги моти-

вира да се развиват, да ги приобщава към дадена идея и т. 

н. Определяйте себе си чрез това, което умеете, а не чрез титлите, които носите.

2. КАКВО НАЙ-МНОГО ХАРЕСВАТЕ ДА ПРАВИТЕ? Опишете за себе си работата, която най-сил-

но искате. Може би вече сте я вършили – в свободното време като хоби. Например да поправяте

кола, да шиете, да пишете...

3. В КАКВА ОБСТАНОВКА ОБИЧАТЕ ДА СЕ ТРУДИТЕ? В екип, индивидуално, вкъщи...

А какви са вашите умения?у
1. В КАКВО СТЕ НАЙ-ДОБРИ? Вземете лист и  химикалка и най-нескромно, но честно избройте

всички качества, знания и умения, които притежавате: образование, квалификация, специализа-

ции и курсове, практически умения и др.

2. КАКВО ВИ ОТЛИЧАВА ОТ ДРУГИТЕ? Това са качествата, които не всеки притежава, но които

биха били предимство за вас пред работодателите. Например:  Всички могат да смятат, но 

малцина притежават търговски нюх.  Много хора знаят английски език, но не всички могат да 

формулират рекламно послание на английски.  Повечето хора умеят да шофират, но колко са 

тези, които сами могат да се оправят в случай на авария.

3. КАКВО ВИ СЕ УДАВА НАЙ-ЛЕСНО? Работа с хора, с информация или с машини. А може би сте 

много сръчни?

4. КАКВИ ИНТЕРЕСИ ИМАТЕ? Компютри, книги, пътувания, спорт и др.

Отделете достатъчно време на уменията и силните си страни, защото, когато застанете

пред работодател, не бива да очаквате той да открие вашето предимство – вие трябва да му

го покажете. Затова се подгответе добре.
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O
шението към бра-

OO ра още от ран-OOска възраст. Родите-OOлите просто прехвърлят гри-OO
жите за порасналата си вече 
дъщеря на мъжа, за когото 
тя възнамерява да се омъжи. 
Христоматиен пример: 26-го-
дишната Ина също е расла с 
мисълта, че най-важното за 
жените е да срещнат надеж-
ден мъж. И тя го среща – 
здрав като банков сейф. То-
гава девойката се отпуска, 
загърбва ученето и на дра-
го сърце става... домакиня. И 
до днес мъжът є бяга от ра-
бота, за да откара с колата 
жена си до лекаря, до магази-
на и даже до фризьорския са-
лон, защото Ина се страхува 
да излиза сама извън вкъщи. 
Много жени домакини така 

се разтварят в семейните 
грижи, че съвсем не усещат 
как техният имунитет спря-
мо живота започва да отслаб-
ва. И как личността им се из-
парява като локва на припек. 
Тогава на мястото на актив-
ния начин на живеене, който 
са водили до сватбата, идва 
апатията. И задължително се 
включва психологическата за-
щита: „Ама, какво ми е. Всич-
ко ми е наред. Имам си рабо-
та – да водя цяло домакин-
ство. За какво ми е друга?“

В полза на справедливостта 
трябва да признаем, че жени-
те от типа „дъщери“ изпъл-
няват перфектно съпружески-
те и домакинските си задъл-
жения.

ЗАЩОТО СА СКЛЮЧИЛИ НЕЩО КАТО 
СВОЕОБРАЗЕН СЕМЕЕН БАРТЕР: АЗ НА 
ТЕБ – ТОПЛИ БАНИЦИ И СЕКС, А ТИ В 
ЗАМЯНА РЕШАВАШ ВСИЧКИ МОИ СО-
ЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ.

Добре е, ако тези жени пи-
таят любов и уважение към
мъжете си. Но е много теж-
ко, ако любовта като такава
я няма и никога не я е има-
ло. Тогава отношенията оста-
ва да се крепят само на зависи-
мостта. Скъпо ли струва та-
къв семеен живот? Въпросът
е спорен и всеки го решава за
себе си. Понякога само силни-
ят стрес или проблемите със
здравето принуждават такива
жени да погледнат на себе си и
на битието си от друг ъгъл.

ПРОБУЖДАНЕТО

Да се изгубиш в семейния 
живот, е толкова по-лесно,
колкото по-осезаемо е благо-
получието. Мария завършва
ВУЗ с отлична диплома, започ-
ва аспирантура, но неочаква-
но се влюбва в независимия и
предприемчив Владимир. След-
ват брак, раждане на двама
близнаци – животът е прекра-

сен! Заспивайки обаче, Мария
понякога забелязва, че учебни-
кът є по западноевропейска
литература вече втора година
лежи прашасал върху нощното
є шкафче отляво, а отдяс-
но мъжът є сладко похърква.
Тогава тя се обръща надясно,
прегръща Владимир и затва-
ря очи. Всичко е толкова ху-
баво, толкова хубаво, толкова
хубаво… Докато един ден тя
разбира, че Владо си има лю-
бовница – гръм от ясно небе.
Владо си признава: „Да, оби-
чам тази жена, но теб нико-
га няма да те оставя. Закъ-
де си без мен, Марийо?“ Това
негово признание удря Мария
в лицето по-силно, отколкото
даже самата изневяра на Вла-
до: „Видях се през неговите
очи. И се ужасих. С мен чо-
век няма какво да си каже. Аз
съм едно нищо! Отупах пра-
шасалия учебник и се заех с
недописаната си дисертация.
Струваше ми се, че той дори
чуваше как гневно скърца хи-
микалката ми по листовете и
как мозъкът ми шуми, когато
работя. Годината мина в под-

готовка на дисертацията. В
деня на защитата мъжът ми
ме посрещна с цветя и пръс-
тен с диамант. Умоляваше ме
да му простя и да забравя
какво е казал. И аз му прос-
тих, защото сама го бях под-
тикнала към тази изневяра!“
Може да се каже, че на Ма-

рия є е провървяло. Тази умна
и целеустремена жена се е
била изгубила само за малко
и после се е вляла отново в
пълноценния живот. Но не на
всички им се удава да напра-
вят правилните изводи за жи-
вота си. 

ПРИЧИНИТЕ ЗА РАЗПАДА 
НА СЕМЕЙСТВАТА СА МНОГО

ПО-ДЪЛБОКИ, ОТКОЛКОТО ИЗГЛЕЖ-
ДАТ – ПО-ГОРЧИВИ ОТ СКАНДАЛИТЕ

И ИЗНЕВЕРИТЕ.

Ако съпругът ви ви обвиня-
ва, че сте се превърнали за
него в тежест, не бързайте
да го обвинявате в грубост.
Може би просто му се иска
да застане до смелата и дело-
ва красавица, в която някога
се е влюбил. Дайте му тази
възможност. 

ВВсяВВсяВсяВсяВсяякккококо око ко моммоммммомоммомммоммомммммомиичеичеичеичеееееииичееичеееичеиичии еееииииичеичеичичичееи еи еи еии ееи еееее мемемемммммме мемеме мемммм чтчттттттчтачтаачтаттаттчттттчтчтат е е ддддддде е ее аааа саа са саааа е ое ое ое ое е жмъжжжжмъжмъжмъжмъжмъжи ии и иии и ии ии иии  едед едедедеде ин ин нининин дендедендененденде  д д ддадададададд  стсстст стстстстстсстанеанеанеаненененеааане „м „м „м„м„м„м„м „мм „ммм„м калкккккалкалкалкалалкалккалкалкалкалка са са са са с са сааа са то-то-то-то-то-то-тотото-тто-тооттт

ппанпанппанпанка ка ка ка на на на н гоголололллляямямямямяммммамамамаааамаяяяямммаяяямяяяммяяяммаяяяяммммяммммямаяяммамммямям  къ къкък къ къ къ къ къкъкъкъкъ къ къкъккъккъща“ща“ща“ща“ща“ща“ща“ща“щащаща , п, , п, п, п, п, п, п, , азиазиазиазииазителттелттелтелелллка какаккка кк на на на ннаанааннн семсемсемемсемемейнейнейнеййнотоотоотототооооотоо ог огогогогог о огогогогнищнищнищнищнищнищиищнищщищщее. е. е. еее. е.е. А сА сА сА сА А сА сАА сА ледледледледледледледледледллед то тототототоот тт   т това ва ва ва вавва аааааваавв

ссе се вливлива ва ваа въввъвъвввв   вввъввъвъвъвввъвъъъъъввъвъввъвъвввъввъъъввъъвввввввввъвв лналналнлналнананалнаааааалналнлнаалнанлнатттттта ттттттттааататт на нананнна нана ннананн разразразразрразрарр водводддодвоводводводитеитетеитетеиииттетееит . С. С. С С. С. СС третретретретртртрертреемежмежмежмежмежмежежмежът ътът ттъъттт безбезбезбезезезбезбезбезбезбез ос ос ососос оосс оооо таттаттаттаттаттаттататтаттататтатттт ък ък ъкъккъкъкъкъъък ък ддада да дада да ддада да да д сесесесе се е сесее ееее

разразразразразразрр твотвотвоотворирришришришшришришришрр вввввввв ввв ввввв сесемсемемммсеееемммемемемеммемемеммммммммсесеммммсеммммсесееммммсесесеммммммсемсемсеммммммейнейнейнейнейнйейнейнейнеййеййнйнейнейнеййнейейнейнйнееейейнеейеййййййййеййййййейеййннййййййнеййййнияияияия ияияия ия иияя я живживживжжжживживживживживживживвоттотот тоттототот т невневневневневневневневневневневевевневевневвинаинаинаинааинаининаинаининаинаинанинаиинаиинагигигигггигигиги гиигиги ги водводводводводводвводводводвододвводвводвоводдддддддддди ди ди ди ди дии ди дддди ди ди дди дди ди ддддддддддо що що щоо що що щщо що що щоо щооо щоо що що щщщщщщщщщастастастастастастттастстастастастстастастасттиееееиеие.иеиеие.иие.ие.иииие.ие.ее.ие. ЗаЗаЗаЗаЗа ЗаЗаЗЗЗЗаЗЗаЗа ЗаЗ За За За Защо?що?що?що?що?що?що?що??що?що?що?що?о??що??що?щощо?щощщщо?що?о?що?що?щщщщщщщ

ИЗГУБЕНА В... 

ДДВАМА ДУШИ ОБЕДИНЯВАТ СВОИТЕ СЪДБИ, ЗА ДА МИНАТ 
ПО-ЛЕКО ПРЕЗ ЖИВОТА. НО КОГАТО ЕДИНИЯТ ОТ ТЯХ ГЛЕДА 
НА БРАКА КАТО НА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СТОВАРИ ЦЯЛАТА 
ОТГОВОРНОСТ ЗА СВОЯ ЖИВОТ ВЪРХУ ПЛЕЩИТЕ НА ДРУГИЯ,
НЕЩАТА ЗАГРУБЯВАТ. И СЕ ОБЪРКВАТ.

с а м о п о з н а н и е
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ДЕЦА ЗАЛОЖНИЦИ

Най-разпространеният вари-
ант на изгубване на себе си е 
да се разтворите в… собст-
вените си деца. Всяка любяща 
майка съизмерва своите радо-
сти и огорчения с техните 
успехи и неуспехи. Само че за 
някои родителки тази прак-
тика постепенно се превръ-
ща в зависимост. Реплика в 
автобус: „Имаме си събитие! 
Шестица по висша матема-
тика!“ Обръщам се и виждам 
една дебела лелка, до която 
е седнало прегърбено момче – 
дали е на 12 години, или на 
20, не мога да определя... 

ЕДНИ МАЙКИ КРИЯТ ПОД КРИЛОТО

СИ ВЕЧЕ ДОСТАТЪЧНО ПОРАСНАЛИТЕ

СИ ДЕЦА, ДРУГИ САМИ СЕ КРИЯТ ЗАД

МАЛКИТЕ СИ НАСЛЕДНИЦИ, МАСКИ-
РАЙКИ ТАКА СВОЕТО НЕЖЕЛАНИЕ ДА

РЕШАВАТ НАСЪЩНИТЕ ЗА ВЪЗРАСТ-
НИТЕ ПРОБЛЕМИ.

„Синът ми се роди болезнено 
слаб! – разказва 30-годишната 
Вяра. – През цялото време се 
страхувах за него и даже го 
слагах да спи до мен на спал-
нята. А мъжа ми изпратих 
да нощува на дивана в хола. 
И без това той много хърка-
ше...“ Днес Вяра е разстроена 
още повече – мъжът є се е 
превърнал в закоравял алкохо-
лик и семейството є се раз-
пада. А синът є, както преди, 
спи до мама, макар че е вече 
на седем години.
За секс в това семейство 

не се говори. Секс в това се-
мейство очевидно не се пра-

ви. И синът, който и до днес
така и не се е излекувал от
детската си „болест“, и мъ-
жът, давещ своята самота в
бутилка с ракия, са заложници
на страха на Вяра да изрази
своята женска същност.

НАМЕРЕТЕ СЕ!
Ако сте емоционално зави-

сими от партньора си, не мо-
жете и дума да му кажете
напряко и за всичко разчита-
те на неговото мнение, значи
проблемът е във вашата са-

мооценка. Да я повишите, ще
ви помогне всяко развиващо
ви занятие – курсове, тренин-
ги, четене на интелектуални
книги, връщане на работа. Но
ако за всичко е виновен стра-
хът ви от живота, опитайте
се да си представите какво
би станало, ако не разчитате
на такъв удобен буфер като
вашето семейство. Започнете
планомерно да преразглеждате
житейския си път, предста-
вяйки си как бихте се държа-
ли в една или в друга въобра-

жаема ситуация, при едни или
други обстоятелства.

НЕ СЕ КРИЙТЕ ОТ ЖИВОТА С ИРА-
ЦИОНАЛНИ КОНСТАТАЦИИ: „С МЕН

ТОВА НИКОГА НЯМА ДА СЕ СЛУЧИ!“
ПОГЛЕЖДАЙКИ СТРАХА В ОЧИТЕ, 
ВИЕ НАЙ-ВЕРОЯТНО ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ, 
ЧЕ СТЕ СИ ГО ВНУШИЛИ САМИ.

И още нещо много важно,
с което трябва да започнете
промяната и намирането си – 
трябва да си имате своя те-
ритория в дома, който оби-
тавате заедно със семейство-
то си.

ПО ПРИНЦИП Е ПРИЕТО ДА СЕ СМЯ-
ТА, ЧЕ „МАМИНОТО МЯСТО“ Е КУХ-
НЯТА. НО ТОВА НЕ Е ПРАВИЛНО. ЗА-
ПОЧНЕТЕ ПЪТУВАНЕТО КЪМ СЕБЕ 
СИ С ОФОРМЯНЕТО НА СВОЕ ЛИЧНО 
ПРОСТРАНСТВО.

Нека това бъде малък ъгъл,
етажерка или даже нощно
шкафче, пълно с ценни за вас
вещи. Вие веднага ще почув-
ствате как настроението ви
се подобрява и ще ви се при-
иска да направите още нещо
хубаво за себе си.

Кръговете на истината
а е вашето семейство. Сега още единНаНаНаараррррррррррисуисуисууисуисисуисуисусууии ваваавайайваййайвавава ттттте те ттт кръг. ТовТоваа

ашият „личен“ кръг се е оказал в цен-– ттттововововаововававааоввоо  стстстсттст стттееееее ввеее ввие. Акко во ваа

ачи вие сте изгубили себе си в семей-търъртъртъртъртъртърррраааа на нна ннннна на а „а „а „а „ „а сесеееемеммммсссее еейнейе ия“, знн

обратното, то не на вас, а на ваши-ствствствст ототооо . А. А. ААА. А. А. . ко коко оококооокк е тте тточно о о

ига свобода. Добре е, ако тези два кръ-те близкизкиииии н нннененене н   е иииимимиммим ии   до д сти

и общото множество да е много мал-гга га се се преп сииччччччччат,атат,аттат,ат,атаа  ддодоод д ддд ри ри и
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те с какво е запълнена тя. Свободната интинттереерер си.с  АААнАннАнААА аалалллилилииизирзирзирирзиррррррайайайтайтйтайаайтйайтйтайай
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а, внесете в него това, което отдав-те.те.  РаРа Разшишиз ретреете се се се се списпипиписсъкък

авите, онова, за което сте мечтали вна на ппплалаанирнири атеатте да дададад  нанананапрапрапрпра

още не сте го реализирали.детдетдедддд ссствтвтт отоотоото си сииии, н,, н, н, но во во во ввсе есе се е 

Пролетната колекция 

на IsaDora – Pastel Breeze
е в романтични, пепеляво пастел-
ни или почти измити цветове като 
лилаво и розово. Усещането е за ле-
кота и свобода. Спиращата дъха
красота започва със свеж и сияен
тен на лицето. Фон дьо тен Velvet 

Touch придава на кожата копринен
завършек. Подчертайте страните с 
руж Perfect Powder Rouge. За очите
изберете фино опушения вид, кой-
то лилавият нюанс от трио сенки-
те за очи Creative Shades no.04 Frozen

Pastels ще придаде. Нанесете лила наs

целите клепачи, а кафяво само вър-

ху вътрешните ъгли за дълбочина на 
погледа. Най-накрая нанесете розо-
вия нюанс под извивките на вежди-
те, като внимателно слеете всич-
ки цветове. Кадифено меките сенки
са специално създадени за по-влажно 
време и за дами с по-мазни клепачи. 
Подчертайте очите с молив Shade

Liner. Спиралата за обем Build Up 

Extra Volume Mascara ще придаде
плътност и обем на миглите само
с едно нанасяне. А за съблазнител-
ни устни разчитайте на червило-
то Soft Touch Lipstick. Допълните-
лен блясък се постига с блясък за
устни Mega Wet Gloss.

р
Пролетната колекция П

Красиви новиниКра н нКраКрар
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Т
е отлагат всичко за 
последния момент. 
Пазаруват малко пре-
ди затварянето на 

магазините, предават работ-
ния си проект в последните 
минути на определения срок, 
започват да четат за изпити 
едва когато наближи датата 
за явяване. И закъсняват ви-
наги за срещи.

ИМА ВРЕМЕ...
„Това може да почака за утре“ 

е тяхната магическа фраза, с 
която се опитват да оправда-
ят отказа си от действие. 
Все оставят нещо недовърше-
но, нещо за по-късно.

ПОВЕДЕНИЕТО ИМ ДРАЗНИ БЛИЗ-

КИ, ПРИЯТЕЛИ И КОЛЕГИ, КОИТО

ОТ СВОЯ СТРАНА ЧЕСТО ИМ ЛЕ-

ПЯТ КВАЛИФИКАЦИИ „НЕОРГАНИ-

ЗИРАН“, „НЕСЕРИОЗЕН“ И „МЪР-

ЗЕЛИВ“.

Обаче тези обвинения въоб-
ще не могат да извадят от 
парализата, сковаваща ги все-
ки път, хората, които обичат 
да вършат нещата в послед-
ния момент. Те точно зара-
ди тази парализа вършат ра-
ботата в последния момент, 
когато тя повече не може да 
бъде отложена.
Този тип поведение е резул-

тат от

ПАНИЧЕСКИ СТРАХ 
ОТ ПРОВАЛ

То е неосъзната стратегия 
за предпазване от разочаро-
вания. Корените на това ха-

рактерно поведение, разбира
се, трябва да търсим в дет-
ството.

ЖЕЛАНИЕТО НИ ДА БЪДЕМ 

ПЕРФЕКТНИ ЧЕСТО БЛОКИРА 

ДЕЙСТВИЯТА НИ. ОБМИСЛЯЙКИ 

ДЕТАЙЛНО НЕЩАТА, ОГЛЕЖДАЙКИ

ГИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ,

НИЕ ЗАПОЧВАМЕ ДА СЕ 

КОЛЕБАЕМ, КОГАТО НАСТЪПИ

МОМЕНТЪТ ДА ГИ РЕАЛИЗИРАМЕ.

„Можеш по-добре“, „Това не е
достатъчно!“, „Всичко тряб-
ва да е идеално!“ – това са
гласовете от миналото, кои-
то постоянно ни напомнят,
че сме несъвършени. Интерио-
ризирайки тези

ИЗИСКВАНИЯ 
ПРОКЛЯТИЯ

ние търсим одобрението на
околните, така както сме
търсили това на нашите ро-
дители. Само че често стре-
межът ни към перфекциони-
зъм ни кара да се вцепенява-
ме, вместо да реагираме сво-
евременно.
„Не мога да търпя никакви 

правила и заповеди. Те са посе-
гателство над свободата ми“
са думи на тийнейджъра бун-
тар, който се изправя срещу
задушаващите го родители,
срещу тези, които контроли-
рат всеки момент от живота
му, които не му позволяват
да бъде самостоятелен. 
За жалост и като възраст-

ни ние не можем да излезем
от тази роля. 

ДЪРЖЕЙКИ ОКОЛНИТЕ В НАПРЕ-

ЖЕНИЕ С ВЕЧНИТЕ СИ ЗАКЪС-

НЕНИЯ И ВЪРШЕНЕ НА НЕЩАТА 

В ПОСЛЕДНАТА МИНУТА, ИМАМЕ

УСЕЩАНЕТО, ЧЕ КОНТРОЛИРАМЕ 

ВСЯКА ЕДНА СИТУАЦИЯ. 

Истината е, че само увеличава-
ме собствените си страхове.
Ако сме били „най-умните,

най-можещите и най-хубави-
те“ деца, то вероятността
да заживеем с една илюзорна
представа за самите нас като
изключителни, блестящи, с не-
ограничени възможности лич-
ности е твърде голяма. 
Без да се замисляме, с лека

ръка можем да оставим всич-
ко за утре. Та нали сме много
по-добри от другите и затова
са ни необходими много по-мал-
ко време и енергия, за да осъ-
ществим всичко, което пожела-
ем. Вярваме в изключителните
си качества дори тогава, кога-
то усещаме неодобрението на

околните. До големия провал...

ДО 
СГРОМОЛЯСВАНЕТО... 
След това идва ред на обър-

кването, несигурността и
страха. Но навикът да отла-
гаме нещата продължава. Да,
и утре е ден. Но ден за нови
неща. Днешните трябва да
бъдат свършени днес. 
За да успеете, опитайте да

откриете реалната причина,
която винаги ви кара да ос-
тавяте нещата недовършени.
Ако сте самите вие, значи е
време да се промените, за да
избегнете риска от натрупване
на тревожности. А тревожни-
ят човек никога не усеща ис-
тинския вкус на живота.

м и к р о ф о н  з а  п с и х о л о г а
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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.
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ССпоред протодякон Любомир Брато-
ев от храм „Св. Александър Невски“

хората стават по-състрадателни и съп-
ричастни към болката на ближния по Ве-
ликден.

– Интересът на българите към църква-

та по Великден показателен ли е за вяра-

та им?

– От една страна, може да се каже, че
да. От друга страна обаче, показва колко
малко българите знаят за вярата си. Ве-
ликден – един от най-големите православ-
ни християнски празници – малко или мно-
го се е превърнал в един от най-големите
битови празници. Всеки си го празнува вкъ-
щи с козунаците и с шарените яйца. Но
същността на празника убягва на мнозина.
Убягва смисълът на Христовото Възкресе-
ние – това, че нашият Господ, побеждавай-

– Разбира ли българинът саможертвата 

на Христос?

– За жалост много хора са далеч от ис-
тинското християнство. Може би защо-
то дълги години тази вяра се изповядваше 
само вкъщи, полулегално. Имам предвид го-
дините на комунизма. След това за жалост 
се случиха разцепления в църквата. И хо-
рата идентифицираха църквата с попщина. 
За някои тя е на еди-кой си патриарх, а за 
други – на онзи, другия патриарх. Забравя 
се, че всъщност църквата е Христова, че 
е кораб за спасението на човешката душа. 
Затова и за много хора жертвата, която 
Господ извършва със своя син, за да ни по-
каже пътя на спасението, е непонятна. А 
тя идва да ни каже, че човек е грешен, но 
за всяка грешка има покаяние и съответно 
прошка. Който се разтовари от земните 

си грехове, може да стане достоен за Не-
бесното царство, което може би душата
му ще види след смъртта.

– Това обновление на ума не трябва ли да 

е постоянно? Защо само по Великден се за-

мисляме за страданията на другия и ни об-

хваща желание за добродетелен живот, за 

добри дела? 

– За големи празници, какъвто е Великден,
българинът скътва някой и друг лев, за да
може да празнува нашироко. И когато му
стане добре, се сеща, че има и хора, кои-
то не могат да постигнат тази хармония
вкъщи. Тогава е склонен наистина и да по-
могне. Разбира се, целогодишно има проя-
ви на благотворителност, но не може да
се каже, че нашето общество е узряло за
състрадание и българинът е готов наисти-

на ближния си. Ние сме инди-
ещам се за периода на моето
дядо Симеон в Берлин. Тога-
разбрах, че българите в чуж-
адружни като другите общ-

гата към себе си,
адруга, подозрител-
я не нещо добро,
постъпка. При нас
о. Мога да направя
Много рядко бълга-
ен спорт (с малки
лейбола и понякога

– Как трябва да си възпитаваме деца-

та във вяра? Не се ли засилва интересът 

на младите към съмнителни учения и кул-

тове?

– Може би се засилва, защото нямат дос-
татъчно информация за нашата църква. В
храмовете има доста литература, която
е интересна. Има една много хубава книга,
която според мен трябва да стане настол-
на на всекиго, които иска да направи пър-
вите крачки в християнството – озагла-
вена е „Нашата вяра“. Един от пътищата
към вярата е чрез просвета, чрез четене. 

– Достатъчно ли е да носиш вярата в себе 

си? 

– Човек трябва да практикува тази вяра.
Ходенето в храма не е самоцел, присъст-
вието на служба е общо дело. Отслужва-
нето на светата литургия например не е

ВеликденВеликденВеликден

в ж Н

Визитка
Свещеник Любомир Братоев е протодякон в храм „Св. Александър Нев-

ски“. Клирик е на Западно- и Средноевропейската епархия на Българ-

ската православна църква в Берлин. 

Завършил е немска езикова гимназия и Технически университет. Рабо-

тил е няколко години като журналист в БНР. Участва в събирането на

пари за български параклис на Ливингстън и освещава мястото за па-

раклис на Острова. Става неофициалният шампион на „Стани богат“ 

в цялата му история. 

Женен, с 3 деца: Матей – 23 г., Лука-Игнат – 17 г., и Мария – 11г.

състрадание и 
на да помага н
видуалисти. Се
служение при д
ва наистина р
бина не са за

поред Ларошфуко няма чужда мъка,
която човек да не може да понесе.
Според протодякон Любомир Брато

ки смъртта със смърт, ни показва, че има 
живот и след смъртта.

Разбира ли българинът саможертвата

адружни ка
ности. Всеки дърпа черг
няма го чувството на за
ни са, чакат от другия
а някаква некоректна п
всичко става поединично
паралел и със спорта. М
рите печелят в отборе
изключения като във вол
във футбола).

– Как трябва да си в

бина не са за
ности. Всеки 
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дело само на свещениците, които извърш-
ват церемонията, а на всички присъстващи
в храма. По време на това общо дело и на
тази света литургия става най-висшето
чудо в нашата вяра – преосъществяването
на хляба и виното в плът и кръв Христо-
ви. Колкото и да звучи отвлечено, на прак-
тика ние със силата на нашата вяра, със
силата на ума си си представяме, че това
е така, и взимаме участие. Тогава ставаме
част от Господа. Така както човек диша,
храни се, пие, грижи се за тялото си, по
този начин той трябва да се грижи и за
душата си.

– Често ли търсят свещеник хората? 

– Да, по най-различни поводи и това ме
радва. Когато захващат ново начинание – 
дали ще бъде строеж на нов дом, дали ще
бъде нова работа, – хората търсят свеще-
ник, който да освети начинанието им. Не
само защото са чули, че така се прави, а
защото наистина усещат, че с молитва-
та, с поръсването на мястото (офиса или
покоите например) със светена вода ще се
чувстват по-добре там. Други идват за
помощ. Споделят, че се е случило да съ-
грешат и оттогава нещата не им вървят
добре. Помагам със съответната молит-
ва. Но за да успее конкретната молитва,
човекът, комуто се чете, трябва да има
вяра. Когато учениците Христови водят
при Исус баща и сина му, обзет от някак-
ви бесове, Исус излекувал сина и ученици-
те попитали: „Ние също гонихме този бяс
с твоите думи, но не успяхме. Защо?“ И
тогава Исус се скарал на учениците си, че
са маловерци, че не са вярвали достатъчно
и затова не са успели. Дори и да празну-
ваме Христовото Възкресение, ако не вяр-
ваме или не повярваме в него, Христос, и
всеки ден да възкръсва, пак няма да ни по-
могне да се освободим от проблемите и
греховете си.

– Често ли се покайва българинът?

– Българинът се покайва обикновено ко-
гато не му върви. Тогава се сеща, че евен-
туално може да получи помощ. Но има и
хора, които идват на черква не само за
помощ. Идват и по радостни поводи – да
благодарят на Господ, че са постигнали ус-
пех например. 

– Обяснете смисъла на християнския 

пост.

– Той има два аспекта – физически и ду-
ховен. Консумирайки само растителна хра-
на, човек един вид се старае да умре фи-
зически за света, за да може на Великден
да се роди отново. В духовен план човек
трябва да е по-смирен. Неслучайно през
Страстната седмица поне два пъти на ден
се казва молитвата на Ефрем Сирин: „Не
ми давай да осъждам моя брат, а ме по-

прави мен, Господи, аз да постъпвам пра-
вилно.“ Човек трябва да потърси причина-
та за всичките си неволи и злини първо в 
себе си, а не в другите. 

– Какво трябва да прави православният 

българин през Страстната седмица?

– В седмицата преди Великден, или през 
т.нар Страстна седмица, човек се подла-
га на пост. Но не е задължително. Осо-
бено ако по здравословни причини не може 
да приема само постна храна. Духовният 
пост е по-важен от физическия. Постът 
обаче не бива да е самоцел. Ако през цяло-
то време, докато го спазва, човек си мисли 
само кога ще дойде Великден, за да си хап-
не, постът се обезсмисля. Той не е диета, 
а духовен подвиг – човек съзнателно се за-
ставя да се лиши от нещо, като по този 
начин тренира волята си. Така помага на 
духа си да стане по-здрав. Строгият пост 
(този, който започва в седмицата преди 
Тодоровден) започва и завършва с тримире-
не – три дни се пие само вода и не се яде 
абсолютно нищо. Конкретно през Страст-
ната седмица понеделник и вторник са дни 
на строг пост, след което на Велика сря-
да, Велики четвъртък и на Разпети петък 
се прави завършващото тримирене – само 
на вода. В съботата до вечерта пак се яде 
само постна храна без олио. Но пак напом-
ням, че ако на човек му стане зле, не бива 
да продължава физическия пост. Хората е 
добре за знаят, че единствено на Светата 
литургия, която се отслужва навръх Велик-
ден, всички имат право да се пречистят – 
и постилите, и непостилите. Това се случ-
ва веднъж в годината. Има едно много ху-
баво слово на Св. Йоан Златоуст, който 
казва: „Елате всички да се възрадваме на 
празника – и постили, и непостили.“

– А след службата какво се прави?

– След службата хората се прибират вкъ-
щи със свещичките, запалени от живия 
огън в храма, и палят с тях домашните 
кандила. В миналото във всеки български 
дом целогодишно е горяло кандило – знак, 
че там пребивава Господ, който пази къща-
та. Това кандило се е гасяло само на Раз-
пети петък, когато всички вечерта оти-
вали на опелото Христово. Но отново се 
е запалвало на другия ден с живия огън от 
църквата. След което през нощта се сла-
гала софрата с козунаците и празникът за-
почвал. Според традицията всеки разделял 
своето яйце на толкова части, колкото 
били хората на трапезата, и раздавал тези 
парчета на присъстващите, за да е спло-
тено семейството. 

– Какво символизира козунакът?

– Козунакът е обреден хляб и като на та-
къв трябва да се гледа през цялата година. 
На мен ми става някак си терсене, кога-

то виждам в хлебарниците целогодишно да
се продават козунаци. Често хората си ку-
пуват козунак просто така, за закуска, а
това не е редно. Както боядисани яйца се
ядат само на Великден, така и козунакът
се меси рано сутринта (преди изгрев слънце)
на Разпети петък и може да се яде само 40
дни – от Великден до Спасовден. Като об-
реден хляб той символизира благоуханните
тъкани, в които е положено тялото Госпо-
дне след свалянето от кръста. А във връз-
ка с Рождеството Христово символизира
пелените, в които е бил повит Исус. 

– Защо червено яйце?

– Първо, защо е яйце? Защото яйцето
от древни времена, отпреди Христос, сим-
волизира новия живот. А това да си разме-
няме яйца е от Светото предание (за раз-
лика от Светото писание Светото преда-
ние е устният разказ на очевидци), според
което, когато Мария Магдалена отишла
при император Тиберий, му донесла едно
сварено яйце. Такъв е бил обичаят при ев-
реите – когато отиваш при някого на гос-
ти, трябва да му занесеш подарък. Евре-
ите са имали „ценоразпис“, според който
подаръкът се е съобразявал с имотното
състояние на госта. Най-бедните носели
по едно яйце в знак на уважение. И кога-
то Мария Магдалена отнася това яйце на
императора с думите „Христос возкресе“,
Тиберий се усъмнил в думите є. И точно
в този момент яйцето почервеняло. Така
императорът се убедил, че това чудо наис-
тина е станало. Червеният цвят е не само
символ на Христовата кръв, а е и свиде-
телство за чудото на Възкресението.

– Какво ще пожелаете на читателите ни 

за този Великден?

– В тези благодатни минути на Христо-
вото Възкресение наистина да си отворят
сърцата за чудото. Човек може да повяр-
ва дори и в последния момент. Неслучайно
първата душа, влязла в Небесното царство
заедно с Христос, е душата на разбойника,
който е бил разпънат до Исус. В послед-
ния момент грешникът се покайва с думи-
те: „Да, Господи, ти си прав, теб без вина
те убиват, докато аз съм виновен и поме-
ни ме в твоето царство.“ Тогава Исус се
обръща към него и му казва: „Още тази ве-
чер ще бъдеш с мен в царството ми.“ По
този начин ни се показва, че винаги има на-
дежда. Човек, колкото и да е грешил през
живота си, щом го осъзнае, има надежда
за спасение на душата му. Но той трябва
да повярва, да отвори сърцето си за това
добро и да започне да твори добро около
себе си. И, дай боже, наистина нашият на-
род да възкръсне за добро.

Интервю на Теодора СТАНКОВА

Снимка Мариана ПЕТРОВА
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Ревността е...Тя и ТойТя и ТойТя и Той

И
зпитвали са я много от 
нас. Когато разберем или 
дори само предположим, 
че сме загубили завинаги 

обичта на любимия човек, из-
питваме непоносима мъка, са-
мота и беззащитност, усеща-
ме и силно желание да отмъс-
тим на партньора (или съпер-
ника), дори ни се иска да го 
убием и после да умрем. Ко-
гато пристъпът премине, ние 
се питаме: „Какво беше това, 
което се случи с мен? Какво 
беше това, което изпитах?“ 
Отговорът за всекиго е раз-
личен, защото, макар ревнос-
тта да е универсална емоция, 
във всеки конкретен случай 
тя има индивидуален рисунък. 
Ще се опитаме да разплетем 
генезиса на ревността и да 
отговорим на въпроса, защо се 
проявява по различен начин.
Ревността е 

ЕДНА ОТ 
НАЙ-СЛОЖНИТЕ ЕМОЦИИ 
Тя обединява цял комплекс 

от чувства, мисли и афекти. 
Страхът и гневът са като че 
ли най-силните от тях. Имен-

но те определят не толкова
оттенъците, колкото силата
на това преживяване, и прово-
кират неочаквани, често нес-
войствени за други ситуации,
начини на поведение. Ето как
обяснява това един американ-
ски психолог: „Когато почув-
стваме, че сме лишени от лю-
бовта и вниманието на близкия
човек, че са ни отхвърлили и
заменили, ние губим усещането
за безопасност и защита и за-
почваме да изпитваме страх.

ГНЕВЪТ ВЪЗНИКВА, КОГАТО 
ОПИТЪТ ДА СЪХРАНИМ ПОЗИЦИЯТА 
В ОТНОШЕНИЯТА С ЛЮБИМИЯ 
И ДА СИ ВЪРНЕМ НЕГОВОТО 
ВНИМАНИЕ СЕ ОКАЖЕ БЕЗУСПЕШЕН. 
МОЖЕ ДА СЕ КАЖЕ, ЧЕ РЕВНУВАМЕ, 
КОГАТО ОСЪЗНАЕМ, ЧЕ ЛЮБИМИЯТ 
ЧОВЕК ВЕЧЕ НЕ НИ ПРИНАДЛЕЖИ. 

Но защо едни от нас могат
постепенно да се примирят с
тази загуба, а други преживя-
ват болката отново и от-
ново?“

ПАК ОТГЛАС 
ОТ ДЕТСТВОТО

По мнение на психоаналити-
ците ревността възниква в

ранното детство. Тя е тол-
кова силна, че оставя отпе-
чатък за цял живот. И кога-
то, вече възрастни, ревнуваме
партньора си, ние всъщност
отново преживяваме старата
детска болка.

НАЙ-ЧЕСТО В ОСНОВАТА 
НА РЕВНОСТТА ЛЕЖИ РАЗОЧАРОВА-
НИЕТО НА ДЕТЕТО, ОСЪЗНАЛО, 
ЧЕ ТО НЕ Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ЦЕНТЪР 
НА ВНИМАНИЕ НА МАЙКА СИ. 
ЧЕ ИМА БРАТ, СЕСТРА И БАЩА, 
КОИТО „КРАДАТ“ ПАРЧЕТА 
ОТ МАЙЧИНАТА ЛЮБОВ. ЧЕ ТЯ 
НЕ Е ЦЯЛАТА „ВСЕ ЗА НЕГО“.

Детето се сблъсква с безси-
лието си да промени това по-
ложение – преживяване, кое-
то отваря първата душевна
рана при някои хора. С време-
то тази обида престава да се
осъзнава и остава в душата
като клеймо, което напомня
за неутолена потребност от
любов. Ако родителят не на-
прави така, че детето да по-
чувства, че обичат първо него
(дори при наличието на брат
или сестра), то по-късно това
дете винаги ще изпитва не-

достатъчност от внимание
от страна на любимия човек.
Ревността ще се превърне в
част от живота му, защото
според това пораснало дете
не следва на никого да се до-
веряваш.
Освен това по времето на

едиповата фаза, възрастта
между три и шест години,
детето започва да се бори
за любовта на родителя от
противоположиня пол и да се
конкурира в тази борба с ро-
дителя от своя пол. Тази кон-
куренция също е съпроводена
със силна ревност. Ако дете-
то сполучи да преживее болка-
та от загубата и да се при-
мири с това, че е обречено на
поражение в тази битка (за-
щото майката не обича сина
като възрастен мъж, а баща-
та не обича дъщеря си като
възрастна жена), то ще бъде
в състояние да „свърши ва-
жна вътрешна работа“, да се
идентифицира с родителя от
собствения си пол и да усвои
неговите ценни качества. В
такъв случай ревността може
да стане позитивно чувство,

ЖЕНИТЕ 
НЕ СА ПО-РЕВНИВИ 

ОТ МЪЖЕТЕ

ТЯ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ 
В СТИМУЛ ЗА РАБОТА НАД 
СЕБЕ СИ, ДА ПОДТИКНЕ 
КЪМ ПРОМЕНИ И ДУХОВНО 
РАЗВИТИЕ. НО МОЖЕ И 
ДА Е ЗНАК ЗА ПАТОЛОГИЯ, 
КОГАТО Е ПОСТОЯННА 
И НЕМОТИВИРАНА.
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стимул за работа над себе си 
и повод за големи постижения 
в тази посока. 

МЪЖЕ И ЖЕНИ

Жените не са по-ревниви от 
мъжете. Те са просто по-емо-
ционални от тях. Многократ-
но по-лесно им е да изразяват 
чувства, отколкото на мъже-
те. Освен това на жените 
им е любопитно каква точно 
е тяхната съперница (без зна-
чение дали е реална, или въоб-
ражаема). Те искат да знаят 
всичко за нея – как се каз-
ва, на колко години е, какъв 
е цветът на очите є, как се 
облича, от какво се интересу-
ва... Мъжете в по-малка сте-
пен са склонни да проявяват 
своите чувства, защото тях-
ното отношение към живота 
е по-рационално. 

ПОВОД ЗА РЕВНОСТ ПРИ 
ЖЕНАТА Е ВЛЮБВАНЕТО 
НА ПАРТНЬОРА Є В ДРУГА ЖЕНА. 
ПОВОД ЗА РЕВНОСТ ПРИ МЪЖА Е 
СЕКСУАЛНАТА ИЗНЕВЯРА НА ЖЕНАТА.

мер един Да вземем за прим
елен мо-мъж, който до опред
ислено имент е живял лекоми
димно ссе е занимавал пред
ъка си стова да попълва списъ
ца. В ня-покорени женски сърц
се женикакъв момент той с
е вярна.за жена, която му 
а скром-Съпругата се облича
далеч нено и поведението є д
Независи-е предизвикателно. Н
изпитвамо от това мъжът 
жена сиревност и обвинява 

за това, че флиртува с дру-
ги мъже. Според класификаци-
ята на Фройд това е т.нар.
проектирана ревност – като
се защитава от собственото
си желание за изневяра, човек
е склонен да вменява изневя-
ра на своя партньор. По този
начин индивидът пренася вни-
манието от собственото си
подсъзнание към подсъзнание-
то на другия човек. С други
думи, произволният мъж, кой-
то си избрахме, обвинява сво-
ята съпруга в това, което се
явява негово собствено дъл-

боко желание. Това поведение
позволява на мъжа да се осво-
боди както от своето жела-
ние, така и от предизвикано-
то чувство за вина.

ЕСТЕСТВЕНО ЧУВСТВО

Ревността е нормално чув-
ство. Ако тя отсъства, то е
само защото е станала обект
на силно потискане. Но потъ-
вайки в подсъзнанието, тя за-
почва да играе още по-голя-
ма роля. Да вземем за пример
друг човек, когото можете да
чуете да казва, че вече не е
способен да ревнува, защото
„се е наревнувал достатъчно
в детството“. Имал е пети-
ма братя и пет сестри напри-
мер и се е чувствал забравен
и никому ненужен. „Ревност?
Хм! Когато станах възрастен,
намерих за нея добро проти-
водействие – равнодушието.
Ако се намери жена, която ми
харесва, и тя започне да про-
вокира у мен това чувство,
аз моментално губя интерес

към нея.“ На този мъж му
се струва, че не изпитва рев-
ност, защото той... ревнува
прекалено силно. Той притъ-
пява своите чувства, защото
несъзнателно усеща, че те мо-
гат да го разрушат. По този
начин се пази от възкръсване-
то на непоносимата детска
болка, чувството за изоста-
веност и самота и факта, че
така и не се е научил да се
справя с него.

МОЖЕ ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ 
В ПОБЕДА

В хода на живота е напълно
нормално да преживееш един
или няколко конфликта, свър-
зани с ревността. Но след-
ва да внимавате, ако ваши-
ят страх от неверността на
партньора стане натрапчив.
Когато стане трудно да ми-
слите за друго, в пристъп на
ревност сте способни на неа-
декватни действия. В крайни
случаи тези състояния могат
да нарушат целостта на пси-
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Кларинол КЛА 1000 
намалява обиколката на ханша 
с 13 см, а на корема – с 16 см
Можем ли да отслабнем безопасно

и трайно, без да гладуваме, и да
намалим така желаните обиколки
в най-проблемните зони?
Да, с новия продукт на между-
народната фармацевтична компа-
ния „Валмарк“ – Кларинол™ КЛА
1000. Ефектът от действието на 
продукта се доказа и от наскоро 
проведеното в България клинично 
наблюдение под ръководството на
доц. д-р Даниела Попова, д.м., на-
чалник на Клиника по терапия, ме-

олитни заболявания и диетика
към Университетска болница „Ца-
рица Йоанна“.
„Резултатите от проведеното от 
нас клинично наблюдение показа-
ха, че Кларинол КЛА 1000 реду-
цира твърде ефикасно телесното
тегло. Установихме значително на-
маляване на мазнините и обиколка-
та в областта на ханша (от 3 до 
13 см), бедрата (от 3 до 11 см) 
и корема (от 4 до 16 см). При-
емът на продукта не предизвиква 
нежелани странични ефекти. Всич-
ко това ни дава основание да пре-
поръчаме Кларинол КЛА 1000 като
ефикасен продукт при наднормено 
тегло и затлъстяване“ – споделя
доц. д-р Даниела Попова.

БЕЛЛА сред най-големите 

рекламодатели

11 големи компании създадоха асо-
циация на фирмите, инвестиращи
в реклама
„БЕЛЛА“ – България, най-бързо
развиващата се компания в хра-

нително-вкусовата промишленост,
се включи в учредяването на нова 
неправителствена организация.  В 
ролята си на един от най-голе-
мите рекламодатели в страната, 
холдингът стана член на Българ-
ска асоциация на рекламодателите
(БАР). Сдружението бе създаде-
но от общо 11 фирми със сериоз-
но присъствие на рекламния пазар
в България.
„Създаването на БАР е дълго под-
готвяно събитие – споделя Мая 
Герасимова, директор маркетинг 
на „БЕЛЛА“ – България. – Всички 
ние отдавна смятаме, че можем
да сме си взаимно полезни в много 
професионални отношения. Както
в обмяната на опит за най-добри-
те практики в областта, така и 
за общите тенденции в рекламира-
нето. Събирането на едно място
на компании със сериозни реклам-
ни бюджети, някои от които и
конкуренти, показва решимостта 
на рекламодателите да наложат
световни стандарти и на българ-

ския пазар.“
Освен „БЕЛЛА – България“ в БАР
влизат „Байерсдорф“ – Бълга-
рия, „Данон“ – Сердика, „Камени-
ца“, „Кока-Кола“ – България, „Гло-
Бул“, „Крафт Фуудс“ – България,
„МТел“, „Нестле“ –  България,

„ОББ“ и „Загорка“.
За председател бе 
избран изпълни-
телният дирек-
тор на „Нестле“
– България, Ан-
тонис Кандзелис.   

Мая Герасимо-

ва, директор

маркетинг

на „БЕЛЛА

– Бълга-

рия“

р
таб
к

Шарени новиниШар н н нар н н нар н н нр

хиката и да доведат до убий-
ство или самоубийство. Па-
тологичната ревност е пре-
дизвикана от желанието да 
бъде обладан другият човек и 
от страх да не бъде загубен.

ПОДОБНА ЕМОЦИОНАЛНА 
ЗАВИСИМОСТ Е СВЪРЗАНА 
С НЕСЪЗНАТЕЛНАТА ПРЕДСТАВА 
НА РЕВНИВЕЦА, ЧЕ ТОЙ НЕ МОЖЕ 
ДА ЖИВЕЕ БЕЗ ЛЮБИМИЯ ЧОВЕК. 
ТОЙ НЕ СЕ ЧУВСТВА ЖИВ, СИГУРЕН 
И ЦЯЛ БЕЗ СВОЯ ПАРТНЬОР, 
ПОДОБНО НА ДЕТЕТО БЕЗ МАЙКА СИ.

Такъв човек не е овладял на-
бора от навици за самостоя-
телен живот и на него му е 
необходима „майка“, която да 
му вдъхва живот постоянно.

ПРИКРИТИЕ 
НА ХОМОСЕКСУАЛНОСТ

Съществува форма на рев-

ност, при която чувствата
са насочени не към партньора,
а към съперника (съперницата).
Например жената може да из-
питва несъзнателно влечение
към любовницата на мъжа си
и да страда от това, че тя
обича него, а не нея. Тази без-
умна ревност всъщност идва
да изрази нейното скрито хо-
мосексуално желание.

Зад ревността и ненавист-
та към съперника често се
скрива любовта към него. Но
презрението, с което обще-
ството се отнася към подоб-
ни симпатии, принуждава рев-
нивеца да убеждава сам себе
си в обратното. 

ПОВОД ЗА ПРОМЯНА

Страх от загуба на любовта
и ревност изпитват хората с
ниска самооценка. Изневярата
реална или мнима) се възпри-
ема от тях като доказател-
ство за тяхната нищожност,
ащото дълбоко в душата си
те са убедени, че са недос-
тойни за добро отношение.
И най-малкото подозрение, че
близкият човек им е изменил 
или пък че не ги обича вече, е

в състояние да унижи тяхно-
то достойнство. В този слу-
чай ревността може да бъде
наречена нарцистична обида и
е способна сериозно да пони-
жи самооценката.

НЕНАВИСТТА И ЧУВСТВОТО 
ЗА МЪСТ СЕ ЯВЯВАТ САМО 
ПОМОЩНИ СРЕДСТВА, КОИТО 
УДЪРЖАТ УНИЖЕНИЕТО 
В НОРМАЛНИ ГРАНИЦИ И ВРЪЩАТ 
ИЗГУБЕНОТО ДОСТОЙНСТВО.

Ревността е безжалостно ог-
ледало, което показва на чо-
века какво представлява той
всъщност.
От ревността не тряб-

ва да се лекуваме, също как-
то не трябва да се лекува-
ме и от любовта. Ревността
не бива да бъде отричана, но
и не бива да є позволяваме
да ни разруши. Тъкмо обра-
тното, много често загубата
на любовта подтиква човека
към промени и вътрешно из-
растване. Помага му да осъ-
знае, че освен всичко хубаво
в живота има и много непри-
ятности и болка, че загубата
на любовта и ревността са
част от живота. А умение-
то да я преодоляваме – пока-
зател за духовна зрялост.
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Да не се бърка със завистта
Много често ревността се смесва със завистта. В някои езици (напри-

мер във френски) за обозначаване на тези чувства се използва една и 

съща дума. Тези преживявания са наистина много сходни, защото изпит-

ваме гняв, страх и унижение и при двете. Сравняваме се с други, много

по-съвършени от нас и не се чувстваме на ниво. Както казва един амери-

кански психолог, „ревността е завист, която извира от социалното срав-

нение“. Завистта обаче предполага наличието на двама души. Ревността 

винаги въвлича в орбитата си трима души и има отношение към облада-

ването на друг човек. Сравнението с другия не е в полза на ревнивеца,

също както е при завистта. 
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Дпазаруваш дрехи, но това не те разведрява особено. 
И в такъв сив момент срещаш мъжа, който ти поз-

волява отново да видиш света цветен.
ДД

Е, НЕ Е КРАСАВЕЦ, НО... 
В началото той ти обръща внимание – гледа те влюбено, ус-

михва ти се. После неочаквано изгубва интерес и ти, вместо 
да се включиш на режим безразличие, решаваш, че не можеш 
да живееш без него. Студеното му отношение те амбицира 
и като Герда от приказката „Снежната кралица“ започваш да 
се бориш за своя Кай, който се появява, когато си иска, по-
сле пак изчезва и с дни не се обажда. Забравя рождения ти 
ден, а когато след седмица си спомни, идва без цветя и по-
дарък и със забит в земята поглед, ти казва нещо от рода 
на: „Бързам, разполагам само с минутка.“ Подходящият отго-
вор се изрича зад затръшната под носа му врата: „Заета съм 
в момента.“ Но ти с разтуптяно сърце чакаш неговото след-
ващо обаждане. А когато той най-сетне се обади, готова си 
да му простиш всичко. Не е красавец, не е висок, краката му 
са криви, даже има и шкембенце, зъбите му – пожълтели, не 
е Рокфелер, няма кой знае какви качества, нито пък е незаме-
ним в леглото. Но ти си мислиш, че не можеш да живееш без 
него, защото май не можеш да живееш.
Ако подобна съдба те е спохождала не повече от един, най-

много два пъти в живота, проблемът не е фатален. Но ако 
всяко твое увлечение, едва започнало, вече се превръща в не-
щастна любов 

БИЙ ТРЕВОГА 
Кажи „стоп“ и престани да плуваш по вълните на емоциите, 

превърнали се в навик. Защото не можеш да направиш един 

,

Дали ти е нужен следващ? Да, но не и преди да се проме-
ниш ти самата.

НЕ ТИ ТРЯБВА МЪЖ, 
А НОВА РАБОТА

Защото мъжете преследват независимите жени. Жените, ко-
ито определят себе си като жертви на любовта (като теб),
незабавно трябва да се вземат в ръце и да променят съдбата
си. Потисканите трябва да престанат безрезервно да се съо-
бразяват с мнението на партньора си дали да се върнат към
кариерата или просто работата си, или да се посветят на
любимото си хоби. Най-печелившата стратегия в случая е да-
мите да започнат да градят отново личните си планове, без
да се съобразяват с „тежката“ дума на мъжа до себе си.
Според специалистите за чисто психологическата промяна на

вече свободната жена могат да помогнат срещите и разго-
ворите с нови хора. Съвсем скоро отървалата се от „окови-
те“ личност ще е в състояние дори сама да предприеме дъл-
го пътешествие или с гордо вдигната глава да си потърси
нова работа.
Като част от терапията психолозите препоръчват също

всеки ден на въпросните дами да правят поне две неща, кои-
то не обичат – например да върнат дефектна стока в мага-
зина или да проведат неприятен телефонен разговор. Особено
важно е да се научат да казват „не“ за собствено удоволст-
вие, а не да се съгласяват за всичко с останалите. Всяка жена
трябва да отделя специално време за себе си и да си прави
често дребни подаръчета, вместо да седи до телефона в оч-
акване на обаждането на някой мъж. Особено на онзи, който
не е красавец, но... 

Дора АЛЕКСАНДРОВА

осадата и скуката са влезли по някаква причина в 
живота ти. За да се разсееш, обикаляш магазините, 
пазаруваш дрехи, но това не те разведрява особено.

мъж такъв, какъвто ти искаш да бъде. Не можеш, не можеш,
не можеш, не можеш... Повтори си го сто пъти.
Дали ти е нужен следващ? Да, но не и преди да се проме-

ЧЕСТО ЖЕНИТЕ СЕ ВПУСКАТ В БЕЗПЕРСПЕКТИВНИ 
ВРЪЗКИ. ОБРЪЩАТ ГРЪБ НА МЪЖЕТЕ ИЛИ ПРИЯТЕЛИТЕ, 
КОИТО СА ГОТОВИ НА ВСИЧКО ЗА ТЯХ, ЗА ДА СЕ 
ПОСВЕТЯТ НА НЕСПОДЕЛЕНА И БЕЗОТВЕТНА ЛЮБОВ.
ЗАЩО ПОСТЪПВАТ ТОЛКОВА ГЛУПАВО?
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Атежава необичайни способ-
ности и в същото време кипи 
от енергия, непослушно е и по-
някога се държи недопустимо 
арогантно с вас и с учителите, 
нищо чудно да се окаже, че сте 
родител на дете индиго.
Моя приятелка, притисната 

от скуката на ежедневието, 
от лавината на годините и 
от безразличието на мъжа си, 
се фиксира върху детето си. 
След като мина през теория-
та и практиката на вегета-
рианството, хомеопатията и 
хранителните добавки (без да 
се е отказала от тях), тя ен-
тусиазирано се влюби в теори-
ята за новия месия. 
Не става дума за природен 

феномен като дете, проходило 
на 7 месеца, родило се с резци 
или проговорило направо с цели 
изречения. Такива случаи наука-
та познава и те не са единич-
ни. Интереса на моята прия-
телка привлече откритието на 
езотериците – ново поколение 
деца избраници с изключителни 
таланти и способности.

ГОСТИ ОТ БЪДЕЩЕТО 
За първи път за индигови 

деца се заговаря през 1982 г., 
когато излиза от печат кни-
гата „Да разбереш любовта 
чрез цветовете“ (Undarstand 

Your Life Through Color) на ав-
торката Нанси Ан Тап. Са-
мопровъзгласилата се за ясно-
видка и медиум, който „виж-
да“ човешката аура, Нанси 
Тап разказва в книгата си за 
появата на все повече деца 
с виолетови аури. Виолетови-
ят цвят символизира т.нар. 
трето око – центъра, кой-
то отговаря за интуицията 

тяхното трето око е изця-
ло отворено. Точно това дава
основание на езотериците да
твърдят, че мисията на тези
деца е да показват пътя на
възрастните към духовно усъ-
вършенстване и равновесие. 
Според Нанси Тап индигови-

те деца са свръхчувствител-
ни и имат изразени ясновид-
ски способности (например да
четат мислите на другите).

А ЗАДАЧАТА НА ТЕЗИ 
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НАДАРЕНИ

МАЛЧУГАНИ КАТО НОСИТЕЛИ

НА НОВА ЕНЕРГИЯ Е ДА НАПРАВЯТ 
РЕВОЛЮЦИОННА ПРОМЯНА В СВЕТА.

По-късно идеята за децата
индиго се популяризира и от
американеца Ли Карол, соб-
ственик на звукозаписно сту-
дио в Калифорния, който на
преклонни години става ек-
страсенс и написва книгата
„Децата индиго“. 
Според създателите на

тази модерна теория повече-
то от децата, появили се на
бял свят след 2000 г., са ге-
нии с невидим индигов оре-
ол около главите си. Това си-
ньо-лилаво сияние може да
бъде забелязано само от 4%
от простосмъртните – при
това само от простосмъртни
жени, твърдят индиго специ-

алистите.

СЪЩИТЕ ТЕЗИ „УЧЕНИ“ 
НИ УВЕРЯВАТ, ЧЕ ВЪПРОСНИТЕ ДЕЦА

ПРИТЕЖАВАТ РАЗЛИЧНА ДНК,
А ИМУННАТА ИМ СИСТЕМА Е 
НЕУЯЗВИМА ОТ МИКРОБИ И ВИРУСИ.

Книгата на Ли Карол е пре-
ведена на много езици, а из-
данията є надхвърлят ти-
раж от 25 милиона екземпля-
ра. Ако вярваме на теорията,
развита в нея, значи всички
т.нар. проблемни деца се явя-
ват месии на XXI в. – изпра-
тени са на Земята, за да спа-
сят човечеството от Апока-
липсиса.

ДАЛИ ВАШЕТО ДЕТЕ 
Е ТАКОВА?

Според Ли Карол има няколко
признака, които доказват при-
надлежността на определено
дете към кастата „индиго“:

децата индиго имат сил-
но развито усещане за

собствена значимост, както
и силно развито чувство за
достойнство;

те считат за равен всеки
събеседник и не приемат

абсолютни авторитети;
без никакво притеснение
тестват търпението на

възрастните – родители, учи-
тели и възпитатели. И от-
казват да дават обяснение за
своите постъпки. Обикновено

са на нож към педгогическа-
та система и се затварят в
себе си, когато ги обвинят,
че нарушават установените
норми. Грижовните родители
най-често смятат, че детето
им е извънредно чувствител-
но и училището блокира него-
вата съобразителност, него-
вите творчески и изобрета-
телни способности;

тези супердеца са над-
скочили развитието си:

имат рядко висок IQ и гле-
дат на действителността с
удивително осъзнат поглед; 

проговарят или много
рано, или много късно;
демонстрират необичай-
ни познания – например

рисуват картини от бъдеще-
то, разказват за живота на
други планети и изказват на-
пълно зрели съждения за жи-
вота, смъртта, световните
войни и даже за екологични-
те проблеми;

някои от тях притежа-
ват паранормални способ-

ности – предвиждат съби-
тия, виждат аурите на други-
те хора, лекуват с поглед или
само с докосване. Също така
разказват за свои предишни
превъплъщения, за това, как-
ви катаклизми очакват Земя-
та и други планети в близко
бъдеще. Някои от тези деца

алистите са на нож към педгогическа-

ко намирате отрочето си 
за много чувствително, 
ако смятате, че то при-
тежава необичайни способ

и психическите възможности.
Наричат тези деца индиго и
заради предположението, че
тяхното трето око е изця

  ТО Е МЕСИЯ, 
ТО НЕ Е МЕСИЯ...

ДецаДецаДеца

Т, ЧЕ ИНДИГОВИТЕ ДЕЦА СА НАЙ-НЯКОИ „УЧЕНИ“ НИ УБЕЖДАВАТ

ОЛЮЦИЯ, ЗАЩОТО СА НАДАРЕНИ ВИСОКО НИВО НА ЧОВЕШКАТА ЕВО

И И БЕЗГРАНИЧНА ДУХОВНОСТ. С ПАРАНОРМАЛНИ СПОСОБНОСТИ

А ПО-СКОРО ИМАТ ПОВЕДЕНЧЕСКИ СПОРЕД ДРУГИ ОБАЧЕ ТЕЗИ ДЕЦА

ЗНАЧАВА ДЕТЕ ИНДИГО?!ПРОБЛЕМИ. НЕ ЗНАЕТЕ КАКВО ОЗ

ТЕЗИ СУПЕРДЕЦА 
СА НАДСКОЧИЛИ 

РАЗВИТИЕТО СИ: ИМАТ 
РЯДКО ВИСОК IQ И 

ГЛЕДАТ 
НА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА 

С УДИВИТЕЛНО 
ОСЪЗНАТ ПОГЛЕД.
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откровено и директно може-
те да чуете да твърдят, че 
са дошли от друга планета с 
важна мисия.

ТЕ СА КАТО ТЕФЛОН

На въпросните деца
чудо им викали в начало-
то „тефлонови“ деца – 
в смисъл че по тях не
„полепват“ стереотипни-
те модели на поведение
и възпитание. Този тер-
мин и днес е особено по-
пулярен във Франция. 
Другият признак, по кой-

то Ли Карол причислява мал-
чуганите към индиговото
общество, е тяхната хипе-
рактивност.

ЗАРАДИ НЕОБИЧАЙНАТА СИ 
ЕНЕРГИЧНОСТ ТЕЗИ МАЛЧУГАНИ

НЕ СА СПОСОБНИ ДА СЕ КОНЦЕН-
ТРИРАТ ЗА ПО-ДЪЛЪГ ПЕРИОД ОТ

ВРЕМЕ, КОЕТО ЗАТРУДНЯВА ПРОЦЕ-
СА ИМ НА ОБУЧЕНИЕ. НЕСПОСОБНИ 
СА ДА СЕ ЗАДЪРЖАТ ЗАДЪЛГО 
С КНИГА В РЪКА, КАКТО И ДА СЕ 
КОНЦЕНТРИРАТ ВЪРХУ УРОКА 
ПО МАТЕМАТИКА.

Отказват да зубрят уроци-
те си и предпочитат да нау-
чават новите неща от прак-
тиката или пък твърдят, че 
са открили нестандартен на-
чин за решаването на зададе-
на им задача. По тази причи-
на родителите често търсят 
алтернативен начин за обуче-
нието им. 
Ако живеехте в Америка и 

бяхте открили в поведение-
то на детето си тези при-
знаци, щяха да ви успокоят, 
че сте родител на едно от 
т.нар. деца индиго. В Бълга-
рия обаче ще ви препоръчат 
да се консултирате с психо-
лог, защото невъзможността 
за съсредоточаване, съчета-
на с хиперактивност, говори 
за мозъчни дисфункции. Зато-
ва психолозите нерядко „на-
граждават“ индиговите деца 
с тежки диагнози като аути-
зъм и дислексия. Учените, ко-
ито наблюдават децата инди-
го, смятат, че при тях ста-
ва дума не толкова за психо-
логически проблеми, а за от-
каз да възприемат традици-

онните начини на общуване и
обучение. Същите тези учени
са разработили класификация
на поведенческите модели на
децата индиго, с помощта на
която родителите да могат
по-лесно да разпознават дали
нестандартното поведение на
тяхното дете е сигнал за ин-
дигови характеристики.

ВИОЛЕТОВ БИЗНЕС 
25-те милиона продадени ек-

земпляра от книгата на Ли
Карол не са единственият ин-
струмент за въздействие вър-
ху родителите. От 1990 г.
насам епидемията „индигови
деца“ поразява главоломно – 
първо Америка, после Европа.
И така, детето ви е хи-

перактивно, разсеяно, творче-
ски настроено, доста приказ-
ливо. Не обича забраните и не
се подчинява на установените
правила. Открихте ли дотук
поне една индигова характерис-
тика у своя наследник? Веро-
ятно ще отговорите с „да“.
Защото всеки родител, без
дори да прибягва до помощта
на въображението си, може
лесно да припише горните ка-
чества на своето дете. 
Всеки здравомислещ родител, 

попаднал на книгата на Ли

Карол, би трябвало на момен-
та да я захвърли с негодува-
ние. Но родителското съзна-
ние е устроено по друг начин.
Винаги когато става дума за
собствените ни деца, важни
мисловни логически вери-
ги сякаш се късат, защото
няма нищо по-приятно да
осъзнаеш, че детето ти е
изключителна личност.
И тогава на помощ на

родителите идват препоръ-
ките на Ли Карол, че деца-
та индиго изискват съвсем
различни подходи и методи
на възпитание и обучение.
Детето ви има проблеми в
училище? Отивате на тре-
нинг, където срещу солидна

сума ще ви обяснят, че това
не е ваша вина, че вие сте
отлична майка. Просто мал-
кият ви палавник принадлежи
към друго, особено поколение,
представителите на което не
бива да бъдат натиквани в
рамките на класическото об-
разование. Какво да направи-
те? Като за начало ще тряб-

ва да изследвате електромаг-
нитното поле на детето си,
после ще се наложи да нае-
мете частни учители, за да
осигурите на малкия „месия“
пълноценно обучение. А, ще
имате също така нужда и от
апарат за измерване на биопо-
лето, хранителни добавки, ли-
тература. Тези стоки и услу-
гите, естествено, ще брък-
нат дълбоко в джоба ви, но
все едно – финансовите загу-
би не са нищо в сравнение с
вълнуващата заблуда, че дете-
то ви е гениално. 
Учените, които не призна-

ват теорията за децата ин-
диго, внимателно заобикалят
тази тема. Специалисти и не-
вропсихолози акцентират на-
последък върху факта, че при
все повече съвременни деца ра-

ва да изследвате електромаг

ТЕ ЗАПОЧВАТ 
ДА ГОВОРЯТ ИЛИ 

НА ПРЕКАЛЕНО РАННА, 
ИЛИ НА ПРЕКАЛЕНО 
КЪСНА ВЪЗРАСТ.
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Нова напитка за деца 

се превръща в играчка
Австрийската напитка Twist&Drink

е истинска изненада за малчуга-
ните, замислена от австрийската
компания Klosterquell. Ексклузивни-
ят вносител у нас е фирмата за
внос на напитки – HaCaJo. 
Twist&Drink е натурален продуктk

с три различни вкуса – портокал,
ябълка и череша. Предназначен е за 
деца от 3- до 7-годишна възраст
и се предлага в лека и нечупли-

ва полиетиленова
опаковка от 0,2 
л. За да отворят
напитката, малчу-
ганите трябва да 
завъртят нейна-
та капачка, коя-
то е неразделна
част от тяло-
то на бутилка-
та. Оттам про-
излиза и името 
на продукта – 

st&Drink („Завърти и пий“).k

Натуралните продукти се прода-
ват заедно с допълнителни мате-
риали, благодарение на които мал-
чуганите ще имат възможност да
превръщат бутилката в различни 
играчки като самолет, автомобил 
и др. Twist&Drink се дистрибути-k

ра на национално ниво и се пред-
лага в по-големите вериги магазини
в страната.
Българче спечели голямата 
награда от PEZ
– двуседмичен круиз за цялото се-
мейство на „Дисни круизер“
Любимите на децата по цял свят 
бонбони с диспенсър играчка PEZ

отпразнуваха своя 80-годишен юби-
лей по нетрадиционен начин. Кам-
панията чества своя празник заед-
но с децата по цял свят! Те има-
ха възможност да се регистрират 
в новия сайт www.lets-pez.com и
да спечелят пътешествие за цяло-
то семейство на „Дисни круизер“.
В продължение на осем месеца (от

март до октомври 2007 г.) вся-
ко участващо дете имаше и уни-
калния шанс да спечели една от
800-те атрактивни други награ-
та. В играта на PEZ се включиха Z

над 84 000 деца от цял свят, 800
от тях спечелиха своя подарък от 
PEZ. Общо 1141 са българчетата,
участвали в световната кампания 
на PEZ и изненадата е КРИСТИ-Z

ЯН ГЕОРГИЕВ КАРАКАШЕВ на 7
години от Добрич, който спечели 
голямата награда.
Благотворителният ревю 
спектакъл на ONLY ONE 
През март в ресторанта на хо-
тел „Марица“ се проведе благот-
ворителен ревю спектакъл – изда-
ние абитуриентска мода. Органи-
затор е продуцентска къща ONLY 

ONE, която ежегодно провежда

модни спектакли и представя ут-
върдени търговски марки в раз-
лични браншове. Спектакълът бе 
осъществен с любезното съдей-
ствие на „Виктория груп“ и хо-
телски комплекс „Марица“. В бла-
городната кауза за подпомагане на
бъдещите абитуриенти се включи-
ха „Роза импекс“ – генерален спон-
сор, предоставящ работа на же-
лаещите от тях да работят във 
фирмата; МКАР – представител 
на BMV за България, осигуряващ V

кувертите и също предоставящ
възможност за работа; модните 
къщи „Принцесс“, „Карина“, „Ивиа“,
„Шик“, „Лазарини“ и „Пепита“, ко-
ито осигуряват облеклата за ба-
лната вечер. Любезен партньор на 
проявата е фирма „Олком“, пред-
ставител на LUMENE за България,E

която не само ще поднесе подаръ-
ците, но ще подсигури и празнич-
ния грим на абитуриентите, изра-
ботен лично от майстор-гримьор
Минка Петрова.

Шарени новиниар н н нарарр
Нова напитка за деца ва нап Twis

р

ботят едновременно и двете 
полукълба и именно по това 
те се отличават от своите 
родители. Доказателството 
е, че все по-малко на брой са 
днес изразените десничари или 
левичари сред децата – 60% 
от тях са скрити левичари, 
но това съвсем не означава, 
че имат свръхспособности.

А НЕ Е ЛИ ТОВА СЕКТА?
Друга моя позната, потър-

певша от индиго модата, ми 
сподели: „Въпреки че дете-
то ми отговаря на повече-
то „критерии“ за дете ин-
диго, включително притежава 
и някои ясновидски способно-
сти, аз не го смятам за та-
кова, а за дете със серио-
зен проблем, чието отглеж-
дане е изключително трудно. 
Надявам се хората, научили за 
този „феномен“, да го разби-
рат правилно.“ 
Идеолозите на движение-

то „Деца индиго“ са прави 
за това, че у всяко дете се 
крие личност, както и че вся-
ко дете изисква индивидуален 
подход на общуване. Но бъде-
те внимателни, защото тео-
рията за децата индиго може 
да навреди на наследника ви.
Например твърдението, че де-

цата аутисти се явяват деца
индиго и следователно тряб-
вало да бъдат изолирани от
обществото, за да могат да
изпълнят мисията си, е в раз-
рез с препоръките на психо-
терапевтите, които по цял 
свят работят за социализира-
не на аутистите. 

И ОЩЕ: УБЕЖДАВАЙКИ ДЕЦАТА СИ

В ТОВА, ЧЕ ТЕ ПРИТЕЖАВАТ СВРЪХС-
ПОСОБНОСТИ, ВИЕ ПОСЯВАТЕ В ГЛА-
ВИТЕ ИМ СЕМЕНАТА НА МИТОЛОГИЧ-
НО МИСЛЕНЕ. МАЛКИТЕ ПРЕСТАВАТ

ДА АНАЛИЗИРАТ СЛУЧВАЩОТО СЕ, 

НЕ ТЪРСЯТ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНИ-
ТЕ ВРЪЗКИ ЗА РАЗЛИЧНИ СЪБИТИЯ, 
А ПРИПИСВАТ ВСИЧКО НА СВРЪХЕС-
ТЕСТВЕНИТЕ СИЛИ.

Те вярват, че са духовни съ-
щества от друго измерение,
защото родителите им го
внушават. 

КАКВА Е ИСТИНАТА 
Съвременните деца в по-го-

лямата си част наистина са
по-освободени и по-разкрепо-
стени и открити в сравнение
с поколението на родителите
си. Те наистина много по-бър-
зо от възрастните се опра-
вят с компютрите например.
Растат в информационно об-
щество и всеки ден принуди-
телно получават от телеви-
зията огромно количество по-
знания за света и не тол-

кава необходима информация.
Това обаче все още не ги пра-
ви принципно различни. Деца-
та са си деца – същите като
преди 100 или 200 години. Из-
менило се е обществото. И
то именно изисква от дете-
то доста по-ранно пораства-
не и доста по-ранно интелек-
туално развитие. Преди годи-
ни децата постъпваха в учи-
лище, без да могат да четат
и да пишат. Сега първоклас-
ниците на само са с начал-
на грамотност по родния си
език, но поназнайват и поне
един западен. Най-често ан-
глийски. Заслугите за което
трябва да припишем на ин-
тернет и на купешките кар-
туни. И това не е просто за-
щото децата от само себе
си са започнали да четат и
пишат на 3-годишна възраст
(при това на немски напри-
мер!). Към това ги подтик-
ват и възрастните, които с
охота ги записват в центро-
ве за ранно развитие. 
Искаме или не, децата ни

се адаптират към нуждите
на съвременното общество.
Но това въобще не означава,
че те населяват свят с цвят
на индиго.

Теодора СТАНКОВА

цата аутисти се явяват деца

ПОВЕЧЕТО ОТ ТЯХ 
ВЯРВАТ, ЧЕ СА 

ДУХОВНИ СЪЩЕСТВА 
ОТ ДРУГО ИЗМЕРЕНИЕ, 
ЗАЩОТО РОДИТЕЛИТЕ 
ИМ ГО ВНУШАВАТ.
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– Д-р Чанков, бихте ли ни разказали повече за хрущялната тъкан?

– Хрущялната тъкан е вид съединителна тъкан, която покрива 
краищата на костите, участващи в изграждането на отделните 
стави, и се разделя на два типа – хиалинен и влакнест. Хиалин-
ният хрущял покрива костта в ставата и се трие в срещупо-
ложен хиалинен хрущял или в структури, изградени от влакнест 
хрущял. Такива са менискусите в коленната става, чиято функ-
ция е да разпределят натоварването в ставата и да подпомагат 
стабилноста є.
– Кои са най-честите симптоми при увреждане на хрущяла?

– Макар често да остават безсимптомни до сравнително късна 
възраст, проблемите на ставните хрущяли са много чести. Симп-
томите при увреждането на хрущяла не са така явно изразени, 
както е при разкъсването на менискусите или коленните връзки. 
Най-често срещаните симптоми са oток на коленната става, бол-
ка, чувство за нестабилност при натоварване на коляното, бло-
каж, „хрущене“, „скърцане“.
– Какво представляват уврежданията на ставния хрущял?

– Уврежданията на ставния хрущял могат да възникнат при усук-
ващи движения на сгънато коляно и от директен удар. Малки час-
ти от ставния хрущял могат да се откъснат и да попаднат в 
ставната кухина като свободни тела, причиняващи блокаж и/или 
оток. Хондралните увреждания се степенуват от леки до тежки 
и при всяко от тях може да има признаци на остеоартрит.
При най-тежката форма на увреждане хрущялът е напълно износен, 
а подлежащата кост е оголена в по-малък или по-голям участък. 
Ако засегнатата област е обширна, обикновено болката е по-силна 
и предизвиква ограничаване на активността на пациента.
– До какво водят уврежданията на ставния хрущял?

– Водят до развитието на остеоартрит. Проблемите на став-
ния хрущял могат да бъдат много трудни за лечение, защото на-
чалото им обикновено е постепенно и поради това не се разпоз-
нава веднага.
– Как се диагностицират хондралните увреждания?

– Диагнозата на хондралните увреждания понякога е трудна. Вни-
мателно снетата анамнеза и щателното преглеждане на пациен-
та насочват към диагнозата. Oбразните изследвания могат да по-
могнат за поставянето на диагнозата. Стандартните рентгенови 
снимки показват само костните увреждания. Един от белезите за 
напреднала загуба на хрущял е намаляването на разстоянието меж-
ду двете кости. Ядрено-магнитният резонанс (ЯМР) в много слу-
чаи може да разкрие размекването на ставния хрущял. Хондрални-
те лезии се диагностицират най-точно при артроскопски оглед на 
ставата, при който в нея се вкарва миниатюрна камера с фибро-
оптика и лекарят оценява уврежданията визуално и мануално.
– Как се лекуват хондралните увреждания?

– Съществуват лекарства, повлияващи симптомите на хрущялни-
те увреждания, но няма медикаменти, които да възстановят или 
подпомогнат нов растеж на ставния хрущял. По-нататъшното 
лечение изисква хирургична намеса. През последните години имаше 
значителен напредък в хирургичното лечение на тези увреждания. 
Най-честият подход е да се загладят неравностите на дефекта с 

МИКРОФРАКТУРИ

ането на нов фиброхрущял в де-
фекта. Кръвта е в основата на зарастването. Със специален ин-
струмент се пробиват дупчици, позволяващи на костномозъчните
клетки да влязат в контакт с хрущялния дефект, който се за-
пълва и впоследствие се образува ръбцов хрущял.

АВТОЛОЖНА МАТРИКС ИНДУЦИРАНА ХОНДРОГЕНЕЗА 

Това е най-новият биологичен метод в лечението на хрущялните
лезии, в превод на разбираем език означава самостоятелно провоки-
ран растеж на хрущялна тъкън. Kомбинирана техника, при която
се прави всичко, което се прави и при микрофрактурната техни-
ка, но се добавя и колагенова мембрана, действаща като протек-
тор и носител. В основата на почистения с кюрета дефект през
микрофрактурната комуникация с костномозъчния канал на кост-
та проникват мезенхимни колониообразуващи клетки, от които
произлизат всички видове клетки в човешкото тяло. Тези клетки
имат потенцал да се превърнат в хрущялни клетки. Един път по-
паднали в кухината на дефекта, той се изпълва с кръвен съсирек,
богат на мезенхимни колониообразуващи клетки. За да се предпа-
зят, същите се покриват с двуслойна колагенова мембрана, коя-
то предотвратява мигрирането на клетките от дефекта в кухи-
ната на ставата, мембраната действа като бариера. Полученият
съсирек се трансформира до шест месеца в хрущял, а мембрана-
та се разгражда до аминокиселини и се резорбира от човешкото
тяло. Проучванията и клиничните изпитания посочват, че това е
най-евтиният и приемлив метод за възстановяването на дефекти
до 8 квадратни сантиметра. При деформации на коленната става
техниката може да се съчетае и с възстановяване на съосност-
та на костите (остетомии), взимащи участие в движението на
ставата. Методът може да се приложи, ако хондралният дефект
е съчетан и с костно увреждане.

– Какви усложнения могат да настъпят при гореспоменатите хи-

рургични техники?

– Никоя от споменатите процедури не е съвършена, но всяка от
тях може да е от полза за пациенти с болезнени хондрални дефе-
кти. Както при всяка голяма операция на коляното, след опера-
цията понякога се развива втвърдяване на ставата, инфекция или
продължителна болка.
– Как протичат възстановителният процес и рехабилитацията

след хрущялната хирургия?

– Възстановителният процес и рехабилитационната програма се
различават значително според използваната оперативна процедура.
Процедурите изискват растеж и ремоделиране на хрущяла и ре-
стриктивен период на рехабилитация и ходене с патерици за 6–8
седмици единствено със стъпване с натоварване с около 15 кг.
Някои лекари препоръчват непрекъснати пасивни движения. Въз-
становяването до пълна безболезнена активност може да отнеме
6 месеца или повече.

Х
техн
винг)

МИКРОФРАКТУРИ

Тази техника стимулира прораства
фекта Кръвта е в основата на

РУЩЯЛНАТА 
ИРУРГИЯ

е или бръснене на хрущяла (шей-ника, наподобяваща остъргване
). Другите подходи са:

ДДД рД рД-р ЧЧЧаЧа Ча ккнконконко ЧЧЧаЧа Ча ккнконконковвв ев ев е едед едининин ототот успуспуспелиелиелитетете учеучеученицницници ни ни на па па п ффрофрофроф ДДДД. Диии-

митър Шойлев. Специализирал е артроскопия при проф. Ма-

риани в Рим, травматология и раменна хирургия в Ерусалим,, 

артроскопия и травматология в Аделаида, eндопротезира-

ру рур р р рне и хрущялна хирургия в Мелбърн, Австралия. През 2006 г. 

специализирал менискална и хрущялна хирургия при проф. 

Якоб в Швейцария, допринесъл за развитието на коленната

хирургия в световен аспект. Понастоящем д-р Чанков рабо--

титититититити в Iв Iв Iв Iв Iв Iв Iв IIIIIIIIIIIIIIIII тратратратратратратрарррр ввмавмавмавмавмавмавматолтолтолтолтолтолтологиогиогиогиогиогиогичначначначначначначна кклклклклклкл клиниинииниинииниинииниккакакакакакака вв ив ив ив ив ив ив инстнстнстнстнстнстнституитуитуитуитуитуитуууууттттт „т „т „„„ППирПирПирПирПирПирПирррррогоогоогоогоогоогоогов“в“вввв .в .в .

Има и други методи за лечение на остеохондралните дефекти, но повече информация 
читателите могат да намерят на www.chankov-raykov.comy

Дефект, покрит с

мембрана и изработени 

костни микрофрактури

Плурипотентни стволови 

клетки, идващи от костния 

мозък, попьлват дефекта

Образуване  на  нов хрущял
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Ш ГОСПОЖИЦА, ДАА ПСУУУУВАААШ,Ш,
ЗДЕЛЯШ, ДА БЪДЕЕШ БААААБАБА,

ДА КЛЮКАРСТВАШ, ДА ХВАЛИШ, ДА СИ ЛЮЮБОВННННИИК,
ДА СЕ ШЕГУВАШ, ДА ЗАПЛАШВАШ, ДА ОБЕБЕЩАВВВВААШАША ,
ДА ОЦЕЛЯВАШ, ДА ИМАШ НАДЕЖДА И ДА НЯМАМАААШШ,Ш,,,  
ДА СЕ ОТКАЗВАШ, ДА СЕ СМЕЕШ, ДА ПЛАЧЧЕШШШ,, ,  ДДАДАДАААД ПП ППИТИТАШАШШШШ,,, 
ДА НЕ ТЕ РАЗБИРАТ, ДА СЕ СЪРДИШ, ДА ИИМАШ РРАБАБББООТОТОТОТААА,А  
ДА НЯМАШ ГАДЖЕ, ДА БЪДЕШ ЧЕСТЕН, ДАДА ЛЪЖЖЖЕЕЕЕШШШШ 
ЗА ГОДИНИТЕ, ДА ПРАВИШ СЕКС, ДА ПАЗААРУВВВАААШШШШ,Ш,
ДА ВЕЧЕРЯШ, ДА ИМАШ ХРЕМА, ДА ПЪТУВВАШШ,Ш, 
ДА ПРЕУВЕЛИЧАВАШ, ДА СЕ ПРЕДСТАВЯШШ ЗА ДДДДРРРУГУГУГУГУГУГАААА,А,А,
ДА ОТСЛАБВАШ, НО НЕ И ДА МЪЛЧИШ, ДАА БЪДЕДЕЕШ Ш ШШ АААЛЧНННА,А,А, 
ДА БЪДЕШ СКРОМНА, ДА ВИКАШ, НО НЕ ИИ ДА ММММЪЪЪЛЪЛЧИЧИШ. 
ОТГОВАРЯМ АЗ...
ТВОЯ МИРА

 ТУК МОЖЕШ ДА БЪДЕШ

ДА РИСКУВАШ, ДА СЕ РАЗ

ТВОЯ МИРАТВОЯ МИРАТВОЯ МИРА

ПОМОЩ! УЖАСНИ СЪСЕДИ!

„Здрасти, Мира,

Живея в стара кооперация в хубав квартал на София. От някол-

ко месеца намирам сметките си от „Топлофикация“ и „Софийска

вода“ отворени, смачкани и върнати в кутията. Изглежда, пре-

ди сметката да стигне до мен, минава през всички апартаменти,

проверява се, може и да се завежда някъде за вътрешноблокова ин-

формация. Не знам. С други думи – имам ужасни съседи.

Известен ли ти е някакъв законов начин, по който да мога да по-

търся правата си? Не желая тези хора да ми късат нервите по-

вече.

Веселин М., София“

Здравей, Веселине!
Съседите са най-близките ни хора, но

най-често само териториално. Очевидно
твоите не ти предлагат добра приятел-
ска среда. Проблемите със съседите не
се простират в кой знае колко различни
жанрове. Има хора, които са много по-
засегнати от теб. На тях комшиите им
нанасят това, което в спорта се нари-
ча съчетана травма. Например непрекъс-
нато тупат, вдигат купони с подбрана
долнопробна чалга, баните им са устро-
ени така, че водата при всяко съседско
къпане се стича при тях и т.н. Ти спо-
менаваш само за някакво си четене на
твоите сметки. Това твоето не ми при-
лича на голямо нещастие. Радвай се, че
не те гонят, за да те питат дали си
ги платил. 
Твоите съседи са от тези, които, след

като са се пенсионирали, са започнали да
работят като съседи без портфейли. За
тях животът на другите съседи е ос-
новен източник на масова информация.
Чуждите пощенски кутии са им будки-
те за вестници, а шпионките по врати-
те са им екраните на телевизорите. От
тези съседи не можеш да се освободиш
с думите „Днес май ги няма“. Те са не-
видимото винаги отворено око. За тях
съседстването е изпитание, предизвика-
ло най-лошите им качества. Те не могат

да се поставят в срамно чувство (как-
то казва една моя колежка) от това, 
че някой може да ги види как надни-
чат в чуждите животи. Не мислят за 
тази опасност, защото любопитството 
им е по-силно. Те проверяват действи-
телността със средствата на нездраво-
то любопитство и това ги държи живи. 

Което е хубаво за тях. Означава, че не
са изпаднали в депресия. Имам приятел,
който се тревожи за възрастната си
майка, понеже, цитирам, „Тя не се ин-
тересува от това, което се случва око-
ло нея“. Притесненията му имат осно-
вание, защото липсата на интерес към
околния свят е един от признаците на
депресията. Тъй че хубавото е, че твои-
те съседи са здрави или поне здрави бо-
лни. Информацията за твоя живот им
е лекарството. На теб ти горчи, но на
тях им помага. Държи ги на крака око-
ло пощенските кутии и шпионките. Рад-
вай се за тях и бъди снизходителен. Ако
ги избягваш, ще засилиш любопитство-
то им. Нищо не ти пречи да си добър
за една-две минути с някого, който ти
се струва нахалник. Може би не си да-
ваш сметка (нито пък съседите ти), че
освен сметките те проверяват и теб.
Как ще реагираш. Към нашите закони е
трудно да се обръщаш. Обърни се към
себе си. Помни, че всеки, който те ядо-
са много, ти предлага и възможност да
бъдеш добър. 
Чукни три пъти на дърво да не запри-

личаш на съседите си, когато остарееш,
и пак бъди снизходителен! И нека това
бъде твоята атрактивна иновация по
този наболял обществен въпрос. 

Твоя Мира

tvoia_mira@mail.bg
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ЗА КОЛИТЕ И МЪЖЕТЕ

„Здравей, Мира!

На 20 години съм и мога да кажа, че не съм от онези жени, за ко-

ито се казва, че първо гледат колата на мъжа и после него самия, 

но определено мисля, че има връзка между мъжа и колата му. Но не 

мога да я обясня на приятелките си. 

Поздрави!

Славея Димитрова, Разград“

Здравей, Славея! 
Различавам колите само по 

цветове, но имам усещане за 
това, какво е хубава кола, 
също толкова силно и вярно, 
колкото усещането на слепия 
герой на Ал Пачино за хубава 
жена в култовия филм.
Когато ме види малкият ми 

племенник, ми вика: „Коуа. Коуа. 
Коуа. Коуа.“ Не че ме мисли за 
кола, просто вярва, че съм с 
кола или доказва другата връз-
ка, тази между жените и ко-
лите. Обаче когато види баба 
си, є казва: „Баба ти. Баба ти. 
Баба ти.“ Вероятно връзката 
между жените, мъжете и коли-
те е много важна само за мла-
дите жени, мъже и коли.
Чела съм, че поведението на 

мъжа зад волана издава много 
неща за сексуалното и друго-
то му поведение. 
Та! Да се съсредоточим вър-

ху връзките. Мощната кола 
е доказателство, че на мъжа 
му трябва най-доброто. Вещи, 
емоции. Всичко. Такъв мъж не 
обича мимолетните връзки и 
не прави на всяка цена секс 
на първа среща. Стреми се 
към достигане на емоционал-

но и физическо удовлетворе-
ние. В случай че простакът в
джип се мисли за джип (как-
то някъде бях прочела), това
е лоша връзка между мъжа и
колата. Модният спортен ав-
томобил издава амбициите на
своя притежател. Тези мъже
непрекъснато се стремят да
се поукрасят. Това обаче, каз-
ват, не било страшно, защото
по отношение на секса е труд-
но да им отправиш забележки.
Стремежът им да удовлетво-
рят амбициите си обаче много
често ги прави самотници.
Трудно можем да наречем 

полови атлети тези, които
предпочитат стари и евти-
ни коли. За тях и колите
им може би прилягат думи-
те на племенника ми: „Баба
ти. Баба ти. Баба ти.“ Таки-
ва мъже се стремят към пъл-
но спокойствие и доверие в
отношенията.
Много може да се каже за 

мъжа и когато се наблюдава
начинът, по който той шо-
фира. Ако мъжът кара спо-
койно и уверено, то и в сек-
са той е такъв. Експеримен-
тите не са му по вкуса, но и

не са му нужни. 
Веселите шофьори, които

водят автомобила с лекота,
не обръщат внимание на дре-
болиите и е лесно да се об-
щува с тях. Те трудно се раз-
очароват и винаги са готови
да пробват още един път.
През деня обичат да шофи-

рат тези, които се кефят на
секса на силна светлина. Мъ-
жете, които обичат да карат
нощно време, са много страст-
ни в леглото. Те достигат цела
си с малко усилия както на
пътя, така и в леглото. 
Ако вътре в колата има ня-

какъв талисман, това означа-
ва, че притежателят е ро-
мантик и обича ласките.

Ако има някакви тъпи над-
писи от рода на „Натисни и
отвори“, то вие се возите в
колата на мъж, който се вози
на принципа „Придобих те и
съм спокоен“. Ако пък е на-
мерил място да закачи всички
маймунки, зайчета и други жи-
вотинки, които някоя мадама
му е подарила, значи нещо не
е наред с шофьора.
Ако пък чуете мъж да нари-

ча колата си „бу-то“, бягайте
със сто километра в час от
този пикльо. Горда леля съм
на умно момченце и държа да
се похваля, че племенникът ми
прескочи тази бебешка дума и
каза направо „Коуа“.

Твоя Мира

Италианската афера 

на Ariston S
Кой ли е симпатичният мъж на сним-
ката? Защо красивата Юлиана Донче-
ва се усмихва загадъчно до този млад
господин? Ухажор, напорист фен или...
Тайната разбули самата бивша депу-
татка, която поясни, че на снимка-
та до нея е не кой да е, а световният 

пион Франческо Тоти – звездата на 
„Рома“ и капитан на националния от-
бор на Италия. Носителят на „Злат-
ната обувка“ за 2007 г. празнувал заед-
но с приятели в елитния ресторант La

Gavola d’Oro, където по същото време
Юлиана отмаряла заедно със снимачния 
екип, пристигнал заедно с нея във Ве-
чния град. Поводът е най-новата фото-
сесия за сезон пролет-лято на Ariston S.
Красивият средиземноморски пейзаж и 
старинната архитектура на Рим ста-
наха фон за снимките на известната 
модна марка. Бившата кандидат-кмети-
ца на София и настояща телевизионна
водеща отдавна предпочита деловата 
линия на Ariston S и неслучайно застанаS

за втори път пред фотообектива на

Младен Миланов, за да заснеме поредна-
та колекция на родната марка.

Оранжевото сексхапче 

отпразнува 4-ата си година 
със спектакъл на левитиращи 
вратовръзки
Водещ на стилното парти, което
премина под мотото „страстта в ки-
ното“, бе актьорът Владо Карамазов. 
С танцово модно шоу балетистите
на формация „Арабеск“ пресъздадоха с 
много емоция как оранжевото хапче 
връща мъжката самоувереност.
Основен акцент на левитра-партито
бяха левитиращите вратовръзки, кои-
то демонстрираха как с помощта на 
оранжевото сексхапче всеки мъж може

да има своите звездни мигове.
За огнената атмосфера на събитието
се погрижиха и музикантите от група
„Те“ с новата си вокалистка Преслава 
Пейчева, добре познатата от Music 

Idol полуфиналистка. Организаторите l

на събитието от „Байер Шеринг фар-
ма“ споделиха, че за 4 левитра-години 
повече от половин милион оранжеви 
хапчета са дали самоувереност и им-
пулс за пълноценно сексуално изживява-
не на българския мъж.

р
Италианската афера талиа

Шарени новиниар н н нарар
шамп

р
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ИнтимноИнтимноИнтимно

Б
ез да претендира за ис-
тина от последна ин-
станция, отговорът е 
„да“.

Не обичате да се гледате 
в огледало, докато правите 
секс? Не ви харесва около вас 
да работи камера по време на 
акта? Веднага след секса ти-
чате към банята, наметнати 
с халат, който ви покрива от 
главата до петите, или пък 
облечени с най-голямата те-
ниска на мъжа, който ви гле-
да смаяно? Всичко е ясно. Вие 
сте дебеланка. И килограмите 
ви карат да изричате:

„ДА ЗАГАСИМ ЛАМПИТЕ“
Сексът е съсредоточаване и 

отпускане. Но комплексът от 
несъвършенството на тялото 
не позволява на партньорите 
да се отпуснат напълно и да 
се съсредоточат в правенето 
на секс. Повечето дебеланковци 
разчитат на тъмнината. „Да 
загасим светлината!“ или „Да 
пуснем завесите!“ са претен-
ции, продиктувани от срама и 
страховете на хората с над-
нормено тегло. Приглушената 
тъмнина помага за създаване-
то на интимна атмосфера, но 
ако причината за тъмното е 
вашето притеснение, вие няма 
да можете пълноценно да се 
възползвате от романтиката. 
Абсолютната тъмнина не дава 
възможност да виждате лице-
то на партньора и да се ин-
формирате за реакциите му.
Има хора, които прибягват 

до още по-драстично скриване 
на тялото, което не харес-
ват. Те не правят секс дори 
ако само петата им се пода-
ва изпод чаршафа. 

„НЕ МЕ ПИПАЙ ТАМ“
Някои жени се побъркват от 

възможността партньорът им 
да спре ръката си върху мяс-

тото с най-много целулит. То-
гава на помощ им се притичва
реплика „Не ме пипай там“,
която е точно обратна на ре-
пликата за готин секс. Хуба-
вият секс се възбужда от въз-
можността да те пипат на-
всякъде и с всичко – с ръце, с
език, с коса, с гърди, с гени-
талии. Ако имате повече от
едно целулитно място, къде,
по дяволите, може да ви пипа
партньорът тогава? По този
начин създавате напрежение и
у него. Вместо да се отдаде
на акта, той ще бъде принуден
непрекъснато да си спомня зна-
ците „Стоп“ по тялото ви. 

„НЕ СИ ПАДАМ 
ПО ЕРОТИЧНОТО БЕЛЬО“
Ами как ще си падате, като

няма такива еротични чора-
пи, които да са толкова ши-
роки в горната си част, че
да могат да застанат на кра-
ка ви, без да пристягат сла-
нините ви?! 
Ако сте чули себе си в тези

изречения и вече сте се осъзна-
ли като дебеланковци, нека се
опитаме да разберем как се е
стигнало дотук. Сексът е една
от основните потребности на
организма. Любовта е основна-
та нужда на душата ни. Тези и
други липси ние често компен-
сираме с повече храна. 

ПОВИШЕНА СЕКСУАЛНОСТ 
Колкото и странно да ви зву-

чи, сексуалността също може
да стане причина за натрупва-
не на излишни килограми. Ако

? леглото
ПРЕЧАТ ЛИ
НА СЕКСА
ИЗЛИШНИТЕ 
КИЛОГРАМИ

Влюбването 
ще ви помогне 

ВлВлююбенбе атаата ж жена не нене самсамсаа о ио ио ииззлзлъзлъчвачва 

вътвътрешр на а свсветлина, но но и  и ии пополпо агаага

сстарание ие за за външностттта са са си, и, и,и не-не-е-

зависимо мо че че влюбеносттта та а самамамсамаа 

по себебе се си яи я прави да изззглеглееждаждажджда заза за-

бележиителтелно. Иска є се ддда сссе пе пе о-о-о-о-

каже на ла любию мия човек в в найнайй-до-дод --

брабрата т си свесветлина. Иска ка є сє ссе де дддаа а а

не не нене умиумиумиу ра рра р отот срсрам, коггатоаттото тоототой й  ззй за 

пърпърпървввивви ви ппътпъпътпът бба баввно я съббличлича. а. а ВлюВлюююлюб-б-б-б

ванетоо и и подготовкататтт  за пррпрп ед-ед-ееев вк

стостостст ящищииия ся ся сексекскск  се се с  яв яввяваяват от оттлилилл чничнчничничнин  

стимули за поддържане на фигу-жж фф

рата във форма.

Жената с нормално тегло е по-

активна в леглото, изпитва удо-

волствие от интимния живот,

получава ярки и редовни оргазми,

чувства се разкрепостена и е

готова за нови експеримнти по

време на сексуалната игра. Ви-

соката самооценка прави жена-

та уверена в способността є да

удовлетвоярва партньора си. Съ-

ответно самооценката на жена-

та се понижава с всеки нов при-

бавен килограм. 

Провеждани са редица експери-

менти, които са показали, че дори 

малка редукция на теглото носи

сериозна уверност в леглото. Оп-

итайте да постигнете идеално-

то за вас тегло, онова, което ви 

диктува психиката. Не жертвай-

те пълноценния секс заради нещо,

над което имате власт. Срещу 

старостта например лековете

са по-малко, отколкото срещу из-

лишните килограми.
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непрекъснато ви атакуват еро-
тични фантазии и желания, на 
които по някакви причини няма 
как да отговорите, може да 
започнете да се храните прека-
лено много. Вие сте превърнали 
храната в защита от натрап-
чивите еротични мисли.

НЕСЪВПАДЕНИЕ 
НА ТЕМПЕРАМЕНТИТЕ

ОТСЪСТВИЕ НА ВЛЕЧЕНИЕ

тават. 

НЕГАТИВЕН 
СЕКСУАЛЕН ОПИТ

С необмислени думи или не-
уместна шега мъжът може 
да нанесе на жената душев-
на травма. Възможно е у же-
ната да се формира нежелание 
да бъде красива. В този случай 
излишните килограми се пре-
връщат в защитник на своята 
притежателка. Те я предпаз-
ват от посегателства, домог-
вания и дори намеци за секс. 

ПОТИСКАНЕ НА 
СЕКСУАЛНИТЕ ЖЕЛАНИЯ

Ние не оценяваме важност-
та на експериментирането и 
не отговаряме на много от 
желанията си, колкото и без-
обидни да са те. За много от 
нас е по-лесно да отговорим 

на желанието си да хапнем
нещо вкусно. 
Естествено, има жени и 

мъже, които въпреки наднор-
меното с тегло не се притес-
няват от телата си. Някак-
ви си целулитни грапавини из-
общо не им пречат да се на-

МАЛКО МЕДИЦИНА 

вието, може само да се чуди
как ще издържи тези телеса.
Мъж с наднормено тегло също
може да сплеска партньорката
си в мисионерска поза. Рит-
мичните движения носят по-
малко удоволствие на жената,
когато мъжът прониква иззад
маса от мазнини.
Всичко това, разбира се, не 

означава, че пълните хора не
трябва да правят или пък че
не правят секс. Те могат да
намерят такива пози и такъв
ритъм, които не ги изморяват
и доколкото това е възмож-
но, им доставят удоволствие.
Има хора, които не се ком-
плексират по повод излишните
килограми и правят секс съв-
сем редовно. Те обаче изпит-
ват чувство за непълноцен-
ност в сравнение със стерео-
типите за красива външност,

които са се наложили. Оттук
може да възникне психологиче-
ска причина за отказ от секс.
А той е важен и не трябва да
се отказвате от него. Защото
липсата на секс ще ви напра-
ви не само още по-дебели, но и
по-потиснати и ще ви извади

де рано.

ОТ ЛИПСАТА НА СЕКС 
СЕ ПЪЛНЕЕ 

газма на ден
едмица да по-
рта 90-60-90.
ата на секс
дебелеят. За
вна сексуална
е изразходят
щото количе-
жете да изра-
вате половин
те десет ми-
колело един

екрасна тре-
то. Честота-
реме на орга-

зъм стига до 150 удара в ми-
нута. Дишането се учестява 2
пъти, което е активност, рав-
на на тази при аеробна тре-
нировка. Редовният секс пони-
жава риска от сърдечносъдови
заболявания. Много активните
занимания със секс укрепват
мускулатурата на таза, бедра-
та, ръцете и гърдите. Сексът
е добър антидепресант и иму-
ностимулатор.
Наднорменото тегло е до-

казателство за нарушение на
процесите на обмяна на ве-
ществата, вследствие на ко-
ето се нарушава отделянето
на хормоните, които контро-
лират сексуалното влечение.
Партньор, който ви харесва

и такава, няма да ви помогне.
Опитайте да влезете в легло-
то на мъж, който си пада по
вас, но още не ви е предлагал 
секс. Може би защото прия-
телката му за секс е доста
по-елегантна.

чивите еротични мисли. 

НЕСЪВПАДЕНИЕ
НА ТЕМПЕРАМЕНТИТЕ

Понякога потребностите на 
жените от повече ласки и от 
телесна и духовна близост в 
леглото надхвърлят възмож-
ностите на партньора. Как се 
компенсира липсата на тези 
удоволствия? С други удо-
волствия – гастрономически. 

ОТСЪСТВИЕ НА ВЛЕЧЕНИЕ

В някои периоди от живота 
на жената сексуално желание 
просто отсъства. И в такъв 
точно момент се изострят 
съмненията на жената, че тя 
е фригидна. И отново ръце-
те є се протягат към хра-
ната. Килограмите стават в 
повече, никой не поглежда към 
тази жена и единственото 
успокоение за нея е, че така 
или иначе тя не изпитва сек-
суално желание. 
Жените в такъв момент не 

трябва да забравят, че сексу-
алното желание се връща, а 
излишните килограми си ос-

общо не им пречат да се на
строят за приятни сексуални
преживявания.

МАЛКО МЕДИЦИНА 
Излишните килограми обаче

пречат по чисто физически
причини. При проблеми с те-
глото по правило възникват 
проблеми със здравето. Въз-
можно ли е да правят хубав 
секс партньори, които се за-
дъхват още докато се събли-
чат?! За какъв секс тук може 
да става дума? 
Ако и двамата партньори

са с наднормено тегло, значи 
и двамата пречат на хубавия 
секс.
Дебелите имат трудности с

подбора на пози, които да им 
носят максимално удоволст-
вие. А както знаете, едно-
образието е основен враг на
хубавия секс. Пълните бедра
възпрепятстват дълбокото 
проникване при мисионерската 
поза. Когато жената е отго-
ре, може да създаде диском-
форт на мъжа, който, вместо
да се наслаждава на удоволст-

по потиснати и щ
от леглото твърд

ОТ ЛИПСАТА 
СЕ ПЪЛН

Не че с пет орг
можете за една се
паднете в стандар
Ясно е, че липса
кара жените да д
20 минути актив
игра могат да се
до 200 кал. Същ
ство калории мож
зходите, ако плув
час в басейн, бягат
нути или карате 
час. Сексът е пре
нировка за сърцет
та на пулса по вр
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Г
одини наред се смяташе, че бре-
менността и сексът са несъвмести-
ми. Но днес лекарите са единодуш-
ни, че не е нужно да се отказва-

те от интимен живот при благоприят-
но протичаща бременност. Още повече
че много жени (особено тези, които но-
сят бебе от мъжки пол) са по-чувстве-
ни през този период.
Ярката сексуалност на бъдещата май-

ка си има и физиологично обяснение: при-
токът на кръв до половите и тазовите
органи е повишен, заради което възбуда-
та е много по-силна, а степента на удо-
влетворение – по-голяма.
Едва ли

ПЪРВИЯТ ТРИМЕСТЪР 
на бременността с обичайната за него
токсикоза ще ви предразположи към сек-
суална близост. Навярно ще трябва да
се откажете от любимите си пози и да
отблъсквате поривите на партньора си.
Но това все още не означава, че ви оч-
аква дълъг период на сексуално въздър-
жание. Това е просто период. Повечето
жени напълняват с 5, а някои даже с 10
кг, постоянно им се гади и се чувст-
ват, меко казано, различни. Бюстът се

увеличава, формите се окръглят и люби-
мите дънки вече не ви стават, което е 
безумно дразнещо. Спокойно, много мъже 
смятат своите пищни бременни жени за 
много секси!
Положението на бъдещия татко сега 

не е за завиждане: той иска да прави 
секс, но се страхува да не повреди плода 
с движенията на пениса си. Интересно е, 
че бебето „харесва“ ендорфините и дру-
гите химични вещества, образуващи се 
по време на сексуален екстаз. Но много 
гинеколози не препоръчват безконтролно 
и прекалено често правене на секс през 
първите месеци на бременността. Защо-
то оплодената яйцеклетка още не е съв-
сем сигурно прикрепена към стената на 
матката. Да се почака с интимността 
се налага и в случай, че жената страда 
от кръвотечение или очаква близнаци.

СЛЕД 13-АТА СЕДМИЦА 
гаденето спира, а с това започва да рас-
те и сексуалното желание. Майката оба-
че е напълняла най-малко със седем кило-
грама и големият корем започва да пречи 
на сексуалната є освободеност. В този 
случай се препоръчват специални пози, 
които можете да откриете във всеки 
справочник за бременни. Най-популярната 
от тях е от страничен лег. От 14-ата 
до 26-ата седмица можете да се занима-
вате със секс толкова често, колкото и 
преди бременността, но просто трябва 
да бъдете по-внимателни.

ПОСЛЕДНИЯТ ТРИМЕСТЪР 
на бременността е най-отговорният. 
Главата на бебето започва да се смъква 

надолу, което е подготвителният про-
цес за раждането. Бъдещата майка за
пореден път е подложена на хормонален
стрес. Тя бързо се уморява. При 75% от
жените и при 64% от техните парт-
ньори половото влечение намалява ряз-
ко. Много двойки се отказват добровол-
но от секс през този период, защото се
боят да не провокират преждевремен-
но раждане. Интимността действително
може да помогне да попаднете в болни-
цата по-рано от очакваното, тъй като
спермата съдържа същия хормон, който
се приема за стимулация на родилните
болки. Той размеква шийката на матка-
та и помага на новороденото да се по-
яви на бял свят. Много хора обаче об-
ръщат това знание в своя полза. Напри-
мер испанците правят луд секс, когато
се появят родилните болки и раждания-
та протичат удивително бързо.
В южноазиатските страни – напро-

тив, сексът е недопустим по време на
цялата бременност. На Изток е раз-
пространена друга практика – бре-
менната майка да търси за съпру-
га си приятелка, която да я замести
за девет месеца в сексуалния живот.
Не е тайна, че точно през периода на
бременността мъжете се решават на
първите си изневери. За мъжа е огро-
мно сътресение да разбере, че е на вто-
ри план. Психолозите съветват да об-
сипвате партньора си с тактилни лас-
ки през този период – прегръдки, целув-
ки и прочее. Ако помежду ви има дове-
рие и обичате експериментите, ще пре-
живеете този труден период съвсем без-
болезнено.

ОСОБЕНО ОСОБЕНО 
ПОЛОЖЕНИЕПОЛОЖЕНИЕ
ПЕРИОДЪТ 
НАНА БРЕМЕННОСТТА 
НЕ ОЗНАЧАВА БЕЗСЕКСИЕ
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Плюсовете са повече
Не всичко е толкова лошо, колкото ви се струва

в първия момент. Защото:  Токсикозата рядко 

продължава повече от месец и половина. И гаде-

нето не мъчи бременните през 24 часа от де-

нонощието. Така че шансове да правите секс с 

любимия има даже и през този нелек за вас пе-

риод.  Животът, който познавате, не се про-

меня изведнъж. Няма да ви се наложи да търси-

те спешно нови пози, ще имате време да свик-

нете с промяната.  Любимият може да започне 

да се отнася с вас като с кристална ваза, или 

да остане в амплоато на страстен любовник.

От вас зависи!
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КЛАСАЦИЯ НА

(П(( родължение от миналия дПП брой)

секссимволите

Изглежда, че кралицата на джетовете и бедното момиче от
германско семейство с още шест деца не могат да имат до-

пирни точки. Но само на пръв поглед. Когато пристига в Амери-
ка, Урсула се запознава с Джон Дерек, фотограф и филмова звез-
да във възход, който ще превърне в секссимволи своите бъдещи
съпруги Линда Евънс и Бо Дерек. Омъжвайки се за него, красави-
цата напуска за няколко години киното. След развода следва бу-
рен любовен живот. Андрес има афери с Марлон Брандо, Уорън
Бийти, Райън О’Нийл и Жан-Пол Белмондо. Много бурна и крат-
ка е връзката є с Джеймс Дийн, който в деня на смъртта си я
кани да пътува с него до Сан Франциско. И все пак едва доста
по-младият є колега Хари Хамлин успява да спечели нейната лю-
бов, а тя му ражда (вече на 43 години) малкия Димитри. Списа-
ние Empire я провъзгласява за една от 100-те най-секси жени въвe

филмовото изкуство, а Уди Алън є се обяснява в любов с твър-
дението, че иска да бъде... нейни чорапогащи. И днес, вече на 72
години, Урсула Андрес поддържа форма със същите си идеални
мерки и форми на тялото като онези от появата є на пясъчния
бряг, когато се хареса на всички. Това се казва жена от класа!

Момичето на Джеймс Бонд
Много са красавиците, омайвали с прелестите си най-привлекателния таен 

агент в историята на киното. Но в момента, когато в първия филм от поре-

дицата „Доктор Но“ Урсула изплува от морето като морска сирена в прочу-

тите си бели бикини, е сложено началото на нова филмова ера. Установени 

са високите стандарти за бъдещата Бонд гърла: умна, секси съблазнител-

ка, която в края на филма ще въздъхне прочувствено: „О, Джеймс...“ Имало е и

ще има много красавици, които ще се озоват в обятията на мистър Бонд, но 

те винаги ще бъдат сравнявани с Андрес. Това златно момиче се превръща

в живо доказателство за огромното впечатление и влияние на филма върху

зрителите по цял свят.

17. Урсула Андрес
17. Урсула Андрес

18. Мерилин 18. Мерилин 
Монро

Вечната жена
Платинената блондинка с пищни женствени форми, сладко гласче и котеш-

ки поглед от 50-те и 60-те години на миналия век разбиваше мъжките сърца 

по цял свят. За Норма Джийн Бейкър (както всъщност е името є) мнозина 

и днес твърдят, че е най-красивата жена на всички времена. Нейните

прочути изяви заедно с твърдението, че си ляга „облечена“ само в няколко 

капки Chanel 5, предизвикват съблазните на пуританска Америка. Затова и

киносалоните, в които даваха филми с ММ, винаги бяха препълнени.

Ролята, с която ще остане запомнена, е като Шугър Кейн
в „Някои го предпочитат горещо“. Все пак сцената, която

и днес си остава легендарна, когато става дума за еротика и
сексапил, е онази от „Седемгодишен сърбеж“ (1955), в която
Мерилин стои над вентилационната шахта на метрото, дока-
то топлата струя повдига широката є бяла рокля. 
Докато светът е разтърсван от политически превратности,
тя твърди, че диамантите са най-добрият приятел на мо-
мичетата, въодушевява американските войници и стегната в
рокличка от златно ламе, с тих и прочувствен глас чести-
ти рождения ден на президента Джон Кенеди. Той и брат му
Робърт впрочем също са є били любовници. Сред другите из-
вестни „жертви“ са Лорънс Оливие, Хю Хефнър, който я лан-
сира като секссимвол в първия брой на Playboy, и принц Ре-
ние от Монако, който в крайна сметка предпочита да се оже-
ни за Грейс Кели. Повечето мъже гледат на Мерилин като на
глупавичка блондинка, но тя далеч не е само това. Често не
я вземат на сериозно, но е от малкото жени, които съзнават
своя сексапил. За съжаление това отнема и живота є.
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ХОДЯТ, ГОВОРЯТ ИЛИ ШЕПТЯТ, ОТПИВАТ ПИТИЕ ИЛИ ПАЛЯТ ЦИГАРА, СА ТЯХНОТО ИЗЛЪЧВАНЕ, НАЧИНЪТ, ПО КОЙТО СЕ ОБЛИЧАТ, ХО

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-СЕКСАПИЛНИТЕ

М а демон-адона е от тези личности, които не се свенят да
апочна с стрират своя сексапил. Нейната еротична серия за

първия є голям хит Like a Virgin и продължи с албума Erotica, 
филма „Тяло на показ“ и книгата Sex ократно . Неслучайно мног

Тази поп-е провъзгласявана за най-сексапилната жена в света. Т
м нейния дива се превръща в истинска сексмарка, а ключът към
та. успех е в смелото експериментиране със сексуалностт
мулиране-Има моменти, които объркват малко силния пол: сим

то на оргазъм по време на изпълнението на rginLike a Virg , от-
сцените ъркванията на задника в лицето на Остин Пауърс или 
а между от филма „В легло с Мадона“, където тя се подвизав

завивките заедно с... всичките си танцьори. И така, въпреки завивките заедно с всичките си танцьори И така
че вече наближава 50-те, тази дама очевидно е във все по-
добра форма – и мисловна, и физическа. Играе сериозни роли в 
киното („Евита“), пише детски книги, подема инициативи за 
неравнопоставените и болните, грижи се за децата си… Да 
не споменаваме невижданото шоу по време на концертите є. 
И как да не е стабилна и красива, като на една ръка разсто-
яние е провереният є еликсир на младостта – младият є съ-
пруг Гай Ричи, когото тя обожава. И има защо.

Грешница със свято име
Мадона не крие своите връзки с жени, позира гола редом до Наоми Кембъл 

и Изабела Роселини и едва ли сте забравили онази (ни най-малко майчинска) 

целувка с Бритни Спиърс. Скандалната певица е пробвала почти от всичко:

била е съблазнителка, любовница, каубойка, смирена богомолка и грешница, 

мъченица и мъчителка… и какво ли още не. С всяка от тези трансформации

постига своята цел: винаги нова, никога досадна и отегчаваща, без предраз-

съдъци, табута и граници, а това е онова, което мъжете желаят и от което

същевременно се плашат. Славната фотография от броя на „Вог“, на която

показва гърдите си, но и оковите (веригите), разпалва мъжкото въображе-

ние и мечта „до границите на издръжливостта“ (и над тях).

Този красавец със съвършени черти на лицето става икона на
холивудското кино през XX в. и попкултурата въобще. И тоТТ

при положение, че в своята кратка кариера изиграва само три
главни роли (в „Бунтовник без причина“, „На изток от рая“ и
„Гигант“). Дийн загива в пътна катастрофа в своето „Порше“
15 минути след като е получил наказание за превишена скорост.
Неговото мото е „Живей бързо, умри млад и бъди красив мърт-
вец“, а детинските му безобразия и маймунджилъци хвърлят в
транс обожателките му по цял свят.
Сексапилът на Дийн и днес е предмет на разправии, въпреки че бе
във връзка с няколко известни холивудски актриси. Провъзгласен е
за гейсимвол – нещо, което по онова време в пуританска Америка
е истинска ерес. А като се прибавят фетишът на кожата
и моторите, Дийн си е един истински хулиган за времето.
Твърдят, че красивото американче си падало не само по фусти,
а и по представители на силния пол, въпреки че мечтата му
била да „склони глава в скута на жена“. Той наистина е имал 
връзки с мъже, дори се говори, че е бил влюбен в своя най-голям
конкурент по онова време – Марлон Брандо. В същото време се
носят приказки как гасял фасовете в телата на партньорките
си. Просто мит или обяснение за бунтарския му характер?
Джеймс е номиниран за „Оскар“ два пъти след смъртта си
– абсолютен рекорд в Холивуд. Значи момчето си ставало
отвсякъде за киното. А иначе загадка си остават и резултатите
от последните заключения на следствието около трагичната
му кончина. Според тях причина за нея не е била превишената
скорост… Още една тайна, за която никога няма да разберем
истината. „Мечтай, сякаш ще живееш вечно. Живей, сякаш ще
умреш утре!“ Или за по-лесно – остани си вечно млад!

Дръзкият бунтовник
Известната сцена от „Бунтовник без причина“, където Джеймс, подпрян на 

своя мотор, пали цигара и гледа с празен и безразличен поглед в камерата,

докато дясната му вежда е повдигната в рокерски фасон, влиза в антоло-

гията на световното филмово изкуство. И такъв, млад и пълен с физическа

сила, умира така, както и живее – нарушавайки правилата, причина, заради

която никога няма да бъде забравен.

19. Мадона19. Мадона

Страницата подготвиха Фани БЛАГОЕВА и Ивайло ТОДОРОВ

(
р

)
(К

р
а
й
)

20. Джеймс 20. Джеймс 
ДийнДийн
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По светаПо светаПо света

„Д
нес е най-щастливият ден в живота ми – след цяла
седмица престой в Индия най-накрая се изкъпах. На-
мерих бира и някаква храна на място, което минава
що-годе за чисто, ако го сравним с бюфета за бър-

зи закуски на пернишката гара. Сега имам толкова поводи за
радост – изкъпан, седя и пиша в интернет клуб, намиращ се
само на 30 метра от хотела, в който съм отседнал (а не на
5 километра, както беше предишния ден). При това скорост-
та, която предлага, е съвсем задоволителна като за 50 сто-
тинки на час. Докато имам „силички“, ще се опитам да опи-
ша каквото съм видял досега. 

ПРЕДПОЛАГАМ, ЧЕ ДУМАТА „КОШЧЕ“ ЛИПСВА В ИНДИЙ-
СКИЯ ЕЗИК. Всеки хвърля боклуците си, където свари. Съвсем
нормално е някой индиец да излезе ненадейно от вкъщи и да
излее помията си в краката ти. Улиците приличат на безкрай-
но дълго бунище, „разцепено“ от проправящите си път мину-
вачи. Все пак мръсотията е ограничена от бордюра, където
минава канализацията. А в зловонните є води спокойно може
да се види плуващо лайно, надбягвано от плъх. 
Придвижването е възможно само в средата на улицата. Сред

хиляди колела, просяци, рикши някак си се промъкваш. Разби-
ра се, трябва внимателно да гледаш къде стъпваш, за да не
се подхлъзнеш в локва от повръщано или в храчка от сдъв-
кан тютюн. Отграничените от канала с лайната тротоари са
практически непроходими. Освен с купища боклуци те са оку-
пирани и от спящи и неспящи просяци. И ако по случайност
ти се удаде да прекосиш някой тротоар, то това ще ти се
стори най-неравното място в Индия – по-неравно от естест-
вените природни форми тук.

ТОАЛЕТНА Е ВСЯКО МЯСТО, КОЕТО НЕ Е РЕСТОРАНТ. На по-
оживените места са построени П-образни „отходни помеще-
ния“ с основа метър на метър и 3 стени, високи по 2 ме-
тра. Врата няма, така че е трудно да се „влезе“ вътре. Прос-
то там се намира „езерце“, в което се чишка от метър дис-
танция.
В природата на индиеца е да е мръсен, много мръсен. Дори

чистите индийци изглеждат мръсни. Иначе май не са лоши
хора. Винаги съм се чудел защо Китай бълва толкова много га-
дни стоки. Сега ми е ясно. Правят ги за индийците. Тук мага-
зин за каквато и да е маркова стока не съществува. Само ня-

ПИСМО ОТИНДИЯ

ЛюбЛюбЛюбЛюбЛюбЛюбЛюбЛюбЛюбЛюбюбо по поо поо пппо по по по предредддедеддедедддередредредредредрредредредередредредредредредредредр др ддд Т ТаТа Та Т Т Та ТаТТаТаТаТаТаТаТаТаТаТаТаТаТаТаТаТТаТаТа ТаТаТаТадждждждждждж дж дджждж дждждждж дджждж дж ддждждждждджждж дддддддд МахМахМаМахМахМаххМахМахМахалалаалал ал алал – т– т– т– т– т– т тттууриуриуриуриуриууриуриурууруруррурурурууру стистистистистистичесчесчесчесччессческататткаткатттккатката еа еаа еа ееа емблмблмблбмблмблмблмблемаемаемаемамемааемаемамаема нананаа на нана Ин Ин Ин ИнИнИнИнИнндиядиядиядидиядиядиядиядиядиядияддддд

ТЕКСТЪТ, КОЙТО ВИ ПРЕДСТОИ ДА ПРОЧЕТЕТЕ, Е ЕДНО ПИСМО, НАПИСАНО ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ДНИ ОТ ПРЕСТОЯ НА АВТОРА 
ЛЮБОМИР БРЕСТНИЧКИ В ИНДИЯ. ТО ИМА СМИСЪЛ НА ДОКУМЕНТ, РАЗКРИВАЩ ПЪРВОНАЧАЛНОТО СТЪПИСВАНE И КУЛТУРНИЯ ШОК, 
КОЙТО ПРЕЖИВЯВА ВСЕКИ ЕВРОПЕЕЦ, ПОПАДНАЛ ТАМ. ПРЕОДОЛЯЛ УСПЕШНО ПЕРИОДА НА АДАПТАЦИЯ, ЛЮБО ДНЕС ВЕЧЕ ТВЪРДИ, ЧЕ: 

„ИНДИЯ ПРОМЕНЯ ХОРАТА И ГИ КАРА ДА Я ОБИЧАТ. ПЪРВОТО НЕЩО, КОЕТО МИ СЕ ПРИИСКА ДА НАПРАВЯ,
КОГАТО СЕ ПРИБРАХ У ДОМА, БЕШЕ... ПАК ДА СЕ ВЪРНА В ИНДИЯ.“ 
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какви странни предмети с неизяснено предназначение, които го-
нещите/преследващите те търговци описват като „вери найс“. 
Само си дай вид, че се оглеждаш търсещо наоколо, и веднага 
ще бъдеш обграден от тълпа услужливи индийци, които само 
чакат знак, за да помогнат с нещо и да изкарат някоя рупия.

ПЪРВА СРЕЩА С НЕИЗВЕСТНОСТТА, ИЛИ 30 рупии = 1 лев. 
Сигурно след прочетеното дотук няма да се изненадате, че ле-
тището в Делхи е бледо подобие на Бургаското. С тази раз-
лика, че пистата е малко по-голяма и, естествено, има мно-
оого самолети. След кацането не съм много доволен от тази 
гледка. Бързам да се махна от това място. Излизам и... попа-
дам в хаоса. Сега като се замисля, това беше най-човешкото 
място, което съм видял в Индия. Като изключим един голям 
универсален магазин, приличащ на базара под НДК. Стоките 
обаче бяха само китайски. От летището хващам предплатено 
такси, което директно трябва да ме закара до централната 
жп гара на столицата Делхи. Шофьорът раболепно спира пред 
едно туристическо бюро и обяснява, че гарата е затворена 
през нощта и ако искам да си купя билет, мога да го напра-
вя единствено от това денонощно  бюро. Там няка-
къв току-що събудил се мърльо (часът е към 2 през нощта) 
ми иска 3600 рупии за билет. 
Иска парите доста настойчиво и голяма услуга ми прави 

май. Доста резервиран към неговата услужливост, аз реших 
да отида на гарата, където да си помисля до сутринта за-
къде да пътувам. Изведнъж оня разярен се развика Don’t play 

this game here – get out! Доволен, че се отървах от неприят-
ния принудителен разговор, продължих с таксито към гара-
та. Тя е голяма колкото тази в Каспичан. Вместо чакалня 
пред нея се е ширнала нива, на която хиляди индийци спят, 
завити с мръсни завивки. Направо няма къде да се стъпи. Аз 
и Емил – моят спътник, който не говори английски, слизаме 
от таксито. Веднага сме обградени от десетки съмнителни 
типове, които много искат да ни помогнат. Всички твър-
дят, че билети няма, но има туристическо бюро (друго), къ-
дето може да се направи нещо. Всеки от тях ни дърпа и 
води някъде, там някакъв друг казва нещо друго и така, до-
като не виждам табела на английски, която препоръчва да не 
се говори с хора, които предлагат помощ. И още: че прави-
телството не носи отговорност, ако чужденец стане жерт-
ва на престъпление. Това мое преживяване е тема за друг 
разказ. В крайна сметка намираме билетите, които изненад-
ващо струват само 2000 рупии, при това за клас Sleepers!
Как се купува билет, няма да обяснявам, но за да добиете 
представа, ще кажа, че е малко по-сложно от попълването 
на данъчна декларация. 

„БЕЗ ПРОЗОРЕЦ, БЕЗ ВРАТИЦА...“ Влак и билети за Калку-
та има на другия ден. Само 15 часа чакане и – готово. Вече 
ми е ясно, че без хотел няма да оцелеем. След „борба“ с де-
сетки помагачи посред нощ се оказваме в туристическо бюро, 
ситуирано под единствената улична лампа на километри нао-
коло. Там един „услужлив“ човечец, който впрочем искаше да 
ни продаде билетите за влака до Калкута за 2700 рупии, ни 
намира хотел за 1200 рупии стаята (45 лева) – „вери найс“. 
Една велорикша ни натовари и закара до хотела срещу 10 ру-
пии (30 стотинки). Оказа се, че разстоянието е около 300 
метра, но сами нямаше никога да го намерим нито с карта, 
нито с gps със спътникова снимка, а още по-малко с визит-
ката, която получихме.
Хотелите в Индия не се ремонтират. По стените им може 

да се види историята на кулинарните и хранителните подви-
зи на всички подвизавали се тук преди теб.
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Подовете по правило са от мрамор, покрит с 2 мм прах. По-
ловината от стаите в „хотела“ нямат прозорци. В други има
имитация на прозорци – демек две непрозрачни завеси, покри-
ващи два квадрата тухлена стена. Ако има прозорци, не очак-
вайте да зареете любознателен взор през прозрачно стъкло.
Тази функция тук е „иззета“ от непрозрачна, съвсем леко про-
пускаща светлина форфирана пластмаса. 
Чаршафите са отпреди 10 години. Сменят се само, когато се

скъсат. От време на време индийски вдовици ги перат на ня-
кой канал, без да използват сапун. Банята е една мръсна кофа
с вода под чучур. Топла вода за пръв път виждаме днес. В пре-
дишния хотел водата идваше с помпа от Ганг и по минерални
показатели сигурно доближава тази от Перловската река.

„ВЕРИ НАЙС СЛИЙПИНГ БЕГС!“ Много е важно човек да
има спален чувал в Индия, много. Аз за съжаление си бях заб-
равил моя. Реших да си купя. 
Вече знам, че 30 рупии са равни на 1 лев. И че само за де-

сет от тях индийците са готови да направят каквото поис-
каш, стига да не трябва да жертват живота си. Та попитах
един от търговците за спален чувал. Той веднага решително
ме поведе към оживено кръстовище и ме настани до една кра-
ва, която спокойно си акаше сред колите. Изчезна за малко и
когато се появи, го следваха още двама индийци, всеки с по
3–4 модела найлонови торби в ръце. Убеждаваха ме, че това
са спални чували, цената на всеки от които в български пари
вървеше от 60 лева нагоре. Аз, естествено, изобщо не влязох
в спор, само им обърнах гръб и си тръгнах.
След 5–6 часа излязох от „хотела“ и гледам оня, първия, дре-

ме срещу дупката на вратата. До него два „вери найс слий-
пинг бегс“. Първият – найлонов чувал с качулка за главата,
при това отговаря на ръста ми. Направо удивително, защото
индийците са природно къси и спалните им чували ми стигат
до раменете. Вторият – приличен, даже много приличен. Вмес-
то найлон от вътрешната страна има полар, което почти
ме разплака от кеф. „Вери найс – 3000 рупии.“ Само се обър-
нах и тръгнах по улицата. Оня ме настигна с повторна офер-
та от 1000 рупии. След кратка лекция, с която му разказах,
че в моята страна тоя чувал струва 500 рупии, се стигна до
сделка. Още ме е яд, че май се прекарах, но за 18 лева чува-
ла си го биваше. Взимам го, а оня ми иска бакшиш, трябвало
да плати на информаторите, дето му помогнали да ме намери.
Пари повече не взе. Но тук всички искат бакшиш. За всичко.
Даже и когато вече си им дал. Изтъкват доста интересни
причини. Например шофьорът на таксито (такси, не рикша)
ми поиска 20 рупии, за да си платя паркинга на гарата, къде-
то той чака за клиенти! Бакшиш не получи, но получи спон-
танна невъздържана ругатня, на която много се зарадва. Вър-
на си го – прекара ме с 50 рупии над стандартната тарифа,
както се оказа после.

БЕЗ ПЪТНИ ЗНАЦИ Трафикът по централните софийски
улици в час пик е като неделен ден на траур в Индия. В тоя
хаос от коли обаче задръстване няма. В Индия не видях све-
тофари и пътни знаци. Колите са много, движението е бав-
но, равномерно и изключително спокойно. За да бъде възмож-
но придвижването, освен благия характер на шофьорите за-
слуга имат и хилядите регулировчици, които се грижат за
реда на пътя. 
Такситата са индийска марка HM EMBASADOR CLASSIC (тукC

е мястото да кажа, че в Индия всичко е super или r super 

deluxe, или premium). Та това име леко ме развесели. Кола-
та прилича на мнооого стар москвич от 50-те (от ония

овалните). Но е в прекрасно
състояние. Всъщност око-
ло 70% от колите в Индия
са точно този модел, а ос-
таналите са японски марки,
които, предполагам, се про-
извеждат някъде тук. Ха-
осът в уличното движение
се допълва и от хиляди мо-
тори (съвсем истински, не
скутери), цената на които
не надхвърля 800–1000 лева
за возило. Бензинът е мал-
ко по-малко от 1,50 лв. за
литър.
Целият обществен транс-

порт е дотиран от държа-
вата. Бях безкрайно доволен
да плащам по 2 рупии (5–6 стотинки) за курс на метро в
Калкута. Влаковете също са много евтини – по 50–60 сто-
тинки на 100 километра. Това е цената за возене в конски
вагон, където тълпата така плътно се „настанява“, че по-
следните десетина пътници висят в движение навън от вра-
тите с риск за живота си. Два пъти вече пътувах по този
начин. И макар че влакът не е „влакът стрела“ – 100 кило-
метра се взимат за повече от 3 часа, преживяването е екс-
тремно. Каквато е и всяка минута от пребиваването ми до
момента тук.“

Текст Любомир БРЕСТНИЧКИ

Снимки Автора

овалните) Но е в прекрасно

стотинки) за курс на метро в
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ГОРАН БРЕГОВИЧ БЕШЕ ТУК

СпектърСпектърСпектър

Л
егендата на балканска-
та музика Горан Бре-
гович беше у нас със 
своя Оркестър за сват-

би и погребения, за да изнесе 
двучасов концерт в столич-
ния Най клуб. Верен на тра-
дицията си, сръбският музи-
кант отново включи в изпъл-
ненията български певици от 
ансамбъл „Филип Кутев“. Сес-
трите Людмила и Даниела 
Радкови са част от концерт-
ната програма на световноиз-
вестния композитор на фил-
мова музика. Като една от 
последните им съвместни изя-
ви е концертът на Горан Бре-
гович пред 25 000 публика в 
парк „Араукано“ в чилийската 
столица Сантяго. Музикан-
тът, който постоянно кон-

центира от  Линкълн център
и престижни сцени до бузу-
ки бар и градски площад, смя-
та, че няма друг композитор,
който да се забавлява като
него. През октомври ще има
концерт в Сибир. В България
дойде от Канарските остро-
ви, а още на другия ден от-
пътува, за да представи опе-
рата си „Кармен с щастлив
край“ в Португалия. 
Заедно с Горан Брегович за 

концерта му в Най клуб у нас
пристигна и неговият проду-
цент Радомир Марич, органи-
зирал през миналата година
два концерта на Rolling Stones

в Сърбия.  
Стотици фенове пяха заед-

но с магнетичния музикант,
потънали всеотдадено в без-

брежността и дълбочината на
балканската музика. Освен по-
знатите „Едерлези“, „Калаш-
ников“, „Във вагона на смър-
тта“, „Месечина“ Брегович за-
радва възторжената българска
публика и с много нови парче-
та, обединяващи звуците на
циганските духови инструмен-
ти и традиционната българска
полифония с рок акцент. 
„Щастлив съм, че съм ком-

позитор и че езика на му-
зиката, на който аз говоря,
го разбират всички, за разли-
ка от езика на политиката
– сподели Горан Брегович на
пресконференция няколко часа
преди концерта. – Музиката
е първият човешки говор и
преди да се знае за българ-
ската политика, се е знаело

за Мистерията на български-
те гласове.“
Каза още, че музиката е

като солта – не ни е жизне-
но необходима, но оправя вку-
са на живота ни. Балканската
определи като Франкенщайн,
чиито части понякога си пас-
ват, а друг път – не. За ком-
позициите си каза, че са сбор
от всички балкански ритми, и
си призна, че най-много „кра-
де“ от българските. 
На въпроса винаги ли разчи-

та на таланта си, Горан Бре-
гович отговори: „Талантът е
като паста за зъби; ако не го
изстискваш, не излиза. Аз ра-
ботя по поръчка; ако ги няма-
ше поръчките, нямаше да ги
има шедьоврите на Леонардо
и Моцарт.“
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През вселената на „Бийтълс“
Няма по-прекрасна идея от тази за мюзикъл по песни на „Бийтълс“. Джули

Теймър обаче стига още по-далеч. Режисьорката на „Фрида“ изгражда сюже-

та на филма си „През вселената“ по текстовете на ливърпулската четворка. 

Дори част от героите в техните песни са герои и в самия филм.

Той проследява любовната история между англичанин и американско момиче

през 60-те години. Джуд и Луси минават през различни изпитания и жертви 

във времето на децата цветя и войната във Виетнам. Теймър отново пред-

лага уникално зрелище с пъстри цветове и костюми (с номинация за „Оскар“), 

а на моменти съчетава игрално с анимационно кино. Тя кани отново Салма

Хайек, този път за малка роля, а като LCD гуру с коремче се подвизава Боно 

от U2. Ако сте маниаци на тема „Бийтълс“ или на смайващата хореография,

няма как да пропуснете изданията на този филм на Blu-ray и DVD.y

„Септемврийски 
години“
Даян Кийтън изпълнява ролята 

на прекалено загрижена за свои-

те дъщери майка в тази роман-

тична комедия. Тя се гордее със 

своите енергични и самоувере-

ни дъщери. Затова взима при-

сърце техния... любовен живот.

Притеснена, че най-малката

няма да се омъжи и ще направи

същите грешки, каквито е на-

правила тя на младини, Дафни

решава да є намери идеалния го-

деник и евентуален съпруг. За-

това пуска обява в интернет. 

Но това предизвиква пореди-

ца от катаклизми в семейство-

то. Свръхпокровителствената

и нетърпяща възражения майка

ще получи своя добър урок, пък

и, току-виж, открие и подходя-

щата си половинка.

„Всяко удоволствие 
се заплаща“
Три истории се преплитат в то-

зи безмилостен, забавен и секси

трилър, чието мрачно действие 

се развива в подземния свят на 

Лос Анджелис. Един професор по 

психология ще открие смущава-

ща тайна – съпругата му си има

любовница. Дафни е наркоман-

ка, която отчаяно се нуждае от

пари. Затова тя измисля план да

отвлече красивата говорител-

ка на богат и могъщ култ Кейси.

Но когато е предадена от своя 

братовчед Дейл на безскрупул-

ния водач на култа Марвин, Даф-

ни осъзнава, че играта е ста-

нала смъртоносна. По петите є

тръгва наемната убийца Мар-

си, която няма да се спре пред

нищо, за да открие и елиминира 

похитителите на Кейси.

„Монти Уолш“
Времената се променят, но ня-

кои хора отказват да се под-

дадат на тези промени. Сред

тях е Монти Уолш (Том Селек)

– последният каубой, отстоя-

ващ каузите на Дивия запад в

този елегичен уестърн. Ува-

жавай себе си и другите. Бъди

ведър, бъди честен, бъди сво-

боден. Това е кодът, по който

живее Монти. Най-близки до

сърцето му са неговият стар 

приятел Чет Ролинс и прости-

тутката Мартин (Изабела Ро-

селини). За Уолш, да бъде кау-

бой, не е просто работа, а на-

чин на живот. Последният ка-

убой се опитва да запази жи-

вота, който познава и обича,

докато новата ера изтласква 

такива като него в сметище-

то на историята.

„Офицери и пешки“
Този филм засяга болезнени за

американците теми. Най-вече

за безсмислието на войната, от 

която политиците винаги се оп-

итват да спечелят. Вдъхнове-

ни от пламенните изказвания на 

своя професор идеалист, двама

студенти заминават да се сра-

жават в Афганистан. Професор

Мейли (Робърт Редфорд) е раз-

вълнуван, но и объркан от тяхна-

та постъпка. Изпълнен с угризе-

ния, той се заема да вкара в пра-

вия път най-непокорния си сту-

дент. Междувременно във Ва-

шингтон сенатор Ирвинг (Том

Круз), който има претенции към 

президентския стол, се готви да 

разкрие нова стратегия за вой-

ната в Афганистан на известна 

журналистка (Мерил Стрийп). Тя

обаче отказва да му повярва.
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„Без пощада“ 
Един шеметен екшън за живота на мъж, 

минал през всички кръгове на ада. Том Ме-

рън е женен, с две деца. Никога през живо-

та си не е имал проблеми със закона... до

деня, в който получава странно телефон-

но обаждане. Звъни му неговият приятел 

Джак Кели – уважаван адвокат. Той крещи 

в слушалката за помощ. И Мерън чува как

го убиват. Последните думи, изречени към

убиеца, са… адресът на Мерън. Ужасеният

мъж грабва децата си и изчезва от вкъщи. 

Минути по-късно пред дома му спира кола.

Ясно е, че търсят него. Оказва се, че по-

лицията издирва Мерън за убийство. А по

петите му е неизвестен мъж, който иска 

само едно – да го убие.

„Нов живот“
Още една книга с автобиографични елемен-

ти на гениалния Орхан Памук. От книгата 

тръгва дълъг път, по който потегля един

млад човек. Животът разтваря страници-

те си пред него – воден от любов, жажда

за знание и копнеж за върховната истина,

героят търси своя ангел, който ще му раз-

крие смисъла на мирозданието.

Пътят към истината като път към себе

си, болката и ликуването на човека, осме-

лил се да погледне открито към съкровени-

те тайни на душата си – пресъздадени от 

вдъхновеното перо на Памук.

„Време за бягство“
Една жена се опитва да започне нов живот,

след като не случва на успешен брак. Очаква-

нията на Сара Гарет, че военният прокурор,

за когото се е омъжила, ще бъде прекрасен

съпруг и баща, не се оправдават. Педантичен 

и жесток, той превръща живота є в ад и Сара

решава да вземе детето и да го напусне. Без 

приятели и роднини, тя е принудена да потър-

си помощ от почти непознат мъж. Снайпе-

рист от редиците на морските тюлени, Чейс

Макафри все още преживява мъчителните

спомени от тежкото си детство. Затова не

може да не се отзове на молбата за помощ 

на Сара. Привличането помежду им е силно, но

дали ще имат сили да се изправят срещу уни-

щожителната ярост на изоставения съпруг?!

„На юг от границата, 
на запад от слънцето“
Още един гениален текст от най-популяр-

ния японски писател Харуки Мураками. Той

изплита поредната си изящна литературна

главоблъсканица, този път без характерни-

те му фантастични елементи, предлагайки 

затрогващ и честен размисъл за природата 

на любовта. Хаджиме се влюбва още в на-

чалните класове в едно момиче. За жалост

то изчезва от живота му, когато семей-

ството му се мести в друг град. Младежът

завършва гимназия, университета, жени се

и започва собствен бизнес. Все пак не може

да забрави първата си любов и ето че годи-

ни по-късно тя се появява отново, все така

красива и пълна с много тайни.

„Призраците 
на Гоя“
Този роман на известния драматург, сце-

нарист и писател Жан-Клод Кариер, напи-

сан заедно с големия режисьор Милош Фор-

ман, е основата за последния им сценарий. 

Той пресъздава един отрязък от живота 

на великия испански художник Франсиско

Гоя, преплитащ религиозни страсти, любов,

предателства, заблуди и илюзии и една бу-

рна любов. Тя припламва между музата на 

Гоя, обвинената в ерес Инес, и нейния ин-

квизитор Лоренсо Касамарес. Притеснен

от чувствата си, Лоренцо бяга във Фран-

ция. 15 години по-късно той се завръща в 

Испания, преобразен в яростен защитник

на революционните идеали.

„Райт 3“
В продължението на „По следите на Вер-

мeер“ животът и изкуството се пресичат

със смъртта и опасността. Трима малки де-

тективи са въвлечени в нова художестве-

на мистерия. Този път тя е свързана с ар-

хитектурния шедьовър на Франк Лойд Райт

– Роби Хаус. Докато шестокласниците се

опитват да предотвратят разрушаването 

на прочутата къща в Хайд парк, се случват 

зловещи неща: тайнствени гласове доли-

тат отвътре, сенки се движат иззад вит-

ражите, дори покривът се размърдва. Извед-

нъж добронамереният проект за художест-

вена реставрация се превръща в страхови-

то търсене на призраци, скрито съкровище

и послание, оставено от самия Райт.

Страниците подготви 
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Classics Forever
Заглавието на тази луксозна колекция говори само 

за себе си. В нея наистина са събрани популярни и

обичани класически композиции, които всеки би мо-

гъл да познае без много усилия. Началото е пове-

че от тържествено с увертюрата от балета „Кар-

мен“ на Бизе. Следват унгарските танци на Брамс, 

валсове на Шопен и шедьовърът на Йохан Щраус „На 

синия Дунав“. Сред другите бисери в този диск са 

фрагменти от най-популярната опера на Чайковски

– „Евгений Онегин“, на Моцарт – „Сватбата на Фи-

гаро“, както и от „Севилският бръснар“ на Росини. Е, 

има по нещо и за любителите на балета – изпълне-

ния от „Лебедово езеро“ и „Лешникотрошачката“. На-

истина и 20-те композиции са идеални за озвучаване 

на празнични поводи и някоя романтична вечеря.
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Доста са приликите между тази 

пиеса и „Шведска защита“. И

в двете на мушката на режисьор-

ите е реалити формата и съпът-

стващите я сътресения, а героите

са принудени да се борят за шеф-

ско място в първия случай и за пари

– във втория. В единия случай обаче

има убийствена ирония и перфект-

ни актьори, а в другия – извест-

на тромавост на постановката и 

плахост на актьорите. Мила Бан-

чева наистина полага много уси-

лия, за да влезе в ролята на отча-

яната Глория (така добре изигра-

на от Джейн Фонда в едноименния

филм). Все пак актрисата е пре-

калено млада и на моменти изпит-

ва трудност в пресъздаването на 

това чувство на тотална обрече-

ност, заради което си готов да се

простиш с живота си. Неубедите-

лен е и нейният партньор и екзеку-

тор Мартин Гяуров. Далеч по-добре

се представя една от конкурентни-

те им двойки за голямата награда

– Калин Врачански и Лилия Марави-

ля. Най-вече Маравиля, която поми-

та всичко като истинско кълбо от

нерви. Заради неистовата є игра

нейната героиня засенчва остана-

лите. Иначе спектакълът на Здрав-

ко Митков има своя потенциал, но

той остава реализиран наполовина.

Вярно, режисьорът е насочил енер-

гията си в това да изобличи пра-

вилата на една мръсна и жестока 

игра, в която няма печеливши. Но не

среща нужната подкрепа от стра-

на на повечето актьори, задъхани

от хореографията и тежката дра-

матургия.

Младото попълнение в театър

„Българска армия“ загатва по-

тенциала си с тази чудесна пиеса 

на Пиер Мариво. Мариво е от онези

класици, които незаслужено са рядко 

поставяни. А той е майстор на зап-

литането на сложни сюжети от лю-

бовен характер. Такъв е сюжетът и

на тази пиеса, играна за първи път 

през далечната 1730 г. В нея гос-

подарка и слугиня разменят места-

та си, за да може първата да огле-

да своя бъдещ жених. Той пък прави 

същото със своя слуга. Получава се 

своеобразна комедия от грешки. Ма-

кар че режисьорът Красимир Спасов 

твърди, че пиесата не е чиста ко-

медия. Самият Мариво е създател 

на един оригинален жанр – любовно-

психологическа комедия. Затова, ос-

вен че забавлява, пиесата му пред-

ставя поразяващия ефект от връх-

летялата ненадейно любов, често

разбиваща сърцата на неподгот-

вените за нея млади души. Е, в слу-

чая финалът далеч не е трагичен и е

съвсем по Шекспир (негов сонет под

музикален съпровод звучи в изпъл-

нение на всички актьори). Може за

някои този финал и да е прекалено

предвидим, може героите на момен-

ти да са прекалено многословни, но 

пък това не разваля удоволствието 

от гледането на тази постановка.

Няма фарсови ефекти, нито излишно

театралничене. Младите актьори,

някои още незавършили НАТФИЗ, са

прелестни и заедно със сценограф-

ката Марина Райчинова заслужават 

само поздравления!

Като от удар с чук – точно такова е усеща-

нето, когато гледате тази постановка на

Малък градки театър „Зад канала“. Заслугата

е на испанеца Жорди Галсеран, един от най-по-

пулярните драматурзи в момента, чиито пие-

си провокират и смайват със своята оригинал-

ност. Може би най-известна от тях е „Мето-

дът Грьонхолм“, поставена у нас под заглавието 

„Шведска защита“. Галсеран е достоен продъл-

жител на Хичкок, затваряйки героите си в един

офис и нагнетявайки напрежението с всяка из-

минала минута. В случая те се борят за поста 

мениджър на мултинационална компания. Но на-

истина се борят със зъби и нокти, излагайки на

показ мръсното си бельо и най-долните си импул-

си. Пиесата поставя болезнените въпроси, до-

къде си готов да стигнеш в преследване на го-

лямата цел и можеш ли да загърбиш скрупули-

те си? И още по-важния – добър манипулатор ли 

си? Защото четиримата герои се оказват пи-

онки в една перверзна игра, която много напом-

ня методите на провокация в до болка познати-

те ни реалити шоута. Режисьорката Бина Хара-

лампиева споделя, че е била шокирана и очарова-

на от текста на тази „зловеща и смешна пиеса“

и е изгаряла от желание да го постави на сцена. 

Тя изгражда перфектната клаустрофобична ат-

мосфера и поддържа чувството на несигурност

до изненадващия финал. Идеята за скритите ка-

мери, които засилват съспенса в най-важните

моменти, още повече ви кара да се чувствате

като зрител на Big Brother. Но най-важният коз

на Харалампиева е железният актьорски квар-

тет, убедителен при всяка размяна на реплики и

при всеки... удар под кръста.

Страницата подготви Ивайло ТОДОРОВ

Îùå ïî-òâúðäî „äà“

Ñðåäíà ðàáîòà

„Игра на любовта и случая“

с ц е н а

Òâúðäî „äà“

„Шведска защита“

„Уморените коне ги 

убиват, нали?“
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НА ГОСТИ НА СВЕТЛА ИВАНОВА
Как от певица тя се превърна 
за малко в дизайнер

ИМИДЖЪТ НА ВАШИЯ ДОМ
Или как се организира прос-
транство по лесен начин

ГЛАДЕНЕ ПО КОНЕЦ
Или защо ютията няма
да излезе от мода?

НОВАТА ДВОЙКА СЛУГА–ГОСПОДАР
Или трудният избор на домашна 
помощница

В ГРАДИНАТА ПРЕЗ АПРИЛ
Време е да засадите граха, 
морковите, зелето и...

САГАНАКИ 
по Антимус Георгиадис
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Д
ори когато трябва да се 
изяви като кендо боец в 
клипа към песента „Оби-
чам те дотук“, тя взима 

няколко урока и всички са убе-

ДД
дени, че Светла наистина тре-
нира бойни изкуства. Може би 
затова толкова бързо постигна 
успех – песните є са достатъч-
но популярни, а видеоклиповете 
є често се появяват по MTV. 

„Наистина се чувствам полас-

кана, че излъчват мои клипове по 

MTV. Но за мен това не беше са-

моцел. Все пак става въпрос за 

музикален канал с определен фор-

мат. Не трябва да правиш песни 

според формата на MTV, трябва 

да правиш песни според това, как 

ги усещаш, какво искаш да изра-

зиш с тях и най-вече песни за Бъл-

гария. Хубавата песен няма зна-

чение къде се е родила, тя се оце-

нява“ – споделя Светла. Във “

време, когато различни „музи-
кални идоли“ се опитват да на-
правят своя пробив, тя успя 
да превърне в реалност това, 
за което повечето изпълнители 
могат само да мечтаят. Обяс-
нението є – изпраща послание 

с песните си, залага на качест-
вото и не обича да прави ком-
промиси. Точно като

ВСЕОБЩАТА ЛЮБИМКА 
ЛИЛИ ИВАНОВА 

„Тя е един от изпълнителите, ко-

ито подават ръка на следващото

поколение, затова я уважавам“ – 
признава Светла.аа
Докато у нас продължава да

е в сила правилото хора, кои-
то не разбират от нещо, да
го вършат, при Светла Ивано-
ва е точно обратното. Все пак
тя се гордее със своите му-
зикални продуценти от Blue S 

Records, благодарение на които
прави качествени неща. Призна-
ва, че се е обградила от екип
от хора, специалисти в отдел-
ните области. Ето, продуцент
на първия є албум е Момчил 
Колев. Другото, което я от-
личава от останалите българ-
ски певици, са многото ремикси
на нейните песни. „Според мен

една хубава песен може да се сви-

ри както на купон – с една кита-

ра, така и в различни други стило-

ве. Затова залагам на ремиксите

то не стигат да изразиш всичко,

което искаш, затова се старая да

визуализирам добре всяка своя пе-

сен.“ Факт е, че всеки неин ви-
деоклип се превръща в събитие.
Такъв е и последният „Някъде
там“, дело на режисьора Васил 
Стефанов. Нали се сещате за
оня рефрен на Тодор Колев

„ДЕТЕНЦЕТО 
С МЕЧЕНЦЕТО В РЪЦЕ“ 
Е, Светла разиграва нещо по-

добно в този клип, който всъщ-
ност илюстрира една любовна
история. А иначе самата изпъл-
нителка ще се появи редом до
Тодор Колев в новия филм на
Иван Ничев като... фолкзвезда.
Самото мече също е вече дос-
та популярно (справка – кори-
цата на БЕЛА). Светла разяс-
нява, че то е един мил жест
към почитателите є и сега се
продава заедно с DVD, в кое-
то са събрани най-добрите є
видео клипове. 
Освен че има усет в подби-

рането на песни и в тяхно-
то видеозаснемане, със същия
нюх Светла може да се похва-
ли и по отношение на избора
на мебели

ЗА НОВАТА СИ КЪЩА 
Тя ме посреща усмихната, до-

като наоколо довършителните
работи текат с пълна сила.
„За мен мебелите са сериозна ин-

вестиция, затова подбрах таки-

ва, които да издържат проверка-

та на времето. Идеята ми е да се

предават от поколение на поколе-

ние“, разказва тя. “

Мебелите са доставени от

ничка Емилия Геновска помага в
избора на Светла. „С нейна по-

мощ успешно съчетах някои ста-

ри мебели с нови“, не крие задо-“

волството си домакинята. Тя
ме развежда из дневната, къде-
то всяка вещ е подбрана лично
от нея. Разбирам, че обича аро-
матните свещи, които са на-
всякъде. „Когато не паля камина-

та, поставям повече свещи пред

нея“ – откровеничи певицата.“

Над камината и шкафа в хола
тя е решила да сложи огледала,
защото картините стесняват
пространството. Но иначе за
другите места вече е подбрала
картини на по-стари автори,
с по-романтични мотиви. Все
пак сме в дома на една певи-
ца и затова питам за студио-
то, където ще записва бъдещи-
те си хитове. Разбирам, че то
се довършва в момента и ще
бъде в модерен стил със специ-
ална звукоизолация. Там Светла
възнамерява да репетира и да
се вдъхновява. Всъщност сту-
диото е разделено на две и в
другата му част ще има кар-
диоуреди. Светла, която живее
здравословно, любителка е на
йогата и ми обяснява, че

НЕ ЯДЕ ВРЕДНИ НЕЩА 
предпочита да тренира в ис-
тинска фитнес зала, затова
уредите няма да са много. След
като съм разгледал всичко и я
поздравявам за добрия вкус, пи-
там кога ще бъде голямото ос-
вещаване на новата є придобив-
ка. „Съвсем скоро, като окача и

картините“ – усмихва се тя.

на  г о с т и

Текст Ивайло ТОДОРОВ   Снимки

МОДЕРНОТО ЛИЦЕ НА 
БЪЛГАРСКАТА ПОП МУЗИКА 
– ЗА МНОЗИНА ТОВА Е 
СВЕТЛА ИВАНОВА. ЗА ДРУГИ 
Е ИЗПЪЛНИТЕЛКАТА, КОЯТО 
ОБИЧА ДА ИЗПИПВА НЕЩАТА 
ДО НАЙ-МАЛКИЯ ДЕТАЙЛ.

ц

кога само текстът и изпълнение-

к

на фирма STOL, чиято собстве-
к к

МУЗИКАТА НА НЕЙНИЯ ДОМ
– обяснява певицата. – Но поня- Италия и Испания. Повечето са

Светла
Иванова 
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пезпезппппп ариариаририиаа иятаята на нааана Св СвСвСвСвСвСвСв  СвСв Свв ССв вСС етлетлетлтлетлетлетлетлетлетлетлетлтеет а.а. аа. а.а. а.а.а. ааа.аа.

ТаТаТаТаммТаТТ  т тятятятя е ее е  е подподподподпододредредредредедедеддедедедедедредеддедедееддеедддддилаилаилаилаилалалаилаилаилаилаллл  ня ня ня няня ня ня няняяяяянян -------

колколкоколололколко кок скъскъскъскъскъпипи пипи за заз ненеееяеяеяеяеяеяеяеяеяееяееяеяеяееяеяееееееееееееяеее  снснснснсн сн снсн сн сн снснснн с им-им-имим-имим-им-им-им-им-им-имим-имимиим--

ки ки ки и и кики в рв рвв рв амкамкмки ии ии ии  ун унникикиккакакакакаккакакааккккаккккиккк ленленленленленленленленленленленлеенеенененненлеленлененл нене   

сресресресресреесрсребърбърбърбърббъбъбъ ен ее серсерсесесесервизвизвизвизизиззззззззззззззз, к, к, к, к, к, к, к,, к, к, кк,, кк, ккккупеупеупеупеупеупупеупеупеупуппеупеуупупеупеупеупепуупеу н н н ннннннн ннн

попо по по по НовНовНовНовНоНовНоН а гга годиодиодиннананана на оооотот от ототот от от от т ооооотто Ис-ИсИс-Ис-ИсИс-Ис-Ис-Ис-Ис-Ис-Ис-ИсИИИсИсс

тантатанннбулбулбулбулбуббулб . Д ДДомаомомаамаакикиинининининииниининиинкиниининиинииинннятаятаятаятаятаятаятаятаятаятятаятаяяятяятатт  

обябобяобяобяобябяобяобяобяяобяобоб сняснясннясняняяяяяснясняяснснянянснснянясснснява,ва,ваава, чечечече  в вво вовооовововооовововоововоововововвввовв датдатдатдатдатдатдатдатдатдатдадатдаттдатд а, а, а, а, а, а, а, а, аа, аа, а, а ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-коко-око

ятятятоятоятятояя ооятоятотоятято сссс стсттттсттои оии в св сссссссссссссссссссссссребребребребреребребребребреребреребъреъреъреъреъреъреререъререъреееър нннннннннннн

съдсъдсъдсъдсъддсъдсъдъддъдсъддсъдсъдддссъдсъдссъдсъдъсъдъссъсс ддд, п, п, п  , п, п, п п  п ппридридридридриридридридридииииридридридидииииииидиририр обиобиииииобиобииииобиииииииива ва ва ва вавава ва ва ва вааа антантантантантаантантантантантантанттанантнттитоитоитоитоитоитоитоитотоитоиитотитоитоититт к-к-к-к-к-к-к-к-к-кк-к

сисиссисисисисисисиччсичсисисичссиичсссичсисичичичиччнинининининини ни свсвосвосвосвоосввойсйссссстстстстстттсттсссссссй ва,ва,ва,ва,ва,ва,ва,ава,ааа  и  и и и  и ииии и и и  и  ии затзатзатзатзатзатзатзатзатзазазаттзатзатазаз то-о-оо-о-ооо--о-о-о-оооо

ввававававвва вавааа аввавваававваа толтолтолтолтот ковковковок а а ооооооооа обичбичбичбичбичбичбичбичбичбичбиичибичичб а та та та та та та ттааа озиозиозиозиозиозозиооз  

сесесесесессеесееререрссесессессеерссессе визвизвизвиззз. О. ОООссвевевевеевеевеввсвевевевееввеееввеееввевееееееееееееееееен тн тн тн тн тн ттн тн тн тн тн тнн тн ттнн ттн нн оваоваоваоваоваоваоваоваоваовоовваоооооваоваовав  ви ви ви вивив вивви виви в т-т-т-т-т-тттт-тт-т-ттттт

рририририририинининририинррирриирр итеитеитет  св свсветтттятятятяттятятятятятятяятятятятяттятттятятятяятятяяттятяттят тттт ит ит ит иттттт тт  таттататттататаатататата ттаатттаттататататататататаатаака ка кака кака какак

ммммомомомомоожожожожмоммоомможммоммомможо е де де е де а са ссе вввввввввввввввввввввидиидиидиидиидиидиидиииидиидидиидидиидиии  кр кр кр кркр кр кркр кр кр к к кр ккрррасоасасосооооооосооооооооа ---------

ттттттттататттттт тттттт тттт а на а нна а ва ва сисиииичичичиччииичииичииичииичиичччччччко ко ко ко кккоккококкоккк въвъвъвътвъътътъттвътвътвъъътрррре ре ре реррреррррррррр

вв вв в вв в в в в ттв тввв в вв в вввв вввв в тях.ях.яхх.х  Въ ВъВъВ трет еееееееееееееееееешнишнишнишнишнишниятятятяттяттттт т тятт им им имим имим имим иимимм

гргрггггргррргргргрръръъгргррггргргггргр б еб еб ее об обобблиццлицлиццоооваоваоваоваоваоов н сн сн ссссссн ссн ссъъъъъсъс ъс ъъс ъсъъс

златен варак (в цвят

)старо злато).

на любимия СвеСвеСвеСвееттлттлтлтлттлттлтлтлтлатлтлалалалалалалатлааатлаттлллалаатлттлттлаттллатттттлтлттлатлатт алатттттт аттт атлт аат аатлаатттла  

н в дневната. сисисисиси сис дивдддидивдидидидививдивививдивививввдививдивдидидддииввдививддивдиииввдидиддидиидивдидидидидивддивдддиввдидидидидииддидиддидиииидиввдддидидидииидиддивидидидидддддддддддддддд анааанананннаанааааааааанааанааанаааанаанаааа

т естествена ТойТойТойТойТойТойТойТ  е ее е ее отототтототот

роко щампи и к жкожкожкожкожкожкожкожкожкожкожкожкожкожожкожкожкожкожкожожжожжа са са са са са са са а са са сааа сса са сса сссссаа с кр кр кр крккрккркрккрр

на дамаска вкопкопкопкопкопкопкопко ринринринринринринринринринринринриннриннннненененененененн

златно. Съче-черчерчерчерчерчечечечерччечечеччччччеччччееч рно но ноноо но нонооонононо ноооооооо и зи зи зи зи зи зи зии з

перфектно с тавтавттавтавтавтавтавтавтт а са сса са са сссссе е е ее ее ее ее

нкционална-мномномммномномноммммммнном гофгофгофгофгофоффофгофофофоооооофофууууууууууууууу

р-масичка от та та ттата тататтататттттаттттттаттт куфкуфкуфкуфукуфуфкуффкуфкуфкуууууфууфуфарарарарараарарарарааарааа

вена кожа сестестестестееестестестестестеесестестее естестестестестестестестстстестеесестстееесеее ввввввввв

н обков предметметмеметметммететметмм тммемм алеалеалеалеалеалеалеалеалеалеалеалаллл нннннннннннннн

ванът и ма-негнегнегннегннегнегнегнн го. о.о.о.оо. о. о.оооооо.о ДивДивДивДиДиДДивДивДиДиДииДиДиДД

имат прик-сичсичсичсичсичсис чкаткаткаткаткаткататкаткататкаткататкк татттаа а а аа ааа ааааа аа

и вид и за до-лючлючлючлючлючючлючючлючлючючлюченсенсенсенсенсенсенсенсенсенсенсенсенсненссенсенсенсеенсенсннн кикиккикикикиккикккикк

та те все едномакмакмакмакмакмакмакккмакмакакмммакмамаккмакккмм иняиняиняиняиняиняиняинииняииииняиняиняииинининяининяиняннянняяиннянняниннннянятттттттттттттттттт

и от някое са са са са са сасасаассссасассасасссасасассссасассасссааааааа купкупкупкупкупупуппкупкупкупкупкупкку ененененнненененннннененнеенеенненннен

но пътуване. екзекзекззеекеекекееееееееееееекекееекеееекееееекккекеееккк отиотиотиотиоот ччччнччнчччччччччччнчнчнчнчччччннччччнн

т черен шкаф НисНиНисисиссссссисисссссНиссссссссНиссссссссссккиякиякиякиякиякияккккияккккккккккк ттттттт

тла е изра-задзадзадзадзададзазадзадзадзадзададзадддддадзаддзаддддаддддддддддд Св СвС ССССС СвСвСвССССССССССССССС СС етететттт

о оригинал-бббботботботботботботботботботтотббботботтботтобб енеенененен ен ен енененееееееееееееее попопопо

ология за със-на ннананананнанананаанаана на на на нана нннна нна нна а ттттттттехтехтехтехттттехтттттттттехттттттттттт нонононон

е на масивнотаттатаатаарараррртарртаттаартаартаатататат ряваяваяваяваяваяваяваяваяваяваяваяяяваяваяявяваяваяяяваяваяявввававаааанененененененн

овърхностна дъдъдърдъдъдъъръррдъърдъъръдъърррдърррдъъърддъърръррдъррдддд во во во во вовво вввввовввввв (по(по(по(п(по((по(п(по

тка чрез нап-обобоббобробробробрбобоббобобоббобобобобобоообоб абоабоабоабоабоабоаботтттттттттт

не на черен лалалаласласласласлласаслаласласласласласлаласллаласлалалалалааллалаа тявтявтявтявтявтявтявтявтявтявтяятяванананананн

рху прозира-цвяцвяцвяцвяцвяцвяцвцвяцвцвявяцвцввц т вт вт вт вт втт вт вт вввввв въъъъръръъръръръъръърърърър

тделни местащщщщщаща ща ща ща щащщащщ нана на наанаа отототототт

основа). Тази отдотдотдотдо долуолуолулуоолуолуолуолуолуолууолуууу о оооооооо оооо

гия е излючи-техтехтетететехтехтехттехтетехтехтттттт нолнолололноонолологогогогоогог

одерна през телтелтелелелеллнонононононо оно но ноо о о о  о ммомомммоммомммоммомммммммммммммммммммммммм

дддддддддд ите години.поспоспопоспоспоспососпососсоспоспососпоспоссспп сллледлллеледледледледл нининининини

ЗЗЗЗЗаЗаЗааЗЗаЗаЗааЗаЗаЗаЗа аЗаЗЗаа аааЗЗаааЗЗЗааааЗЗЗЗаЗаЗаЗЗа дддаааааааа а да ада ддадддддадддд отдоотдотдтдтдотдотдтдотдоотдт елелеелилилиллилиииииелиее иелие ие  дн дндндндн дневевевевевввввнвввввнвввв ататаатаатаатаа а о о о ототттотттттттттттттттттттоттттттттттттттттттттт 

тттратратрттратртратратрарараратраттттратраттраттт аратт ааат ааппппппееезезезезезезпезпппезе ариариариариариириарииииииррирррр яяяятятаятяттятататаяятатяття а, С, С, С, С, ССС С, Свввввеетететвв тввввввветла ла а е е е

иииииизизбзбзизбизбизиззбзббзббзбиизиззбзбиззбиизбиззиззбззи ббббзббиизббиизиизиззизизииизизиззббии бииззбиизззббрррраараалалралралралралрараларрралалррр а па па па па па па па па па па поо-о-оо-о-т-т-т-тттоо-то-ттт-о ъмнъмнъмнъмнъмнъмъмм ииииии зз ии зи авеавеесисисии и 

вввввввв нв нв  нв нв ннв ннв нвввв нв нв нв нв нввв ннвв нв ннв ннннвв нв нв ннвв нввв нвв нв ннввввввв нв ннввв нннвв ннв ннннв ееяеяея.еееееяея...еея.еяея.еееея.еееяея.еееея.еея.ея.ееяеяяееяеяее ТеТеТТеТеТеТ ТеТе ТеТеТее Те Те ТеТезизизизизизииизиизиизизи зззи изизи саса саса са аса сааа отнотнотнотннннно нно ноттнот оовоовоовов  плпл плплюююююююююю-----юююююююю-юю-юю--ююююю-ю-ююю-ю

шшшешеншешеншешешешешешеншенешешшешшешшешшеншешеешшеееншшешешшшшшешш и, и, и, и,и, и,ии но ноноононо но но сс с с тс тс ттттттс с с тс тсс ютюютютюютюютюютюютюютютюютюютют нннненевевнневевннневнннн  от отот отте-ттте-те-ттте-ттееете-тее-е-ее-е-ее-те-еете-ееее-тетте-ттеетее-ее-тттеетттее

нннъкнъкнъкнъъъънъкъъккккннъъкккнъкнъкккнннннъънъ . З. З. З. З. З. З. ЗЗ. ЗЗЗелеелеелеелелеееелеелее еелеее ее ннинннининининиияяяиниин т цтт цт цт цт цт тт цтт т цтт вявявяттттттвявяттт чуу чудесдессдессссссссссссссссссссссссс----------

ннннононононоооно нннонононннннонно оон допдопдопдопдопдопоппдопдопподоппдд ълвълвълвълвлвълвллвълввлвллвлълвлвл ааа аа зза ззззззаа а за а а елеелеелеелелллеелеел нанааттттнататттан тта ка ожожжааааааааажааааааожааааааажжаааааааааа 

ннннанананананаа нанана ннннаннаа нананананана стостостостостостооостосс остостоловловлололовловлолововвловловллоово ееетееетееетеететеететететееееттететтее  в  в  в в в ттттратратратттратраттттт пезезппезппепезпезезпп араарарррррррририририирииииииараррриририарриаррририииррририрариррааррррррр -----------

яяяяятаятаятаятаятаттяттатятяттятатаятатятятаяятяятаятятяяттататятаятятятяяяятяяяяяятяяятяяяттттаятяятяяятаятяттт . М. М. М. . М. М. МММММ. . Масаасаасаасаасаасаасаасаасассаттттта та аа татааттттатта е ме ме ме ме ммммме ммммме мммногноггногногн ооо то то о тттоо ееееежежжжжжжжжжжж-ж-ж-ж----ежжжж-жжжжж--ж-ж-жжж-ежжжжжж

кккккакака,ка,ккаака,кака,ка,ка,ка,а,ка,ка,кккккакакака,ка,акаака,акккка,какакаа,кааккккака,ккакааааакааааааааккккака,ккака,какккакаа,каакаакааа  блблблблбл блбл блблбл бблбл бблблбл блл блбллблблблблбблблблллизоизоизоииииизоизоизоизоизоизоиизоизоизоиизоизоизоизоиизоиизиииизи озооиии тттт тт тоооотооотот тот ттт тттт н. н. н. н. нн.. ОООтООтОтОттвввОттввтввтвввтвО ввтввввО вт ътрътрътрттттттттттттътттттттттррттттттттттттттттътрттттттттттр ееееееееее еееее еееее ее еееее ее 

оооот от от от ототттттооттотот ттоо мрмрмрамрмрмрарамраааамрмррааар морммормомомормоморморрморморомором р  – ––––– – –– катккаткаткататттттакакк оооо оо  о ссо ссссссссо со соо е ме ме ме мее мме ме ме мме ме ме ме ме ее ме еееее еее е е мееее ааахахаххнхнхнхннннхнхннаххнахххнхннхннннннеееееееее еее еееееееееее

гггогогогогоооргоргорррргоргоргггоргггооогоргорг ррг рнатнанатнатттнаттаттаттттта єа єа єа єа єєа єєєєа єє ч чча ччачачачччааа ччачачаачччачч сст,ссст,ст,ст,стстст  с с ссссесесееесеесеессес  п прпрпрпрпрпррпрпрпрпр прпррпрппрревревревревревревреврррррревррррррръъ-ъ-ъ-ъ-ъ-ъ-ъъ-ъ-ъ-ъ-ъ-ъ-ъ-ъ-ъ-ъъ--ъъ-

щща щащаща щащаща аааа ща щщаща щаааащщщщщ в бв бв ббббв ббббв ббббвв бв бвв бббббиляиляиляиляиляляляляляляляииили рдррррдднднднднрддддндрддрддна мааа ма ма ма ма ма асасасаасассссасаааассасаа , а, ааааааааааааааа ка ка какаттотттото тотототототоотоотоото тто тотоототтототоототтт

ссссе се се се се е сссесссе есссеес объобъобъбъъъъъобобъъъобобъо ъбъъобъърнеррнернернернернернернененрненернрнернее п п пплплплплплплпл пппплп лплп отъотъотъотъотътътттттт  єєєєєтттт т єт , н, н, н, н, н, нн, нн, н, н н, н, н, н, , н, , н, а на ннна нннннна ннннннееея ея еяееяеяеяеяяяеяеяяеяеяяяяяеяееяеяее

ддддддд рррррр рррррррррррууууууууууммможможможможможможможможможможожможжм жможможможожожжмммо е де де де де де де де де де дде де ддддддддда са са са са са са са а саа сса саа сеееее и  и  иеее ие иее ие граграграграграаграе е е ииииие ее иие  ру ру руррурруруруруууру рурурурурурууу рууууруууурррууууууууулллетллетлетлетлететлеттттттттл тттлетлеттттттттттткака.кака.ка.какакка.кака.кака.ка.ка.а.кккаака.ка.аккаккка.аакака

ПогПогПогПогледледледледдедд къ къ къкъ къкъъъъъъъъъъъъм дм дм дм дм дм дм дм дм дм ддм дм дмм дм дм дм ддм дм дм дм д дм дм ддм дм дм дм дмм дм ддддддненевневневневневневневневневневевневвневневненевневневневневевнневневневневевеевеневе натнатнатнатнатнатнатнатнатнаттнатнатнатнананаттаната ааа на на наа на нннна на на ннна наа на на на на на наа а на наа на ннааа ннна ннна ннннннна Са Са Саа ССССа СССаа ССветветвветветветвввветветветветветветвветвввветвветвввввв тввв лалалалалалалалала ла лаалааалааала – н– н– н–– н– н– н– н– н– н–– н– н– н– нн– н–– н– ннннна са са сса саааа ааааааа нимнимнимнимниммн каткатккаттаткка а са са саа са са сса ссаа с ве ве ввве ве вве вее ве е иждиждиждиждиждиждиждат ат атат ат ат двадвадвадвавдвадвадвадва от от отототтотооо  об обобо обобобобообобообоббщо що що що щоощощощощщщощщщщщ тритритритритррриииириртритриритр те те те тете тетеетте ламламламламламмламламламамллламламалламл млама пипи-пи-пипи-ипиии-пиипипииипи-ииипппппп

онаонаонаонаааонааонаонаааонаонаонаанаонаонаонаонаонаонаонааонаоонааооннаонааоо ДДДДД. Д. Д. ДДД. Д. ДДДД. ДД. Д. Д. Д. Д. Д. Д. Д. Д. ДДомаомаомаомаомаомаомаомаомаомаомаомомомааомаомамм кинкинкинкинкинкикинкининкинкинкинкининкинкинкинкинкинининнятаятаятаятаятаятаятаятаятатаятаятаятаятаятатятаятаяят  пр прпр прпрпр прппрпр пр прпп прппрп прпрпризизизнизизнннннннннниззннннннннизнннннннннизнзннннннннннннизннннннннннннннзнннни ннаваававаававааваававававаававаававваа аваааавааааа ааааааааааа ,, , чч, ч, ч,, е ге ге ге ге ге ге ге ге ггее ге гге геее ггге ге ге ге ге гее ге ггги пи ппи пии ппии ии пиииииии пиииии пиии редредедредредредреедррррррр почпочпоччпочп итаитаитатататааааааитатааааааааатааааа, з, з, зз, з, ззззззз, зз, зззззззззззззззззззззащоащоащоащоащооооооооооащоооооащоооащщоооаащащоааащоащща оооооооото тото тотототоо нене не хархархарархара есвесесвесвесесвсввсвсвсвсвсвссссввссссссвсвссссвсвсвссссвссссссвссс а да да да ддда да дда ддддда да даа даа даа да да да дддиреиреререеееиреиреиреиреиреиреиреиреиререиреирр ктнктнктнктнктнктнктннктнтннктктнкк атаатаатаатаатаатаататаааатаатааттта свсв св св св св свсвсвсвс св ссвссвссссссвс ет-ет-тетеет-ет-тететеете

линлинлинлинлинлинлинлиннлилининлилинлиннинилинна.а. а. а. а. а. аа. а. а. аа.а. аа. МасМасМасМасМасМасМаМаМасМасасМасМаММасМасМасМасМасМасМасаааМаса ичкичкичкичкичкичкичкичкичккичкичкичкичкичккичкккичкчкккккчкичкккки атаатаатаатаатаататататаатаатаатаатаататаататататаатаатаатататтааатааат  пр пр пр п пр пр прпр пр пррпр п пр пр прпрпрпррппппред едед ед ед еддд д едед  еддеедддддд дддддддддд ддде неянеянеянеянеяеееяяееенееянеянеееееяееееяянеянеяеееенеяенеяеяеяяя вс в всвсвс  всввввввввв ъщнъщнщнъщнщнъщннщщ остостостстстостостстто  ееееееее ееееее е  еее кръкръкръкръкккккккръкркръкръкръкръкккръкръкрккръъръккрръррррркръкрърркрръккркръъъкръъъръръъкр гългългългългълългълълъгълъълллълллл шк шк шшшшшшкшк шкшш шкшшшкшшшшшшшшшш афафаф,аф,ф,фафаф  чи чичч итотоои  шашаашашаашашашашашашшшшаааааррркиркиркиркиркиркиррркиррррррррррррр  с сас са са сас  ръ ръ ръръръ ръръръчночнонооооооочнчночноччч изизизизизиззизизиизизизиз изз из ии рисрисрисрисрисрисрисрисисрисрисирисррисрисрисрисрисрисрисисриср увауваувавувавувауваувауваувауваувауваувауваувауваувувауваувувауваууувауууууу ни ниниииииниииинининининиииннни

и имитират зебра, а отвътре е облицована със стара карта на света. Според дома-бббббббббббб вввввввввввввввввввв бб вввв кк вввв ССССС

кинята и тази мебел подсилва пътешественическия дух на дневната. Зад плюшената

завеса вдясно се разкрива най-страхотната гледка към София. Преди изпълнителката 

е ходела на Копитото, за да си осигури тази гледка, но сега вече няма нужда. Под ку-

ф р д р д рфара-масичка е един от античните персийски килими, доставени от Иран.
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КаКак кк даада с ссе е спспспс рараравивииитететет  с сссКаКа
оостстояояянннннияияияи  ббб безезе попооряряряддъдък,к  попо
ааа о о ргргр ананизизии ириррататате е едадаа
ррососостртрт ананстствововвов тотот  прпрпр
ъщщи и и и дадда напапрараавивитетее вкввк

илищеетото с си поо-у-уютютютноноо? ? жжи
а тези лелеснсни и във прпрососи ииННа
ма лесни ототгогововории..им

1

Зад дивана оставете място. Пространство-

то между стената и дивана е чудесно „скри-

валище“ за детските играчки или за сгъваемите

столове, които рядко използвате (само когато ви 

дойдат гости).

На дървената стъбла можете да провесите 

това, което често е разхвърляно из стаята –

списания, вестници, черга, одеяло. Подобна „ета-

жерка“ не заема много място и е оригинален де-

тайл от интериора.

Книгите подредете по цветове. Така прос-

транството ще изглежда хармонично и орга-

низирано.

Плетения кош можете да използвате като

малка маса за кафе и в същото време да съ-

берете в него куп полезни неща, които ежеднев-

но използвате.

Дистанционните управления за различна тех-

ника в дома можете да държите на видно

място в красив съд – така винаги ще ги намирате 

лесно, когато ви трябват.

За дисковете си купете специален органай-

зер. Той не заема място като етажерката за 

CD и не събира толкова прах.
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До входната врата поставете нем-

ного голямо огледало в рамка. Така 

преди излизане, когато облечете връхна-

та си дреха, няма да се налага да се връ-

щате за последен критичен поглед. 

Ако на входа на жилището си има-

те точно такава закачалка и имате 

деца, монтирайте няколко пръчки по-ни-

ско, за да е удобно на малчовците сами 

да закачват дрехите си. 

Ключовете си можете да окачвате 

на малки специални гвоздеи, заби-

ти на полица до входното антре. Сама-

та полица пък е удобна за съхраняване на 

шапки, шалове и други дребни вещи. 

Ако в дома ви има куче, то сигурно

разполага с цял набор аксесоари като

каишка, намордник, кучешки играчки. Съ-

берете всички негови вещи в подходя-

ща торба, която можете да закачите на 

дръжката на входната врата, така че ви-

наги да ви е подръка, когато извеждате 

на разходка домашния любимец. 

Този съвет е полезен за семейства-

та с две малки деца. За да не си гу-

бят вещите и да не си разпиляват играч-

ките, подсигурете им по един кош, върху 

който напишете първата буква от име-

то на всяко от тях.

Ако жилището ви няма антре, над

входната врата закрепете някол-

ко полици, които можете да затворите

с дървени вратички или да закриете с

щори или завеси. 

Както в хола, така и в кухнята се струп-

ват множество „хвърчащи листчета“ –

рецепти, телефони, визитки, календари, сним-

ки. За да се отървете от този безпорядък и 

едновременно с това да оживите интериора, 

опънете парче телена мрежа в рамка за кар-

тина, разположете я на удобно място и всич-

ки бележки, листчета и неплатени сметки

закачайте на нея с помощта на кламери или 

канцеларски щипки.

Освен „хвърчащи хартийки“ в кухнята по

правило присъстват и други вещи с не-

определено местонахождение: монети, хими-

калки, моливи, капачки, гумички, клечки – спи-

съкът може да бъде продължен. Обикновено, 

за да са подръка, те винаги са на видно мяс-

то – върху масата или върху бар-плота. А 

защо да не ги съхранявате така, че хем да са 

ви пред очите, хем да не създават впечатле-

ние за безпорядък?! Купете си голям/дълбок 

стъклен съд (може и буркани, различни по фор-

ма и размер) – той ще позволи всички дребо-

лии да са „прибрани“ пред погледа ви.

Старайте се да планирате кухнята 

така, че шкаф–мивка–маса/плот–готвар-

ска печка да са подредени точно в тази по-

следователност, да са плътно разположени и 

да са на една височина. Това решение, освен

че е практично, „подрежда“ пространството

и създава илюзия за простор.

Ако в дома ви четенето на вестници е любимо зани-

мание, вероятно навсякъде из кухнята ви могат да се

открият пръснати страници от ежедневници. В този 

случай вместо традиционната стойка за вестници и 

списания работа върши и подобен дървен сандък.

Мястото на папката за документи е в кабинета. Но

не само. В случай че вкъщи не разполагате с кабинет,

документите прекрасно могат да се разположат и 

в кухнята. Купете си пластмасова папка джоб/орга-

найзер. Намерете є подходящо място – така всичко 

ще бъде под контрол.

4

7 8

2

1

1

2

3

2

3

лишните шкафчета и етажерки биха „задръсти-

ли“ пространството. Този подвижен несесер за 

вещи е подходящото решение в случая. Можете

да го окачите зад вратата. В него съхранявай-

те пантофите на цялото семейство например.

Ако размерите на антрето позволяват, в него 

можете да разположите специален шкаф за

обувки или най-обикновен кухненски шкаф, кой-

то можете да използвате за целта. А чадърите 

дръжте в поцинкован съд.
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Стъклените цилиндрични съдове в спалнята,

напълнени с миди и раковини, с копчета, камъ-

чета, пясък или бижута, стилно оживяват инте-

риора. Можете да ги използвате и като съдове за

съхранение на полезни дребни предмети. 

Ако нощните ви шкафчета не се отличават с 

оригинален дизайн и външният им вид според 

вас разваля интериора, не бързайте да се отър-

вете от тях. Опитайте се да ги обновите, като 

ги покриете с плат/тъкан, подхождащи по цвят

на кувертюрата на спалнята ви. 

Плетените кошове с капак са подходящи как-

то за гостната/хола, така и за спалнята. В 

тях могат да се съхраняват книги, албуми, до-

кументи или дрехи (през отворите влиза въздух, 

така че дрехите вътре ще „дишат“). Подобен кош

може да бъде съхраняван под леглото.

Ако в гардероба ви няма място за резервни

комплекти бельо, една малка дървена ракла

решава проблема. Боядисайте я в подходящ цвят.

Пластмасо-

вият контей-

нер на колел-

ца, удобен за 

съхранява-

не на мръсни 

дрехи, може 

да бъде скрит 

под леглото. 

Старомодни-

те и очука-

ни табурет-

ки или столче-

та можете да 

„скриете“ под 

парче плат. 

Използвайте 

плътна мате-

рия, която не 

се хлъзга.
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NIVEA My Silhouette! – 
най-новата грижа за оформяне на 
тялото
NIVEA My Silhouette! гел-крем съдър-
жа Bio Slim Complex от бял чай и 
екстракт от анасон, който има
двойно действие върху тялото – 

намалява мастните натрупва-
ния в клетките и 
предпазва от пов-
торно натрупване
на мазнини в тях, 
с което спомага за
намаляване на оби-
колката на тяло-
то с до 3 cm. Ос-
вен това гел-кре-
мът активира кле-
тъчния метаболизъм 
и производството на
колаген. За постига-
не на оптимален ре-
зултат е необходи-
мо продуктът да се 
нанася сутрин и ве-
чер. За да определят 

точност формата и размерите
на тялото, изследователите от
NIVEA прилагат нова лазерна тех-
нология за измерване и изчисление. 
Хоризонтални лазерни лъчи просле-
дяват контурите на тялото, съз-
давайки специфичен оптичен мо-
дел. Селективно разположени каме-
ри записват пътя на лъчите. Спе-
циална компютърна програма гене-
рира компютърен образ на тяло-
то само за няколко секунди, показ-
вайки контурите на ханша, бедра-
та, талията и корема и създавай-
ки прецизен триизмерен компютъ-
рен модел на цялото тяло във ви-
сока резолюция.  
Сравнението на така създадения 
модел преди и след употребата на
NIVEA My Silhouette! два пъти днев-
но показва редуциране на обиколка-
та на тялото с до 3 cm. Проуч-
ването е проведено сред 28 жени 
на възраст от 28 до 44 години,
като по време на изследването не
им е било позволено да променят

начина си на живот или да спаз-
ват определен хранителен режим.
Първите резултати се забелязват
след четириседмично третиране с 
продукта. 

Нов магазин на Foot comfort 
в София 
Най-новите колекции на световно-
известните марки Clarks и Gabor
Веригата Foot comfort – най-голе-t

мият представител за България 
на английската марка дамски и
мъжки обувки Clarks и на герман-
ската марка Gabor, откри в Со-
фия на бул. „Христо Ботев“ 53 
своя 23-ти пореден магазин. Това 
е третият магазин, в който две-
те марки Clarks и Gabor се пред-r

лагат заедно. Освен в столицата
продукти за „удобство и грижа
за краката“ на Foot comfort има t

в Бургас, Благоевград, Варна, До-
брич, Кюстендил, Плевен, Плов-
див, Русе, Сливен, Стара Загора и 
Шумен. Фирмата Foot comfort по-t

вече от 10 години налага успеш-
но на пазара продуктите на Dr. 

Scholl.
Търсите удобни, но и елегант-
ни обувки? Подходящите са Clarks

и Gabor. Те гарантират по-дълга 
употреба без промяна в характе-
ристиките на изделието. Изобщо 
не преувеличаваме. За любопитни-
те уточняваме, че британците за-
почват да носят Clarks от агнеш-
ка кожа още през 1825 г., а гер-
манците (Gabor) – през 1949 г. Съ-
временните обувки на марките са 
изработени от специално подбрани 
висококачествени материали, кои-
то гарантират по-дълга употреба
без промяна на фасона им.

р
NIVEA My Silhouette!N  – с т

Красиви новиниКра н нКраКрар
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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.

1071077



телефон 0700 10 222 (на цената на един градски разговор)

Н д р р
– използваме мебели от ПДЧ и МДФ, макар че продължаваме
да мечтаем за мебелите на баба от масивна дървесина. Раз-

убеждаваме се, че те са отживелица, но сме убедени, че единствено
старинните мебели са с вечен живот. Мит е обаче, че масивните ме-
бели са само в ретро стил.
Вече можете да обзаведете жилището си със съвременни мебели от

масивно дърво от

серията БФМ 
само в магазините на мебелна компания „АРОН“. Те ще ви предложат
както колекции от модулни системи в модерния стил от прави и из-
чистени форми, така и тежките и богати на орнаменти мебели от
ретро модата. Разбира се, можете да разчитате и на разнообразие-
то от цветове – от светлите клен и бук, през златния орех и дъб
мока до череша и дъб венге.

 Невероятните дневни Candy и Evito са решени в слънчевите цветове
на клена и бука. Те предлагат голям брой модули, като всеки може да
реши как по най-добрия начин да нареди отделните елементи, за да
получи по-голямо пространство и още повече светлина. И двете са
решени в модерния напоследък стил на минимализма. Системата Kassel
в мекия цвят на златен орех се отличава с подвижността на моду-
лите си за трапезария и дневна стая. С него можете прекрасно да
се насладите на топлина и уют. Изчистените форми ще допринесат
за по-голямо спокойствие и релаксация. Валенсия! Всички си мечтаем
за топлата и страстна Валенсия. Сега тази топлина и страст мо-
гат да влязат и в дома ви – в дневната, трапезарията, спалнята, а
дори и в кабинета с модулната система Walencja. В „Мебели АРОН“
можете да я намерите, решена в цветовете златен орех и дъб вен-
ге. В същия тъмен цвят е и обзавеждането с хазартната романти-
ка на системата Monte Carlo. Правите линии, светещите витрини на
шкафовете и сребристите дръжки още повече напомнят за нощния
живот на Монте Карло.
За тези, които предпочитат тежките мебели с орнаменти на рет-

ро стила, мебелна компания „АРОН“ предлага няколко модулни систе-
ми от масивна дървесина. В цветовете на череша и антична череша
системите Firenze, Oskar и Venus пленяват с неповторимата си красо-

р р д д р фр , , др
тове. С тези мебели можете да се потопите в романтичния дух на
аристократизма. Ако желаете, можете да обзаведете и кабинета си
в ретро стил. Модулната система Firenze предлага и офис мебели за
обзавеждане на кабинет.

Всички мебели от серията БФМ са с безплатен монтаж, а при по-

купка над 5000 лв. мебелна компания „АРОН“ ви прави подарък – и без-

платна доставка!

Какво още предлага компанията, можете да намерите на сайта
www.mebeliaron.com.

Качеството – същото
Не си мислете, че само изработените в миналото мебели от масив-

но дърво са с добро качество. Днес дървото се изсушава в сушилни,
което прави материала по-сух и по-здрав от сушената в миналото на
въздух дървесина. Освен това съвременните покрития и политури са
резултат от множеството подобрения на старите методи за произ-
водство. Днешните са с по-голяма издръжливост, предпазват дървения
материал много по-добре и му придават по-силен блясък.

Поддръжка 
Специалистите на компания „АРОН“ ще ви дадат безценни идеи и

съвети как да обзаведете жилището си и как да поддържате мебе-
лите в добър вид.
Можете поне веднъж годишно да нанасяте твърд восък, който дава

най-добрата защита на дървения материал. Восъкът предпазва дърво-
то от надраскване, придава му по-красив вид и дори действа срещу
наслагването на прах по мебелите. Също така дървеният материал 
притежава редица качества, сред които е свойството му да „диша“,
т.е. да поглъща или отдава влагата в зависимост от измененията на
атмосферните условия, като по този начин поддържа в дома опти-
мални нива на влажност и кислороден баланс. 
Най-голямата красота и уникалност на мебелите от масивна дърве-

сина идва от факта, че те са натурални и имат несиметрични шар-
ки, които правят всяка мебел уникална. Дори ако целият комплект
от маса, няколко стола и шкаф е направен от едно и също дърво
(растение), съществува голяма вероятност те да се различават в ня-
каква степен по цвят и шарка.

овият начин на живот ни налага повече опростеност и ле-
кота. Обзавеждането не прави изключение от това правило

та, изящество и стил. Всяка от тях предлага обзавеждане за спалня, 
трапезария и дневна с декоративни фризове, лайстни, дръжки и кан-

Мебели от
масивно дърво
Класиката се завръща

ARRAS салон KASSEL
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www.mebeliaron.com

VENUS

FIRENZE

салон EVITO
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Б
итката с упоритите гънки на
дрехите продължава по-дълго
от Стогодишната война. Кой
ще победи? Обикновената до-

машна ютия е електроуред с множество
полезни функции. Техническите паспорти
на съвременните уреди вече приличат на
учебници. 

Необходима ли е 
ютията 

Едва забележимите непослушни гънки
върху блузата са в състояние да ви раз-
валят настроението за цял ден напред.
Но петната от „спешното“ неуспешно
гладене са направо трагедия. Неведнъж
сте се сблъсквали с дилемата – да гладя
до среднощ купища с бельо или да гла-
дя дрехите си миг преди да ги облека. А
защо да не гладите избирателно?

Ако трикотажните дрехи се сушат вни-
мателно върху закачалки, гладенето им
съвсем не е задължително. Ако сушите
вълнените и ленените дрехи върху спе-
циална скара, също можете да избегнете
гладенето. Намачканите дрехи от чиста
вълна можете да „изгладите“ над тен-
джера с вряща вода – парата ще замес-
ти ютията. Този метод препоръчваме и
за дрехите от кадифе. А ако провесите
на простора вълнения си пуловер в мъг-
лив ден, ще изчезнат не само гънките по
него, но и някои петна. 

По метода 
на Том Сойер

Умното момче не е изобретило нов на-

чин за гладене, но затова пък ни е под-
сказало как да се отървем от непри-
ятната работа. 6-годишната ви дъщеря 
в захлас глади дрешките на куклата с 
детска ютийка. Отлично! Като регули-
рате режима на гладене, позволете є да 
си „поиграе“ – да изглади като за нача-
ло няколко носни кърпи или шала. А ако 
имате преса за гладене, шансът да при-
влечете за помощник сина си е голям. А 
защо не и съпруга си – на мъжете вина-
ги им харесва да си „общуват“ с техни-
ката. След като постави дрехата в пре-
сата и включи таймера, мъжът ви може 
да се занимава вече и с по-важни неща – 
например с гледане на футбол по теле-
визията. При това винаги ще е възмож-
но да „освободи парата“, ако любимият 
отбор губи. С помощта на пресата мо-
жете да постигнете идеални ръбове на 
панталона без дори да включвате елек-
тричеството – достатъчно е просто да 
затиснете панталона в пресата за една 
нощ. Ръбовете му ще издържат по-дъл-
го във форма, ако обработите вътреш-
ната страна на плата с обикновен то-
алетен сапун.

Тренажор с горещ нрав 
Съвременните ютии никак не приличат 

на онези неповдигаеми чугунени агрегати, 
които са използвали прабабите ни. Из-
ящните полупрозрачни или разноцветни 
пластмасови уреди не могат да ви заме-
нят гирите, които вдигате сутрин за 
стягане на бицепсите. Но процесът на 
гладене може да замени тренировката ви 

в залата по гимнастика. За един час гла-
дене се изгарят 315 калории. Ако искате
да направите процеса не толкова умори-
телен, обърнете внимание на ергономич-
ността – разположете дъската за гладе-
не така, че ръката ви да не се уморява.
Движете ютията от дясно на ляво. И,
разбира се, не забравяйте да си пуснете
хубава музика. Каква, ще решите сами – 
според темпото на работата и според
собствените ви предпочитания.

За да се плъзга по-леко
Поддържайте работната повърхност

на ютията чиста. Полепналите от пре-
дишно гладене частици, жълтите наслое-
ния и други налепи пречат на сцепление-
то на ютията с плата. Има и специална
козметика за ютии, но мръсотията мо-
жете да оберете и с обикновен разтвор
на оцет или амоняк. Винаги поглеждайте
знаците на етикета на дрехата, защото
е възможно дрехата да не бива да се гла-
ди. Изяснете си състава на тъканта, за
да изберете правилно режима на гладене.
Не оставяйте бельото да пресъхва, гла-
дете го, докато е още влажно. 
Имиджът на мъжа зависи изцяло от

безупречно изгладената му риза. Гладете
я с леки, плавни движения в посока от
краищата към центъра – първо от опа-
ката, после от лицевата страна. След
това обърнете специално внимание на
ръкавите, които се гладят от рамото
към маншета. Последна се глади яката.
Внезапно позвънял телефон или изкипя-

ло мляко могат да ви отвлекат внима-
нието по време на гладене. Резултатът
може да е фатален – черно петно вър-
ху любимата ви пола. Не се отчайвай-
те! Изпитано средство срещу петната
от ютия е разтворът от борова кисели-
на (от аптеките) – 1 ч. л. се разтваря в 
500 мл вода. След като обработите пет-
ното с този разтвор, изплакнете дреха-
та с топла вода. 

е к с п е р т и з а

Гладене по конец
ата на модата в ежедневиетоПод дииктктктааа
ат удобни дрехи, ушити от нин  нававвлилилизазаззазза
ни, намачкани ефектно материи, съъврврвреемемме еееененннн
се нуждаят от гладене. коититто о о ненне сс

е ли ютията от мода?ЩеЩее ииизлзлзлеезезееее
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Д
омашната помощни-
ца не е детегледач-
ка, нито някоя от 
онези жени, които 

помагат в домакинството на 
ДД
стари фамилии и постепенно 
се превръщат в членове на 
семейството. Тези последни-
те ги има най-често в чуж-
дестранните филми. Говорим 
за друго. Домашната помощ-
ница не е част и от двой-
ката слуга–господар, най-екс-
плоатираната от западноев-
ропейската литература в да-
лечния XVII в. Да имаш до-
машна помощница и да го каз-
ваш, беше неприлично в годи-
ните на равенство и брат-
ство през миналия век. При-
слугата (може и така да я на-
ричаме) днес не е разкош. Же-
ните наистина нямат време 

и домашните помощници са в
услуга не само на хора, които
разполагат с огромно състоя-
ние. Наемат ги и семейства
от средната класа, които ня-
мат много високи доходи, но
също както и някои богата-
ши, са изключително заети
хора. Има и такива, за които
домашната помощница е въ-
прос на престиж.
„Домашна помощница“ е из-

раз, който напоследък се из-
ползва в рекламни обяснения,
които имат за цел да ни убе-
дят колко безценни за дома-
кинството са редица елек-
троуреди.

Че е незаменима 
домашна помощница, можете
да чуете по адрес на микро-
вълнова печка, кухненски ро-

бот, кафе машина или миял-
на. Никое от тези бръмча-
щи устройства обаче не е ис-
тинска домашна помощница.
Ютията, пералнята и прахо-
смукачката са само персонал-
ните компютри на жената,
която помага вкъщи.

„Домашна помощница“ – 
така коректно наричаме
жените, които са готови
да правят за другите
неприятната и рутинна
работа в семейството. 

За някои от тях това е до-
бър начин да се задържат на
повърхността, гледат на него
като на временна или допъл-
нителна работа. Като домаш-
ни помощници те започват да
работят не по своя воля, а
по стечение на обстоятел-
ствата в живота им. Мно-
зина виждат в тази работа
възможност да поправят лич-
ния си бюджет или целенасо-
чено да съберат средства (за
обучение, за лечение и т.н.).
За други това занимание е

непрестанен източник на до-
ходи и е тяхна

постоянна 
професия 

Работата е неблагодарна, за-
щото професията е неофици-
ална, а съответно в заплаща-
нето обикновено не се пред-
виждат здравни и социални
осигуровки. Отпуските също
не са регламентирани. Няма
възможност за преминаване в
различни позиции, понеже няма
как да станеш изпълнителен
директор на мръсните чинии

или завеждащ-отдел „Прах и
други мръсотии“.

Старанието се стимулира 
не чрез йерархия, в която 
може да се расте, а чрез 
препоръките на хората,
които са наели жената.

Някои домашни помощници с
течение на времето се пре-
връщат в реликва, която се
предава от семейство на се-
мейство в приятелски кръг.
Това е важен стимул за ста-
рание, защото много хора не
допускат никого в дома си
без препоръка. 
Това е и причината в тази

професия липсата на опит
също да бъде страхотен про-
блем за всички, които са ре-
шили да опитат късмета си 

на слугинското 
поприще 

„Ако мога да се справя с до-
макинската работа вкъщи,
значи ще мога да го правя и в 
чуждо семейство.“ Това са мо-“
тивът и грешката на повече-
то жени, които се захващат
с работата, а преди това са
били само домакини. Жената
домакиня не е обременена. Ця-
лото свое време тя прекар-
ва вкъщи, стреми се да създа-
ва уют, да се грижи за мъжа
и децата си и да решава би-
тови проблеми. В собствения
си дом тя сама може да раз-
пределя работата си, както
и да не прави това, за кое-
то няма настроение. В дома
на чуждите хора тя не само
трябва да направи всичко, ко-
ето се изисква от нея, но и

до м а к и н я

Новата двойка 
слуга–господар

2112 Бела, брой 4 (122), 2008

1
0
 г

о
д
и
н
и
 Б

Е
Л

А



о изпълни в срок. Освен 
а нейните понятия за ху-
и чисто също трябва да 
аднат с тези на хората, 
то са я наели. 

Щом работя в къща, значи 
е чувствам като у дома 
е друга грешна посока на 
ене. За да стане част от 
ия дом, жената би тряб-
да поработи там поне 

три години. През това 
е хазаите є ще поддър-

жат пропастта между по-
мощницата и тях. Така че 
тя не трябва да обръща вни-
мание на това, че в дома не 
се интересуват от нейните 
проблеми и мнение по някак-
ви въпроси. 
Наетите нямат представа 

докъде се простира

границата 
на тяхното 
подчинение 

Наемателите пък често ня-
мат понятие как да се дър-
жат с прислугата, изхождат 
от факта, че те дават пари-
те и отношението им може 
да е грубо.
Първото, което всяка от 

двете страни на съвремен-
ната двойка слуга–господар 
трябва да направи, е да се 
прости с някои илюзии и да 
се опита да се постави на 
мястото на другия.
Как реагира мениджърът на 

голяма компания, когато след 
инфарктно заседание полу-
чи обаждане от домашната 
си помощница, която се из-
винява, че не е успяла да из-
мие всичките прозорци в дома 
и във вторник ще дойде да 
продължи? Вероятно ще се 
усмихне и ще помисли „Всеки 
си има проблеми“. 

Неизмитият прозорец 
на домашната помощница 
не може да се сравни 
с неподписания договор
на преуспяващата бизнес
дама. Но така е само 
на пръв поглед.

Вълненията и на едната, и 
на другата жена са професио-
нални. И в този смисъл неиз-
митият прозорец и неподпи-

саният договор са напълно
равностойни несвършени дела.
Това обаче не искат да раз-
берат повечето хора, които
наемат домашна помощница.
Повечето семейства изобщо
не се интересуват от това,
че жената, която ще чисти
къщата им, е с университет-
ско образование и прилично
говори поне два чужди езика,
че е много чувствителна и
т.н. Подценяването на рабо-
тата на помощницата не би
било проблем, ако става тихо-
мълком, наум и без присмех.
Проблеми могат да възник-

нат, ако наемателят е от
онези разглезени хора, кои-
то не знаят какво искат или
пък знаят, но не могат да
го обяснят и вечно са недо-
волни.

Установяване на 
съвместимост
„Ами ние сме имали поне 

около десет опита да се по-
годим с помощниците, но все
попадахме на разни откачалки.
Давам само няколко примера:
чистят с една и съща гъба
пода и масата, мият купич-

ката на кучето в умивални-
ка над чиниите, търкат три
часа килима с мокра четка за
дрехи, докато мухляса, опит-
ват яденето с черпака над
тенджерата, а капките, кои-
то правят по време на опит-
ването, са равни на половина-
та от съдържанието на тен-
джерата. А като започнат да
чистят стаята ми тъкмо ко-
гато съм решила да полегна...
и да обсъждат дрехите ми,
вещите и личния живот... е,
мерси.“ (Изповедта извадихме

от един форум – бел. ред.)

Наемането на помощница оз-
начава, първо, че в дома ви
влиза чужд човек и, второ,
че вие трябва да сте гото-
ви да понесете някои неудоб-
ства, които произхождат от
това.

Не може хем да искате
някой да изчисти под кра-
ката ви, хем пък да не
искате да си ги вдигнете. 

Във времето, в което вие
сте на работа, редът вкъщи
и храната за семейството ви
могат да бъдат осигурени без
ваше участие.

Опитната домашна помощ-
ница не трябва да се учи на
всичко тепърва. Тя вече знае
кое как трябва да се направи
и се отнася с уважение към
важните за вас вещи. Това
е нейната работа и за това
вие є давате парите си. „Ис-
ках да ми нареже салама, ама
не с този нож“ не е повод
да уволнявате жената, която
сте наели, нито пък тя тряб-
ва да се запознава с всички-
те особености на изтънчено-
то ви инфантилно поведение.
Както наемателят не се ин-
тересува от сълзите в очите
на жената, която бръмчи с
прахосмукачката, така и по-
мощницата не е изкупителна
жертва на глезотии.

Възпитанието на наемате-
лите и професионализмът
на помощницата изискват 
отношенията да се дър-
жат на повърхността.

Господарите да се информи-
рат, че нарязан салам не се
продава само в „Жената зад
щанда“, и като не им харесва
как им го реже някой друг, да
си го купуват нарязан. А до-
машните помощници трябва
да приемат, че само в някои
филми господарят се жени за
слугинчето.

да го
това
баво 
съвпа
коит

„Щ
ще с
си“ е“
мисле
чужди
вало 
две-т
време

Опитната домашна помощ-

Търси се
Когато започнете да си търсите помощница, 

вие неминуемо изхождате от всичко, което сте 

гледали в сериалите. Там във всеки богат дом

има прислуга, а филмите показват както нейни-

те положителни, така и възможните є отрица-

телни страни. Има ли опасности при наемането 

на домашна помощница? Почти никакви, ако сте

подходили разумно и сте се възползвали или от

агенция за подбор на такъв персонал, или от пре-

поръките на приятели.

У нас съществуват вече мого агенции, предлага-

щи домашни помощници на заинтересувани лица. 

Те осъществяват подбора на двойката слуга–

господар, като изхождат от психологическата

им съвместимост. По този начин агенцията, ко-

ято ви е предложила домашната помощница, ще 

влезе в ролята на гарант пред вас и ще гаранти-

ра за вас пред нея. Съвместимостта може да се

провери с едноседмичен изпитателен срок. 

Възрастта на жените, които се занимават с по-

добна работа, се колебае мужду 20 и 50 години. 

Но най-подходящи са тези на възраст между 35 и

40 години. Услугите на по-младите и по-старите 

се предпочитат рядко.

Заплаща им се почасово. Тези, които идват един 

или два пъти в седмицата, получават парите си

в края на седмицата или на месеца. 
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г р а д и н а

1. Храсти 
и дървета

 Все още има време да за-
садите желаните храсти и 
дръвчета. Направете го в на-
чалото на месеца.  Април и 
май са най-подходящите ме-
сеци за почистване на вечно-
зелените видове (хвойна, кипа-
рис и др.). Отстранете всич-
ки мъртви, болни или гроз-
ни части.  Окастрете фор-
зицията, след като прецъф-
ти.  Широколистните и иг-
лолистните видове ще се по-
чувстват добре, ако ги под-
храните в основата с тор, 
богат на азот.

2. Едногодишни, 
многогодишни 

и луковични
 Сега се засаждат цъфтя-

щите през лятото градински 
цветя – далии, лилиуми.–  Ако 
сега засадите гладиолите и 
монбретията (крокосмия), те 
ще имат големи шансове да 
се развият успешно. Смесе-
те малко тор за луковични, 
малко прегоряла тор и мъх 
и ги добавете към пръстта. 

 Посейте семената на едно-
годишните астри, космос, ци-
нии и невен направо в градина-
та. Те могат да издържат на 
някое внезапно застудяване. 

 Ако в началото на зимата 
сте прибрали на топло сандъ-
четата със здравец и фуксия,
сега можете да ги изнесете 

спокойно навън. Окастрете
ги, наторете ги и ги преса-
дете, ако е необходимо. По-
лейте ги добре.  След като
прецъфтят пролетните цве-
тя, не махайте веднага изсъх-
налите им листа. Те са нуж-
ни на луковиците още някол-
ко седмици, осигурявайки им
хранителни вещества за след-
ващия цъфтеж.  Разделете
многогодишните – далии, хри-
зантеми, маргаритки, флокс.
Новите растения можете да
подарите или с тях да офор-
мите нов кът в двора.  Ро-
зите трябва да се наторят,
преди да цъфнат. Нови розови
храсти засадете, преди пъпки-
те да са започнали да набъб-
ват.  Ако имате алпинеум,
сега е моментът да засадите
растенията в него.  Сложе-
те подпори на растенията с
по-високи стъбла, ако е необ-
ходимо.  Внимавайте за пър-
ви признаци на болести и вре-
дители и ако е необходимо,
започнете веднага лечение.

3. Тревата
 Нанасянето на подходящ

за сезона тор ще има като
резултат свежа трева с чу-
десен цвят и форма. Най-до-
бре е това да стане, след
като поне веднъж сте окоси-
ли активно растящата тре-
ва.  Аерирането на почвата
ще позволи на водата да про-
никне по-дълбоко и ще нама-
ли нуждата от често полива-

не през горещия сезон. Прос-
то направете дупки в земята
с вилата.

4. Плодове 
и зеленчуци

 Обърнете градината, за
да се аерира почвата, и вни-
мавайте по-натам за плеве-
ли.  В някой слънчев април-
ски ден засадете плодни дръв-
чета, малини, къпини и т.н.

 Време е да засадите гра-
ха, морковите, спанака, карфи-
ола, зелето. Фасулът може да
изчака края на месеца.  По
отношение на картофите, па-
щърнака и лука няма изисква-
ния за времето.  Доматите

и краставиците обичат слън-
цето и топлото време, така
че могат да изчакат до края
на месеца или дори следващия.

 Не забравяйте ягодите.
Веднага след като се стопли,
ги открийте и поддържайте
почвата влажна.

5. Стайни цветя
 Непрекъснато размествай-

те саксиите, за да получават
всички растения еднакво ко-
личество светлина за добър
растеж и съвършена форма.

 Някои цветя не обичат
силно слънце (африканската
теменужка) и затова тряб-
ва да бъдат преместени, ако
се намират на източен или
южен прозорец.  Отстране-
те изсъхналите цветове и по-
жълтели или изсъхнали листа.
Напръскайте обилно с вода
листата, за да махнете пра-
хта. Почистете ги внимател-
но, за да може растенията да
дишат.  За да стимулирате
растежа на листнодекоратив-
ните видове, окършете връх-
четата им, за да станат рас-
тенията по-буйни.

КАЛЕНДАР НА ГРАДИНАРЯ

ЗА АПРИЛ                                 
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19 АПРИЛ – 
ЛАЗАРОВДЕН 

Според Евангелието, когато Спасите-
лят е в земите отвъд река Йордан, Ла-
зар се разболява и умира. Когато меси-
ята се връща, възкресява покойника на
четвъртия ден от неговото погребение
в знак на благодарност за проявеното
от Лазар гостоприемство преди време.
Празникът е „подвижен“ – отбелязва се
винаги в предпоследната събота преди
Великден. В църквата се извършва праз-
нична литургия за възкресението на Ла-
зар, както и в памет на Свети мъченик
Лазар Български, измъчван и убит на 23
април 1802 г. 

Лазаруване
Според традицията момичетата на възраст 

от 10 до 16 години тръгват на групи, облече-

ни в празнични дрехи или невестински костюми, 

и закичени с венци и китки, обикалят цялото 

село, пеейки обредни песни. Домакините ги да-

ряват с яйца и пари. Вярва се, че къща, в която 

влязат да пеят лазарки, ще бъде честита през 

цялата година. Лазарките обхождат също гори-

те, реките и ливадите, за да пожелаят с песен

урожай на раззеленилото се жито.

20 АПРИЛ – ЦВЕТНИЦА 
(ВРЪБНИЦА)

В неделята преди Великден се празну-
ва Цветница. Народът нарича този праз-
ник още Връбница, Цветна неделя, Вая
и Кукленден.
Сутринта над портите се закачат

венчета от върбови клонки, които пред-
пазват от зло и носят плодородие и
късмет.

Кумичене и поминални 
обреди

 Лазарувалите предния ден моми се събират

на реката. Всяка носи върбово венче и омесен 

обреден хляб (кукла). С тях момите изпълня-

ват обичая кумичене. Венчетата и парчета от 

хляба се пускат по течението на реката. Мо-

мата, чието венче излезе най-напред, се изби-

ра за „кумица“ и повежда моминското хоро към

своята къща.

 В Североизточна България на този ден се из-

вършват и поминални обреди, свързани с вяр-

ването, че на Връбница „разпускат умрелите“,

т.е. те излизат от гробовете си и очакват 

родствениците си да им донесат нещо. Преди

изгрев слънце жените отиват на гробищата с

върбови клонки, плява (или царевични стъбла),

кадилница и вода. Прекадяват и преливат гро-

бовете на своите родственици. След това за-

биват клончета от върбата до гробните па-

метници и с плявата (царевичните стъбла) за-

палват огън.

Въпреки строгия великденски пост днес 
се разрешава да се яде риба. 
Църквата празнува Цветница в чест на 

тържественото посрещане на Исус Хрис-
тос в Ерусалим. Тълпата го приветства 
с палмови клонки и в хор крещи: „Осанна 
на Сина Давидов! Благословен, Който иде 
в име Господне! Осанна във висините!“ 

Възкресил в събота Лазаря, тържестве-
но посрещнат в Йерусалим на Цветница,
Христос доброволно върви към предначер-
тания край на земния си живот.
На този ден на службата в храмове-

те християните държат в ръце вместо
палмови върбови клонки – сякаш отново
посрещат своя Спасител. Осветяването
на върбичките се извършва на всенощно-
то бдение в събота вечер. След богослу-
жението клонките се отнасят по домо-
вете – за здраве и да пазят вярващите
от зло. Осветената върба излъчва хар-
монизираща и възпроизвеждаща сила, за-
това е добре да се пази през цялата го-
дина пред домашната икона.
Цветница е празник и на цветята – 

имен ден празнуват всички, носещи имена
на цветя, растения, храсти и дървета.

Страстна седмица
Седмицата след Цветница се нарича 

тр а д и ц и и

ÏÐÀÇÍÈÖÈÒÅ 
ÍÀ ÀÏÐÈË

Възкресение Христово, икона от 1502 г., от Дионисий

ДА СИ ПРИПОМНИМ КАК В МИНАЛОТО ДА СИ ПРИПОМНИМ КАК В МИНАЛОТО

СА ПОЧИТАЛИ ТРАДИЦИЯТА И КАКВО 
ОТ НЕЯ Е ОЦЕЛЯЛО ДО НАШИ ДНИ.
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Страстна, което означава „мъченическа“, 

„страдална“. Християните съпреживяват мъки-

те Христови и саможертвата на Христос, при-

помнят се събитията от последната седми-

ца от живота на Спасителя (от тържествено-

то му влизане в Йерусалим до разпъването му 

на кръста и възкръсването му на третия ден). 

Православната църква извършва няколко служ-

би, на които вярващите задължително ходят.

23 АПРИЛ – 
ВЕЛИКА СРЯДА 

На 21 април е Велики понеделник, а на
22 април е Велики вторник, но народът
тачи само дните след сряда. Тогава шум-
ните веселия не са препоръчителни. Чо-
век не бива да захваща нищо ново. Же-
ните не вършат никаква домакинска ра-
бота – не предат, не тъкат, не шият.
Ходят в гората да берат здравец и да
раздават букети на роднини и съседи за
здраве и благополучие. 

24 АПРИЛ – 
ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК

Днес се боядисват яйцата. Има истори-
чески сведения, че яйца са се багрили и да-
рявали още в древен Египет, Персия, Рим,
Китай и Гърция. Ритуалите, свързани с
тях, символизират началото на живота.
Като християнски религиозен символ яйце-
то първоначално олицетворява гробницата
на Христос и камъка, който той е отмес-
тил, преди да възкръсне. Има много легенди
и предположения, защо яйцата се боядис-
ват в червено. Преобладаващото – черве-
ният цвят символизира кръвта Христова.

Легенди за яйцето
Когато Христос бил разпънат, в подножието 

на Христовия кръст дошла кокошка и снесла

яйце, което се обагрило от стичащата се от

Спасителя кръв. Според друго предание Мария

Магдалена застанала пред император Тиберий

и му поднесла яйце с думите: „Христос Возкре-

се!“ Императорът се усъмнил в думите є и... яй-

цето почервеняло.

Яйцата се боядисват от най-възраст-

ната жена в семейството. С първото 
боядисано яйце се рисува кръст върху 
челата на децата и на по-младите, за 
да са бели и червени през годината. По-
сле същото това червено яйце се слага 
пред домашната икона и се пази до Вели-
ки четвъртък на следващата година. Чак 
тогава то се счупва и по него се гадае. 
Ако е пълно, значи и къщата ще е пълна, 
ако е празно и зловонно, вещае проблеми 
в дома през годината.

25 АПРИЛ – 
РАЗПЕТИ ПЕТЪК

И на този ден нищо не бива да се ра-
боти – разрешава се само да се ри-
суват яйцата, боядисани от предишния 
ден. Вярващите скърбят за разпънатия 
на кръста Исус Христос.

Магическо миене на косата 
Вярва се, че ако си умиете косата (а мъжете –

ако се обръснат) на този ден, няма да ви боли

главата през цялата година. Но условието е 

да не я миете през всички останали петъци на

годината. Защото тогава не само ще ви боли

глава, а и нищо хубаво няма да ви се случи.

26 АПРИЛ – 
ВЕЛИКА СЪБОТА

На тази дата 2 часа преди полунощ за-
почва службата в православната църква.
Всички присъстващи носят със себе си
червено яйце и в момента, в който све-
щеникът обяви Възкресението, хората се
поздравяват и изяждат яйцето. 

27 АПРИЛ – 
ВЕЛИКДЕН

Това е най-големият празник за православ-
ните християни. Възкресение Христово е
повод за грандиозни тържества в целия
християнски свят. Ознаменуването на фи-
зическата смърт на Христос е празничен
ден, който отбелязва не края на живота,
а освобождението от земната тежест и
неволи и прехода към вечното духовно съ-
ществуване. В евангелските текстове чес-
то се споменава, че приживе Исус невед-
нъж предсказва разпъването си на кръ-
ста и Възкресението си след три дни. На
третия ден след погребението му Мария
Магдалена отива с други жени в гробница-
та, за да намаже тялото на Исус с благо-
вонни масла, каквато е била древноюдейска-
та традиция, и намира гробницата празна.
На Великден се отбелязва възнесението на
Исус. Празнува се три дни – неделя, поне-
делник и вторник.
Сутринта на първия празничен ден се

отслужва тържествена църковна служ-
ба. Пали се свещ и се носи да догори
в дома. На празничната трапеза задъл-
жително се отговява (слага се край на
започналия на Заговезни пост) с велик-
денски яйца и обредни хлябове – козуна-
ци. На обяд на трапезата присъства аг-
нешкото блюдо. Всички се чукат с чер-
вени и шарени яйца за здраве. 40 дни
след Великден (до Спасовден на 15 юни)
православните християни се поздравяват
с „Христос возкресе!“, а отговорът е:
„Воистину возкресе!“ 

МИШЕЛ

ната жена в семейството С първото 26 АПРИЛ

Следи прогнозата
Ако април е сух, годината ще е гладна.
Ако април е тих, май ще е лют.
Ако прогърми през април, житото и виното ще са изобилни.
Ако има много мъгла през април, плодовете, зеленчуците и цветята няма да

са добри. 
Ако на Разпети петък времето е хубаво и ясно, по празниците времето ще

е дъждовно. Ако е лошо, по празниците ще е хубаво.
Ако на третия ден след Великден има мъгла, през годината ще има много 

пчели. 
Ако изгревът е ясен на 30 април, лятото също ще ясно и слънчево. 
Ако нощта на 30 април е звездна, през годината ще има плодородие.

Христос влиза в Йерусалим
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За великденската закуска

в
к у х н я т а

ЗА 16 ПАРЧЕТА: За тестото: 125 г краве масло 125 г захар 150 г черен горчив шоколад 250 г брашно 1

пакет бакпулвер 150 мл прясно мляко 3 яйца За глазурата: 400 г бита сметана 80 г захар 1 пакет ва-

нилия 3 яйца

РАЗХОДЪТ НА 
МАЗНИНА ЗА...
...намазване на тавата ще нама-

лее, ако предварително загреете 

съда и нанесете мазнината с по-

мощта на четка. Докато сложи-

те продуктите за печене в нея, 

дръжте тавата обърната с дъно-

то нагоре, за да се стече излиш-

ното олио. 

Мария Цонева

от Плевен

ЦВЕКЛОТО...
...за винегрет се вари във вода, 

в която предварително сте раз-

творили малко оцет или сока от 

половин лимон. Тогава цветът на 

зеленчука ще остане наситен, 

а винегретът ще се получи по-

красив.

Валя Георгиева

от София

КАРФИОЛЪТ...
...би станал сух и невкусен, ако го 

пържите суров. Той първо се сва-

рява, а след това се панира. За 

подобряване на аромата му може

да добавите малко кимион.

Теодора Симеонова

от София

ЛУКЪТ ЗА САЛАТА...
...се бланшишира ра за секунди, нарязан 

на филийкки, и заза да да сесе се „уб„уб„у ие“и  осст-т-

рият му ввкускус. ВВкусът на салаллалатаатаатаатаата-

та тата ще стане по-пикикккантанта ен,ен,ннн  ак ако о

луклукуклуклуклукътът ът ът ъъ се сесесе сесе поподподпододо ържържърържжи пи пи пи пи предрредедедваварварварваритеитеитеитеит л-л-л-л-

нонононо но в мммммв мариариариарир натната, а, а, приприготготоо венвена оа от т 

оцеоцеоцеоцетттт,т, дафдафдафдафиноиноиноиноввв лв лв листистистист иии и черчерчеренен пипипи-

перпер на на зъ зърна.

МилМилМ енаена БаБаББаБа БаБаеваваеваевааеве

от от БелБелБелБелогрогрроградчадчадчад иккик

ЧЕРНИЯТ ДРОБ...
...щще стане по-о-ненежежен,ен, акако со е нна--

ккисне не в пвв пв прряср сно н млялякоко за аа 2–32 3 ча чач са с

препреди припр готтвянвянне. е. ИмаИм  и едиедин н

дрруг начиииин –– прпредеди пържержене не се се

оваоваалвалвалвалввал  в счучуканкан сухар (и(или и гаага-

лета). 

СтеСтелала БинБиневаева

от ЛовЛовеч

РИБАТА...
...се е порп ъсва оа обилбилно но с цс цареареввично о 

брашно преди печене, за да не ззза-а

леплепне не за за тавтаватаата илили ри решее ткткаткаатата.

ККинна а Стоева

от от ВелВелВееликоико Тъ Търнорнововоот Вели

КУЛИНАРНИтайниАРНИРНИ

ДДраги читтатеатеатетелки, ппосвосввосветеетеетеет тетете аги читателки, посветет

ни в своииттте кулинанарнирниррр   тайнии. . и в своите кулинарни тайни

Най-инин-и тереснснснититит  от тяхНай-интересните от тях 

ще пуббликликлл уваме.ще публикувам

ААдАдресът нни еи е: 1124 СоСоСоСоСоСоСоСоооооооооффияффиффффияффияфиияфияияяя,, Адресът ни е: 1124 София

ул.ул.ул.ул.ул.уул.улул.улл.лууул.улул.улул.у  „ „З „ЗЗ„З „„З  „ гооре“ №№ 444, еет.ет.еетттееетеетте  2 2222.2.2.22.. „Загоре“ № 4, ет. 2

А ААА ААА АА иА А А А АА иАА иАААААААА ммеймеймеймеймммеймеймеймемейеймеймейймейеййййеме лълълътлътттлътътътттлътлъттлътлъллътътлъл тл  ни нниии –– – – – 

redakcakccccccccciaababbabaiabbi elaelaelaela@@@ca@caaacaa@c blebleblebleleleleebbgbg.b net.edakciabela@cablebg.net

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Кравето масло се разбърква педантично със захар-

та. При постоянно разбиване се добавят яйцата и шоко-

ладът, който предварително е разтопен на водна баня. 

Брашното, щипка сол и бакпулверът се смесват и се пре-

сяват над яйчено-сметановата маса. При постоянно бър-

кане постепенно се влива млякото до получаване на елас-

тично, меко тесто.

2. Фурната се загрява до 180 °С. Сметаната се разбива 

със захарта, ванилията и яйцата. Правоъгълната тава, в

която ще се пече сладкишът, се намазва с олио и се за-

стила с хартия за печене. Върху хартията равномерно се

излива шоколадовото тесто, като се изравнява с кулинар-

на лопатка. Полива се със сметановата заливка и с помо-

щта на вилица се правят „мраморните нишки“. Кейкът се

пече 40 мин до получаването на златист цвят. Оставя се 

да изстине в тавата, след което се нарязва на 16 право-

ъгълни парчета.

Време за приготвяне: 30 мин

В едно парче: 270 кал

Мраморен 
кейк
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Основното блюдо   
Изберете не много мазно агнешко месо

С АГНЕШКО

Агнешки карета с пресни картофи
ЗА 6 ПОРЦИИ:

 3 скилидки чесън (пасирани)

 3 почистени агнешки карета (около 900 г)

 1 малко бурканче горчица

 75 г нарязана шунка (или бекон)

 100 мл зехтин

 175 г млади дребни картофи (сварени)

 75 г сушени домати (от консерва)

 2 ч. л. пудра захар

 2 с. л. балсамов оцет

 4 с. л. нарязан на ситно магданоз

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Фурната се загрява до 240 °С. Агнешкото се натрива с чесъна, а горният 

му по-мазен слой – с 2 с. л. горчица. Слага се в огнеупорна тава (месото тряб-

ва да е плътно опряно в стените є). Върху слоя горчица се нареждат парче-

та шунка или бекон и се притискат. Напръсква се с 1–2 с. л. зехтин и се пече

15–20 мин (за да е средно опечено) или 20–25 мин (за да е отлично опечено).

2. Изважда се от тавата и се премества в друг съд. Тавата със соса от пе-

ченото се слага на загрят котлон. Като заври течността, към нея се приба-

вят картофите, доматите, пудрата захар, балсамовият оцет, остатъкът от 

горчицата и зехтинът. Сместа се разбърква, подправя се на вкус и се поръс-

ва с магданоз.

3. Каретата се нарязват на котлети и се сервират заедно с картофите. За

гарнитура е подходящ сварен зелен фасул.

Време за приготвяне: 40 мин

В една порция: 440 кал

Лесни агнешки пържоли
ЗА 4 ПОРЦИИ:

 4 агнешки пържоли 

 4 скилидки чесън

 2 с. л. морска сол

 4 ч. л. смлян черен пипер

 4 с. л. зехтин

 2 с. л. ситно нарязан пресен розмарин + стръкове за гарниране

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Фурната се загрява до 245 °С. В тефлонов тиган се загряват 2 с. л. зехтин.

Пържолите се намазват с пасирания чесън, подправят се със солта и черния

пипер на вкус и се запържват от двете страни за кратко (за 1–2 мин) в наго-

рещеното олио. Когато се извадят от тигана, се овалват в нарязания на сит-

но розмарин.

2. Слагат се в тава и се пекат 30 мин в остатъка от зехтина и малко вода.

Когато водата се изпари, са готови. Преди сервиране се оставят да се от-

пуснат за 10 мин.
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 за Великден
да еТо, естествено, трябва д
 имамесно. Всяка домакиня си
арецепта за приготвяне н
Но сегасвинско и агнешко месо. Н
щотоизпробвайте нашите, защ
и катоте са специално подбрани

за светъл празник.

СЪС СВИНСКО

Свинско на руло 
ЗА 6 ПОРЦИИ:

 2 с. л. зехтин  450 г телешка кайма  1 корен копър, нарязан на тън-н-

ки парчета  1 глава лук, нарязана на дребно  2–3 стръка розмарин (от-т

късват се само листата)  кората от 1 лимон и сокът от 1/2 лимон  25 г 

хлебни трохи  1,5–2 кг обезкостено свинско месо (филе с малко сланина) 

 1 с. л. брашно  450 мл сварен горещ бульон

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. 1 с. л. зехтин се загрява в тиган на котлона. В нея се пържи каймата, дока-

то водата се изпари от нея. Прибавят се лукът и копърът. Сместа се задуша-

ва, докато каймата съвсем омекне. Добавят се розмаринът, настърганата ли-

монова кора, сокът от лимона и хлебните трохи. Подправя се на вкус и се ос-

тавя да изстине.

2. Месото се разполовява надлъжно с остър нож, за да се разтвори като кни-

га и да се получи тънък месен пласт. Слага се на дървена дъска с по-мазната 

част надолу и отгоре се разпределя плънката. Завива се плътно на руло. Краи-

щата му се фиксират с дървени шишове. Месото се претегля и се преценява 

за колко време ще се опече (450 г се пекат за 25 мин). Към това време се при-

бавят още 20 мин. 

3. Фурната се загрява до 220 °С. Месото се слага в тава, натрива се с оста-

тъка от зехтина и с малко сол. Слага се във фурната, а самата тя се намаля-

ва до 190 °С. Пече се според горните изчисления.

4. Сосът от печеното се загрява на котлона, сгъстява се с брашното и хуба-

во се разбърква, за да не стане на бучки. При постоянно бъркане се влива бу-

льонът и сосът се вари до сгъстяване. Свинското месо може да се сервира и 

с ябълков сос (вижте рецептата в карето). 

Време за приготвяне: 150 мин

В една порция: 590 кал

Ябълков сос с чесън
1 с. л. олио се загрява в дълбок съд, в ко-

ето за 10 секунди се запържват няколко

нарязани на филийки скилидки чесън. Вни-

мавайте да не препържите чесъна! Доба-

вя се щипка пудра захар. Наливат се 150

мл бяло сухо вино, слагат се няколко стръ-

ка розмарин и 2–3 с. л. пудра захар. Со-

сът се кипва. Намалете силата на огъня

и оставете течността да къкри 10 мин,

докато се изпари (сосът не бива да ста-

ва много гъст!). Стръковете розмарин се 

отстраняват. 450 г ябълки се нарязват

на филийки. Слагат се в соса и се задуша-

ват до омекване. Накрая се добавят и 25

г краве масло и подправки на вкус.

Глазиран свински бут
ЗА 10 ПОРЦИИ:

 1 свински бут (около 2,7 кг)  2 дафинови листа  черен пипер на зърназъ

 660 мл сухо ябълково вино  300 мл прясно изцеден сок от ананас  4 с.

л. горчица  125 г кафява захар  50 г краве масло  зелени подправки

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Бутът се накисва в студена вода за 1 нощ, отцежда се, слага се в голяма

тенджера. Залива се с виното, ананасовия сок и достатъчно студена вода, за 

да го покрие, и се кипва. В течността се пускат и дафиновите листа. Пяната 

периодично се обира с лъжица. Вари се на бавен огън. Времето за варене се

изчислява според теглото – 20 мин са необходими за 450 г месо, което означа-

ва, че 2,7-килограмовият бут трябва да се вари два часа и половина. Течност-

та се посолява на вкус.

2. Месото се изважда от тенджерата и се оставя да изстине 10 мин. Теч-

ността се запазва. Фурната се загрява до 220 °С. С остър нож се обелва маз-

нината от бута, като се оставя само един тънък слой. Върху него се правят

нарези под формата на решетка. В центъра на всеки квадрат се забучва зър-

но черен пипер. Подготвената шунка се слага в предварително намазана с 

олио тава. Повърхността на месото се намазва с горчица, след което се по-

ръсва с кафявата захар.

3. Месото се пече до получаване на златисто кафява коричка – примерно

20–30 мин. Докато то е във фурната, в тиган се наливат около 600 мл от бу-

льона, в който месото е вряло. Течността се кипва и се вари, докато се изпа-

ри наполовина. Добавят се остатъкът от горчицата и кравето масло. Под-

правя се с прясно смлян черен пипер и нарязани на ситно свежи зелени под-

правки. Бутът се сервира в голям и красив поднос.

Време за приготвяне: 180 мин

В една порция: 640 кал
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С
олун му липсва, но у 
нас му харесва повече, 
затова е решил да ос-
тане. Смаян е от ху-

бостта на нашите планини. 
От черноморските ни курор-
ти най му пасва Несебър и 
няма български град, който 
да не е посетил. Привързал 
се е към София, но и Плов-
див го привлича. А най-люби-
мо му е едно българско село, 
скътано в Родопите – село 
Биволяне.
Когато не е на път из стра-

ната ни, отскача до Агистро, 
където живеят родителите 
му – село, което е само на 5 
километра от границата. От-
скача и до Солун и се шегува, 
че студенти, които учат в 

София и са от Варна или Бур-
гас, съвсем не си ходят вкъщи
толкова често, колкото него.
Като стана дума за фо-

тографията като страст, в
това число влиза и подвод-
ната. Както повечето гър-
ци, родени с шум на море в
ушите, водата го тегли. „От
гмуркането можеш да научиш
много за живота на рибите“
– казва той. Антимус е гмур-
кач и лови риба в морските
дълбини. След това, разбира
се, я... готви.
Кулинарната му тактика е:

много бързо – много лесно – 
много вкусно. И никога не по-
глежда в листа с рецептата.
Не защото манджите, които
прави, са прости за изпълнение,

а защото е

ЦАР НА ИМПРОВИЗАЦИЯТА 
Сам си измисля рецептите.

Покрай постоянните спортни
лагери и футболни митарства
(преди да се установи в „Арис“
е играл в „Пансерайкос“ – Се-
рес, „Патрайкос“ – Патра, в
Кавала и в Атина) освен прави-
лата на играта научава и кули-
нарната „тактика“. Научил се
е да готви сам – напътстви-
ята на майка си е слушал до
един момент, но понеже обича
импровизациите, творческите
му решения бързо отхвърлят
готовите писани рецепти.
При първия си кулинарен опит

Антимус преживява провал – 
манджата не става за ядене. За
щастие ранният печален опит
не му оставя „травма“ за цял 
живот. Даже напротив – ам-
бицира го. „Спортната злоба“
го превръща в изкусен готвач.
Учейки се от опита си, той
бързо разбира кое е „да“ и кое
е „не“ в готвенето. Сега е вещ
и почти професионално може да
разказва за тънкостите в кули-
нарията. 
Ако реши да сподели солид-

ния си опит в кухнята, може
да издаде и сборник с автор-
ски рецепти „Какво да сготвим
набързо“, от който много дъл-
гогодишни домакини има какво
да научат.

ТЮРЛЮ И МУСАКА

Освен фен на бързата кухня
Антимус обича и по-засуканите
манджи. И с удоволствие, ко-
гато има повече време, се пос-
вещава задълго на кулинарства-
не. Сред любимите му време-
емки манджи са тюрлю (гю-
веч с много зарзават) и мусака
(разбира се, гръцка).
Немалко влияние върху гръц-

ката кухня е оказало продъл-
жителното турско робство.
Много турски ястия, като пи-
лафа, кебапа, мусаката, лозови-
те сарми и много сладките де-
серти, са се наложили дотол-
кова в Гърция, че са сред най-
любимите и най-често пригот-
вяните там. От Антимус на-
учих, че най-известна по цял 
свят е мусаката в гръцкия си
вариант – без картофи. Муса-
ката е позната и в АрабскияАА
свят, в Румъния, в страни-
те от бивша Югославия и др.
Гръцката мусака се прави от
патладжани. Запържените на
филийки патладжани се нареж-
дат на пластове – ред патла-
джан – ред смляно месо (го-
веждо или овнешко), запърже-
но с доматено пюре. Мусаката
се залива обилно със сос беша-
мел и се поръсва с кашкавал 
или с пармезан и галета. Раз-
брах и какви са отликите: на
македонската мусака най-отдо-

ХРАНАТА СПРИЯТЕЛЯВА
АНТИМУС ГЕОРГИАДИС:

КУЛИНАРНИТЕ ТВОРЕНИЯ НА ПЪРВОРАЗРЯДНИЯ ГРЪЦКИ 
ФУТБОЛИСТ СА С ДЪХ НА УЗО, МАСЛИНИ И ЗЕХТИН

Визитка 
ивее в България от година и все още говори български като грък. На 28 години Антимус жи

футболист на солунския първодивизионен „Арис“. Футболът го е научил на са-е и е бивш ф

ност отрано. Като малък бил по-открит и затова избрал колективния спорт.мостоятел

ява индивидуалността си чрез своите хобита. Иска да учи у нас фотография, Сега изразя

рне едно от хобитата си в професия. Освен че колекционира България в снимки, за да превъ

бича да се гмурка, да рисува, а откакто е у нас, кара сноуборд.Антимус об
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лу се реди пласт изпържени на 
филийки картофи, а в турския 
вариант продуктите не се ре-
дят на пластове. Турската му-
сака вместо с патладжан може 
да се приготви с тиквички или 
с картофи.

ЯСУ, БЪЛГАРИЯ!
Носталгията му по тавер-

ните тук бързо отшумява. В 
България Антимус бързо „прев-
ключва“ на българския вкус. Не 
че кухнята ни коренно се раз-
личава от тази на южната ни 
съседка, но тук Антимус от-
крива куп нови вкусотии. От 
момента, в който се разделя с 
активния спорт, той се реша-
ва на пълна промяна – отказ-
ва се от месото. Със завид-
на спортсменска последовател-
ност младият грък отстоява 
„лишението“. Сега вече толко-
ва е отвикнал от вкуса на ме-
сото, че когато види манджа с 
мръвка, колкото и да е гладен, 
„губи апетит“. Затова е много 
доволен, че в София има мага-
зини и ресторанти със специ-
ализирано вегетарианско меню. 
В Гърция повече тачат рибно-
то меню и тук малко му липс-
ват рибните ресторанти, но 
у нас „се запознава“ с високо-
планинската пъстърва, която 
му става фаворит. В списъ-
ка с любими български манджи 
влизат още: зеленчуци на сач, 
яйца по панагюрски, сирене по 
шопски. (Естествено, за кавър-
ма по радомирски и за кюфте-
та по чирпански само е чувал.) 
А най-любими са му супите – 
манджа, която гърците не по-
знават, като изключим рибена-
та чорба. „Замаян“ е и от не-
вероятно дългия списък със са-
лати в менюто на всеки бъл-
гарски ресторант срещу кла-
сиката – единствената гръцка 
салата във всяка таверна. 
От българските манджи е в 

потрес от пачата. 

КАКВО ЯДАТ В ТАВЕРНИТЕ

Като заговорихме за лесна 
кухня, за пестеливостта на 
спартанците са се носели ле-
генди, както за нашите га-
бровци – вицове. И най-иконо-
мичните рецепти са измисле-

ни именно от тях. Но днеш-
ните гърци са доста по-раз-
точителни. В някои отноше-
ния кухнята на нашите съсе-
ди не отстъпва на френската
и италианската (след малко
ще се убедите сами). 
Ястията се приготвят по

най-лесен начин, гозбите са
вкусни. Определящи характера
на гръцката кухня са селскосто-
панската продукция, риболовът
и географското разположение
на тази полуостровна страна.
Много обичани са рибата и
рибните деликатеси. Правят
се различни ястия от скариди,
калмари, сепия, октопод. Ме-
сото е представено главно от
овнешкото и говеждото. Най-
готвените зеленчуци са пат-
ладжаните, доматите и чуш-
ките. Приготвят ги задушени
или пълнени. На трапезата не-
изменно присъстват и маслини-
те. Задължителни в гръцкото
меню са сирената – различните
видове, включително приготвя-
ни от козе мляко. Най-често
месото и рибата се правят на
скара или навън, на жарава от
дървени въглища, поднасят се
с различни сосове. Някои мес-
ни сосове се подкиселяват с
лимонов сок. Суфлаки е сред
най-популярните месни манджи
– едри късове месо, приготве-
ни на жар. Зеленчуците се под-
насят пълнени или сурови във
вид на салата. В готвенето
гърците не пестят мазнина-
та, най-вече зехтина. Подправ-
ките са задължителни. Типич-
ният вкус и цвят на много
ястия се получават от чесъ-
на, лютивите подправки, аро-
матните треви, ригана, джо-
джена, орехите и стафидите.
На международна популярност
се радва гръцкият дресинг, при-
готвен от олио, кетчуп, черве-
но вино, чесън, ситно нарязани
каперси и попарен лук.
Задължително в таверна тряб-

ва да се опита: октопод на ска-
ра, панирани или пълнени калма-
ри, хайвер от чесън, дзадзики – 
нещо като нашия катък, но му
слагат и сирене. Узото, разбира
се, е сред задължителните по-
ръчки, като мезето към него е
или рибно, или гръцка салата.

Пие се преди ядене. А някои си
го поръчват и за десерт.

ПЛОМАРИ ИЛИ ЦАНТАЛИ

Този въпрос вече можеш да
го чуеш не само в гръцка та-
верна, а и навсякъде у нас, ко-
гато си поръчаш от кристал-
но бялото питие. 
Освен с узо обаче съвсем за-

кономерно родината на Ди-
онис се гордее с производ-
ството на вина. Първенство-
то държат червените вина,
но и рацината разнася слава-
та на Гърция като винопро-
изводител. Рецината е бяло
вино с по-ниско алкохолно съ-
държание, което е на почит
особено като настане знойно
гръцко лято. „Рецина в Гър-
ция пием от сутринта, така
както вие пиете бира тук“ – 
пояснява Антимус.
Ако има някой, който да не

е чувал за ципуро, това не
е узо. Това е високоалкохол-
на гръцка анасонова напитка,
приличаща досущ на турската
йени ракъ. Иначе казано, млада
гроздова ракия с анасон.

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ 
КЕФ

Гърците също се заплесват в
приказки край масата с часове.
Но го правят предимно нощем.
И ако в България след десет
часа вечерта не е прието да
се яде, то в Гърция именно
по това време огладняват. За
Антимус е малко разочарова-
що, че тук след полунощ поч-

ти не остава работещ ресто-
рант, като изключим пицарии-
те. С оглед на късната сре-
днощна вечеря, закуската за
гърците не е задължителна.
Гъркът обядва обикновено към
два часа следобед. (Завиждате
ли, по това време ние рабо-
тим?) Разбира се, хранителни-
те навици на южните ни съ-
седи се диктуват от пикови-
те температури през лятото.
Това е наложило и задължи-
телната гръцка сиеста, която
повишава работоспособността
и подобрява концентрацията.
Твърди се, че този навик пра-
ви гърците една от най-дълго-
летните нации. 
Събрали сили от кратката

следобедна дрямка, гърците до
късно се веселят в таверни-
те. Пеят и танцуват (може
и на масата), може и чинии
да потрошат, но само бута-
форни. Напоследък обаче тази
атракция се предлага само в
заведенията, посещавани от
чужденци, ми обясни Антимус.
Варварският навик е старомо-
ден и гърците напоследък мя-
тат ентусиазирано във въздуха
цветя или разноцвенти хартии
с ефект на конфети.
„Тук само в петък и в съ-

бота е весело – ми каза Ан-
тимус. – За гръцките таверни
няма почивен ден – те винаги
са шумни и пълни – както в
събота, така и в понеделник,
така и през всеки друг ден от
седмицата.“

САГАНАКИ СЪС СКАРИДИ

МЕЗЕ ИЛИ ТОПЛО 

ПРЕДЯСТИЕ,

КОЕТО МОЖЕ 

ДА СЕ ПРИГОТВИ 

ОТ ОКТОПОД,

КАЛМАРИ

ИЛИ САРДЕЛА

ЗА 4 ПОРЦИИ:
 500–600 г скариди

 3 големи домата

 2 чушки

 люта чушка

(по желание)

 горчица

 зехтин

 сол

 магданоз

 лимонов сок

 сирене (по желание)
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Стъпка по стъпка:

Текст Теодора СТАНКОВА    Снимки Мариана ПЕТРОВА

1. СкаСкаСкаСкаССкаССкаССкСкаССкакаакаридриридр ддриддририддддддр ите се измиивививвивватат ат ат ааттататтттт ннна на нанааа

течтечтечтечтечтечте ащаащаащаащащаащаащаа в ввововововововввоввоовв да и се поддрдрдррдрреждеждеждеждежджеждеждеж аатаат т т тат

нана нана на дъндъндъндъндъндънъндънъ отоототототтттоотоотоооотоотоо ооотоо ннна н  дълбок тиган.н.ттттигаигаигаигаг ннн

3. яз...................се се ссссе сесе нарнарнарарнанаряяяяязват: дома-з

штиттиттиттиттитититтититиититее –е –е –е –е  на нана нанаан    шшайби, чуш-ш

кркиткиткиткиткиткитттткиткиткитите –ее –е –е –е ––е  на на на нанааннананааа к кк кккръгчета.р

4. ЯстЯстЯстЯстЯстЯстЯсЯс иетиетиетиетиеттее о со соо о сссо сссссо сссо ссе е пеееее осоосолляввваа.а.а.

5. ЗалЗаливаива се се с със сс ссосс,с,,оососс,с,с,, 

пприприппппп готтвенвен ототт 1  1 1 сс. с. с. ллл. .

гогогогогогоргоргогггогогого чицчи а, а, 200000 мл ммлм  во ввоводааа аа аа а ааа адаа

ии 1и 1и 111111и 1и 1и 1и 11 с.с с.   л..  ли лимономоновов сосокс ксс .

7. то ястие се гарнира с нарязан ГотГотГотГотГотГотГотГотГотГотГотГотГГотГооГо овоовоовоовоовоововоовоовоовоовоовоо оттттттттттттт

агданоз преди сервиране.нана на нана нананна аан едредредредредрдедредредредро мо мо мо мо мо мо мо мммааааа
6. лед като се за-СлСлСлСлСлСлСлСССлССл

с приготвениялеелелеелеелеелеелеелеелеелеелееллее с с сссс сс

ястието се соссоссоссоссоссоссоссоссоссоссо , , , , , ,, я

сва с натро-порпорпорпорпорпорпорпорпорпорпоророръъъъъъъъъъъъс

о сирене (пошешешешешшешененшеншеншешенш ооооо

ание) и се заду-жжежелжелжжжелжелжелжелжелжж ааааааа

а на бавен огън шашавшавшавшавшавшавшавшашаавшаша ааааааааа

одължение нав пв пвв пв пв пв ппв пв пв пв прроророо

вин час.полполполполпп оооов

2. Зеленчуците се изизиззми ивааваааааавааааааааават ит иии.........е 
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1. Ако изварата е прекалено
мокра, прецедете я през мар-
ля и я оставете да постои
10–12 часа на стайна темпе-
ратура, за да може напълно да
се оттече суроватката. Су-
хата извара внимателно про-
трийте през сито, за да бъде
сладкишът по-нежен.

2. Сложете в тенджера изва-
рата, яйцата, маслото и сме-
таната. Загрейте сместа на
много ниска температура и
постоянно я бъркайте с дър-
вена лъжица, докато започ-
не да прави мехури. Веднага

след това отстранете съда
от котлона.

3. Оставете сместа да из-
стине, като от време на вре-
ме я разбърквате. Във вече
напълно изстиналата смес раз-
бъркайте захарта, бадемите и
стафидите. Можете да при-
бавите и настъргана лимонова
кора на вкус, както и канди-
рани (захаросани) плодове. Ху-
баво разбъркайте.

4. Специалната форма (пре-
сечена пирамида), в която ще
формовате сладкиша, застеле-

те с марля и я изтеглете по
стените му. Изсипете сместа
и плътно я пресовайте с лъ-
жица. Завийте я с марлята и
я оставете да стегне в хла-
дилника за една нощ.

Сладостта 
на Пасхата
Този сладкиш има символично зна-
чение. От една страна, пресече-
ната пирамида е символ на Гро-
ба Господен, а от друга – аромат-
ната ванилова сладост се явява
знак за радост и Светъл празник. 
За да придадете на сладкиша не-
обходимата форма, използвайте 
дървен съд, който можете да ку-
пите от някой църковен магазин.

ЦАРСКА
1

2

В ПОДРОБНОСТИ3

4

ПАСХА

с т ъ п к а  п о  с т ъ п к а

ОБРЕДЕН 
СЛАДКИШ 

С РУСКИ 
ПРИВКУС

ВМЕСТО КОЗУНАК РУСНАЦИТЕ 
ПРИГОТВЯТ ЗА ВЕЛИКДЕН 

СПЕЦИАЛЕН СЛАДКИШ С 
ФОРМАТА НА ПРЕСЕЧЕНА 

ПИРАМИДА. НИЩО НЕ ВИ 
ПРЕЧИ ДА ГО ПРИГОТВИТЕ 

ПЛЮС ТРАДИЦИОННИЯ 
КОЗУНАК. ЩЕ ВИ ЗАТРУДНИ 

ЕДИНСТВЕНО НАМИРАНЕТО 
НА СЪДА, В КОЙТО СЕ 
ФОРМОВА СМЕСТА ЗА 

СЛАДКИША. НО И ТАЗИ 
ЗАДАЧА НЕ Е НЕИЗПЪЛНИМА.

Продукти:
 1 кг мазна извара

 5 яйца

 200 г краве масло

 400 г сметана

 1–2 ч. ч. захар, сме-

сена с пакет ванилия

 1/4 ч. ч. счукани

  бадеми

 1/4 ч. ч. стафиди 

  (без семки)
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ООООООООООООООООВВВВВВВВВВВВВВВВВЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕННННННННННННННННННН

Бодрост и въодушевление
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Любовни приливи и отливи
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Сложен период
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Предстоят важни решения
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Нови партньорства

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВАААААААААААААААААААААААААА

Предателство от колеги
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Състезания за сърцето ви
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Сдобрявате се с всички
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Флиртове и развлечения

ККККККККККККОООООООООООООООЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗИИИИИИИИИИИИИИИРРРРРРРРРРРРРОООООООООООООООГГГГГГГГГГГГГГГ

Настроени сте семейно

ВВВВВВВВВВОООООООООООДДДДДДДДДДДДДДДДООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ

Много приятни изненади
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Ремонти и много разходи

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 РАК сн
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Април ще увеличи жизнената ви енергия,
ще гледате положително на всичко, кое-
то се случва около вас. Лесно ще се въ-

одушевявате и ще бъдете готови да работите
върху себе си. Всичко това може да допринесе за
хубави промени в живота ви. Постарайте се да
отчитате интересите и на другите хора, кога-
то взимате решения, и не допускайте от вас да
тръгват караници и сплетни.  Бодрото ви на-
строение в началото на месеца ще ви направи при-
влекателни за околните.  На 6-и ще ви трябват
сили, за да излезете от хаоса на обърканите си ми-
сли. Конкретизирайте целите и посоките си на
действие.  След 11-и е добре да впрегнете енергия-
та си, за да свършите всичките си домашни задъл-
жения. Периодът е благоприятен за строител-
ство или ремонт на жилището.  Фиксирането
върху семейните дела ще се изрази в сериозни про-
мени в края на месеца.  На 27-и ще се чувствате
уморени, затова не се захващайте с нищо. Околни-
те очакват много от вас, но то просто няма
да е по силите ви. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

 Търсете нестандартни пътища за решаване
на проблемите, но не се впускайте в необмислени
авантюри.  Проявявайте повече търпение и не
губете от поглед дългосрочните цели.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
 Здравето ви е стабилно, но на душевния ви

комфорт пречат множество обективни дразни-
тели. Нуждаете се от повече сън и храна, богата
на витамини. Не трупайте напрежение в себе си.

 Лек зъбобол на 2-ри може да се превърне в серио-
зен проблем, ако не му обърнете внимание.  На 9-и
отидете на лекар, за да разберете на какво се дъл-
жат болките в слепоочията ви.  13-и е подходящ
ден за отказване от цигарите.  На 17-и здравето
ви ще даде знаци за нестабилност. Намерете по-
вече време за отдих. Кратка разходка сред при-
родата може да сътвори чудеса. Пазете се по-
вече в идващите дни и не гледайте лекомислено
на сигналите на тялото си.  На 23-ти е възмож-
но леко простудно заболяване, но то не е причина за
безпокойство.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
 На 4-ти ви очаква изключително успешен ден в 

професионален план. Най-вероятно добрите нови-
ни в службата ще се отразят чувствително на
доходите ви. Хубавите вести ще продължат и
на следващия ден, но не е изключено да ви под-
ведат хора, на които се доверявате. Възможните
конфликти ще бъдат свързани с нежеланието ви
да се вслушате в мнението им, както и с рязко-
то заявяване на вашите позиции.  На 11-и са въз-
можни временни финансови затруднения. Следобе-
дът ще е белязан от среща, която ще ви даде
добра перспектива за развитие в близко бъдеще.
В средата на месеца изполвайте времето си за
укрепване на вече завоювани позиции.  На 18-и
внимавайте с обещанията към определени хора. За
някои от вас се очертава подписване на професи-
онални договори.  В края на месеца някои Овни ще
прекратят изчерпани професионални контакти. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
 Повишеното ви либидо ще увеличи привлека-

телността ви още в началото на месеца. Тези
от вас, които нямат постоянен партньор, ще
се заемат много активно с търсенето на такъв.

 Много подходящ за любовни авантюри, които ще
повдигнат самочувствието ви, е 5-и.  На 9-и не-
семейните Овни може да се оглеждат за партньор,
който е прекалено срамежлив и не търси прекия
контакт.  Професионалните ви ангажименти
ще станат пречка да се срещнете с любимия човек 
и това може да създаде раздразнение както у вас,
така и у партньора на 11-и. В резултат на това
могат да възникнат конфликти. Не оставяйте
емоционални неясноти. Интимният ви живот из-
исква да бъдете предпазливи.  На 24-ти се па-
зете от проява на неоснователна ревност, която
може да стане причина дори за раздяла с любимия. 

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

 КОНТАКТИТЕ ВИ С ВЛИЯТЕЛНИ ХОРА СА

МНОГО ПОЛЗОТВОРНИ: на 1-ви.
 ПАЗЕТЕ СЕ ОТ КОНТУЗИИ И ШОФИРАЙТЕ 

ВНИМАТЕЛНО: на 3-ти.
 НЕ КУПУВАЙТЕ НИЩО, НЕ ПОДПИСВАЙТЕ

ДОГОВОРИ И НЕ ТЕГЛЕТЕ КРЕДИТИ: на 8-и. 
 ОТДАЙТЕ СЕ НА ЛЮБОВНИ АВАНТЮРИ:

на 5-и.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ АПРИЛ

Поставяте себе си на преден план
Навлизате в период, когато трябва да поставя-
те себе си на първо място. Това има своите ху-
бави и лоши последствия, които, както може да
се очаква, ще рефлектират в отношенията ви с
другите. Твърде вероятно е за част от околни-
те това да не е много удобно и да предизвика
негативните им реакции.

Нов подход към децата
Децата ви ще реагират най-силно на това, че за-
почвате да мислите и за себе си. Свикнали са
да бъдат обгрижвани и да разчитат на сигурнос-
тта, която им дава вашето участие в живота
им. Моментът е подходящ да промените нещата 

и да ги приучите на самостоятелност. Проявете
твърдост, но съчетана с много любов. Опитай-
те се да им обясните, че имате нужда да се по-
грижите за себе си и това не е егоизъм, а чо-
вешка необходимост.

Купонясвайте с приятели
От приятелите си очаквайте пълна подкрепа.
Интересното е, че дори да не ви разбират, те
ви помагат и им е приятно да са край вас. Хем
вие имате нужда от тях, хем силният ви дух
зарежда тях. Стига да пожелае, човек може да
има празници и в делниците си. Отдайте се на
удоволствия, без да се притеснявате, че ще по-
пречат на работата ви. 

Съберете екип
Бъдете внимателни с шефовете си до 10-и. Има
вероятност колеги да са ви създали лош имидж.
Атмосферата ще се нормализира постепенно и
след 20-и ще бъдете в много силна позиция. Ако
обаче сами сте си господари, време е да събере-
те екип и април е добър месец за това. В случай
че ръководите своя фирма и вече имате подчи-
нени, ще се наложат промени, свързани с набира-
не на нови хора. 

Хармония в любовта
Ако в момента сте сами, съдбата ще ви пре-
достави възможност да срещнете човек, кого-
то сте чакали дълго. Ако имате връзка, ще усе-
тите в нея хармония, на която отдавна не сте
се радвали.
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С останалите Овни имате много допир-
ни точки и общувате успешно на всички
нива. Не се колебайте, ако се наложи сега

да стартирате нов проект. Шансовете
ви за успех са много добри.
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През април Телецът е спокоен и няма да
има поводи за недоразумения с него. Вни-
мавайте само ако имате финансови вза-
имоотношения. Бъдете отговорни и об-
съждайте с него всяко свое намерение за
харчене.
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и С Близнаци предстои месец на полезни съв-
местни действия, особено ако сте поста-
вили началото на общи дела през март.
Периодът е подходящ и за финансови
сделки помежду ви.
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Между вас и Рака месецът ще започне до-
бре. Ако имате нещо за вършене, най-до-

бре е да го активизирате до 15-и, защото

след това може да настъпят недоразуме-

ния и дори конфликти. Повишената из-
бухливост ще е характерна и за двете
страни.
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Между вас и Лъв този месец има голямо
привличане и това е много благоприятен
период за всякакви контакти с представи-
телите на знака. Вие ги активизирате, а
те от своя страна внасят порядък в об-
щите ви дела и отношения.
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Отношенията ви с Дева ще бъдат спо-
койни, стига да не ги предизвикате, като
проявите недоверие към тях. Избягвайте
и взаимните забележки. Ако не спазвате

тези препоръки, може да избухне сериозен

конфликт около 10–12 април.
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Стига да не са висшестоящи, с Везните
няма да имате проблеми. Ако стоят по-
високо от вас в някаква йерархия, опитай-
те се да бъдете деликатни. Има шанс да
ви чуят и да приемат вижданията ви.
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Със Скорпионите е най-добре да си нало-
жите спокойни и дипломатични отноше-
ния. Енергията, която си препращате, е

много силна и е взривоопасна.
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леца. Не е ясно защо, но напрежението ви-
тае във въздуха. Избягвайте пререкания с
него и не му правете забележки. Внима-

вайте и бъдете деликатни с него на 16-и.
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Козирог може да предизвика у вас сери-
озни несъгласия, които да породят кон-
фликт помежду ви. Внимавайте, защото
по всяка вероятност ще е прав в мнени-
ето и оценката си. Напрежението обаче
ще е краткотрайно, особено ако сте то-
лерантни към него.
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Водолей е открит към цялата ви страст-
на натура. Проявете природата си и няма
да съжалявате. Взаимните предизвикател-
ства на характерите ви само ще подси-
лят усещането за отношения, изпълнени с
динамика и симпатия.
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Риби и този месец са активни, и то ос-
новно с положителен знак. Може би е до-

бре да се вслушате в мнението им, ако се

опитат да ви посъветват. Мъдростта е
на тяхна страна през този месец.
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Вначалото на април сте с понижен жизнен 
тонус. Ще се чувствате отпаднали. Това 
обаче ще е преди всичко на физическо ниво.

 Ще ви обземе желание да се скриете от други-
те, защото ще се чувствате между чука и на-
ковалнята в присъствието на хора.  До 18-и ще 
напредвате бавно. Има опасност да получите уда-
ри под кръста. Този период използвайте да натру-
пате сили, за да работите после усилено по всич-
ки отлагани линии и направления. Съсредоточете 
се върху най-важното и не обръщайте толкова 
внимание на детайлите.  Интуицията ви ще се 
заостри и ще ви е по-лесно да си обяснявате става-
щото с вас.  Периодът е благоприятен за посе-
щение при психолог, който ще ви помогне да се 
справите със страховете си и да хармонизирате 
мислите и емоциите си.  Ще бъдете подложени 
на редица изпитания и изкушения, от които ще се 
измъкнете с дипломация и чар.  В средата на ме-
сеца ще са ви нужни доста сили, за да излезете 
от хаоса на обърканите си мисли. Конкретизирай-
те целите и посоките си за действие. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

 През първата седмица стойте настрана от кон-
фликтите на другите. Макар и невинни, те могат 
да ви донесат главоболия.  Ще ви е трудно да 
понасяте критика. Но не се отказвайте заради 
това от срещи с хора. 

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
 През първата седмица на месеца са възможни 

проблеми с черния дроб. Организмът ви е много 
отслабнал, затова му осигурете почивка. Имате 
нужда от много сън и ходене пеша. Преразходът 
на енергия не е препоръчителен за вас сега.  На 
2-ри посетете личния лекар. Заведете и децата 
на преглед.  На 5-и се опитайте да откажете ци-
гарите. Има изгледи да успеете.  Не е за вярване, 
но на 9-и отличната ви форма ще впечатли хора-
та, с които се срещате. Издръжливостта ви наис-
тина ще е поразителна на този ден.  На 10-и 
не се заседявайте пред телевизора или компю-
търа, а се посветете на общуване с интерес-
ни хора.  На 25-и внимавайте при работа с реже-
щи инструменти или кухненски уреди. В края на 
месеца пак ще се почувствате много изтощени. 
Лягайте си по-рано и не мислете за проблеми-
те в службата.  Желателно е да постите, за да 
пречистите организма си. Наблегнете на зеленчу-
ците – най-вече на морковите, зелената салата, 
спанака и лапада.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
 4 и 5 април носят благоприятни шансове за на-

предък в работата.  Лоши моменти за срещи с 
мениджъри и посредници са 6, 7, 19 и 20 април. 

 На 12-и можете да изкарате доста пари, да полу-
чите кредит или да ви върнат стар дълг.  До 18-и 
сложете в ред служебните си отношения. Следва-
щите няколко седмици носят неразбирателства и 
трудни контакти.  Ако до 18-и не завършите ва-
жен проект, после той ще ви отнеме двойно повече 
време. Заради него има риск да пропуснете печелив-
ши сделки.  Бъдете по-дисциплинирани в служба-
та. Периодът е важен за кариерата ви, особе-
но ако вземате управленски решения. Ако сте на 
кръстопът в службата, потърсете съдействие 
от влиятелни личности.  Използвайте най-сил-
ните си черти – постоянството и търпението 
си – и ще напреднете в кариерата. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
 Периодът е благоприятен за влюбване, но ако се 

криете от света, има опасност да го пропилеете.
Сексуалното ви излъчване е особено силно.  Те-
лците, които все още търсят своята сродна 
душа, могат да я намерят сега. Не е изключе-
но това да се случи на един купон с прияте-
ли.  Месецът е благоприятен за онези, които са ре-
шили да се задомят.  На 8-и някои Телци ще се 
влюбят до умопомрачение.  На 13-и ви очакват 
също вълнуващи любовни мигове. Ако сте семей-
ни, в никакъв случай не си позволявайте авантюри-
зъм. Впрочем на 6-и също ще бъдете изкушени да 
се впуснете в авантюра извън семейното огнище. 
Но тогава може и да не ви хванат. 

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

 ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ПРОСТУДА: в края на първа-
та седмица на април. Уязвими сте към инфекци-
озни заболявания.

 ФОРМУЛИРАЙТЕ ИСКАНИЯТА СИ ПРЕД ШЕ-

ФОВЕТЕ: на 4-ти или на 5-и.
 ПУСНЕТЕ ТОТО ФИШ: на 12 или на 13 април. 

Ще ви върви на печалби на пари.
 СЕРИОЗНИ ПРОМЕНИ В РАБОТАТА СЕ ЗА-

ДАВАТ: в средата на април.
 ЛЮБОВЕН ДЕН: 8-ми. Ще усетите изпепеля-

ваща страст.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ АПРИЛ

Ще имате влияние над шефовете
Колкото и да ви се иска да се скриете от све-
та, ще ви се наложи да контактувате много ди-
намично. Това, от една страна, ще ви натовари, 
но от друга, успешните нови запознанства ще ви 
обогатят както емоционално, така и финансово. 
Още в самото начало на месеца обаче отношени-
ята ви с началниците и с колегите се подобря-
ват. Ще имате особено влияние над тях. Сега е 

момент да „развържете“ езика си и да ги убедите 

в това, че вселената е на ваша страна. Подходя-

щи дни за такъв вид разговори са 3-ти, 9-и и 10-и.

Колегите ви ще са лоялни към вас и ще ви под-
крепят, но само ако не ги пренебрегвате. Не е 
изключено, ако се преборите с необщителност-
та си, да привлечете някои към „свитата“ си от 
ревностни застъпници. Вие сте хора на живота 
и ако ви поканят на купон, не отказвайте! Кол-
кото и да ви се иска да го направите. 

Говорете повече с любимия/любимата 
Отделете повече време за разговори с интимния 
партньор. Съсредоточете се върху тях, защото 
проявата на безразличие в личния живот може 
впоследствие да ви накара да съжалявате горчи-
во. Отдавна не сте разговаряли искрено за отно-
шенията си и те са се позадръстили. Не отла-
гайте момента – сега все още няма основание за 
„трудни“ разговори, които мразите, но ако оста-
вите нещата така, по-късно ще се наложи да 
провеждате точно такива.
На 19-и може да направите значима покупка за 

дома. Съпругът/та ви ще бъде изключително 

доволен/а и това ще даде старт на хармонизация-

та на семейните ви отношения. 

Проблемно общуване с приятели
Станали сте много чувствителни и реагирате, 
макар и невинаги, обидено по дребни и незначи-
телни поводи. Ако сте и във финансови взаимо-
отношения с някои от приятелите си, нещата 
могат да стигнат и до сериозен конфликт. Мал-

ко повече търпимост ще ви помогне да преодолее-

те напрегнатия период до 16-и. След това неща-
та ще се хармонизират.

ТЕЛЕЦ И...
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С Овена може да имате финансови проти-
воречия, затова, ако ви е колега, общувай-
те по-внимателно с него. Не се проявявай-
те като стиснати в негово присъствие, 
за да не го подразните.
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С другите Телци сте в хармонични отно-
шения. Ще се радвате на тяхното разби-
ране, на тяхната взаимност и чувство за 
колегиалност. Можете да се облегнете на 
тяхното рамо.
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и С Близнаци ви очакват много творчески 
моменти. Те ще играят роля на вдъхнови-
тели за ваши нови идеи. Ако се чувства-
те вяли и без ентусиазъм, срещите и кон-
тактите ви с тях ще катализират твор-
ческия ви заряд.
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Отношенията ви с Рак ще са топли. Вза-
имно си гласувате доверие. Възможно е 
да се породи и интимна близост помежду 
ви, така че ако търсите партньор, може 
да го намерите сред представителите на 
този знак.
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С Лъв ситуацията е комплицирана. Пери-
одите на изнервяне ще обхващат ту еди-
ния, ту другия. Не може да се говори за 
добри отношения, но с повече такт и 
внимание ще постигнете поне задоволи-
телно сътрудничество. На 6-и и на 7-и не 

влизайте в пререкания с Лъвове.
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Девите ви изглеждат някак далечни и не-
разбираеми, но ако се опитате да навлезе-
те в личното им пространство, има опас-
ност да се почувствате като опарени от 
коприва. По-добре не си изяснявайте от-
ношенията точно сега.
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С Везни се очакват недоразумения – не 
конфликти, а неизяснени ситуации от 
типа „Ти не ме разбра!“. Естествено, ре-
шението е да сте взаимно по-внимател-
ни в предаването и приемането на ин-
формация.
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н Със Скорпионите месецът започва „на 

нож“. Но ако сте по-толерантни и запази-

те спокойствие, след 4-ти ситуацията ще 

се успокои. В противен случай ще започне 
верижна реакция и дълго време ще си къ-
сате взаимно нервите.
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Със Стрелеца няма да имате взимане-да-
ване през април. И нищо важно няма да се 
случи при контактите ви с него.
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Отношенията ви с Козирога са много по-
зитивни и хармонични. Опрете се на него 
безрезервно. Той ще ви подкрепи сериозно 
в критичен за вас момент.
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Водолеят ще ви впечатли силно през пър-
вите дни на месеца. Дръжте се по-вни-
мателно с него, защото може да се ока-
же, че сте се заблуждавали в неговата до-
бронамереност. Той е твърде непредвидим 
през този месец.
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и Общуването с Риби ще ви доставя огро-
мно удоволствие. С представител на този 
зодиакален знак също има шанс да започ-
нете интимна връзка.
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Започва сложен период. Може да се почувства-
те объркани от усещането, че губите перспек-
тива и здрава почва под краката си.  Ако 

поддържате контакти с енергични и амбициоз-
ни хора, ще започнете да генерирате оригинални 
идеи и с въодушевление да се включвате в нови 
дейности.  Участието в пресконференции, както 
и в други публични прояви, макар че ще ви натовар-
ва и изнервя, е препоръчително сега.  Не давайте 
ход на нови проекти, а си дайте още време да 
осмислите тяхната значимост. Възможно е да се 
появят покровители, които ще станат фактор за 
успеха ви.  Вероятни са конфликти с хора от 
обкръжените ви през периода 11–20 април. Добра-
та новина е, че те бързо ще отшумят и няма 
да накърнят нито вашето, нито достойнство-
то на другия.  Не прекалявайте с изтъкването 
на значимостта си в компания, за да не си спечели-
те врагове.  В средата на месеца може би ще 
почувствате непреодолимо желание да обновите 
гардероба, бижутата и козметиката си.

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

 Забравете за бързането и припряността. От-
дайте се на съзерцание, събиране на информация и 
на нейната обработка и предаване. Временно не по-
емайте много ангажименти и не давайте обеща-
ния. Със задачите няма да се справите, а обе-
щанията ще нарушите, което ще развали ими-
джа ви.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
 Април е благоприятен за здравето ви. Ще се 

изнервите обаче, ако не успеете да подредите 
правилно ежедневните си задачи. От това ще 
пострада спокойният ви сън, но не се притес-
нявайте. Безсънието няма да е трайна тенден-
ция.  На 1-ви и на 2-ри бъдете особено внимател-
ни при приготвянето на храната. Проверявайте 
качеството на хранителните продукти. Работа-
та на храносмилателната ви система ще бъде 
силно повлияна от емоционалното ви състояние. 

 До 15-и всички, които работят опасна или рис-
кова дейност, трябва да са нащрек. Има опасност 
от травми или изгаряния. Периодът не е добър и 
за хирургични интервенции, защото може да има 
усложнения при излизане от упойка. Алкохолът 
ви е противопоказан сега!  На 22-ри подходете с 
много скептицизъм към лекарските диагнози и съ-
вети. Има вероятност от неточно поставена 
диагноза.  До средата на месеца наблегнете на 
леките храни, на салатите и на плодовете. След 
това вече можете да си позволите по-небрежен 
хранителен режим.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
 В началото на месеца забележимо ще напреднете 

в своето професионално развитие. За това може 
да благодарите на чувството си за отговорност 
и на това, че обичате иновациите. Ще въведете 
нови методи на работа в службата, което ще е 
решаващо за „дръпването“ ви напред.  Конта-
ктите ви с официалните институции ще са резул-
татни. Ще получавате всичко, което сте заслу-
жили с труда и усилията си. Но не повече. Не-
приятното е, че ще останете с впечатлението, 
че околните не оценяват заслугите ви. По този 
повод има опасност да си позволите по-грубо от-
ношение с колегите. Имайте предвид, че заяжда-
нето на дребно няма да ви помогне, а напротив – 
ще спре притока на положителна енергия.  Лесно 
ще приемате и предавате информация през април. 
Ще демонстрирате учителски талант и други-
те ще се вслушват в съветите ви.  След 21-ви 
започва благоприятен период за самопознание и из-

ява на скрити таланти. Ще ви изкушават пъту-
вания в чужбина. Някои Близнаци получават шанс 
да се устроят на хубавата работа, за която от-
давна са мечтали.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
 1-ви е труден за отношенията ви с любимия чо-

век ден. Конфликтите ще избухват сякаш от 
нищото. Добре е да ги решавате на паритетна 
основа и да не засягате достойнството на дру-
гия.  На 2-ри липсата на такт може да ви създа-
де проблеми там, където бихте могли да се разми-
нете с тях. Склонни сте към афективни дейст-
вия. Това е валидно особено за семейните Близ-
наци. Ревността и усещането за употребеност ще 
доминират и ще завихрят истинско торнадо в се-
мейните отношения. Искате или не, то ще се 
вихри до средата на април и вие няма да може-
те да направите почти нищо, за да го спрете. 
Добрата страна на тези планетни влияния е по-
вишеното ви сексуално влечение, което ще впе-
чатли партньора ви. Интуицията ви ще работи 
на пълни обороти. 

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

 НАПРЕДЪК В КАРИЕРАТА: след 21-ви. Ще по-
лучите помощ от високопоставени лица.
 В СЕКСУАЛЕН АПОГЕЙ СТЕ: през целия ап-

рил.
 УСАМОТЕТЕ СЕ С ЛЮБИМОТО СЪЩЕСТВО:

на 11-и. Не обръщайте внимание на битовите 
проблеми.
 ПЕРИОД НА ИЗОСТРЕНИ КОНФЛИКТИ:

11–20 април.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ АПРИЛ

Критични дни за партньорствата
В средата на месеца се оформя ситуация на прин-
ципни разногласия с обкръжението ви. Изяснявай-
те тактично и внимателно позицията си Кри-
тична тема за вас през този месец е темата за 
партньорството, независимо дали то е брачно, 
или е свързано с работата. Натрупали са се нера-

зрешени ситуации, които могат да се активират 

този месец и да се стигне до остри конфликти.

Ако към това се прибавят вашите бързорекост 
и избухивост, положението става още по-черно. 
Опитайте се да се успокоявате, че това е само 
лош период. Така ще успеете да избегнете някои 
проблеми и през май ще се радвате на запазе-
ни отношения с околните, които бихте могли да 
стабилизирате. В случай че смятате интимната 
си връзка за изчерпана, не бързайте с решението 
да я прекратите. След април дори раздялата ще 
е много по-лека.

Напрежение в работата
Прибързаните думи, отправени към колегите, ще 
го нагнетяват още повече. Липсата на организа-
ция от ваша страна ще влоши нещата. Не е зле 

да положите усилия да овладеете своята разпиля-

ност и припряност. Опитайте се да не се драз-
ните от чуждото мнение, а напротив – да се 
вслушвате по-често в предложенията на други-
те. Бъдете повече приемащи, отколкото отрича-
щи и критикуващи.

Помощ от приятелите
В тяхната компания ще се чувствате прекрасно. 
При тях ще бягате от напрежението в работа-
та. Очакват ви много приятни срещи и купони. 
Възможно е дори някой от тях в този момент 
да изиграе решаваща роля при решаване на пробле-
мите в другите ви взаимоотношения. Понякога 
отстрани нещата изглеждат по-различно.

БЛИЗНАЦИ И...
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С Овен ви предстоят ползотворни и при-
ятни срещи и още по-добри дела през ап-
рил. Месецът ще е особено благоприятен, 
ако вече сте заедно по пътя на общите 
начинания. Ускорете крачка. Най-силният 

период за отношенията ви е до 16-и.
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С Телеца също ви очаква плодотворен пе-
риод, особено ако не обръщате внимание 
на неговата пасивност, която е само при-
видна. Умът и интелектът му работят 
на бързи обороти и тандемът ви ще е 
завиден.
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и С другите Близнаци няма да сте в хармо-
ния. От вас струи Марсова енергия, ко-
ято е положителна единствено ако сте 
на спортната площадка, но не и в дру-
га ситуация.
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Ракът е добронамерен към вас, независимо 
че от време на време обича да ви крити-
кува. Не влизайте в спорове с него след 18-и 

и ще съхраните отношенията си добре.
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Продължава хубавият период на отноше-
нията ви с Лъва. Удоволствието от об-
щуването е взаимно. Ако сте започнали 

някаква обща дейност с него през март, 

сега ще се радвате на първите успехи. Ако 
сте в интимни отношения, наслаждавайте 
се на сексуалната еуфория.

..
.д

ев
а

Най-после влизате в период на помирение 
с Дева. Напрегнатите дни от изминали-
те два месеца като че ли приключват. 
Но пък сега сте в индиферентни отно-
шения. За околните все още може да из-
глеждате скарани.
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Още през първите дни на април ще се по-
чувствате приятно в компанията на Вез-
ни. Ще сте повече време заедно. Хубава-
та атмосфера, която взаимно си създава-
те, може да привлече и други хора око-
ло вас. Има шансове да формирате добър 
екип, независимо с каква цел.
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Чрез представители на знака Скорпион ще 
видите себе си в по-различна светлина. 
Внезапен изблик на гняв или прилив на ра-
дост може да ви сполетят, след като раз-
говаряте с един Скорпион. Този разговор 
ще ви подтикне да направите анализ на 
действията или характера си. Замислете 
се върху думите му.

..
.с

т
р

ел
ец Стрелецът е добронамерен към вас сега и 

ако сте се вслушали в съветите ми за из-
миналите месеци, сега ще действате като 
един с него.

..
.к

о
зи

р
о
г Между вас и Козирог няма нито привли-

чане, нито отблъскване през април. Всеки 
опит обаче за преодоляване на тази ин-
диферентност може да създаде условия за 
конфликти помежду ви.

..
.в

о
д

ол
ей С Водолей ще се разбирате прекрасно през 

април. Радвайте се на хармонията и хуба-
вите моменти заедно.

..
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и
б
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С Риби са възможни спречквания и конфли-
кти, така че, особено през първата поло-
вина на месеца, бъдете повече слушатели. 
Не им правете забележки и не се опит-
вайте да ги напътствате в живота. Няма 
да ви послушат.

8128 Бела, брой 4 (122), 2008

б
л и з н а ц и  (22.05 – 21.06)



Решенията, взети през април, ще оказват 
влияние в живота ви за дълъг период от 
време, затова се старайте да не проявява-

те лекомислие. Месецът е подходящ за избор на 
професия или за повишаване на квалификацията. 
Неконтролируемите действия могат да извикат 
ответна агресивна реакция на околните. Зани-
манията с психология или йога ще ви помогнат 
да не губите контрол над себе си. Чувствител-
ността и интуицията ще ви бъдат верни по-
мощници.  На 3 април ще се заемете с много неща 
наведнъж и е хубаво да създадете съответната ор-
ганизация за това. Не взимайте решения, водени 
единствено от емоциите си, защото имате вра-
гове, които ще се възползват от това, за да ви 
атакуват.  На 6 април ще се отдадете на прият-
ни интелектуални занимания, които ще ви обога-
тят.  Активността ви ще е за завиждане до 17-и.

 На 20 април ще бъдете раздразнителни и избух-
ливи. Ще търсите уединение. Възможно е да ви 
обхванат мрачни настроения.

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

 Постарайте се да не ставате зависими от по-
мощта на роднини и близки. Приготвили са се 
да искат голяма отплата заради дребните услу-
ги, които ще ви направят.  Пазете се от емоци-
онални реакции на 15-и и 16-и.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
 Здравето ви е застрашено от душевните ви 

терзания. Двигателната активност е задължи-
телна. Марс е във вашия слънчев знак, което оз-
начава, че ще ви връхлети енергия, която може 
да предизвика здравословни проблеми, ако не я из-
разходвате. Уязвими сте към инфекциозни забо-
лявания.  Прилив на енергия и добро самочувст-
вие ви изпълват на 10-и. Ще се радвате на добро 
здраве и дори да имате неразположения, бъдете 
убедени, че организмът ви е в състояние да се 
пребори. При някои от вас са възможни гинеколо-
гични проблеми. Консултирайте се с лекар, а не с 
приятелка.  На 26-и отделете време за четене на 
книги. Това ще ви помогне да се справите с умо-
рата, като ви отдели от емоционалните ви про-
блеми.  На 29-и и 30-и болки във врата и кръста 
ще ви напомнят къде са слабите ви места.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
 Периодът е активен. Нарастват личните ви 

амбиции и претенциите ви в службата. Волята 
ще се усили, а действията ви ще станат по-
енергични.  В началото на месеца не надвишавай-
те обичайните разходи. Ако сте на кръстопът 
в службата, не бързайте да напускате. Оставете 
емоциите да отшумят и вземете решение, кога-
то сте спокойни. Изчакайте и защото е възмож-
но някои от вас да бъдат изненадани от делово 
предложение. Не се колебайте да приемете нес-
войствена според вас задача. Не знаете на как-
во сте способни, докато не пробвате.  На 26-и 
чувствителността ви е изострена. Намерете на-
чини за освобождаване от напрежението, иначе 
импулсивността ще ви създаде проблеми неведнъж 
през месеца.  В края на месеца мнозина от вас ще 
започват деня недоспали и апатични. Мобилизи-
райте се, защото критични ситуации в работа-
та ще изискват адекватната ви намеса. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
 Около вас ври и кипи от емоции, така че мо-

жете да бъдете доволни. Не допускайте външ-

на намеса в личните си отношения. Дори и най-
доброжелателните близки нямат представа какво 
радва сърцето ви.  Не се конфронтирайте с деца-
та си на 2-ри. Бъдете деликатни, защото липсата 
на разбиране от ваша страна може да ги нара-
ни много. Интимният ви партньор обаче е дово-
лен от чувствата и вниманието, които му от-
давате.  На 8 април очаквате с голямо нетърпе-
ние телефонно обаждане. Ако разговорът се раз-
вие в романтична среща, може да сте сигурни, че 
ви предстоят приятни емоции.  Средата на ме-
сеца е неподходящ период за обяснения в любов, за 
дълги и изморителни разговори. Веднага след това 
обаче ви очакват позабравени удоволствия. През 
този месец имате нужда повече от духовна, от-
колкото от сексуална енергия.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

 СЛУЖЕБНО ПЪТУВАНЕ ЩЕ ИМАТЕ: на 5-и.
 ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДПАЗЛИВИ БЪДЕТЕ 

ПРИ ШОФИРАНЕ: на 8-и.
 ЕНЕРГИЕН СПАД И ТЪГА ПО НЕЩО ПРЕ-

ЖИВЯНО ЩЕ ВИ ЗАВЛАДЕЯТ: на 17-и.
 ЗАЩО НЕ ПРЕВЪРНЕТЕ ПЛУВАНЕТО В СВОЕ 

ХОБИ? ПОДХОДЯЩ ДЕН ЗА НАЧАЛО: 19-и.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ АПРИЛ

Интензивни обществени контакти
Времето на търсне на изолация отмина и сега 
сте обладани от прилив на енергия и потребност 
от общуване. След средата на месеца това ще 
забележат и околните. Имате нужда да събира-
те съмишленици, да обединявате хора около иде-
ите си. Излъчването ви е силно и ще ви помогне 
да се наложите като лидер. Силната ви интуи-
ция ще е главният ви помощник. Емоционалност-
та – големият ви враг. Сега повече от всякога 
ви е нужен хладен ум. Умението ви да усещате 
общата тенденция на мненията и настроения-
та ще ви бъде много полезно. Вслушвайте се във 
всичко, което другите ви казват, но не го прие-
майте като насочено към вас. На 9-и е голяма ве-

роятността важни за вас хора да ви забележат, 

особено ако не се поколебаете да демонстрирате 

открито позициите си. Ако ви се налага да води-

те преговори на 11-и, бъдете по-гъвкави. Стаби-
лизирайте психиката си, защото в раздразнител-
ността си ще направите сериозни грешки, които 
ще попречат на работата ви. На 12-и ви очак-

ват успешен ден и благоприятно решаване на де-

лови въпроси. Денят е окуражителен за разгово-
ри с началници и висши служители.

Приливи и отливи в любовта
В интимните ви отношения от известно време 
има неща, които ви измъчват. Нищо не се по-
лучава от усилията ви да поговорите открове-
но с любимия човек. Не се отдавайте на нега-
тивни мисли и излишна мнителност. Личните ви 
фантазии не са поводи за безпокойство. Зареде-
те се с търпение, защото тази тенденция, ко-
ято сега е по-силна, ще продължи на приливи и 
отливи до есента.

Разправии у дома
През април домът не е вашата крепост и семей-
ните отношения ще бъдат за вас доста затор-
мозяващи. Силните ви амбиции за реализация ще 
нарушат обичайното ви ежедневие. Разговаряйте 
с близките си по тази тема. В противен случай 
вместо тяхната подкрепа може да срещнете не-
разбиране и недоволство.

РАК И...

..
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ен

Обърнете специално внимание на предста-
вител на знака Овен, особено ако е сред 
хората от екипа ви. Той ще ви подкре-

пи и ще се бори за вашата кауза. Независи-
мо от искрите, които прехвърчат меж-
ду вас, взаимоотношенията ви ще бъдат 
ползотворни.
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Телец пък е сред хората, които могат да 

ви направят истински щастливи, да ви 

накарат да се чувствате харесвани и оби-

чани. Не пренебрегвайте желанието им да 
ви демонстрират своята всеотдайност и 
привързаност.
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и Вашата критичност може да стане повод 
за размяна на остри реплики с Близнаци. 
Упреците не са най-добрият начин да по-
кажете на някого грешките му. Да не го-
ворим, че повечето ви забележки няма да 
почиват на реални факти.
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След средата на април общуването на Рак 

с Рака става напрегнато. Ако преодолее-
те чувстителността си и бъдете по-ра-
ционални, можете да бъдете много до-
бър тандем с представителите на вашия 
знак.
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С Лъв ви очакват силни емоции, но и пол-
зотворна работа, така че можете спокой-
но да го включите в списъка на незамени-
мите ви поддръжници. Дайте му право да 
се чувства избран и оценен. Ако му де-
монстрирате несъгласие с неговото мне-
ние, може да го отблъснете.
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Девите сега са изцяло на ваша страна, не-
зависимо че използват ситуацията на на-
расналата ви активност и за свои цели. 
Най-добрата тактика на взаимоотноше-
ния с тях е „Когато печеля аз, пече-
лиш и ти“.

..
.в

ез
н

и

С Везни април ще е напрегнат месец. Още 

през първите дни могат да възникнат 

противоречия, а след 10-и нещата стават 

взривоопасни. Опитайте се да овладеете 
своята емоционална натура и не реагирай-
те под влияние на чувствата.
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о
н Със Скорпионите продължава хубав пери-

од, независимо от някои спречквания, кои-

то ви очакват около 10-и. Общуването ви 
е изпълнено с положителни емоции и дори 
конфликтите ще минават под знака на 
това влияние.
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ец Между вас и Стрелец не се очакват чес-

ти срещи. Сега нямате кой знае колко до-
пирни точки и контактите помежду ви 
няма да се характеризират с нещо от-
личително.
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о
г Козирогът, един от постоянните ви опо-

ненти, през април ще е доста кротък и 

склонен към градивни дискусии и дейст-

вия. Той намира вашата обществена ак-
тивност, амбиция и хъс за много привле-
кателни и ще застане на ваша страна.
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Отношенията ви с Водолей ще охладнеят. 
Хубавото е, че няма да се скарате или раз-

делите, просто имате нуджа да си почине-

те един от друг. Така че не се чувствай-
те отхвърлени или изоставени.

..
.р

и
б

и Риби са сред вашите фенове, но и вие сте 

очаровани от тяхното присъствие. Под-
хождате си много. Защо не направите 
нещо заедно?
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Пълни сте с оптимизъм и ентусиазъм. Ме-
сецът е благоприятен за занимания с фи-
лософия и култура, за продължаване на 

образованието, както и за предаване на вече на-
трупаните знания и опит.  През първата седми-
ца на месеца някои от вас ще срещнат своя духовен 
наставник или пък сами ще започнат пътя си на 
мисионери и проповедници. Когато се почувства-
те отговорни за всичко, което се случва около 
вас, вие ще станете много по-решителни в от-
стояването на своите позиции.  На 9 април е 
възможно да чуете за себе си слухове, които няма да 
ви харесат. Липсата на равновесие и усещането, 
че сте жертва на обстоятелствата, могат да 
повлияят на отношенията ви с околните. Онези 
от вас, които обичат усамотението, трябва да 
нарушат този свой стереотип. Срещите и запоз-
нанствата ви няма да бъдат случайни.  Демон-
стрирайте своята изострена интуиция, ако по-
паднете в критична ситуация около 24 април.

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

 Пазете се от преувеличаване както на хубавото, 
така и на лошото. И в двата случая ще загуби-
те връзка с реалността.  Най-лесният начин да 
контролирате това, което се случва около вас, е да 
бъдете инициативни. 

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
 1 април е ден, в който ще имате трудности в об-

щуването с по-експанзивни хора. Непоносимостта 
ви към околните може да се отрази на нервната 
ви система и ще предизвика пристъпи на мигре-
на.  На 1-ви бъдете внимателни и при шофиране.
Опасно е дори да се возите на автомобил.  На 
3-ти има вероятност от простуди и развитие на 
възпалителни процеси.  Около 9 април се поста-
райте да не изпадате в самосъжаление и направете 
всичко възможно да преодолеете депресивните на-
строения. Повече движение може да ви помогне 
да засилите имунната си система и да изразход-
вате негативната енергия, която сте склонни да 
натрупвате. Непременно минете на разтоварваща 
диета. А може би е дошло време изцяло да сме-
ните отношението си към храната.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
 Месецът е доста интензивен за вас. Не се без-

покойте, че няма видими резултати. Те ще се 
появят по-късно. Имате голямо желание и воля 
да постигнете успех и ще го постигнете. Под-
редете приоритетите си и ги следвайте после-
дователно, а не едновременно.  До 20-и ще имате 
възможност за пътувания зад граница по служебни 
дела. След това ще започне нов, по-висок етап в 
кариерата ви. Силите ви са насочени към пости-
гане на материално благополучие.  Бъдете вни-
мателни с финансовите операции, защото е много 
вероятно в края на месеца да се окажете затъна-
ли в дългове. Колкото по-публична личност сте, 
толкова по-стабилно ще бъде вашето финансово 
състояние. Колкото по-добре подбирате думите 
си, толкова по-лесно ще превърнете колегите си 
от чужбина във финансови партньори. При ня-
кои Лъвове е възможно да се получи най-после ре-
шение по съдебно дело, което се точи вече ня-
колко години.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
 Нетактичност в началото на месеца може да ви 

създаде емоционални проблеми. Отношения не се 
хармонизират с необмислени думи и действия. От 
друга страна, вие самите сте много чувствител-

ни и сте склонни към взискателност в любовта. 
Това допълнително усложнява картината. Афек-
тът не е добър съветник в случая.  На 9 април 
родените през август ще чуят признание в любов, 
което отдавна очакват. Усилията в тази връзка 
си струват и скоро ще го забележите.  Спонта-
нен жест, подарък и внезапно предложение ще осве-
жат отношенията ви на 20 април. Явно пролетно-
то настроение си казва думата, защото на след-
ващия ден ще бъдете особено чувствителни към 
чара на противоположния пол, а това може да ви 
разсее и да забравите какво всъщност имате да 
вършите през деня. 

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

 НЕ СЕ КАЧВАЙТЕ В АВТОМОБИЛ НИТО 

КАТО ШОФЬОР, НИТО КАТО ПЪТНИК: на 1-ви.
 ИЗБЯГВАЙТЕ МЕСТАТА, КЪДЕТО ИМА ПО-

ВЕЧЕ ХОРА: до 7-и.
 РОДЕНИТЕ ПРЕЗ АВГУСТ ДА ОЧАКВАТ ПРИ-

ЗНАНИЕ В ЛЮБОВ: на 9-и.
 НЯКОИ ОТ ВАС ЩЕ ПЪТУВАТ В ЧУЖБИНА

С ОБРАЗОВАТЕЛНА ЦЕЛ: след 16-и.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ АПРИЛ

Нови партньорства
През април ще ви се наложи да водите мно-
го разговори и да общувате с хора на различ-
ни нива. Връзките и контактите ви ще се об-
новят. За съжаление сте много напрегнати и е 
твърде вероятно напрежението да се пренесе във 
взаимоотношенията ви, преди всичко с най-близ-
ките ви хора.

Не давайте празни обещания
Не избързвайте, преди да проверите от сигурен 
източник информацията, която ви е предизви-
кала. Не се поддавайте на моментни гневни на-
строения и не си позволявайте груби забележки. 
Това може да влоши всяка ситуация за броени ми-
нути. Въпреки тези забележки контактите ви в 
службата са хармонични. Там сякаш сте по-балан-
сирани, независимо че ситуацията е твърде на-
прегната. Усещането ви за подкрепа от колегите 

не е илюзия. Налага ви се да водите разговори на 
различни йерархични нива. Плувате в свои води и 
ще се справите отлично, стига да не обещава-
те неща, които се съмнявате, че можете да из-
пълните. Пословичната ви щедрост може да се 
изрази в искрени обещания, които да не можете 
да реализирате.

Изпитания в любовта
С поведението си сте предизвикали недоверието 
на интимния партньор. Помъчете се бързо да ре-
шите стуацията, независимо дали всичко е плод 
на клюки, или действително сте съгрешили пред 
партньора си. Напълно откровеният разговор е 
препоръчителен. Само по този начин може с вза-
имни усилия да спасите връзката си. Ако реши-
те, че няма какво да си обяснявате, може да из-
губите връзката и после да съжалявате за усили-
ята, които не сте положили. 

Помогни на приятел
Ако приятелите ви настоятелно търсят контак-
ти с вас, можете да сте сигурни, че наистина 
се нуждаят от това. Отговорете им с необхо-
димата доза сериозност и добронамереност, за-
щото те ще бъдат след време вашият подход 
към проекти и цели, за които в момента дори и 
не сте помислили.

ЛЪВ И...
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С Овен е благоприятен период за всякак-

ви делови и лични срещи и действия. По 
особен начин сте хармонизирани и затова 
моментът е подходящ за общи начинания 
във всички сфери на живота.
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Телец не е сред любимците ви този месец. 
Ако все пак се наложи да общувате, то 
запазете хладнокръвие. Помогнете си с ва-

шето Лъвско благородство и може дори да 

предотвратите назряваща буря.
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Хармонията от миналия месец продължа-
ва в отношенията между вас и Близна-
ци. Тонусът на Близнаците може да спад-
не след средата на месеца, но вие няма да 
имате никаква вина за това. Не е нуж-
но да променяте нещо в отношението 
си към тях.
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С Рак имате хубава връзка и това ще ви 
направи взаимно желани партньори. Тър-

канията отминаха, така че се радвайте 

на добрите взаимоотношения сега. Мо-
жете дори да захванете обща творче-
ска работа.
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Помежду си вие, Лъвове, сте в особено 
деликатна ситуация. Еднакво чувствител-
ни и активни сте. Не е зле да се пазите 
от стълкновения през целия месец. Особе-

но критични дати са 6-и и 7-и.
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С Деви не е подходящо да влизте в дис-
пути. Ще заършат без консенсус и мо-
гат да стигнат до конфликт. Говорите 
на различни езици и без взаимни усилия ве-
роятността да се разберете е почти из-
ключена.
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Везните са много добронамерени към вас 

и всякакви договори и споразумения ще се 

увенчаят с успех. Ако са ваши началници, 
то периодът е подходящ за делови рзгово-
ри по финансови въпроси.
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н Въпреки напрежението със Скорпион ще си 

сътрудничите добре, стига да бъдете ло-
ялни към него. В никакъв случай не се оп-

итвайте да му демонстрирате каквото и 

да е надмощие.
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ец Според вас Стрелец е разсеян и разпилян 

и ако го атакувате с упреци и забележки, 
може да се стигне до конфликт. Не бъде-
те толкова придирчиви и не избухвайте за 
дреболии – това може да го взриви.
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чувствате потиснати. Желанието ви е 
да разчупите ограниченията, които ви на-
лагат. Ако обаче се замислите, ще види-
те, че имате нужда точно от контрол.
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С Водолей пак е сложно. Напрежението 
стои между вас и каквото и усилие да по-
ложите, няма да се стопи, само може да 
стане по-лошо. Не е сега време да реша-
вате каквито и да е ситуации.
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Като под микроскоп ще се чувствате в 

присъствието на Риби и това ще ви драз-

ни. Истина е, че сега са в състояние да 
разчетат мислите ви. Приемете факта 
и не се опитвайте да се преструвате 
с тях.
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Месецът ще ви носи късмет и възмож-
ности за изява и печалба. Радвате се на 
създадени приятелства и на покровител-

ството на високопоставени личности. Спокойни-
ят ход на нещата няма да ви удовлетворява и 
вие ще се стремите към разнообразие чрез риско-
вани начинания и участие в необичайни ситуации. 
Възможно е да се засили интересът ви към въ-
просите на психологията, езотериката, както и 
да се разширят възможностите на сетивността 
ви. За други промените ще бъдат в материален 
план. Има вероятност да получите наследство, 
но пък разточителността може да ви създаде 
проблеми.  Много от плановете си можете да ре-
ализирате на 3-ти.  На 7-и проявявате интеле-
кта и индивидуалността си. Имате невероятен 
шанс да въплътите в реалност своя отдавнашна 
мечта.  В средата на месеца избягвайте проме-
ните, независимо дали са свързани с работата, се-
мейството или приятелите. Ще се сблъсквате с 
трудности, появили се сякаш от нищото.

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

 Постарайте се по-малко да критикувате за щяло 
и нещяло и не изпускайте нервите си. Предпазли-
востта и умерените действия като че ли са 
най-добрият подход. 

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
 Физическата издръжливост, която демонстри-

рате, е удивителна, но дали си струва свръхна-
товарването?  На 9-и внимавайте с измамните 
все още слънчеви лъчи. Ако сте решили да бъде-
те повече време навън, непременно се подсигуре-
те с по-дебели дрехи.  След 11-и може да нарасне 
безпокойството по повод вашето здраве. Ако сте 
се захванали да се самообразовате чрез четене на 
медицински справочници, много скоро ще си при-
пишете куп мними заболявания. Не се вторачвай-
те прекалено в това, къде и какво ви боли. По-
вече спорт и физически натоварвания ще подо-
брят кондицията ви за известен период от вре-
ме.  На 21-ви щадете нервите си и приемайте 
философски нещата. Хубаво е, че отделяте вни-
мание на здравето, външността и храненето, но 
и не прекалявайте с това. 

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
 Още от първи април ви предстоят промени в 

професионален план. Налага се да работите пове-
че от обичайно. Тези от вас, които работят в 
публичния сектор, трябва да бъдат премерени в 
изказа. Особено на висшестоящи, не давайте обе-
щания, които ще ви затруднят в изпълнението. 

 4-ти е подходящ ден за презентации или явяване 
на интервю. Проявете мъдрост в съставянето 
на професионалните приоритети. Разнообразието 
в професионалните занимания ще поддържа пси-
хическото ви равновесие. От друга страна, про-
блемните ситуации в службата провокират ин-
телекта ви.  На 5-и избягвайте пререканията с 
шефовете.  Ако ви предстои важен делови разго-
вор, опитайте се да го насрочите за 12-и. Силното 
ви излъчване, чарът и обаянието ще бъдат ваши-
те основни оръжия. Не са изключени и неочаква-
ни доходи, което е чудесен шанс да решите фи-
нансовите си затруднения. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
 В началото на месеца не вярвайте на всички кра-

сиви думи и обещания, изречени от представител 
на противоположния пол. Настроени сте много 

романтично и имате очаквания, които са по-голе-
ми от това, което връзката ви може да ви даде. 

 На 3 април може да отключите дълбоко скрита-
та бохемска страна на характера си.  След 11-и 
емоционалните контакти ще имат голямо значе-
ние за вас. Дори в гласа ви ще се появи сексуал-
ност.  Изполвайте засилената си сексуална ак-
тивност на 14-и, но и не рискувайте излишно. 
Едно неочаквано запознанство може да се превър-
не в дълго жадувана любов. Ако сте решили да 
се ограничите само до флирт, бъдете открове-
ни и не давайте излишни надежди на човека от-
среща. Отличното ви самочувствие ще ви прави 
неотразими. Можете да постигнете, каквото по-
желаете, само с усмивка. 

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

 ЗАБРАВЕТЕ ЗА РАБОТАТА И СЕ ЗАБАВЛЯ-

ВАЙТЕ: на 2-ри.
 РАЗХОДКА ПО МАГАЗИНИТЕ ЩЕ СВАЛИ 

НАПРЕЖЕНИЕТО ОТ ВАС: на 5-и.
 АНГАЖИМЕНТИТЕ МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО

СВРЪХНАТОВАРВАНЕ: на 6-и.
 ТЕЛЕФОНЕН РАЗГОВОР МОЖЕ ДА ВЪЗСТА-

НОВИ ДЕЛОВА ВРЪЗКА: на 11-и.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ АПРИЛ

Няма време за уединение
И през април няма да намерите време за уеди-
нението, за което толкова мечтаете. Потреб-
ността ви да имате по-голяма от обичайната 
свобода в личните отношения и демонстрация-
та на лекомислие могат да нанесат непоправими 
вреди на отношенията ви с другите. Междулич-
ностни проблеми ще ви засегнат пряко и ще за-
силят усещането ви за дискомфорт. Колкото и 
да не обичате да участвате в конфликтни си-
туации, съдбата ви отрежда ролята на главно 
действащо лице.

Колеги ще ви предадат
Ще се разочаровате от хора, на които сте по-
вярвали, а това може истински да ви съсипе. До-
верието е нещо, което трудно давате някому, и 
предателството ви действа разтърсващо. Запа-
зете хладнокръвие и не избързвайте с „разпли-
тането“ на ситуацията. Въоръжете се с търпе-
ние, защото обективните факти все още липс-
ват и това ще даде предимство на тези, които 
искате да разобличите. Наблюдавайте внимател-
но как се развива ситуацията и бъдете готови 
за бързи действия чак когато обстоятелствата 
го изискат. Две неща не бива да допускате – па-
ника и безразличие. 

Любовна хармония
Интимните ви взаимоотношения са спокойни и 
ще ви създадат атмосфера, в която ще се за-
реждате с положителна енергия. Позволете на 
партньора си да се отпусне и изяви. Това означа-
ва да не го спирате в желанието му да ви създа-
ва нови преживявания. Приемете неговите пред-
ложения. Както емоционалните, така и сексуал-
ните. Ако не се съмнявате във всяка идея и не 
отхвърляте всяко предложение, наистина ще ре-
ализирате всички потенциали, с които планети-
те ви даряват.

Партньорство с роднини
Възможността да започнете общо дело с ваши 
роднини е реална, така че не отминавайте с лека 
ръка предложение в тази посока. Първо обаче 
трябва да се освободите от мнителността.

ДЕВА И...
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Спокойни са отношенията ви с Овен. Па-
зете се обаче от издребняване и не из-
ползвайте заядлив тон. Това може да пре-
дизвика серия от лавинообразни препир-
ни. Особено деликатни бъдете в средата 

на месеца.
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Нямате особено желание за общуване с Те-
лец. Интуитивно усещате, че сте свръх-

чувствителни към неговите прояви на не-

решителност и мудност. Интуицията ви 
е вярна и ако все пак се налага да контак-
тувате, опитайте да не се дразните.
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и Тенденцията с Близнаци е към спокой-

ствие и ведрост и това ще се усети още 

през втората седмица от месеца. След 
16-и спокойствието между вас ще бъде 
направо скучно!
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Отново активни са отношенията ви с 
Рак. В негово лице виждате сериозен при-
върженик и търсите подкрепата му. Ако 
не проявявате колебние и в известен сми-
съл страх от битки, то с него може да 
спечелите много за общата кауза, с която 
сте се захванали.
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С Лъв сте на диаметрално противополож-

ни позиции и е добре да не ги сближавате 

точно сега. Всякакъв опит в тази посока 
може да доведе до по-големи недоразуме-
ния вместо до разбирателство.
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Между вас и другите Деви има голям по-

тенциал за взаимно сътрудничество. Ос-
ланяйте се на интуицията си и не я по-
мрачавайте с многословие. Някъде в деб-
рите на думите може да изгубите вярна-
та посока. Време е за действие, а не за 
обсъждания.
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Везните няма да са от хората, с които 
ще ви е добре този месец. Просто сте в 
различни настроения и това може значи-
телно да затрудни общуването ви. Изклю-
чено е спорове и дебати помежду ви да 
завършат с консенсус.
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н Скорпион е впечатлен от вас наполедък 

и в някакъв смисъл разчита на методич-
ността и работохолизма ви. Не го атаку-
вайте, особено пред други хора, и всичко 
ще бъде наред между вас. Решавайте въз-

никнали противоречия насаме.
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Със Стрелец взаимоотношенията са про-

блематични, особено през първата полови-

на на месеца. Нищо не може да ги хармо-
низира, затова по-добре е да избягвате 
конфликти. Ще бъдат тежки и за две-
те страни.
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зите продължават да са в добра кондиция. 
Те ви дават идеи и импулс за действие, вие 

пък ги канализирате и обличате в подроб-

ности. Прекрасен тандем сте.
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Между вас и Водолей няма хармония, но 
необяснимо често ще се срещате. Бъдете 

уверени в себе си и не позволявайте да ви 

подценяват и да понижават самочувст-

вието ви.
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Ще има напрежение между вас и Риби, но 
то няма да има конфликтен характер, а 
по-скоро градивен. Доста работа имате да 

свършите заедно този месец и е хубаво да 

го използвате пълноценно.
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Пролетта ще повиши жизнените ви сили. 
Пълни сте с ентусиазъм и това ще обагря 
цялото ви поведение. Нови идеи, повише-

на работоспособност и силни вълнения, породени 
от интереса на другия пол към вас. Не бързай-
те обаче да взимате решения по важни въпроси. 
Любопитство е това, което ви движи, и може 
да помислите за повишаване на образователното 
си ниво. Ако търсите признание, трябва непре-
менно да съобразите реакцията на околните към 
амбицията ви. Тяхното отношение ще е нещото, 
без което няма да имате успех.  Периодът след 
21-ви е подходящ, ако искате да привлечете внима-
нието на околните. Дори ще ви се иска да взе-
мате ролята на пророк и да поучавате всички. 

 През втората половина на месеца семейството 
и домът ще бъдат особено важни за вас. Тогава ще 
разберете колко сте зависими емоционално от 
родителите и близките си. Това е време, когато 
ще почувствате, че без тяхната подкрепа усили-
ята ви не са ефективни. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

 Партньорските отношения ще имат ключово 
значение за всичко, което се случва с вас. Поради 
това, за да се сдобиете с максимални резултати, 
трябва да действате само в екип. Индивидуали-
змът е противопоказан за вас този месец. 

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
 Повишената ви трудоспособност и жизненост 

в началото на месеца се съчетават с разсеяност 
и емоционални проблеми. Не правете изводи за 
здравето си в началото на месеца, нито пък за-
почвайте курс на лечение. Отложете изследвани-
ята, ако искате резултатите да бъдат по-обек-
тивни. Невралгия създава болките в гърдите, по-
грешно приемани за сърдечен проблем. Временно 
неразположение и нервност може да доведат до 
неприятни усещания и болки в стомаха, гърлото, 
главата. Не отговаряйте на повишения си апе-
тит с обилни количества храна.  Спокойстви-
ето на 4-и и 5-и ще окаже благотворно влияние на 
здравето ви. Посещението на концерт или излож-
ба ще ви подейства добре. Фокусирането вър-
ху красивите неща е особено важно за вас през 
тези дни. 

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
 Успешната ви кариера ще бъде важна за при-

добиването на стабилност и материална незави-
симост. Ако не сте вкусили от успеха, ще ви 
е трудно да повярвате в силите и възможност-
ите си.  Предизвикателства ще поставят на 
изпитание способността ви да избягвате конфли-
ктите на 3-ти. Време е за разширение и разра-
стване. Старите лаври не са достатъчни.  На 
5-и някои от вас ще получат повишение в служба-
та. При други работата в екип ще е много пло-
дотворна. Думата ви ще се чува и колегите ви 
ще възприемат идеите ви като фактор за подо-
бряването на собствените си перспективи в ра-
ботата.  На 8-и бъдете нащерк относно предло-
жения за промени. До средата на месеца ще има-
те спънки и затова не предприемайте нови стъп-
ки. Не допускайте чужд поглед върху финансови-
те си начинания. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
 През април емоциите, положителните, няма да 

ви липсват. Вие сте заредени с оптимизъм и съз-

давате усещане за радост и комфорт у хората 
наоколо. Пролетното настроение ви е завладяло 
напълно и успявате да заразите всички с него. 
Време е за любов! Това е излъчването ви и зато-
ва няма да ви липсват ухажвания от страна на 
противоположния пол.  Ще бъдете в центъра на 
погледите и желанията, а това е нещо, което мно-
го обичате. Хубаво е, че всичко, което ще ви се 
случва в тази посока, няма да бъде нищо повече 
от ухажване, флирт и сексуални намеци. Добре е 
да не променяте това статукво. Месецът не е 
подходящ за сериозни връзки. Преценките ви за 
противоположния пол сега не са много обективни 
и трябва да се предпазите от разочарования.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

 ОСИГУРЕТЕ СИ СПОКОЙСТВИЕ: на 4-и и
5-и.
 ПОВИШЕНИЕ В СЛУЖБАТА МОГАТ ДА ПО-

ЛУЧАТ НЯКОИ ОТ ВАС: на 5-и.
 СПЕЧЕЛЕНА СУМА ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ ДА

ЗАДВИЖИТЕ ПРОЕКТ: на 16-и.
 ИЗКЛЮЧИТЕЛНО УСПЕШЕН В ПРОФЕСИО-

НАЛНО ОТНОШЕНИЕ: 24-ти. 

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ АПРИЛ

Укрепвате брака си
За семейните постепенно ще нарасне ролята на 
съпружеските отношения. Все повече ще чувст-
вате нуждата от верен и силен спътник в живо-
та си и това ще допринесе за заздравяване и ук-
репване на отношенията ви с брачния партньор. 
Бракът ще укрепи вашия престиж, ще ви позволи 
да пътувате и да разширите кръгозора си. 

Състезават се за сърцето ви
Тези от вас, които търсят подходящия човек, 
може да го открият в друга страна. Партньо-
рът ви може би ще се появи от съвсем различна 
обществена, етническа или религиозна среда. Не 

е изключено за сърцето ви да се съревновават ня-

колко претенденти. Най-добре е сега да не взи-
мате решение за узаконяване на отношенията. 
Изчакайте еуфорията да отмине. Склонни сте 
точно сега да приемате желаното за реално и 
това създава предпоставка за илюзии.

Ревизирате приятелствата
От известно време чувствате застой в отноше-
нията с приятелите си. Няма страшно, просто 
сте в процес на преосмисляне на приятелските 
си взаимоотношения. Този период ще продължи и 
след края на април и ще е свързан с промени от 
различен характер. Предстои ви да промените не 

само кръговете, в които се движите, но и много 

неща вътре в себе си. Компромисите са вредни за 
вас. Предстоят ви раздели и нови срещи.

Сплетни в офиса
С клюки колегите ви могат да ви създадат не-
приятни емоции. Зашлевете ги с мъдро мълчание 
и това ще сложи край на ентусиазма им да сва-
лят усмивката от лицето ви. През април дипло-

мацията и търпимостта ще ви помогнат да по-

стигнете целите си. Разбирате и за некорект-
ност от страна на ваш делови партньор, който 
от много време се е мъчил да ви измести. От-
минавайте интригите и празните приказки по-
леко и ще видите, че всичко ще бъде във ваша 
полза, дори тежките проблеми могат да се ре-
шават с лекота.

ВЕЗНИ И...
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С Овен сте в много хубави отношения, 

стига да нямате потребност от състеза-

ние. Не демонстрирайте своето превъз-
ходство, съревнованията помежду ви мо-
гат да бъдат взривоопасни.
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Бъдете ясни и честни в общуването си с 

Телец. Избягвайте многословни обяснения. 
Вероятността да се забъркате в собст-
вените си речи, а и да объркате Теле-
ца е голяма. Това може да породи пробле-
ми, които могат да се избегнат с пове-
че внимание.
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и Между вас и Близнаци има невероятна бли-

зост и взаимно допълване. Вашата любве-
обвилност и тяхната игривост могат да 
се съчетаят прекрасно в незабравими пре-
живявания. От комбинацията може да из-
лезе и чудесно бизнес партньорство.
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С Рак ви предстоят напрегнати моменти, 

особено след 10-и. Общото напрежение, на 
което сте подложени, ще се отрази на 
отношенията ви, особено ако сте на раз-
лични йерархични нива. Вие сте диплома-
тите, затова се помъчете да овладеете 
ситуацията.
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Не бъркайте топлото отношение на Лъва 

с желание за интимна близост. Ще се по-
чувствате отхвърлени, защото сте при-
ели жестовете на внимание за флирт. За-
пазете тона на добронамереност и ще 
спечелите много добър приятел за цял 
живот.
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Не се захващайте да изяснявате проблеми 
с Дева, особено ако са финансови. Имате 
различни гледни точки и това може да до-
веде до излишни разпри. Замислете се все 
пак дали пък те не са прави за някои из-
лишни разходи, които сте направили.
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и Месецът е хубав за взаимоотношенията 
ви с другите Везни. Хармонията между 

вас е завидна. Не е случайно, че точно сега 
взаимното ви привличане е много силно.
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н Скорпионите са с много силна енергия и 

няма начин да не го усетите. Ако са част 
от вашия колектив, много е вероятно да 
предприемете общи действия с цел спло-
тяването му.
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Стрелец пак ще ви провокира, обаче вие 
няма да му се дадете. Този път сте го-
тови със завидно чувство за хумор да го 
поставите на мястото му. Подходът вре-
менно ще прекрати хапливите му забележ-
ки и това ще внесе спокойствие в отно-
шенията ви.
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г С Козирог сте в спокойни и добронамерени 

отношения. Вашата жизненост и очаро-
вателно присъствие са много желани от 
него и той е готов да ви прости някои 
неточности по отношение на договорни 
отношения.
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Ако сте се впускали в нови начинания, ув-
лечени от нестандартните идеи на Водо-
лей, то време е да слезете на земята и 
да се заловите за работа. Ако ли пък сте 
се трудили здраво последните два месеца, 
може да си дадете малка почивка и да се 
отдадете на забавления.
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Стопявате ледовете, които ви деляха от 
Рибите. Възможно е дори да навлезете в се-

риозни партньорски взаимоотношения.

Общ интерес може да се окаже повод 
за това. 
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Установявате полезни контакти. Очарова-
те околните и им ставате любимци. Пъ-
тешествията и командировките ще раз-

ширяват вашите възможности и ще ви носят 
доходи. Успехът ще е на страната на онези, ко-
ито се занимават с управлението на чужди пари. 
Месецът е много добър и за всички, които се 
занимават с литература, журналистика, издател-
ска дейност и преподаване. Издръжливостта ви 
е впечатляваща и участието в рисковани начи-
нания ще ви носи удоволствие.  На 1 април под-
редете плановете си и ще имате по-големи шансове 
за реализацията им.  След 21-ви няма да има об-
ласт, в която Скорпионите да не се проявят! Дъл-
боките промени на вашите жизнени възгледи ще 
бъдат забелязани от близките и колегите ви. 

 Към края на месеца ще установите, че хобито 
не ви носи същата радост, и ще ви се прииска да се 
насочите към нещо друго.  Бъдете сдържани и не 
налагайте своето мнение на 24-ти.

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

 Обмисляйте добре всяка своя дума и бъдете по-
дискретни.  Дори пред колеги, които смятате 
за почтени, не споделяйте нито трудностите си, 
нито победите си, нито плановете си.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
 Особено в началото на месеца здравето ви е в чу-

десно състояние, но се пазете от преяждане. През 
този период не пренебрегвайте лек зъбобол, защо-
то може да ви създаде сериозни проблеми.  Заб-
равете за високите скорости, ако сте решили да 
пътувате на 6 април.  На 12-и проверете кръвно-
то си налягане. Вероятни са отклонения от нор-
мите. На следващия ден не посягайте в никакъв 
случай към чашата с алкохол. Тя не решава, а съз-
дава проблеми.  Подходящ за профилактичен пре-
гледи ден е 19 април.  Разтоварващ ден със сокове 
и минерална вода ще сътвори чудеса с тялото и на-
строението ви на 24-ти. Паралелно с това може 
да засилите двигателната си активност. В края 
на месеца обърнете внимание на стар хроничен 
здравословен проблем. 

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
 В края на първата седмица от месеца направете 

равносметка. Финансовата ситуация около вас 
ще се подобри в резултат на умели преговори. 
Общуването с делови партньори обаче невинаги 
ще върви гладко. Не се дразнете от допълнител-
ните задължения. Те са ясни знаци, че се разчита 
на вас.  На 6-и ще имате вътрешна нужда да бъ-
дете вежливи и внимателни в контактите си. Не 
се колебайте да потърсите помощ, ако е свърза-
на с професията ви.  Организирайте работния 
си ден извън офиса на 10-и. Денят е благоприятен 
за онези от вас, които се занимават с недви-
жими имоти.  На 18 април не сключвайте дого-
вори и не подписвайте документи. Денят е благо-
приятен за всички, които работят пред публи-
ка. Колега ще ви засвидетелства голямо доверие. 
Оправдайте го и запазете споделеното в тайна. 

 На 28-и ви предстоят промени. Въпреки че вие 
не ги желаете, те ще се случат. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
 Обърнете внимание на семейството си.  През 

почивните дни, на 5-и и 6-и, сте настроени за до-
машен уют. Неочаквана възможност обаче ще 
промени плановете ви. Тя ще е свързана с роман-
тично предложение от любимия човек за пътува-

не извън града. Не се отказвайте от приятните 
изживявания, защото през тези дни планетните 
разположения ще благоприятстват силните лю-
бовни трепети. Посветете се на човека до вас. 
Любовният ви живот ще бъде изпълнен със съ-
бития, драми и рискове.  Възможна бременност 
при някои от вас ще изиграе важна роля за вашия 
духовен ръст и преобразяване.  На 20 април се оч-
ертава хубава вечер. Заслугата отново ще е на 
човека, когото обичате. Подарете му нещо, ко-
ето знаете, че ще го зарадва.  След 25-и ви оч-
аква цяла поредица от приятни романтични ми-
гове. Вземете си отпуск, за да им се наслади-
те пълноценно!

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

 НЕ ВЗИМАЙТЕ ВАЖНИ РЕШЕНИЯ В СЛУЖ-

БАТА, ЗАЩО КОНЦЕНТРАЦИЯТА ВИ НЕ Е НА

НИВО: на 3-ти.
 НЕОБИЧАЙНА НУЖДА ДА БЪДЕТЕ ВЕЖЛИ-

ВИ С ХОРАТА ВИ ВРЪХЛИТА: на 6-и.
 РЕАЛИЗИРАЙТЕ ОТДАВНА ПЛАНИРАНО ПЪ-

ТУВАНЕ: на 15-и и на 16-и. 
 ОБМИСЛЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ ЗА НОВА РАБОТА: на 25-и.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ АПРИЛ

Нуждаете се от контакти
В отлична форма за събеседване сте. Можете да 
разговаряте с всички и за всичко. Умеете да слу-
шате, което ви отличава от другите и ви прави 
предпочитан събеседник. Около вас ще има много 
хора и това ще ви прави щастливи. Приятелите 
ви търсят не само за срещи, а и за весели при-
ключения. Най-важни за вас обаче ще бъдат кон-
тактите ви с хора, към които имате силно емо-
ционално привличане. 

Сдобрявате се с всички
Този месец ключовата дума във взаимоотношени-
ята ви ще е развръзка. Дадена ви е голяма под-

крепа от планетните влияния за преодоляване на 

кризи между вас и останалите хора, независимо 

каква е формата на взаимодействие с тях – лю-

бовно-интимна, колегиална, приятелска или род-

нинска. Имате желание да се помирите с всички 
и е добре да задвижите тази енергия. 

Любовта ви дава криле
Тези от вас, които са влюбени, ще преживеят 
много хубави мигове с любимия човек. Романти-
ката в отношенията ще ви накара да се почув-
ствате жалани и обичани. Отдайте се на чув-
ствата и емоциите, които са ви завладели, вмес-
то да им търсите логиката и да ги анализира-
те. Онези от вас, които в момента са сами, имат 

шанса да срещнат любовта. Може да бъде лю-
бов от пръв поглед. Доверете се на интуицията 
си, за да преживеете нещо наистина прекрасно. 
Сексът е ваше основно средство за общуване и 
чрез него вие ще стигнете до прозрения за лю-
бимия. Периодът не е подходящ за краткотрай-

ни сексуални връзки.

Семейна развръзка
В семейството ви ще се наложи да станете ар-
битър. Това не ви е присъщо, защото сте по-
скоро съдия-изпълнител, отколкото дипломат, и е 
възможно да отидете далеч и да разкриете дълго 
пазени тайни. Ако успеете да накарате близки-
те си да разберат, че истината е необходима в 
този момент, то много проблеми, дори кармични, 
в рода ви ще намерят разрешение.

СКОРПИОН И...

..
.о

в
ен

Овен е във вихъра си и ако се опитате да 
го укротите, очаквайте яростна съпроти-
ва. Ако обаче обедините силите си, може 

да решите всички възникнали проблеми 

както в работата, така и извън нея.
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Има изгледи за влошаване на отношения-

та ви с Телец още през първите дни на ме-

сеца. Вие не приемате неговото поведе-
ние. Готови сте да започнете двубой, но 
е по-добре да укротите страстта и гнева 
си, защото няма да стигнете до добро.
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и Не бъдете болезнено откровени с Близна-

ци. Вие си мислите, че им правите добро, 
но крайните оценки могат дълбоко да ги 
наранят. По-безболезнено ще бъде, ако ги 
провокирате сами да се анализират. 
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С Рак имате особено привличане. Ако не 

си поставяте за цел да го подчините, може 

да се получи нещо силно и мистично в от-

ношенията ви. Възможно е също в негово 
лице да видите верен поддръжник.
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Лъвът е отворен към страстната ви на-
тура. Отношенията ви са изпълнени с ди-

намика. На различини полюси сте, но с 
еднакво силен енергиен заряд, което прави 
взаимното ви привличане неизбежно.
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Силно сте изненадани от внезапните про-

яви на активност у Девите. Може да ви 
се сторят в някаква степен измислени и 
фалшиви, но истината е, че те са наис-
тина в много добра кондиция за работа.
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С Везни продължава периодът на добри 

отношения най-вече в областта на обща-

та ви работа. Те са много жизнерадост-
ни сега и ще ви заразяват с добро на-
строение.
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н Комбинацията от Скорпиони може да 

върши чудеса през април. Впрегнете тази 
енергия в дела, защото в противен слу-
чай ще започнете двубои, които ще за-
вършат зле.
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ец Със Стрелец няма да имате чести срещи.

Той иска повече спокойствие и вглъбява-
не. Не е много сигурно, че ще устоите на 
изкушението да го предизвикате, поне за 
един вълнуващ спор.

..
.к

о
зи

р
о
г

Градивните действия, които може да 

предприемете с Козирога, ще имат траен 

характер. Месецът е удачен за старти-
ране на общи дела.
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ей Силно влошени са взаимоотношенията с 

Водолей и сега няма шанс да се смекчат.

Ако не желаете да се карате с тях, по-
добре избягвайте да се срещате.
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и Представителите на знака Риби са сред 
любимците ви. Общуването с тях ще е 

много приятно и резултатно и за двете 

страни.
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Април ще ви зареди с огнена енергия. Това ААще ви направи дейни, но и хаотични. Не ААподскачайте от клон на клон, защото АА
може да се намерите на земята. Отнася се както 
за личния ви живот, така и за бизнеса ви. Бъде-
те по-последователни в действията, в противен 
случай нарасналата ви активност може да се пре-
върне в разрушителна тенденция. Тези от вас, ко-
ито имат творчески и артистични професии, ще 
се радват на заслужено признание. В търсене на 
по-добра реализация много от вас ще имат жела-
ние да напуснат страната.  След 11-и навлизате 
в период на силни заблуди. Налице са сериозни пред-
поставки да станете жертва на илюзии. Усетът 
да предугаждате скритата природа на нещата, 
които се случват около вас, ще помогне на мно-
го Стрелци да разкрият и неутрализират всич-
ко фалшиво. Образовате се допълнително, като 
стремежът ви е сами да се превърнете в добър 
преподавател. Искате да предавате знанията си 
на другите въздействащо и достъпно.

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

 Подреждайте и планирайте. Време е за упорит 
и целенасочен труд.  Постарайте се да бъдете 
взискателни по отношение на собствените си ан-
гажименти и не прехвърляйте неприятните от 
тях на другите – ще останат несвършени.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
 Пазете нервната система и сърцето от из-

лишни емоции. Разреждайте физическото и емо-
ционалното напрежение чрез творческа дейност. 
Битовите злополуки са реална опасност.  На 7-и 
и 8-и промяната на средата ще ви се отрази благо-
приятно и ободряващо. Организмът ви се бунту-
ва срещу умората и еднообразието. Направете 
равносметка на хранителните си навици. Безраз-
борният прием на храна се отразява на цялост-
ното ви състояние. Избягвайте преяждането и 
късното лягане. Нарушаването на съня ви в сре-
дата на април е очакван резултат от нервната 
преумора и смяната на сезоните. Ако възстано-
вите навика си да посещавате фитнес залата, 
ще усетите колко бързо може да се възвърне то-
нусът ви.  След 24 април здравето ви ще е в пер-
фектна форма.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
 За да избегнете финансовите и професионал-

ните проблеми, проверявайте всички документи, 
които ви се налага да подпишете. Зависимост-
та от действия, мнения и цели на други хора 
ви пречи да изявите възможностите си.  Съ-
бития от делови характер ще ви изненадат непри-
ятно на 4-ти. Не поемайте рискове. Не прекаля-
вайте с обещанията и не се поставяйте в ус-
луга на другите.  На 6-и малка техническа не-
уредица ще смути програмата ви за деня и ще го 
тласне в съвсем различна от предвидената посока.

 Онези от вас, които планират добре времето си 
на 7-и, ще заложат параметрите на една много ус-
пешна седмица. Работете със сърце и ум и успе-
хът ви ще е сигурен.  Прилив на творчески ен-
тусиазъм ще диктува поведението ви в службата 
след 21-ви. Концентрирайте вниманието си основ-
но към проверка на всяка информация, с която се 
налага да работите. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
 Възможно е старо познанство да се развие в 

романтична връзка. Отваряте нова страница в 

доскоро забравената любовна страна на живота 
ви. В интимния ви живот обаче всичко ще про-
дължава да бъде разбъркано и хаотично.  През 
целия месец сте настроени за флиртове и развлече-
ния. Бъдете по-умерени обаче, ако сте семейни. 
Караниците и скандалите при тези от вас, кои-
то имат брак, са свързани главно с твърде зави-
шените изисквания, които имате към партньора 
си. Нежеланието да жертвате собствената си 
свобода и сниженото доверие може да доведат 
до силни напрежения и даже до развод. Не сте 
щастливи от трупащата се инерция във връзка-
та ви с партньора. Нямате желание веднага да се 
втурнете да променяте ситуацията във връзка-
та си и ще трябва да се въоръжите с търпение. 

 Възможно е нещата да се успокоят след 13-и.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

 СТОМАШНИ ПРОБЛЕМИ МОГАТ ДА ВЪЗ-

НИКНАТ: на 4-и.
 ПРОМЯНА НА ОБСТАНОВКАТА ЩЕ ВИ СЕ 

ОТРАЗИ БЛАГОПРИЯТНО: на 7-и и 8-и.
 ВСИЧКО, КОЕТО ПРЕДПРИЕМЕТЕ, ЩЕ СЕ 

УВЕНЧАВА С УСПЕХ: на 15-и.
 НЕУДЪРЖИМ РАБОТЕН ЕНТУСИАЗЪМ ВИ 

ОБХВАЩА: след 21-ви.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ АПРИЛ

Нуждаете се от признание
Амбицията и честолюбието ще бъдат неизменни 
спътници на поведението ви и това ще направи 
общуването ви с другите трудно. Неуравновесено-
то ви поведение може да задълбочи тенденцията. 
Помнете, че общуване, продиктувано от съперни-

чество и напрежение, може да обърка всичко.

Владейте се пред колегите 
Прибързани изводи могат да ви вкарат в проти-
воречия с колегите. Имате добър потенциал да 
овладеете тази ситуация. Най-сигурният начин, 
но и най-трудният за вас, е да преброите до де-
сет, преди да изкажете своето недоволство или 
да отправите директен упрек към някого. Ако 
контролирате импулсивността си, ще намалите 
рисковете от конфликти.

Бъдете добри с роднините си
Семейните ви взаимоотношения са изострени на-
последък, но април ще ви даде възможност да ги 
хармонизирате. За радост планетите са на ваша 
страна, така че можете да проявите цялото 
си въображение в тази посока. Колкото повече 
внимание им отделите, толкова по-добре ще се 
чувствате и вие, и близките ви. Пазете се само 
от изискванията, които имате към себе си и ко-
ито често налагате към най-близките си хора. 
Внимателни бъдете към децата си, защото те са 
чувствителни към вашите забележки и към иро-
нията, с която ги отправяте. Овладейте изказа 
си и ще се справите с нарастващото напрежение 
помежду ви, а децата ви с радост ще видят от-
ново във ваше лице приятел.

Умната с приятелите
Възможни са сблъсъци с приятели заради глупаво 
недоразумение. Вероятно е да изпаднете в нелепа 
ситуация, защото не сте чули или разбрали до-
бре какво е казал някой. Затова бъдете особено 
внимателни при уговорки с тях. Не подхващайте 
делови начинания с хора от приятелския си кръг. 
Пазете се и от финансови взаимоотношения с 
тях. Не взимайте и не давайте пари на заем.

СТРЕЛЕЦ И...
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Отношенията с Овен са заредени с напре-
жение и това може да се избегне само в 
случай, че и двете страни са склонни да 
премълчат по-острите думи. Около сре-

дата на месеца ситуацията е най-взриво-

опасна.
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ец Телец не е във вашия фокус този месец и 

дори да имате срещи, те няма да бъдат 

особено впечатляващи. По-скоро спокойни 
и безинтересни, поне за вас.
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и С Близнаци хармонията е пълна. Сега е 
моментът, в който можете да постигне-
те много неща заедно. Съвместен бизнес 
или семеен живот, всички начинания ще 
се увенчаят с успех. Най-хубавите дни за 

нови начинания са 3-и, 7-и и 20-и.
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С Рак можете да сте спокойни, защото 

общуването ви няма да е проблематично. 

Няма обаче и да се характеризира с осо-
бени събития.
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Не се чувствате комфортно в обкръже-
нието на Лъвовете, защото не сте свик-
нали да бъдат толкова взискателни. Съве-
та си го знаете: не се противопоставяй-
те на техните тези и така ще избегне-
те конфликтите.
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С Дева няма да е лесно. Не че го искат, но 
ви изваждат от равновесие. Не забелязват 
опитите ви да ги насочите към правилни-
те неща и в същото време са чувстви-
телни към забележки и това допълнител-
но нажежава обстановката.
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Жизнерадостта на Везни създава условия 

за хубави контакти, стига да не развали-

те всичко с опитите си да ги предизвиква-

те. Ако оставите заядливия тон настра-
на, може да осъществите ползотворни и 
приятни и за двете страни срещи.
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Трудно ще избегнете словесен двубой със 
Скорпион. Желанието му да показва мус-
кули е по-голямо и от вашето. Критични 

дни са 22-ри и 23-ти.
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ец Помежду си Стрелците са в синхрон и 

няма предпоставки за драматични съби-

тия. Сега е добър момент да си пода-
дете ръка и да си окажете помощ един 
на друг.
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С Козирог сте невероятен тандем, имате 

общ език и взаимно се допълвате. С пред-
ставителите на този знак ще се чувст-
вате най-спокойни този месец и няма да 
ви се налага да се съобразявате с на-
строението му или да потискате свои-
те импулси.
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С Водолей сте в много мили отношения, 
които могат да се изразят и в романтич-
на връзка. Абсолютно е възможно да ви за-

въртят главата и да се отдадете на при-

ятни интимни срещи.
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Рибите могат да ви раздразнят с неу-

местни приказки или пък с много приказ-

ки, нещо, което за тях не е типично. Не 
им се сърдете, моментът им е такъв. 
Правете компромиси и няма да възник-
нат проблеми.
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През април повечето от вас ще се чувст-
ват сигурни и на равнището, на което ис-
кат да бъдат. Имате възможност добре 

да обмислите позициите си и да намерите пра-
вилния подход към нов ръст.  На 2-ри ще реали-
зирате отдавна преследвана цел. Винаги сте иска-
ли да бъдете тези, които знаят и могат всич-
ко. На този ден ще успеете да смаете околните, 
стига само да поискате. Подготвяте се за пъ-
туване, но промяна в ситуацията може да внесе 
промени и в плановете ви.  След 11-и ще се нуж-
даете от повече решителност. Обстоятелствата 
ще поставят на изпитание вашата увереност и 
сила на волята. Успехът ви ще зависи от способ-
ността да се противопоставяте на чуждите же-
лания, особено ако са отправени от представите-
ли на публичната власт. За придобиване и ремонт 
на жилище може да хвърлите огромни усилия. За-
това пък всичко в тази посока ще се случва бър-
зо и ще го правите с удоволствие. Родителите 
ви също имат нужда от помощта ви. Хубаво е, 
че трудолюбието ви не знае граници.

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

 Постигането на целите ви е възможно, стига 
да успеете да преодолеете предварителното си 
усещане за поражение.  Между 11-и и 20-и се пос-
тарайте да предприемете действия за създаване 
на партньорства, да търсите съюзници. 

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
 Обърнете сериозно внимание на здравето си. 
 На 1-ви и 2-ри има риск от преяждане, а чувст-

вителността ви към това, с което се храните, е 
особено изострена.  На 4-и избягвайте употре-
бата на консервирана храна. Започвате месеца с 
предпоставки за инфекции и простуда, съпроводе-
на с висока температура.  До 14 април ще про-
дължи неблагоприятният за здравето ви период.
Възможни са травми и нещастни случаи при ава-
рии. Спазвайте строго препоръките за безопас-
ност при работа. Неподходящ месец за операции 
или начало на терапия при психотерапевт. Главо-
болието ще ви съпътства често.  Нежелателно 
е посещението на сауна, както и други резки смени 
на температурата, особено на 12-и. Полезни са ма-
сажите на тялото и процедурите за пълна релак-
сация. Обърнете внимание на бъбреците. 

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
 Най-после ви просветва как да внесете ред във 

финансовия хаос. Внимавайте с катеренето наго-
ре, защото прекалената амбиция може да ви пре-
пъне.  На 6-и бихте могли да възстановите рабо-
тата по отдавна прекратен проект, стига да на-
мерите нов подход. Имате нужда и от нов парт-
ньор, защото старият не е подходящ.  След 
11-и започва успешен период за заетите с общест-
вена дейност. Вашата увереност и стабилност 
ще привлекат около вас хора, които имат нужда 
от посока за действията си.  Не се нервирай-
те, ако усетите, че ви се отрежда ролята на втора 
цигулка на 15-и. Колкото по-неамбициозни плано-
ве градите, толкова по-доволни ще бъдете. За да 
подобрите настроението си, планирайте кратко 
пътуване със служебна цел. Още на следващия ден 
ще установите важни контакти, които ще ви 
помогнат да реализирате бъдещите проекти.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
 Въпреки че в старата ви връзка нещо куца, 

новата няма да ви успокои.  По-добре прате-
те в отпуска любовните емоции до средата на ме-
сеца. Бъдете търпеливи поне до средата на ме-

сеца.  Нови запознанства с перспектива са въз-
можни след 17-и. Верността към досегашния ви 
партньор като че ли ви се изплъзва и вкусът на 
авантюрата ви тласка в друга посока.  Късмет 
ви вещаят звездите на 19-и. Имате желание въз-
можно повече хора да видят, че сте в добро на-
строение. На следващия ден ще преминете през 
няколко душевни състояния заради интимни тер-
зания. Поемането на инициатива е противопоказ-
но. Предложенията ще дойдат сами и ще ви из-
ненадат приятно, когато му дойде времето. Бъ-
дете по-либерални в преценките си.  22 април е 
важен ден за вас. Ще бъдете обект на куп обо-
жатели.  Някои Козирози ще създадат семейство 
през тази последна седмица на месеца.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

 ДЪЛГОСРОЧНИ ОЗДРАВИТЕЛНИ ПРОЦЕДУ-

РИ ЗАПОЧНЕТЕ: на 16-и. 
 КОЗМЕТИЧНИТЕ ИНТЕРВЕНЦИИ ПЛАНИ-

РАЙТЕ: на 19-и.
 НЯКОИ КОЗИРОЗИ ЩЕ СЪЗДАДАТ СЕМЕЙ-

СТВА: през последната седмица на месеца.
 БЕЗБРОЙ ОБОЖАТЕЛИ ЩЕ КРЪЖАТ ОКО-

ЛО ВАС: на 22-ри.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ АПРИЛ

Настроени сте семейно
Семейството и домът са във вашия фокус през 
април. Възприемате мислите и чувствата на род-
нините си почти телепатично. Контактите ви с 
тях ще бъдат интензивни и полезни. Освен това 
има шанс да се разреши спор, свързан с наслед-
ство, и то по най-добрия за вас начин. Това ви 
дава основание да се успокоите и да стоплите 
отношенията си с близките. Родът и родовите 
отношения винаги са били много важни за вас и 
когато там нещо не е наред, вие се чувствате 
като дърво без корени. 

Бъдете конструктивни 
Не се поддавайте на провокации в службата. Ва-
шите тайни врагове сега са придобили увере-
ност. Ако тръгнете на открита война с тях, 
ще им дадете сила. Битката няма да си стру-
ва. Хората, на чието мнение държите, в момен-
та високо ценят професионалните ви способно-
сти и лични качества. Важно е да не влизате в 

конфликти до 16 април, после нещата ще се успо-

коят от само себе си. След тази дата обаче ще се 

усложнят партньорските ви взаимоотношения.

Партньорството включва отношенията с брач-
ния или бизнес партньорите. Тенденцията се дъл-
жи на Марсовите влияния, които навлизат в 
тази сфера на живота ви. Динамика на отноше-
нията с партньорите, така завучи преводът на 
тези влияния. Това не означава задължително кон-
фликтност, но промяната в една или друга край-
ност е напълно възможна. Способни сте да кон-
тролирате процесите, като не допуснете емоци-
ите да вземат връх.

Приятелите са с вас
Приятелите ви са добре настроени към вас. Има 
вероятност да разширите кръга им с нови по-
знанства. Купоните и съвместно прекараното 
свободно време ще ви се отразят благотворно, 
така че не отказвайте покани. Приятелите наис-
тина са богатство и месецът ще потвърди тези 
думи. Възможно е да получите сериозна подкре-
па от човек, който стои над вас в йерархията. 
Това може да е тласък в изкачването ви към по-
висок пост или заплата.

КОЗИРОГ И...
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С Овен сте в критични отношения, за-

щото не ви импонира неговата напорис-

тост, която вие разбирате като самоиз-

тъкване. Може да притъпите тези вли-
яния, като просто промените гледната 
си точка. Вижте ентусиазма му, а не се-
беизявата.
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Сред Телци ще е човекът, който може да 

се окаже най-верният ви поддръжник и 

който ще ви окаже силна подкрепа в необ-

ходимия момент. Ако е представител на 
противоположния пол, може да се зароди 
и интимна връзка. 
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и Оставете в покой взаимоотношенията си 

с Близнаци. Тяхната разсеяност и липса на 
внимание могат да ви раздразнят, но е 
по-добре да замълчите, отколкото да ре-
агирате.

..
.р

а
к

Възхитени сте от успехите им и се от-
насяте с бащинска доброта към Раците. 
Те обаче сега са толкова развълнувани и 
заети, че могат да се проявят като лоши 
деца и да не ви дарят с необходимо-
то внимание. Бъдете мъдри и справедли-
ви към тях. 
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Напоследък държите Лъва под контрол. 
Не е нужно да спирате устрема му. Той 
и без това е доста стресиран и ваше-
то опекунство много му тежи. Отпусне-
те малко хватката, ще е ползотворно и 
за двете страни. 
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Всичко, което се захванете да правите за-

едно с Дева, ще ви донесе удовлетворение.

Провеждайте правилно инструктажа, ако 
искате да не се ядосате по-късно, че ня-
каква информация е пропусната. Иначе те 
стриктно изпълняват възложените зада-
чи.
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Везните ви разтоварват и с тях ви е до-
бре. Ако са сред колегите ви, ще търсите 
техния съвет. Ако обаче шефът ви е Вез-

ни, не му обяснявайте къде е сгафил. Няма 
да ви го прости.
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н Има вероятност да водите сериозен раз-

говор със Скорпион. Темата засяга цели и 

проекти от по-далечно бъдеще и това ще е 

може би най-плодотворната ви среща през 

месеца.
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ец От Стрелец получавате голямо разбиране, 

а и вие проявявате към него доверие, ма-

кар и да сте критични. Това ще създа-
де условия за съзидателна и спорна рабо-
та помежду ви.
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г С останалите Козирози сте в добри от-

ношения. Възможни са изяснявания на де-

лови концепции, но това няма да създаде 

условия за проблеми. Разбирането е дву-
странно.
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С Водолей минете на по-кратки форми на 

общуване. Вероятни са недоразумения в 
една или друга посока, които ще създа-
дат напрежение. Водете разговорите кон-
структивно.

..
.р

и
б

и

Риби са много добре разположени към вас.

Вие също нямате основание да ги избягва-
те, така че ако имате какво да правите 
заедно, то направете го сега. Не отлагай-
те за по-късно.
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През април се настройте за приятни изнена-
ди. Не бива да влизате в пререкания, а 
още по-малко в двубои. Това, което ще 

ви се удава най-добре, е да хармонизирате всич-
ко около себе си, като започнете от битови-
те неуредици, които от доста време ви драз-
нят.  За вас това е месецът на деловите контак-
ти, на новите идеи и на многото нови ангажимен-
ти.  Внимавайте за всяка дума, която чувате, 
и за всеки ред, който четете.  Работете здра-
во и упорито.  На 5-и и на 6-и се отдайте на 
заслужена почивка и „изхвърлете“ от главата си 
всички делови задачи от предната седмица. Защо-
то след 8-и ви очакват натоварени делници.  9-и 
е ден за предприемане на действия, свързани с от-
давна затлачен проблем. „Опрете“ се на интуи-
цията си и всичко ще стане с лекота.  След 
15-и ви очакват изненадващи предложения. Трудно 
ще направите избора, но различни събития ще ви 
подскажат вярната посока.  След 21-ви главата 
ви ще роди необичайни, дръзки идеи, които труд-
но ще бъдат оценени от околните. Това допъл-
нително ще затвърди славата ви на чудаци. Но 
идеите ви си ги бива!

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

 Бъдете по-скромни и не мислете, че светът се 
върти около вас.  Избистряйте концепциите си 
и си поставяйте изпълними цели.  Бъдете по-
активни при решаване на проблеми, свързани с лич-
ния ви живот. 

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
 Жизненият ви тонус е на ниво. Независимо от 

моментните неразположения, ще се чувствате 
жизнени и ще се справяте със задачите без много 
усилия.  В края на първата седмица на април па-
зете гърлото от простудни заболявания.  Вклю-
чете в менюто си храни, богати на витамини и 
белтъчини: ябълки, риба, соеви и пшенични кълно-
ве.  Бъдете по-умерени на 9-и, когато поканата 
за едно дълго парти може да ви остави без сили 
за новата седмица.  На 13-и сте предразположе-
ни към вирусни заболявания и настинки. Само ча-
йовете и витамин С няма да ви помогнат. Нама-
лете цигарите и алкохола.  Не е нужно да изяж-
дате всичко, което е в хладилника ви. Ограниче-
те храните, съдържащи въглехидрати, както ка-
фето и кока-колата. След 15-и бъдете по-умерени 
въобще в храненето.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
 Месецът ви предлага много нови възможности, 

стига да съумеете да се възползвате от тях. Пъ-
тувайте или уговорете още на 1 април делови-
те срещи, които сте отложили през предиш-
ните дни. За важна бизнес среща в началото на 
месеца ще се нуждаете от консултация с експерт.

 На 3-ти има шанс да получите известия от 
чужбина, свързани или с обучение, или с предло-
жение за работа.  На 4-ти е много важно да сле-
дите внимателно кореспонденцията си.  На 10-и 
бъдете точни в уговорките, за да не пропуснете 
нещо важно. Запознанството ви с незабележима 
на пръв поглед личност ще доведе до структур-
ни промени в работата ви след време.  Във фи-
нансово отношение повечето от вас няма да имат 
неприятности. Възможно е да получите големи не-
очаквани приходи. Ако работите с пари, бъдете 
много внимателни.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
 Любовният ви живот ще е много интензивен. 

Ще отделяте доста време за интимни преживя-
вания и това ще ви изпълни с енергия и само-

чувствие.  Усещате се харесвани и това наисти-
на ви въодушевява, защото колкото и да сте об-
щителни, често се чувствате самотни и душа-
та ви жадува за романтика.  Не е изключено и 
да се влюбите сериозно и това да се окаже любовта 
на живота ви.  Възможно е да се сблъскате с 
конкуренция за обекта на своите чувства и това 
да извади на преден план желанието ви за победа.
Не правете сцени на ревност, защото ще загубите.
По-добре покажете превъзходството си чрез пре-
красна романтична разходка, вечеря на свещи и 
завладяваща чувственост в леглото. Шансът на 
победителя е по-скоро на ваша страна.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

 НЕ ЕКСПЕРИМЕНТИРАЙТЕ С НАЛИЧНИТЕ

ФИНАНСИ: на 20-и. Има опасност от загуби.
 НЕ СЕ ОЧЕРТАВАТ ЗДРАВОСЛОВНИ ПРО-

БЛЕМИ: до 12-и. Но следете кръвното си на-
лягане.
 АКО ИСКАТЕ ДА РАЗВИЕТЕ СОБСТВЕН БИЗ-

НЕС, СТАРТИРАЙТЕ ГО: на 3-ти.
 ЩЕ СЕ РАДВАТЕ НА ПОПУЛЯРНОСТ: на 14-и. 

Възможно е да предложите решение на труден
за решаване проблем.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ АПРИЛ

Срещи с интересни хора
Предстоят ви много плодотворни творчески кон-
такти. Искрящата ви емоционалност ще привли-
ча другите. На 10-и се пазете от скандал. Ако се 

увлечете и не го прекратите веднага, той ще пре-

расне в криза. Овладейте бурните прояви на чув-
ства към някого. Насочете енергията си в гра-
дивна посока, а не в изясняването на проблем-
ни отношения.

Интриганти на хоризонта
След 18-и е голяма вероятността колегите ви да 

оформят сериозна интрига зад гърба ви. Никой 
не може да води война на няколко фронта. Вие 
едва ли ще сте изключение. Войните се водят 
поред, запомнете това. Проблемите в тази об-
ласт тепърва започват и ако не се овладее по-
ложението, което означава да овладеете себе си, 
може да се задвижи един тежък месец. Най-ва-
жното е да не се влюбвате в идеята, че трябва 
да разобличите интригантите. Действайте по-
мъдро – изчаквайте те да се изявят и ги ели-
минирайте един по един. Във всеки случай няма 
да ви е безинтересно и скучно. След 21-ви жела-

нието ви да сте пред публика ще бъде невероятно 

силно и ще намерите начин да го реализирате.

Проблеми с интимния партньор
Хубавата новина е, че те ще продължат само 
14–15 дни, след което ще минат и няма да оста-
вят лоши последици. Имайки предвид това, опи-
тайте се да избегнете караници и конфликти с 
любимия човек и с децата. Опитайте се да овла-
деете процесите на отправяне на ненужни обви-
нения и резки, негативни оценки. Това може да 
ви помогне да преодолеете небесните влияния и 
да запазите нервите си – вашите и на хората, 
които обичате.

Не общувайте с преките шефове
Дори ви съветвам да стоите по-далеч от тях, 
тъй като има сериозна опасност да привлечете 
по най-лошия възможен начин тяхното внима-
ние. Ситуацията е доста рискована и може да ви 

коства работата, така че използвайте всичките 

си сили да не влизате в никакви пререкания с тях.

А най-добре не им се мяркайте пред очите. 

ВОДОЛЕЙ И...
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С Овен няма да ви е скучно, напротив. 
Той е загадъчен за вас и това провоки-
ра любопитството ви. Но може да го 
раздразните с честата смяна на настро-
енията си, особено ако той е творче-
ска натура.

..
.т

ел
ец

Телецът, особено ако не ви познава добре, 
може да остане с погрешни впечатления 
за вас. Ако обаче сте в контакт по-дълго 
време, няма да имате проблеми. Той ще ви 
разбира и помага в подходящия момент.

..
.б

ли
зн

а
ц

и С Близнаци ви предстои хубав месец. Ка-
квато и да е връзката помежду ви, сега 
тя е здрава. Ще търсите взаимно при-
съствието си. Може да предприемете 
нещо, което и двамата искате.

..
.р

а
к

Струва ви се че Ракът е дистанциран, 
но истината е, че се дистанцирате вие и 
той се чувства игнориран. На това недо-
разумение обаче погледнете като на необ-
ходима почивка помежду ви.

..
.л

ъ
в

С Лъва продължава периодът на силно 
опозиционни отношения. Както е извест-
но, в такава ситуация всеки се чувства 
прав в своята позиция и тудно могат да 
се намерят допирните точки за сближа-
ване. Погледнете по-философски на ситу-
ацията и може да намерите вярното по-
ведение.

..
.д

ев
а

Налага се да преустроите отношенията 
си с Дева. В конкретния случай е ва-
жно да я възприемете като човек, който, 
като е влюбен в детайлите, е способен да 
детайлизира вашите нестандартни идеи. 
Приемете Девата като свой помощник.

..
.в

ез
н

и С Везни ще ви е хубаво през целия април. 
Общуването ви ще е градивно и ползот-
ворно. Помежду ви царят разбирателство 
и хармония.

..
.с

к
о
р

п
и

о
н

Напрегнато ще е общуването ви със Скор-
пион, но и двете страни ще намерят сили 
да преодолеят ситуацията. Ще намери-
те баланса в името на общи интереси, 
независимо от искрите, които могат да 
прехвърчат. Бъдете по-внимателни с него 

на 16-и и на 27-и.

..
.с

т
р

ел
ец Със Стрелеца взаимно ще се привличате 

и общуването ви ще е белязано от нотки 
на романтика, ако той е представител на 
противоположния пол.

..
.к

о
зи

р
о
г С Козирога общувайте по-конструктив-

но. Това ще рече да търсите допирните 
точки в посока на създаване и изгражда-
не на планове и идеи, а не на тяхното 
отхвърляне.

..
.в

о
д

ол
ей

Вие и другите Водолеи сте в идейно един-
ство, но пък за сметка на това по отно-
шение на битови проблеми и на конкрет-
ните действия могат да избухнат конфли-
кти помежду ви.

..
.р

и
б

и

С Риби през април ще си сътрудничите 
доста успешно, особено ако те стоят по-
високо в йерархията. Те разчитат на ва-
шите нестандартни идеи и с готовност 
ще ги внедрят в практиката. 
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Интересите ви ще се въртят все около 
новото и перспективното, ще живеете 
единствено в бъдещето, често забравяй-

ки за настоящето. Компютрите, фантастични-
те филми и романи толкова ще ви обсебват, че 
вие буквално ще станете друг човек. Желание-
то да имате красив и удобен дом ще завладее 
една част от Рибите. В ремонт на жилището 
ще хвърлите сериозни усилия и пари. Финансово-
то благополучие ще се превърне във фикс идея 
за част от вас. Успехът ще ви съпътства през 
месеца. Всичко ще вършите с лекота, а резулта-
тите ще бъдат позитивни.  Тенденцията дори 
ще се засили след 11-и.  След 20-и цялата ви енер-
гия ще отива за постигане на целите, които сте си 
поставили. Убежденията ви ще станат видими 
и за околните. Склонността да отивате докрай 
обаче може да доведе някои от вас до необмис-
лени и крайни постъпки. Контактите ви ще се 
разширят, ще водите много разговори, кореспон-
денцията ви ще набъбне. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

 Хубаво е, че използвате нетрадиционни подхо-
ди, но се постарайте действията ви да бъдат це-
ленасочени вместо хаотични. Направете си план 
за действие и имайте точна програма за все-
ки ден.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
 Здравето ви е добро. Имате много енергия и 

сте склонни да не обръщате внимание на незна-
чителни според вас проблеми като главоболие или 
стомашни неразположения. Спокойствието е хуба-
во нещо, но нищо не пречи да направите профилак-
тичен преглед и да обърнете внимание на начина, 
по който почивате. Имате нужда от повече ти-
шина и спокойствие, защото сте изложени на го-
лямо напрежение през последните няколко месеца. 

 Възможно е да се появят оплаквания, изразя-
ващи се в главоболие, аритмии и високо кръвно 
налягане. За да ги избегнете, добре е да си нало-
жите по-строг режим на хранене, като избягва-
те солени и пикантни храни.  Не прекалявайте 
с алкохола и активирайте физическата си актив-
ност. Препоръчителни са заниманията с фитнес 
и йога. Планинският туризъм ще ви се отрази 
благотворно.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
 Отваря ви се възможност да стабилизирате 

позициите си на работното място.  Благопри-
ятни служебни новини повдигат настроението ви 
на 1-ви. Ще откриете, че сте по-вдъхновени от 
обикновено.  Спекулациите и финансовите начи-
нания на 5-и са особено опасни. Пазете се от из-
мама и фалшификации. В бизнеса деловите парт-
ньори ще ви наложат ограничения и сделките ще 
имат променлив успех. Магнетизмът ще помогне 
за подобряването на материалното благополучие 
на тези от вас, които работят в сферата на 
услугите.  10 април е добър ден в професионално 
отношение, макар че се колебаете по някои делови 
въпроси, защото усещате недоброжелатено отно-
шение към себе си.  На 19-и на бял свят ще излезе 
служебна интрига, в която са ви забъркали посте-
пенно. Запомнете този ден и го анализирайте.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
 Емоционалната ви натура този месец ще бъде 

подложена на силни преживявания.  На 3-и от-
делете време за отлагана вече няколко дни среща с 
любимия. Денят е много подходящ за романтич-

ни преживявания. Личност от противоположния 
пол ще ви накара отново да грейнете. Не се ли-
шавайте от вълнуващи преживявания само защо-
то се боите да се отклоните от обичайното 
русло.  През първия уикенд на месеца ще съумее-
те с повече фантазия да разрешите проблем с ин-
тимния партньор. Да знаете, че сега е дошъл 
вашият ред да правите компромиси. Неизяснени-
те неща не са в услуга на връзката.  На 14-и 
влюбените млади Риби ще отидат на дългоочаква-
на среща. Възможно е да предизвикате ревност, 
която да причини раздяла. Верността към парт-
ньора явно ви се изплъзва. Съществува възмож-
ност да се върнете към стара и гореща роман-
тична връзка.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

 ХУБАВИ НОВИНИ В СЛУЖБАТА ЩЕ ПОВ-

ДИГНАТ НАСТРОЕНИЕТО ВИ: на 1-ви.
 ФИНАНСОВИТЕ ОПЕРАЦИИ СА РИСКОВА-

НИ: на 5-и.
 РОМАНТИЧНА СРЕЩА ОЧАКВА ВЛЮБЕНИ-

ТЕ МЛАДИ РИБИ: на 14-и.
 ПОЗИЦИИТЕ ВИ СА НЕСТАБИЛНИ И НЕ 

ПРИЕМАЙТЕ НИКАКВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: на 
28-и, 29-и и 30-и. 

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ АПРИЛ

Берете плодовете на деликатността си
Месецът се характеризира с успокояване и хар-
монизиране на взаимоотношенията. Усилията ви 
да запазите някои връзки въпреки дискомфорта, 
който изпитвахте напоследък, са си стрували. 
Точно сред хората, с които ви е било най-труд-
но, ще намерите в момента най-голямо разбира-
не и подкрепа. Ако това са хора от колектива,
в който работите, то разчитайте на тяхната 
лоялност. Всички, които са свидетели на ваши-
те усилия по линия на деликатността, също са 
впечатлени от вашата коректност, защото тя 
подобрява екипната работа. Сега ви е позволено 
да се отпуснете и да берете плодовете на уси-
лията, които положихте.

Домашен уют
Проявете още малко търпение, защото в среда-
та на месеца и тук напрежението ще угасне. Из-
веднъж ще започнете да се чувствате много по-
добре, прибирайки се у дома. Отпуснете се. През 

втората половина на месеца всички ваши претен-

ции и глезотии ще бъдат удовлетворени в домаш-

на атмосфера. Само от вас зависи дали ще си ги 
позволите. Осигурете си поне един хубав семеен 
уикенд сред природата. Ще се изненадате колко 
много неща имате да споделите един с друг.

Напрежение за несемейните
Онези от вас, които не са семейни, са в различ-
на ситуация. За тях точно втората половина на 
месеца ще донесе голямо напрежение. Караници-

те ще се активират от прояви на свръхемоцио-

налност и ревност от ваша страна. Не бъдете 
излишно мнителни и се опитайте да преодолее-
те пристъпите, които няма да доведат до нищо 
друго, освен конфликти.

Сещате се за приятелите
През последните месеци сте занемарили общува-
нето с приятелите. Те обаче ще ви помогнат 
да възстановите контактите си. Вие само не се 
отказвайте от предложения за съвместно прекар-
ване на свободното време. Сега е моментът да 
възстановите връзката помежду си.

РИБИ И...

..
.о

в
ен

Овен е чувствителен и импулсивен този 
месец. С едното се справяте добре, но с 
импулсивността може да имате проблеми. 
Опитайте да му прощавате грешките от 

прибързаност и донякъде детински наиви-

зъм и устрем.

..
.т

ел
ец

Силното привличане между вас и Телец ще 

се прояви още през първите дни на месеца. 

Тяхното присъствие ще ви даде чувство 
за сигурност и спокойствие, а топлината, 
която излъчват, може да ви наведе и на 
романтични мисли.

..
.б
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ц

и Близнаците ви се струват повърхност-
ни, защото бъбривостта им ви изнервя. 
Опитайте се да видте добрата страна на 

тяхната нужда да бъдат информирани и 

да предават информацията, която имат.
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С Рак предстои период, изпълнен с пози-
тивни емоции, взаимно харесване и одобре-
ние. Хармонията между вас е толкова сил-

на, че каквото и да захванете заедно, ще 

бъде успешно.

..
.л

ъ
в

Лъвовете са малко притеснени от ваше-
то присъствие. Вие прекрасно разбира-

те всичко, което им се случва, и начина, по 

който го възприемат. Те пък се плашат 
от това, защото се чувстват като раз-
творена книга, а това никак не им се 
нрави.

..
.д

ев
а

С Дева отношенията са много динамични 

и създават условия за отхвърляне на много 

работа. Не се опитвайте да потушавате 
напрежението, то дава импулс за дейст-
вие, стига да не сте дребнави.
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С Везни този месец можете да направите 
добра сделка. Ако ви се удаде такава въз-
можност, не се колебайте, а я реализирай-
те. Астрологичните фактори подкрепят 
партньорството.

..
.с

к
о
р

п
и

о
н Със Скорпион контактите ви са не само 

успешни, но и приятни. Доставя ви удо-
волстие да разговаряте на всякакви теми. 
Общите ви дейности ще вървят по мед 
и масло.
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Странно е, че точно със Стрелец става-
те толкова словоохотливи сега. По прин-
цип не сте в хармонични отношения с 
представителите на знака, но този месец 
те някак си ви привличат и това ви ха-
ресва. Пазете се обаче от хапливи реплики 
и не допускайте да ви засегнат.

..
.к

о
зи

р
о
г Деловият е най-удачният подход за взаи-

моотношенията ви с Козирог. Опитайте 
се да запазите тази дистанция и всич-
ките ви съвместни желания имат голям 
шанс да се реализират.

..
.в

о
д

ол
ей С голямо удоволствие подкрепяте нестан-

дартните идеи на Водолея. Подхранвайте 
този свой ентусиазъм, защото успехът на 
общите ви начинания е в кърпа вързан.

..
.р

и
б

и

С останалите Риби сте в доста напрег-
нати отношения. Препоръчително е този 
месец да избягвате излишни пререкания 
помежду си. Конфликти няма да има, ако 
изобщо не се срещате.
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО
ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

1–6, както 

и 21–30 април 

НАМАЛЯВАЩА  

ЛУНА

 Това е най-подходящият период за провеждане на диети. Смело се захващайте с реконструкция на 
фигурата.  На 1, 2, 28 и 29 април ви препоръчвам дори малко по-драстичен хранителен режим – тогава 

Луната е във Водолей и покровителства нестандартните подходи към храненето. Храните, които ви
съветвам да включите в диетата, са плодови сокове, леки зеленчукови супи, речна риба, морски даро-
ве и водорасли. Ако сте привърженици на гладолечението (под лекарски контрол, разбира се!), сега е точ-
ният момент да го проведете.  На 2, 3, 21, 22 и 30 април е добре да ограничите въглехидратите. Набле-

гнете на консумацията на листни заленчуци.

6 април, 6.56 ч., 

Луната е в Овен 

НОВОЛУНИЕ

 На този ден отслабването е най-ефективно и здравословно, защото едновременно с него организмът
се чисти от токсини. Намалете количеството на храната още от предходния ден. Апетитът ви сега
няма да е изострен, а резултатът от диетата при новолуние в Овен е много траен! Новолуние в Овен
ще ви прави обаче нетърпеливи. Но въпреки че енергията на този ден е почти нулева, все пак ще усе-
щате пролетния импулс на Овена.  Днес можете да поставите ефективно ново начало, но бъдете по-увере-
ни, по-инициативни и честни към себе си и към другите. Луната ще ви насърчава да бъдете смели, самос-
тоятелни и да взимате бързи решения.  На този ден са уязвими очите, главата и мозъкът – не ги нато-
варвайте излишно.  Ако гладувате и получите световъртеж, веднага изпийте един чай с мед или хапне-

те само лъжичка мед и го задръжте максимално дълго на небцето си.  На тези, които не гладуват днес,
препоръчвам поне да са на плодове. Ако съвсем не можете без месо, то поне нека то да не е тлъсто
и да е приготвено на скара. Пилето и рибата са за предпочитане пред свинското и агнешкото.  На-
блюдавайте се днес – ако някоя храна не ви се яде и изпитвате отвращение към нея, не я яжте и в бъдеще.

7–20 април 

НАРАСТВАЩА 

ЛУНА

 Периодът не е подходящ за отслабване. Сега организмът ви се стреми да се запасява с хранителни ве-
щества, апетитът ви е повишен и много трудно можете да се разделите с излишните килограми.  Вмес-
то да се тормозите излишно, погледнете на нещата откъм добрата им страна – не наказвайте орга-
низма си с глад (защото със сигурност ще се задейства йо-йо ефектът), а му направете „доставка“
на градивни вещества.  Не се поддавайте на импулса на Луна в Телец на 7 и 8 април да преяждате. Ще

качите бързо 2 килограма. Хапвайте си с мярка – начесто (защото ще имате апетит), но по малко.
Дъвчете храната бавно.  Включете в менюто си картофи (но не пържени!), извара, обезсолено сирене и 

моркови. А на 13, 14 и 15 април се старайте да приемате повече белтъчна храна.  През периода на на-
растваща Луна е добре да спортувате по-активно. Активността ви ще притъпи апетита ви. Дни-

те за разходка на чист въздух, ходене интензивно пеша и аеробика са 9, 10, 18 и 19 април. На каланетика, 

фитнес и танци е добре да се посветите на 7 и 8 април, а от 13 до 17 април са дните за изпотяване в са-

уната. Плуването и водните процедури насрочете за 11 и 12 април.

20 април, 

13.26 ч., 

Луната е 

в Скорпион 

ПЪЛНОЛУНИЕ

 Днес гладуването е повече от задължително. Не яжте никакво месо и изключете от менюто си пикант-
ните храни. Наблегнете на свежите салати (зелената е най-подходяща).  Денят е с много силна енер-

гетика – пълнолунието, от една страна, ви прави свръхвъзбудими, а Плутон – управителят на Скорпи-

она – ви прави мнителни, мрачни и недоверчиви. За да не се засилват тези негативни влияния, трябва 
да внимавате какво ядете. Най-добре ще се чувстват онези, които изберат гладуването.  На днешното 
пълнолуние трябва да внимават всички, които имат по-лабилна психика или са склонни към черноглед-
ство, защото симптомите на безспокойство ще се засилят. Препоръчително за всички – и за черногле-
ди, и за оптимисти, е днес да не злоупотребяват с алкохол, цигари, храна и секс!  Най-подходящите бил-

ки за този ден са босилек и кориандър. Можете да си ги добавите към салатите или да си направите 
чай от тях.

ХРАНИ СПОРЕД ЛУНАТА

ВИДОВЕ
При нарастваща Луна (7–20 април) 

ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА...

При намаляваща Луна 

(1–6, както и 21–30 април) 

ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА...

Белтъчни храни и плодове 13, 14, 15 5, 6, 23, 24, 25 (до 13.00 ч.)

Сол и кореноплодни 7, 8, 16, 17 25 (след 13.00 ч.), 26, 27

Мазни храни 9, 10, 18, 19, 20 (до 13.00 ч.) 1, 2, 28, 29

Въглехидрати и листни зеленчуци 20 (след 13.00 ч.), 11, 12 3, 4, 21, 22, 30

На датите, посочени в таблицата, ще извличате най-полезните вещества от съответния вид храна. Тогава организмът е най-
чувствителен към нея (особено при нарастваща Луна) и ще ви се прияждат точно такива продукти, и то в големи количе-
ства. Но бъдете внимателни, ако имате здравословни проблеми, които се провокират от определени хранителни вещества.

Ако сте хипертоник например, ще се наложи да ограничите солта в „дните на солта“. Ако искате да отслабнете, наложете си на съ-
ответните дати през април да не посягате към упоменатите срещу тях храни.
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ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ ПРЕЗ АПРИЛ
ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

– 3, 4, 11, 12, 30
Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно

и ще се омазнява по-бързо.

7–10, както и 13–20 – Ако искате косата ви да расте бързо.

1, 2, 5, 6,
както и 21–29

– Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

7, 8 –
Ако имате проблем с кожата на главата. Направете си маска в корените.

Ефектът ще е поразителен.

10, 13, 16, 18, 19, 
24, 27, 28, 29

–
Според тибетските вярвания, ако се подстрижете на тези дати, 

ще привлечете богатство, късмет и щастие. Всички ще ви забелязват 
и ще бъдат добри към вас.

Къ
др

ен
е

– 3, 4, 11, 12, 21, 22, 30 –

7–10, 16–20,
както и 28 и 29

– Къдренето ще е най-безвредно и трайно. Прическата ще ви стои добре.

13, 14, 15 – Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни – като гривата на лъвица.

Б
оя

ди
св

ан
е – 3, 4, 11, 12, 30 –

9, 10, както и 16–20 – За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.

1, 2, 7, 8, 21, 22, 28, 29 – За интензивно и трайно боядисване на нормални коси.

Е
пи

ла
ци

я
 и

 о
ф

ор
м

ян
е 

на
 в

еж
ди

– 3, 4, 9, 10, 11, 12, 30
Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е

много болезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

– 7–20 Датите са неподходящи за епилация.

1, 2, както и 21–29 – Тези дати са подходящи за оформяне на вежди.

1, 2, 5, 6,
както и 21–29

–
Датите са подходящи за механична епилация. Отскубнатите косми 

ще растат по-бавно.

1, 2, 21, 22, 25,
26, 28, 29

– 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
)

1–6, както и 21–30 – –

Парна баня
– 7–20 Има опасност да ви останат белези.

1–6, както и 21–30 – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с 
пл

од
ов

и 
ки

се
ли

ни 5, 6, 13, 14, 15, 23, 24, 
25 (до 13.00 ч.)

– –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
-

щ
и 

м
ас

ки
 

с 
гл

ин
а

7, 8, 16, 17, 25 (след 
13.00 ч.), 26, 27

– –

П
од

хр
ан

ва
-

щ
и 

и 
ов

ла
ж

ня
ва

щ
и 

м
ас

ки

7–20 –
Най-ефективни ще са процедурите на 7, 8, 13, 14 и 15 април, 

когато кожата ще има нужда от много влага.

С
пе

ци
ал

ни
 м

ан
и-

пу
ла

ци
и 

с 
ко

ла
ге

н,
 е

ла
ст

ин
 

и 
бо

т
ок

с

7–20 – –

Н
О

К
Т

И Подрязване 
и изпиляване 7–20 – –

Оформяне 
и лакиране

1, 2, 7, 8, 13, 14, 15, 20,
21, 22, 28, 29

– –

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 – 7–20 –

1–6 , както и 21–30 – –

Релаксиращи, 
регенериращи – 1–6 , както и 21–30 –

С
А

У
Н

А

1–6, както и 21–30 – Ефектът ще е максимален на 5, 6, 23, 24, 25 април.
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КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ АПРИЛ

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 6, както и от 21 до 30 април.
Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропус-
кайте датите 3, 4, 20 (след 13.00 ч.), 11, 12, 21, 22, 30 ап-
рил. Това са т. нар. дни на водата. Всички замърсявания и 
петна ще се отстраняват с лекота.
Неподходящи дати за миене на прозорци: 1, 2, 9, 10, 18, 19, 
20 (до 13.00 ч.), 28 и 29 април. Тогава по стъклата след из-
бърсване 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 април.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и коз-
метика, музикални инструменти и аудиозаписи: 3, 4, 7, 8, 18, 
19, 20 април.
Недвижими имоти, мебели: 7, 8, 11, 12, 25, 26, 27 април.

Автомобил, мотор или колело: 5, 6, 9, 10, 21, 22 април. 
Текстилни и метални изделия, предмети за бита: 5, 6 април.
Канцеларски материали и книги: 9, 10, 16, 17 април.
Спортни стоки: 5, 6, 23, 24 април.
Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апа-
рати: 1, 2, 30 април. 
Обувки и дрехи: 3, 4, 26, 27 април. 
Бижута, злато, луксозни вещи: 13, 14, 15 април.

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 април 2008 г. и с

благоприятните дати за лечение при намаляваща Луна.
ВАЖНО! По възможност избягвайте всякакви планови опера-
тивни интервенции на 20 април (пълнолуние) и на 6 април (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

5, 6
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, 

брадичка, устна кухина, зъби
18, 19, 20

7, 8 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки 21, 22

9, 10 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце 23, 24, 25

11, 12 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен мехур 26, 27

13, 14, 15 Сърце, слезка (далак) 1, 2, 28, 29

16, 17
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, черен дроб, 

жлъчен мехур; вегетативната нервна система
3, 4, 30

18, 19, 20
Бъбреци, областта на слабините и кръста, 

както и на целия гръбначен стълб
5, 6

21, 22 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали 7, 8

23, 24, 25 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта 9, 10

26, 27 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби 11, 12

1, 2, 28, 29
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, органи, 

свързани с нарушения на кръвното налягане
13, 14, 15

3, 4, 30 Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система 16, 17

* 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 лунните 
ритми. Те успяват да усвоят водата най-добре само в определе-
ни дни от месеца, когато Луната минава през водните знаци. 
Ако ги полеете в неподходящо време, само ще им навредите. А и
хранителните вещества няма да стигнат до растението.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 3, 4, 20 (след 13.00 

ч.), 11, 12, 21, 22 и 30 април.
НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 1, 2, 9, 10, 18, 19,
20 (до 13.00 ч.), 28 и 29 април. На тези дни с поливането 
има опасност да провокирате появата на листни въшки или 
други вредители.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 3, 4, 21, 22 и 30 април.

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 през периодите 1– 4, 21– 24 и 28–30 април.

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ:

от 5 до 8 април включително, както и на 26 и 27 април.
И в никакъв случай (освен в спешен!) не ходете на зъболекар 

на 20 април (пълнолуние) и на 6 април (новолуние). Много ще 

ви боли!

1-ви лунен ден (ЛД) – 6.04 (от 6.56 ч.) Чист 
и светъл ден. Припомнете си детство-
то. Ще ви осенят творчески идеи. Не
започвайте нищо ново. Посветете този
ден на всичко, което възвисява духа.
2-ри ЛД – 6.04 (от 17.18 ч.) и целият 7.04

Не се поддавайте на гнева, избягвай-
те конфликтите и изблиците на емоции.
Подходящ е за нови начинания. 
3-ти ЛД – 8.04 (от 20.50 ч.) Енергетика-
та на този ден изисква да сте активни.
Пасивността е противопоказна и опасна.
4-ти ЛД – 9.04 (от 18.36 ч.) Не взимайте 
прибързани решения. Усамотете се. Раз-
ходете се сред природата. Занимавайте
с дома и семейството си. Колективната 
работа няма да ви спори.
5-и ЛД – 10.04 (от 14.42 ч.) Делови ден.
Подходящ е за пътувания и за планиране 
на генерални промени. Работете концен-
трирано. Не преяждайте. Целеполагането
ще е успешно.
6-и ЛД – 11.04 (от 12.14 ч.) Смирете се. 
Дайте прошка. Не изразявайте недовол-
ство на глас. Подходящ е за подмладява-
щи козметични процедури. Ден за гадаене 
и пророчества.
7-и ЛД – 12.04 (от 10.17 ч.) Ден за молит-
ва. Сбъдват се желания.
8-и ЛД – 13.04 (от 8.56 ч.) Сега се активи-
рат фините и неуловими енергии в ор-
ганизма. Добре е да се гладува, за да се 
прочисти тялото.
9-и ЛД – 14.04 (от 8.09 ч.) Не е успешен. 
Склонни сте към заблуждения и самоиз-
мами. Добре е да дадете прошка. Прак-
тикувайте йога.
10-и ЛД – 15.04 (от 7.57 ч.) Не планирайте
нищо важно. Изкъпете се с гореща вода.

Медитирайте.
11-и ЛД – 16.04 (от 8.15 ч.) Много мощен
ден. Активира се вселенската жизнена
енергия кундалини. Добре е да прочисти-
те организма си. Внимавайте с режещи 
инструменти.
12-и ЛД – 17.04 (от 9.00 ч.) Дава се милос-
тиня. Молитвите се чуват. Подходящ е
за взимане на важни решения.
13-и ЛД – 18.04 (от 10.10 ч.) Ден за актив-
ни контакти, работа с информация и 
учене. Сами си пригответе и изпечете 
хляба. Не преяждайте.
14-и ЛД – 19.04 (от 11.39 ч.) Много под-
ходящ за започване на важна работа, за 
физическо натоварване, за работа с ин-
формационни източници и свещени тек-
стове. Отваря се третото око. Прочис-
тете организма си.

15-и ЛД – 20.04 (от 13.26 ч.) Сънищата са 
верни и важат за месец напред. Лош ден
за секс. Сатанински ден, у нас се про-
буждат зли изкушения. Проявете аске-
тизъм.
16-и ЛД – 21.04 (от 15.30 ч.) Ден за пости-
гане на вътрешна хармония. Старайте
се да вършите само добри дела.
17-и ЛД – 22.04 (от 17.46 ч.) Подходящ е за
удоволствия, общуване и физически на-
товарвания. И за брак по любов.
18-и ЛД – 23.04 (от 20.11 ч.) Изгонете ло-
шите мисли. Прочистете стомашно-
чревния тракт – ден за гладуване.
19-и ЛД – 24.04 (от 22.38 ч.) Запалете по-
вече свещи у дома, направете анализ на 
постъпките си. Ще успеете да се отър-
вете от чуждото влияние.
20-и ЛД – 26.04 (от 0.58 ч.) Получават се 
духовни знания и прозрения. Не проявя-

вайте гордост!
21-ви ЛД – 27.04 (от 3.03 ч.) Много акти-
вен, творчески ден. Отличен е за започ-
ване на нова работа, спортуване и пъте-
шествия.
22-ри ЛД – 28.04 (от 4.39 ч.) Ден на мъд-
ростта. Предайте на другиго своите
знания. Посетете астролог.
23-ти ЛД – 29.04 (от 5.36 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 – 30.04 (от 5.47 ч.) Активен,
творчески ден. Използвайте го за ук-
репване на духа и тялото. Ден за нов 
строеж.
25-и ЛД – 1.04 (от 15.29 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 – 2.04 (от 15.13 ч.) Въздържайте
се от активна дейност и постете. Пес-
тете си енергията и мълчете.
27-и ЛД – 3.04 (от 14.09 ч.) Ден за прекра-
тяване на контакти с лоши хора. Почи-
вайте и медитирайте. Ще имате про-
зрения.
28-и ЛД – 4.04 (от 12.20 ч.) Ден за покупка 
на жилище или началото на ремонт. Съ-
нищата са верни.
29-и ЛД – 5.04 (от 9.53 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.
Забележка. Датата 25 април 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.

141Бела, брой 4 (122), 2008

1
0

г
о
д
и
н
и
 

г
о
д
и

Б
Е

Л
А



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 символичната 
му функция на посредник. Мер-
курий е римски бог. Но кой-
то е чел старогръцките ми-
тове и легенди, ще разпознае в 
него гръцкия бог Хермес. Рав-
ностойни архетипи се откри-
ват и в други култури. На-
пример откриваме Меркурий в 
египетския Тот, който е бил 
известен още и като бог на 
свещените думи. Подобен архе-
тип има и в нордическата ми-
тология под името Локи. Се-
верноамериканският хитрец, 

съответстващ на Меркурий
(Хермес), е койот, а ескимо-
сите са го наричали Гарвант.
Хермес (Меркурий) има мно-
го роли в гръцката митология.
Той е крадец, магьосник, зана-
ятчия, пратеник на боговете,
богът на границите, на прага,
на търговията, на търговците
и на думите. В астрологията
Меркурий се възприема като
лична планета, управляваща ин-
тимния ни свят. Нещо като
връзка с ядрото на вътреш-

ния ни живот. От гледна точ-
ка на астрологията Меркурий
олицетворява рационалната ми-
съл. Свързан е с усещането ни
за духовна посока (символизира-
на от Слънцето). Умът тряб-
ва да служи на нашите цели,
да улеснява размяната на идеи
между съзнанието и подсъзна-
нието. В астрологията Мерку-
рий управлява процеса на полу-
чаване и изпращане на мисли и
информация, както летящият
херолд (нем., вестител, предве-

стник) в митологията, който
тълкувал волята 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
уменията на общуване. Мер-

стрологичното ни пъте-
в

„ХЕРМЕС, ТИ, КОЙТО ПРЕД ВСИИЧКИИИИ 
ДРУГИ БОГОВЕ СИ НАЙ-ЛЮБИМИИЯТТТТ 
ПРИДРУЖИТЕЛ НА ЧОВЕКА…“

„ИЛЛИИАИАИАДАДАДА““
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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 РАК 
Ако имате такова разполо-

жение на Меркурий във ваша-
та рождена астрокарта, вие 
сте много емоционален и ко-
леблив човек. Настроенията 
ви бързо се менят и се влия-
ете много силно от обстоя-
телствата и средата.

�АКО НЯКОЙ ИСКА ДА „СТИГНЕ“ 
ДО ВАС, МОЖЕ ДА ГО СТОРИ САМО 
ЧРЕЗ ЛЮБЕЗНОСТ И ПОХВАЛИ.

�Споровете активират ва-

шето упорство. Когато вече
сте взели решение, държите
на него докрай. �Паметта 
ви е отлична. Творческото ви
мислене е завидно. А интуици-
ята ви – ненадмината. 

�ВИЕ СТЕ ВЪЗПРИЕМЧИВИ 
СЛУШАТЕЛИ, ИЗПЪЛВАТЕ СЕ 
СЪС СЪЧУВСТВИЕ И РАЗБИРАНЕ КЪМ 
ДРУГИТЕ, НО МИСЛЕНЕТО ВИ 
Е ВИНАГИ ПРИСТРАСТНО, ЗАЩОТО 
СЕ РЪКОВОДИТЕ ОТ ЕМОЦИИТЕ СИ.

� Случва се да изпадате
и в самосъжаление, но бързо
ви „минава“. �Дипломатични
сте. Имате качества да пра-
вите бизнес, но най-добре се
изявявате, когато работата
ви е насочена към дома и се-
мейството. �Хората с Мер-
курий в Рак имат богато въ-
ображение. Те смятат, че об-
мислят и преценяват обстоя-
телствата разумно, но всъщ-
ност чувствата им, а в мно-
го случаи и комплексите им
влияят върху възприятията
им. Ако в ранна възраст са
имали проблемни отношения
с майка си, възприемат све-
та като опасно място, кое-
то не удовлетворява нуждите
им. Склонни са да забелязват
повече онези, които се дър-
жат студено и надменно с
тях, и почти не забелязват
онези, които проявяват топ-
лота и загриженост. Заради
настроенията и комплексите
си те приемат само определе-
ни обстоятелства около себе
си, а други пропускат или иг-
норират.

�КОГАТО ЖИВЕЯТ В ДОМ, 
ПЪЛНЕН С МИР И ЛЮБОВ, СЕ 
ЧУВСТВАТ ЩАСТЛИВИ. АКО ОБАЧЕ 
ОБИТАВАТ МРАЧНО И ПЪЛНО 
С ОТРИЦАТЕЛНИ ЕМОЦИИ МЯСТО, 
ЗАПОЧВАТ ДА МИСЛЯТ НЕГАТИВНО, 
СТАВАТ ЧЕРНОГЛЕДИ.

�Ракът е много чувствите-
лен знак и лесно усеща дру-
гите, разгадава техните нуж-
ди и слабости. По тази при-
чина Меркурий в Рак често
„ражда“ убедителни разказва-
чи, хора с качества на бизнес-
мени и търговци, които зна-
ят как да открият сътрудни-
ците, които им трябват.

�АКО ВАШИЯТ МЕРКУРИЙ Е В РАК, 
ВИЕ ИНСТИНКТИВНО ЗНАЕТЕ КАКВО 
ДА КАЖЕТЕ, ЗА ДА НАКАРАТЕ НЯКОГО 
ДА СЕ ПОЧУВСТВА ПО-ДОБРЕ ИЛИ ДА 
ГО НАРАНИТЕ, АКО ТОВА Е ЦЕЛТА ВИ.

За този Меркурий най-често
се казва, че мисли със сърце-
то си и учи чрез мислите си.
�Хората с Меркурий в Рак

са най-индивидуалните мисли-
тели на зодиака. Не споделят
идеите си, докато не усетят,
че са в достатъчно сигурно
обкръжение, за да ги изрекат.
�Надарени са с емоционална

интелигентност и разчитат
човешката природа така, как-
то другите четат отворена
книга. Съветът ми към тях
е да се опитат да предо-
твратят пропадането си във
„водния“ свят на емоциите
и да се стремят да поддър-
жат мярка на обективност в
общуването. �Ракът е от-
кривател по свой интровер-
тен, Рачешки начин. Хората
с Меркурий в Рак настойчи-
во маркират прокараните от
тях пътища. �Те притежа-
ват силни инстинкти и тъй
като са съсредоточени пре-
димно върху собственото си
семейство и върху собствено-
то си оцеляване, стават умни
финансови мениджъри. �По-
добно на родените с Мерку-
рий в Телец, и те обичат хра-
ната и сигурността.

�ОТ ТЯХ ИЗЛИЗАТ ЧУДЕСНИ 
ГОТВАЧИ ИЛИ ТЪРГОВЦИ. 

ТАЛАНТЪТ ДА РАЗБИРАТ 
ЧОВЕШКАТА ПРИРОДА ИМ ДАВА 
ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ПРОЯВЯТ 
КАТО ПСИХОЛОЗИ И ПИСАТЕЛИ.

�Представителите на Мер-
курий в Рак учат най-добре,
когато харесват и се доверя-
ват на своите учители и ко-
гато получават от тях усе-
щане за сигурност и грижовно
отношение.

АЛГОРИТЪМ 
ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ 

НА ЧОВЕК С МЕРКУРИЙ 
В РАК 

�Представя себе си като
чувствителен, съобразителен,
усещащ трепетите на душата
и съчувстващ на събеседника
си. �Изразява се предпазливо,
опипвайки почвата. Вслушва се
в „стомаха“ си, в собствени-
те си чувства и емоции, преди
да говори. Не изразява мисли, а
по-скоро трепети и усещания.
�Представя се предпазливо и

плахо и изчаква да чуе първи-
те реплики на другите, да усе-
ти какво искат те от него и
дали е подходяща атмосфера-
та и безопасен събеседникът
му. Речта им е пълна повече
с прилагателни и с по-малко
глаголи. �Иска да бъде изслу-
шан, почувстван и потвърден
в това, което усеща и мисли.
�Не чува и не приема чуж-

до мнение, освен онова, което
е в унисон с очакванията му,
с личното му отношение и с
усета и емоцията му в кон-
кретния момент. �Не понася
да го прекъсват, да го „пре-
тупват“, както и опитите на
другите да отрекат усещани-
ята и впечатленията му, да
ги окачествят като невалидни
или неадекватни.

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 възприеме-

те по-добре себе си. Не е нужно да подражавате, не позволявайте да ви упрекват, че не притежавате едни или други качества. Оценете себе си такива, ка-

квито сте, и се отнасяйте с нужното уважение към вашата уникална личност. Ако не знаете в кой знак се намира вашият рожден Меркурий, изпратете на 

имейла на редакцията – redakciabela@cablebg.net – името, датата и часа си на раждане (по възможност да е точен до минути). Добре би било да посочите и 

града, в който сте 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:
„Сетивата на любовта“. Таласъм. Уипет. Иг. Билет. Русло. Нафта. Нар. Иния. Ниело. „Шаш“. Акъл. Кент. Ноа (Яник). Избор. Пола. Стар (Ринго). Котлон. Талаз. Ора.

Мания. „Фауст“. Ким. Су. Рот. „Идат“. Шал. Си. Ни. Рад. Ъгъл. Дере. Тасос. Сатир. Лоно. Девисил. Солист. Лебедев (Пьотр). Сметка. Ар. Нож. Бучи. „Лаура“. АДН. 

Кече. Перм. Лес. Адлер. Квант. Боле.

ОТВЕСНО:
Четина. Омара. Аренда. Талашит. Уолъс (Едгар). Бонд. Килер. Злост. Годеж. Ват. Аборт. Съсед. Ек. Фас. Икона. Тил. Вебер. Търнър (Тина). Сивуч. Самуил. Ас. Чек.

Ся. „Ти си“. Паул (Херман). Ко. Илм. Па. Лионел. Елен. Кюп. Инат. Кино. Старт. Бенет (Арнолд). Амиди. Локум. „Тотал“. Слама. Долар. Фонтан. Трени. Ало. Отит. Оа-

зис. Ароса. „Ел“. Агалар. Яунде. Трасе.
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