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Бела календарБела календарБела календар

Лятото 
те чака

Отпусскатааа е врреме за реелаксс, ноо за
ддда се оотпусннеш пълнооценно, нне е зле 

дааа помиислиш преддвариителлно заа някои
дребболии и да научииш някоии важжни

подробнности. Особббено аако щще пъътувваш зад
граниица. Поодсещщщаме  те зза най-важжните.

през юни

Идеалният 
куфар
Колкото по-ярък и ори-

гинален по форма е

той, толкова по-мал-

ко вероятно е да го 

сбъркаш с някой друг 

от „конфекцията“ по

летищата и гарите.

Какъв точно ти тряб-

ва? С голяма вмес-

тимост и здрав, ес-

тествено. По-до-

бре да има не една, а 

поне две-три дръж-

ки – тези модели днес

не са рядкост. Колел-

цата са задължител-

ни! Но не забравяй, че 

2 не много големи чан-

ти са по-доброто ре-

шение от 1 огромен 

куфар, бил той и най-

модерният.

С какво да го напълниш
Колко вечерни рокли имаш в гардероба? Искаш да ги натъпчеш всичките в куфара?

Ако вземеш със себе си и подходящите за всяка от тях сандали и бижута, ще ти

се наложи да си купиш нов хиперогромен куфар. Затова още веднъж прегледай от-

пускарския си гардероб и изхвърли от куфара всичко, което не влиза в категория-

та „практично и комфортно“. Все пак отиваш да си почиваш, а не на модно ревю.

Лекарствата – с приоритет
Искаш ли да си спомняш само хубави неща от това пътуване? Тогава вземи 

със себе си всички лекарства, които приемаш обичайно, плюс тези, които

биха те спасили в екстремни случаи. Ако в бързината забравиш таблет-

ките, купи си ги от аптеката на гарата, автогарата или летището. Не е

добра идея да купуваш лекарства в чужда страна – усложненията са много.

Пътна карта
Тя е твоят незаменим ориентир, твоят лъч в тъмен мрак, твоето спасение дори в неспасяеми

случаи. Не разчитай на максимата, че с питане до Цариград се стига! Научи се да четеш път-

ната карта. По-лесно е, отколкото да научиш английски или френски за 20 дни преди отпуската.

Бакшишите
Всеки планира своя бюджет, пре-

ди да тръгне на почивка: това е за

пътя, това – за подаръци, това – 

за музеи, това – за такси за плажа,

а това – за ресторанти... Стоп! А

бакшишите включи ли в тази сума?

В повечето страни в Европа е при-

ето да се дават бакшиши, които са 

10–15% от стойността на поръчка-

та, а сметката за такси се закръг-

ля към по-високата сума. В някои 

азиатски страни (Тайланд и Ма-

лайзия) благодарение на бурното

развитие на туризма е нормално да

се дават бакшиши по европейски 

маниер (10–15% от сметката). Но в 

Япония е категорично неприемливо 

да се оставят пари отгоре, защо-

то това се смята за оскърбител-

но. В Китай никой няма да се оби-й

ди и на 5% върху сметката. В САЩ

важи правилото „колкото повече, 

толкова по-добре“. Тук тази форма

на благодарност понякога достига

и 30% върху стойността на поръч-

ката. В ресторантите е прието

да се оставят между 20 и 25% над 

сметката, а ако оставиш по-малко 

от 10%, ще го сметнат за обида!
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р
се промени кой
ните, се почув-
бнадеждени.
колепната чет-
аманта и Шар-
кото приятел-

ство, което несправедливо беше набе-
дено за невъзможно. От мъжете, ес-
тествено, които години наред под-
хранваха казармената версия, че мъж-
ката дружба била желязна и до гроб,
а женската – безнадеждна и нетрайна
поради лицемерната и клюкарска при-
рода на участничките. Е, „Сексът и
градът“ поправи тази груба грешка в
мисленето. Без това даже да е  ос-
новната му цел. А че повечето мъже
не харесват този сериал, само по-
твърждава неговата значимост и про-
зорливост.
Впрочем мъжете не харесват сери-

ала, но с удоволствие биха правили
секс с всяка една от четирите геро-
ини на живо. Поне. Но биха има-
ли успех само и единствено ако
Кари, Саманта, Миранда и Шар-
лът решат доброволно да вля-
зат в леглото. Ето това е сек-
суалната революция на „Сексът
и градът“, която е по-революци-
онна и от тази на Мадона. В
този сериал изборът за правене
и неправене на секс е привилегия
на жените. Дълбоко се съмнявам
обаче, че целта на създателите
на сериите е да правят сексу-
ална революция и да тиражират
феминистки послания. 
„Пиша за секса, не за любо-

вта. Какво знам аз за любо-
вта?“ – пита се Кари. Идеята,
че сексът е забавна, приятна и
делима чест от любовта, също
не е нова. Но Кари, Миранда,
Шарлът и Саманта (най-вече
Саманта) я съживяват убеди-
телно на малкия екран. И по
този начин съживяват дързост-
та ни да освободим женстве-
ността си. Човешко е да се

р щ д
риш грешката си още десет пъти, 
както правят героините от сериала. 
Изреченото от Кари „Толкова мно-
го пътища. Толкова много кръстопъ-
тища. Толкова много възможности за 
избор. И за грешки.“ е „извинението“ 
за всички наши сексуални и любовни 
неуспехи. Героините от „Сексът и 
градът“ ни дават правото да бърка-
ме в избора на мъже, без да се при-
тесняваме, че това е нещо нередно, 
съдбовно и безнадеждно. Правим секс, 
за да намерим любовта. Правим по-
вече секс, за да калим избора си. Пъ-
тят към мъжа, онзи, истинския, е 
постлан с добър секс. И това е нор-
малният път. Защото сексът не е 
нищо друго освен любовно общуване, 
но с други изразни средства. Той е 
онази част, която не може да от-
съства от дефиницията за връзка. 
Той е есенцията на връзката. Неза-
висимо дали тази връзка е връзката 

р р д
Сексуалните успехи и провали водят

Кари, Миранда, Шарлът и Саманта,
да, и Саманта, право в прегръдки-
те на техните мъже – Тузара, Стив,
Хари и Смит. Които, в интерес на
истината, не са нищо особено, но са
правилните избори.
Хм, само Тузара не е много сигурен.

Пиша този текст в навечерието на
широкоекранната версия на „Сексът и
градът“, която милиони жени, вклю-
чително и аз, очакват с нетърпение.
Филмът вече ще се върти по екрани-
те, когато този текст бъде публи-
куван. Тогава всички ще знаят омъж-
ва ли се Кари за Тузара, или не. Но
сега все още всички се питаме ще
има ли сватба, или не? И въпреки че
и аз мернах Сара Джесика Паркър в
сватбена рокля на снимки в интер-
нет, нещо ме кара да мисля, че хепи-
ендът може да ни се размине. Защо-
то смисълът на „Сексът и градът“

не е да захаросва съзнани-
ето ни с хепиенд, не е да
бъде рецепта, нито жен-
ска библия. Смисълът на
„Сексът и градът“ е да
ни зададе въпросите, ко-
ито трябва задължител-
но да си зададем, преди
да направим своя любовен
избор. Той доказва пра-
вотата на „Продължавай
нататък!“ (to move on).
Нито една от героините
не потъна в самосъжале-
ние за повече от час, а
все действаше, от което
можем да се поучим. А
сватбата е само булчин-
ската рокля на любовта.
В крайна сметка любовта
може да продължи ната-
тък и без нея. Както и
ние можем да продължим
напред и без обувките на
Маноло Бланик. Макар че
са много шик. 

Мариана ЯНЕВА

житейският „сериал“ на жени-ж греши и още по-човешко е да повто- или просто поредната.„ р
те по света не ст
лко, но те, жензнае кол

стваха отмъстени и об
Първо, защото велик

ворка Кари, Миранда, Са
лът реабилитира женск

к

и ейс и „сер
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ЮбилейЮбилейЮбилей

10 ГОДИНИ

ЕНТУСИАЗЪМ
10 ГОДИНИГОДИНИ

ЕНТУСИАЗЪМ
К

акво толкова неочаквано може да се случи на едно юби-
лейно парти? Речи, песни, танци, торта, свещи, мноого
сьомга и уиски, VIP физиономии, коктейлни рокли, сним-P

ки, снимки, снимки...
Казват, че 10 години са зряла за едно списание възраст. Но това

не личи на снимките от купона в елитния ресторант „Континен-
тал плаза“. На тях всички се смеем като деца. Очите ни светят
различно. На тези снимки няма главен редактор, няма изпълните-
лен директор, няма счетоводител, графичен дизайнер, редактори,

рекламни мениджъри... Фотографът е уловил най-ценното за един
екип – колективния дух. И ентусиазма, на който дължим 10-го-
дишното съществуване на списание „Бела“. Импулсът, който може
да те накара да изпееш спонтанно една песен, е същият, който
може да роди и един хубав текст, една хубава снимка и една ху-
бава страница в списанието.
Не БЕЛА, а НАШАТА БЕЛА стана на 10 години! Затова след офи-

циалната, предвидима за всяко парти част завършихме юбилея по
нашенски в Бела стил

С
н

и
м

к
и

2

3

1

4

5

6

7

8

9

10 11

тор, няма счетоводител, графичен дизайнер, редактори, нашенски, в Бела стил. 

Списание БЕЛА получи поздравителни адреси от: Георги Първанов – Президент на Република България,
Милен Вълков – Председател на СБЖ, Доц. д-р Емил Прокопов – Директор на департамента по спорт

към СУ „Св. Климент Охридски“ и от кмета на община Смолян – Дора Янкова.
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(от ляво на дясно): 1. Изпълнителният директор Гена Райчева и главният редактор Мариана Янева инспектират масите преди купона 2. Гена Райчева, Мирослава Иванова (редактор), Мариана Яне-
ва, Албена Джимова (графичен дизайнер), Теодора Станкова (редактор) 3. Когато г-жа Райчева я няма дисциплината се разваля 4. Наско от BG радио представя семейство Гушеви, моделите от юби-
лейната корица на БЕЛА – малката Павлина и майка є Лидия 5. Приветствие от Весела Лечева 6. Приветствие от Мариана Янева 7 и 10. Весела Лечева преди и по време на награждаването на 10-те
най-верни читатели на БЕЛА 8 и 11. Естрадната прима Йорданка Христова, която пя специално за нас, подарява новия си диск на Весела Лечева

дд
9. В. Лечева с Екатерина Генова, шеф на сателит-

ния канал „ТВ България“ 12. Стефан Диомов „предвожда“ младата „Тоника“ на сцената 13. Близнаците актьори Дарин и Деян Ангелови дават интервю на Теодора Станкова 14. Мира, Албена и Мариа-
на – колежки, но и приятелки 15. Йорданка Христова в... полет

д д д
16. Всички сме около тортата: Надя Георгиева (счетоводител), Ивайло Петков (пиар), Евдокия Николова (стайлинг), Габриела Николова 

(асистент счетоводител), Ирина Заркова (рекламен мениджър), Гена Райчева, Теодора Станкова, Весела Лечева, Мариана Янева, Албена Джимова, Мирослава Иванова, Ива Велева 17. Започва неофи-
циалната част 18. Пиарът Ивайло Петков намаза главния редактор с торта, но не по сценарий 19. Този „филм“ сме го гледали вече 20. Главният редактор пя специално за гостите 21. Първият главен 
редактор Валентин Христов покани на танц настоящия 22. Екипът позира пред обективите 23. Фотосесията продължава с колегите от ИПК „Родина“ и колежката Галя Кацарска (мениджър външна 
реклама“ 24 и 25. Графичният дизайнер Албена Джимова поздрави главният редактор с песента на Лили Иванова „Камино“. Спонтанно се „роди“ дует между тях

12

13 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 25
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Н В момента 
специализира трансперсонална психология и є се иска да продължи обу-

чението си в областта на неоархианската психология в Швейцария. С про-
фесията си мечтае да направи чудо, да помага на хората и да ги нака-
ра да бъдат добри. За пръв път Надя се среща със списание „Бела“ през 
2002 г. Оттогава е наша редовна читателка. И е късметлийка, така да
се каже, по призвание, защото не за първи път печели награди. Но тази 
от „Бела“ є е особено скъпа, защото: „Едно е да спечелиш просто перал-
ня или някакъв друг предмет, друго е да ти подарят приятно общуване“ – 
стопли ни с думите си Надя.

Бела Приз 2007Бела Приз 2007Бела Приз 2007

Д
елничен ден e. Центърът на
София. Очакваме Надежда
от Пловдив в офиса на „За-
горе“ 4. Тя е обещала деня

си на списание „Бела“. За да е сигурна,
ДД
че лесно ще намери улицата, пита за
адреса препречилия є се на пътя по-
щальон. В двора на къщата установя-
ва, че звънецът не звъни. Влиза смело.
Ей тъй, свойски, и някак естествено
става част от нашия колектив. Поне
за този ден. 
По нищо не личи, че е специална.

Просто едно момиче около 30-те, об-
лечено в характерния за възрастта
спортно елегантен стил – кафя-
ва риза от лека материя, светъл ле-
нен панталон. Специалното е (по-къс-
но разбирам), че дрехите Надежда си
шие сама. Едва є повярвах – изпъл-
нението е направо дизайнерско. „Мод-
ните тенденции следя от страници-
те на „Бела“ – сподели Надя с усмив-
ка. – Другото правя със собствени-
те си ръце.“ 
Изобщо не се усъмних, че има вкус

– в магазин MOTIVI си избра най-

стилната рокля, с която се появи на 
юбилейното парти на „Бела“. 
Не сме обсъждали предварително в 

какво ще я облечем предвид стро-
го разпределеното по часове време за 
този ден. В магазините МОTIVI и 
SANS SOUCIS са готови за всякаква 
нейна реакция. Тя обаче улеснява всич-
ки с разбирането си, че професиона-
листи са домакините, и се оставя в 
техните ръце. Разполагаме с няколко 
часа за „фотосесия“.
Все пак имаме проблем – Надежда 

е доста напрегната, камерата я при-
теснява и когато операторът Огнян 
Гешев е наоколо, характерният є за 
зодията Риби слънчев чар леко угасва. 
„Не всеки ден човек стои пред каме-
ра“ – оправдава смущението си тя с 
лека усмивка. В началото Надежда из-
лиза плахо от пробната, но много ско-
ро под вещите напътствия на опера-
тора Оги разхожда тоалетите с чар 
и грация като манекенка.
Грим, прическа, тоалети, бижута 

– Надя е готова. Слава богу, всичко 
е точно. Признава, че не е свикнала 
на такова обгрижване, но се чувства 
страхотно.

В паузите мужду снимките говорим
освен за този първи неин дебют пред
камера и за навиците, детайлите от
ежедневието, ярките спомени, плано-
вете и мечтите є. Изобщо за всичкочко
онова, което очертава Надя.

да

адежда е магистър по българска филология и психология. 
специализира трансперсонална психология и є се иска да 

Bella
ръчва своята За трета поредна година „Бела“ вр
А ПРИЗ“. голяма годишна награда „БЕЛА
НадеждаТазгодишната късметлийка е 
знайте се.Стивасарска от Пловдив. Запоз

В паузите мужду снимките говорим

БЛИЦИНТЕРВЮ
– Какво ти дава самочувствие?

– Хармонията – вън и вътре в мен. 

– Какъв трябва да е мъжът до 

теб?

– Искрен, одухотворен, с чувство за

хумор.

– Идеалът ти за жена?

– Всяка жена е неповторима.

– Рецепта за щастие?

 – Не живея нито с миналото, нито

с бъдещето. Живея с настоящето. 

Старая се да нямам очаквания. Човек,

който има очаквания, лесно се разо-

чарова.

– С какво човек би могъл да те за-

радва?

– С едно цвете.

– Осми март или всеки друг ден от 

годината?

– Всеки друг ден.

– Първо любовници и после прияте-

ли?

– И двете едновременно.

– Какво има в дамската ти чанта?

– Няма само ред.
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DAYLONG KIDS SPF 40 или SPF 30
  липозомен лосион: специална 
формула за деца над 1 година 

  с витамин Е, пантенол и глицерин

MICROSUN BABY SPF 30
  крем за бебета и за хора с много 
чувствителна кожа 

  защита само с микропигменти

С Л Ъ Н Ц Е З А Щ И ТА

ДЕЦАТА МОЛЯТ ЗА ЗАЩИТА ВСЕКИ ДЕН!

  UVA и UVB широкоспектърна 
защита

  Продължителна 
водоустойчивост

  Без парфюм

Партньор в кампанията за 
слънцезащита на Швейцарската 
лига за борба с рака

www.spirig.bg

за нашите деца

Нова 

опако
вка.

Същата

ефикасн
ост!

DAYLONG
MICROSUN

ПОКРИВАТ АВСТРАЛИЙСКИЯ СТА
НД

АР
Т

Търсете в аптеките.

009



ШОПИНГ

РАЗКРАСЯВАНЕ

10.30 ч. 

йков“, магазинът – MOTIVI. Стилната рокля в“, магазинът – MOTIVI. ти ната a laa l  Ме-М
рилин Монро направо залепна на манекенските є пропорции. Допълнениятарилин Монро направо лепна на мане ски оп ции. Допълн ят
към тоалета са чанта и обувки. Спортно елегантен костюм от ефектнакъм тоалета са чант и обувки. Спор о елегант н юм от тн
материя е модерната придобивка за ежедневния гардероб на Надежда.материя е модерната идобивка за е невния га дер Над

12.00 ч. 

С вещата помощ на консултантите от
SANS SOUCIS Надежда си избра марко-
ва бяла и декоративна козметика.

14.00 ч. 

Козметичен център DERMAPRO поглези с релаксиращ масаж и 
разкрасителна процедура нашата призьорка.

15.30 ч. 

Фризьорите от салон
MURPHY, които се грижат
за прическите на всички
от редакционния ни екип,
се погрижиха и за блясъка
на косата на Надежда. 
„Имаш красиви очи, да от-
режем бретона, за да ги
виждат всички“ – предложиложи
є любимецът ми Мони..

10.30 ч. 

Адресът е пл. „СлавейАдресът е пл. „Славей
М вМ в

Страниците подготви Теодора СТАНКОВАиБела, брой 6 (124), 200810
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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...

ХХХХая не е 
А на т

ХАЯХАЯХАЯ

Във века на СПИН, бързите свалки и one night 

stand-овете е логично и практично презерва-dd

тивът да е нещо като пропуск за секс. Ло-
гично, но не и романтично. Практично, но не 
и поетично. Но откога романтиката и поези-
ята са по-силни аргументи от страха? Стра-
хът от лош дъх например ни кара да четка-
ме до отмала зъбите си – и сутрин, и вечер. 
Защо тогава страхът от СПИН не може да 
включи инстинкта ни за самосъхранение? Ма-
сово. Защо анти СПИН кампаниите не мо-
гат да възбудят така полезната масова пси-
хоза? Защо разумът не може да спре импулса 
лекомислено да излагаме телата си на опас-
ност? На смъртоносна опасност. Сигурно за-
щото СПИН е тиха, „нелегална“ и „лицемерна“ 
болест. И понеже се крие от нас (колко бо-
лни от СПИН познавате лично?!), ние не мо-
жем истински да се уплашим от нея. Затова 
с лекота изричаме „Мразя презервативи“, ко-
ето е най-глупавото обяснение, което съм чу-
вала. Срамувам се и за всичките пъти, когато 
аз самата съм го изричала в близкото мина-
ло. Те, презервативите, няма и за какво да бъ-
дат обичани. Защото: а) нарушават сексуална-
та хореография, б) невинаги пасват по размер,
в) миришат на гума, колкото и да са арома-
тизирани, г) не всеки притежава опитност да 
ги слага, д) липсата им подръка налага тичане
посред нощ до най-близката аптека, е) нама-
ляват сцеплението при триене, което е усло-
вие за по-приятни усещания в секса, ж) поня-
кога се късат, з) с презерватив мъжът при-
лича на командос, готов да атакува вражеско 
посолство, което внася елемент на враждеб-
ност в леглото. 

Мога да изброя и още причини за омразата
ни към презервативите. Но основната според
мен не е свързана със секса. Мразим презерва-
тивите, защото те спускат тънка, прозрачна
бариера пред доверието. Което ни се иска да
изпитваме. Което ни е по-лесно да изпитва-
ме. Принудени сме да бъдем мнителни и да се
предпазваме от толкова много неща в ежедне-
вието, че поне в леглото искаме да се чувст-
ваме сигурни в някого, голи, без броня.
Презервативите обаче не са измислени, за да
ги обичаме, а за да ни накарат да обичаме
себе си и този, който е до нас, над нас или
в нас. 
Основното им предназначение е да ни пазят
от нежелано забременяване, сифилис, гонорея,
херпес, хламидии, СПИН и най-важното – от
нас самите и от нашата безотговорност към
себе си и към другия. Защото презервативът
осигурява защита не само на този, който го
мрази или обича, но и на онзи, който е обект
на любовта ни (или поне на симпатиите ни). 
Доверието в случая е по-целесъобразно да бъде
оставено за разглеждане на второ четене. До-
тогава винаги носете поне по един презерва-
тив в чантата си, защото, ако не сте си на-
правили тест за СПИН, не можете да бъде-
те сигурни, че не сте вие „врагът във ваше-
то легло“. 
Пък и в крайна сметка презервативът е прос-
то една малка гумичка, която не заслужа-
ва нито силната ни омраза, нито силната ни
любов. Онези, които обичат секса, знаят, че
той е игра на далеч по-вълнуващи движения
от вкарването и изкарването. И една нищо и
никаква гума не може да развали тази игра.

Мариана ЯНЕВАМариана ЯНЕВА

ЧЕ КОЙ ОБИЧА 
ПРЕЗЕРВАТИВИ?!
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Винтидж ли сте?
Думата „винтидж“ e тъкачка многомашинничка – об-
служва много ресори. Напоследък наводни модните
страници на женските списания. Какво точно означа-
ва ли? Трудно е да се каже с една дума. Синоним е на
„ретро“, на „старинен“, „остарял“, но по-скоро изразя-
ва „нещо старо, но златно“. В първото си значение отт 
английски език се превежда като „гроздобер“, „рекол-
та“, което я свързва автоматично с виното. В изку-
ството на приготвяне на вино винтидж се нарича го-
дина, през която суперклиматични и метеорологични ус-
ловия са създали супергрозде, което после супермайсто-
ри са превърнали в супервино. Така че не е задължител-
но винтидж виното да е старо. По-скоро трябва да е 
супер. Същото важи и за предметите от миналото, наа 
които днес викаме винтидж – не е задължително да
са много стари, но е задължително да са били the best

за времето си. Независимо дали става дума за порт-
вайн, уиски, дрехи, музикални инструменти (преди всич-
ко електрически китари). Най-запалените по винтиджа 
звезди са Дженифър Лопес, Рийз Уидърспун, Хали Бери 
и Мадона – все дами със собствен почерк. 
Хубавото на винтиджа е, че е достъпен не само за 
звездите, но и за обикновените хора. Което ще рече, 
че ако съчетаете една кенарена риза от бабино време 
с дрехи от последните модни колекции, вие вече сте
винтидж мадама. Което пък ще рече, че сте шарена,
артистична, различна и неповторима. Винтидж – това
е да бъдеш неповторим в настоящето по един повто-
рим в миналото начин.

МониторМониторМонитор

Бум на кофеина!

ССпоред легендата кафето 
ее открито още през IX 
ввек в християнските ма-
ннастири в Етиопия. Пас-
ттир на име Калид забеля-
ззал, че когато животни-
тте му пасeли от листа-
тта на храст, растящ в 
бблизост до манастирите, 
сставали буйни и игриви.
ССам пастирът опитал от
пплодовете на този храст 
ии също почувствал при-
ллив на сили и добро на-
сстроение. Чудотворни-
яяят ефект на растение-
тто бил оценен и от мо-
ннасите и те започнали 
дададад  сушуу ат зърррната, , слага-

ли ги вввъввв вввода, оставввяли
ги да покиснат и изпива-
ли течността. Отварата 
ги държала бодри по вре-
ме на дългите религиозни 
церемонии.
Според най-новите изслед-
вания кафето, освен че
зарежда с енергия, влияе
положително и на здраве-
то. 2 чаши дневно нама-
ляват до 22% риска от
появата на диабет вслед-
ствие на стрес и затлъс-
тяване. Особено ако го
пиете без захар и с мал-
ко мляко. Проучвания на 
СЗО установили, че кафе-
то предпазва и от алц-
хаймер и рак.
НаНаНапрпрпрредедеддд кк къмъмъм кк кафафафффенененетететоо,о,, тт то-оо

гава! И си спомнете ду-
мите на Ото Флидлендер: 
„В„В„ рарарр тататата н наа какафефефф ненетото 

е отворена за съдбата 
и тя може да пристигнене
всвсекекии момомементнт.“.

Как е „бакшиш“ на...

...английски – tip („тип“)

...френски – и le pourboire („пурбуар“)

...италиански – la mancia („ла манча“)

...немски – и das Trinkgeld („тринкгелд“)d

...испански – и la propina („ля пропина“) 

В източноевропейските държави обикновено 

казват или Bakshish („бакшиш“), или“), или Chai-PaniChai-Pani

(„чай-пани“).
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Дигитални двойкиДигитални двойкиДигитални двойки

Щ
астието, нещастието, пътищата, любовта, болката, постигнати-

те цели. Всичко може да бъде „случай“ на фотографа, но не и на зри-

телите. Те никога няма да си сложат такива снимки на десктопа или 

на стената в офиса или вкъщи. Защото според фън шуи фотографиите, кои-

Щ
то избираме, трябва да имат специален сюжет, за да не ни боли и да ни върви 

в живота. Чувала съм, че за щастие и любов е хубаво да се слагат снимки, ко-

ито изобразяват щастливи хора, както и снимки на любими хора. Фотграфии-

те на танцуващи хора, както и на птици и пеперудки пък имат за цел „да раз-

движват“ енергиите. Запечатани на снимка, високите върхове помагат за по-

лесно постигане на целите. 

Е, за какво могат да ни послужат подобни фотографии, които показват живо-

та почти сляп, без крака и полят с кладенчова вода, и

следователно не могат да ни помогнат в магиите за пари, любов, късмет, ка-

риера и благополучие? Могат да ни разколебаят, защото ние не можем да до-

кажем, че не сме слепи само защото можем да виждаме и че сме здрави само

защото можем да вървим. 

Няма да предизвикате нещастието, ако гледате тези снимки по-дълго време 

или си ги сложите някъде. Камъните и буците пръст могат да бъдат птички и 

пеперудки, стига да ги омагьосате във въображението си. Това тук не е точ-

но болка, защото болката се трае или не се трае. Тези хора я живеят... Вмес-

то да правим магии, можем да се опитаме да направим същото – да се опита-

ме да живеем. Да превърнем живота в „наш случай“, означава да прогледнем и 

да тръгнем. Фотографът го е направил. 

Пътят до тези хора не е постлан с червен килим, но всеки двама души могат 

да се превърнат в звездна двойка, ако някой реши да стигне до тях. И щом фо-

тографът е стигнал толкова близо, че да запечата усмивки, значи обувките

му са били кални, снимките са станали хубави и могат да ви помогнат даа не

ви боли и да ви върви.
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МодаМода

ВЪПРОСИТЕЛНИ

даМодааМодададаМодаМодаааодаодаМодМодМода

20 fashion
НОВИЯТ МОДЕН СЕЗОН ЗАПОЧНА. И ОБИЧАЙНИТЕ ВЪПРОСИ, КАКВО Е ФЕШЪН 
И КАКВО – НЕ, КОЕ С КОЕ СЕ СЪЧЕТАВА И КОЕ С КОЕ – НЕ, 
ЗАПОЧВАТ ДА ТОРМОЗЯТ ВСИЧКИ ЖЕНИ. ЕТО ГИ ОТГОВОРИТЕ.

Колко високи трябва да са 
високите токчета?

Ако слушате дизайнерите – 10–12 см. Но ако все пак искате да

ходите нормално, тогава се спрете на сандали с токове, не по-

високи от 8 см. Това е максимумът! Платформата е хитър на-

чин да ходите удобно и да изглеждате още малко по-високи.

На какво отива 
една крещящо 
жълта чанта?

Жълтото си пасва с жълто, чер-

веното – с червено. Това е ясно.

Но също сме единодушни, че жъл-

тата чанта може да се носи с 

всичко, стига притежателка-

та є да е смела и луда по модата 

жена. На по-плахите дами препо-

ръчваме да я комбинират само

с рокля на цветя (може да не са

само жълти, но трябва да има и

няколко жълти).

Поканена съм на сватба 
през юни. Какво да облека (но да 

не засенча булката все пак!)?
Комбинацията между ярки цветове и естесствени то-

нове е много елегантна. И много модерна. ЕЕдна кок-

тейлна рокля (обемна в долната част и с виисока та-

лия в стил ампир) в екрю и яркочервено ще направравии 

присъствието ви забележимо, но ненатрапччивчиво.о. АкоАко 

обаче булката е облечена по модата във фламинго 

червено, нищо не сме казали.

 Коя обувка ще ме отведе далеч, 
далеч напред?

Приемаме, че не питате това буквално, а имате предвид модата

на обувките. В такъв случай едни сребристи или златисти чехли,

декорирани с камъни, с равна подметка ще са вашето най-добро

решение. С тяхна помощ ще осъвремените и най-ретро аутфита.

Какво се носи 
под прозрачните роклички?

Без съмнение сексапилното бельо е онова, което е впи-

то по тялото. Един прозрачен бял корсет или един екрю 

комбинезон са идеалното бельо за под дрехи от прозир-д д д

ни материи. Цветът шампанско същощощощо вл вл влвлизаизиз  в списъка. 

1
2

3

5

4

6

Още ли са 
актуални 

XXL чантите?
Суперогроммните? ДаДа! Осо--

бено ако саа от шиккозозна ес-с-

тествена кожа. За слънче-

вите очила също важи тен-

денцията за уголемяване.

Но ако не искаш да изглеж-

даш като огромна конска 

муха в лицето, внимавай при

избора на формата им.
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Тесни 
панталони 

и обувки тип 
балерина – 

актуална ли е 
все още тази 
комбинация?

педя въздух под под-Една п

– това е правилото,гъва –

ето трябва да се под-на кое

ате, ако искате да чинява

о модата. Пантало-сте по

тип цигара са модер-ните 

, но само ако са 7/8. Ани, да,

ите тип балерина всеобувки

а актуални, стига даоще с

ебристи или жълти иса сре

и.лачени

Може ли да се 
миксират сребро и 

злато в един тоалет?
Искате да блестите? Добре тогава. НоИс

ко от главата до петите сте облече-ако 

в модерните металик сребристи ма-ни в м

и, една широка златиста гривна или терии, 

й друг златист или златен аксесоарнякой др

са достатъчни.са

Дънки с каква кройка 

са хитът на сезона?

Дишайте спокойно. Дънките тип цига-

ра бавно се оттеглят. Идват широки-

те, които си имат и цип, и висока та-

лия. Както си трябва.

Колко широк трябва да е 

коланът?

Миналото лято на мода бяха супершироките колани. 

Сега обаче на сцената излизат по-тесните (средно ши-

роките). Хитовият цвят за коланите е конячно кафяв.

Как да се 
облека в стила 

на 50-те 
години, без да 

изглеждам 
смешна?

те право. Един кос-Имат

от туид изглеждатюм 

о ретро. Така че кос-малко

ът отпада. Концен-тюмъ

айте се най-добретрир

у една негова част ввърху

а на 50-те години –стил

имер блуза с фльон-напри

самблирайте я с га.гагагагаггггггггг  Ас

а права пола. Вие литятятятятяяясясяястясятяя н

, или не сте?стестстестстстсттттттстестстстстс ,

Какво ще ни 
кара да 

разцъфтим 
през лятото?

Всичко. Флоралнитее 

принтове са една оот 

най-основните моднни

тенденции през това

лято – като се запоочне 

от малките цветчеета

до огромните „цъфннали“ 

върху роклите ярки цве-

тя. Но все пак тряббва да

се съчетани хармоннично

по цветове.

7
8

9
Продължава ли да е 

модерен стилът от 60-те?
Честно казано, това десетилетие май ще си

остане модерно цяла вечност. Та не иска ли 

всяка жена да прилича поне малко на Джаки? 

Изчистени кройки, минирокли, сладки жакетче-зчИзччччччччисистистистстистистистисисттистистсистистсссииии ееееенеееененееенеененеененнннннн

та и огромни слънчеви очила с груби рамки – 

какво є трябва повече на една дама?

Каква рокля мога 
да нося през деня, 

а вечерта да се появя 
с нея на парти?

Много лесен въпрос. Първо, роклята

трябва да е права, но не много тясна,

черна и с дълбоко деколте. Дължината –

до коленете или до под коленете. Драпе-

риите и външните тегели са хит в мо-

мента. Материята – малко по-лъскава,

но не прекалено. Трудна работа. Най-до-. Най-

бре е специално да се преоблечете за пециално да се преоблечете з

партитто.

8
 А бижутата?

верижна дна вТозТозТоззи ви ви ви ъпръпъпрпрпроос ососо порпорораждаждажж аа еа д

ност Всъщнореареакцииикциия вя вв вя вя  глглггллаавиавиавитетете т  ни.ни. В

т разно-геггергерге данданитеитеитеитеттит  сасааас  дъ дъдъдълглгилгилг , о, оотт

ва-ц тни естестве амъни и хвацвеввевеветнитни е ееессе тесттестестестветветветвев ни ни нн ккакак

ащащщащщащащщащащащщащщащащщщащщщщащщащщщщащщащщащщаащащщи окото веднагагагагагааааааа Г. Г. Г. ГГГриврррррр ните са 

масмасасасасассссасассивнииииииииии и и ярки.

10

12
14
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4 MUST HAVE

НЕЩО ЖЪЛТО НЕЩО АФРИКАНСКО НЕЩО НЕОНОВО И НЕЩО ТОЧНО ТОЛКОВА СИНЬО

Не ни беше лесно да вземем решение. Модните тенденции са море, което трудно може да бъде преплувано само за някакви си три

летни месеца. Но ако трябва да избирате какво ново да прибавите към гардероба си, то най-добре да е:

Блузите запасани в панталоните 

ли се носят?

Трудна тема. Така би стояла добре само блуза, запасана в 

панталон с висока талия. Слава богу, тези панталони са 

наводнили модните магазини, така че няма да имате про-

блем, ако искате да изглеждате по този начин.

Модна тенденция 
прозрачност. На кого му е 

притрябвало да носи 
прозрачни дрехи?

вас например. Това наистина е красива и ННаНа вв

ствена модна тенденция. А говори ли вичуувувс

що понятието „на пластове“? Много прак-ненеещ

чно попадение: най-горният кат дрехи можетичтичтичичичтичтичтититит

койно да е прозрачен. Изцяло. Нали отдолу спспоо

а нещо друго.ииимимаимами а

Как се вписва етно-
стилът в ежедневието?
Добре, разбира се. Стига да не прекаа-

лявате с леопардовите принтове, можжеже-

те да се превърнете в истинска афрри-и-

канска кралица. Щампована рокля, съччее-

тана с едноцветно лятно сако и чан---

та с етнобродерии е умерено екзотиииии-и-и-и-и-и-ии-и-и---

чен тоалет.

Дънковото 
яке – вън от 
гардероба. 
А какво да 

сложа вътре?
остатъчно много Има до

ни алтернативи. модмммм ерн

ското е на пър-РокРРРРРРРРРРРРРРРР ерс

дна линия в мо-ва вввввввввввввв мод

а. Има го и в дън-ммммммменмммммммммм та

риант – в случая ооовкококооооооооооо  вар

ративни етноде-с дс ддддддддддддддекор

И не се притес-татааааайтаааааааа ли. 

е – старотонявявввввввввввввввайте

о яке все някога дънъннннннндъннннннннково

влезе в играта. паккккпакккккккккаккк  ще  

си говорим за ВсеВсесеееееееееее па   к 

тя е доста об-модмодм ааааа. аааааа А 

мо понятие.тектеккккккккккккккаем

Какви обици да си купя за лятото?
Модата повелява и тези накити да са доволно големи през това 

лято. При избора на обици можете да почерпите вдъхновение от 

етновълната, която е основна модна тенденция през горещия сезон, 

и да изберете висящи, с големи камъни.
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Ч
етири носителки 
на титлата „Мис 
България“ дефилира-
ха на първото из-

дание на сезонните ревюта 
„Модна палитра“ – Юлия 
Юревич (Мис България 
2007), Роси Иванова (Мис 
България 2005), Гергана Ко-
чанова (Мис България Вселе-
на 2007) и Гергана Гунчева 
(Мис България 2004“).
Това бяха само малка част 
от топмоделите на мод-
на агенция „Визаж“, които 
представиха пред отбрана 
публика в столичния Галакси 
боулинг клуб новите колек-
ции на Madoc Jeans, Morgan,

Tendenz, Seven Seconds, LTB и 
Kеnvelo. Огромна торта по 
повод осмия рожден ден на 
Галакси боулинг клуб разря-
заха собственикът господин 
Кирилов и управителката 
госпожица Красимира Кире-
ва, която е и организатор 
на модното събитие. В пре-
пълнената зала бяха забеля-
зани рапърът Денис Бенкс и 
Мистър България 2000 Сава 
Цеков, които с интерес из-
гледаха до край всички ре-
вюта от „Модна палитра 
пролет-лято 2008“. Водеща 
беше носителката на тит-
лата „Мисис България Уор-
лд Бюти 2007“ Катя Тоне-
ва, а рекламно лице – соб-
ственичката на новосъзда-
дената модна агенция „PF“ 

Миглена Николова.
В края на ревютата на

томбола бяха изтеглени 

3 морски почивки 
във варненския хотел „Чер-
но море“, една от които
спечели журналистката от
радио „Веселина“ Светла-
на Кабаиванова. Пищен кок-
тейл задържа гостите на
модния спектакъл до малки-
те часове на нощта в Га-
лакси боулинг клуб. 

Списание „Бела“ 
бе основен 

медиен партньор
на събитието заедно с
Дир.бг, в. „Телеграф“, спи-
сание „Стори“, Дарик ра-
дио, списание „Шоп София“
и вестник „Дева +“.
Форумът бе подкрепен

любезно и 
ка Bourjois, 
козметичен салон „Нуши“,
„Зизи принт“, „Лаура кете-
ринг“, „Симбали груп“ и фи-
нансово-консултантска къща
www.officedob.com.

ТЕНДЕНЦИИТЕ

SEVEN SECONDS 
БАНСКИ В СТИЛ
МЕРИЛИН МОНРО

С изящество и стил, при-
същи само на висшата ита-
лианска мода, и с нежната
комбинация от ярки цвето-
ве Cottom Club се превръща
в един от безспорните фа-
ворити не само на Викто-
рия Бекъм и Моника Белучи,
но и на всяка взискател-
на дама. Банските костю-
ми Emamo са емоционални,

марка за бански е предста-
вена и това лято във вери-
гата магазини Seven Seconds

с лимитирана колекция. Де-
ликатни материи, ръчни
бродерии, аксесоари уника-
ти. Тази година колекция-
та на Blugirl изразява жен-
ствеността на 50-те годи-
ни. Всички бански са в стил 
Мерилин Монро и Елизабет
Тейлър – премерено секси,
но много елегантни. 

MADOC JEANS
ПРЕДИ 15 ГОДИНИ И СЕГА

Преди 15 години марката
прави първи стъпки на на-
шия пазар с откриването
на магазин в Хасково. По-
степенно установява пози-ози-
ции в Стара Загора, Плов-лов-

Огромна торта по повод осмия рожден ден на Галакси боулинг клу

госпожица Красимира Кирева, която е и организатор на модното

миски

от козмети-
казина „Сезам“,
салон Нуши“

чувствени и провокативни.
Най-младата и ексклузивна
марка за бански е предста

уб разрязаха собственикът господин Кирилов и управителката

о събитие.

4

Бела, брой 6 (124), 200820



са използвани геометрич-
ни десени и панелни детай-
ли. Основно за колекцията 
е удобството на варените, 
фини платове в тонални и 
контрастиращи цветове, в 
бели и флуе тонове. В дън-
ковите платове са използ-
вани бродерии с метални и 
лорекс конци, верижки, ми-
нишарки. Неизбежни за се-
зона са слимфит формите, 
тренд моделите с индиго-
ви оттенъци и щампи, в 
черно-антрацитни цветове 
и ивици.

LTB
НАЙ-НОВАТА ЛУКСОЗНА
СПОРТНА ДАМСКА МАРКА
НА ЛТБ Е GOLDEN CUT

В актуалните ярки цве-

р
високите техноло-

четири теми: Саха-
иби, Африка и Из-
оделите са един раз-
цветове и фанта-

почивката на тези 4
ЛТБ вярва, че тема-

Изтока отразява най-
тремежа за вътреш-
мония и релакс. А
ътуване към Изтока

завършва в Япония – сим-
вол на перфектната хармо-
ния между традиционната
култура и модерните тех-
нологии. Колекцията описва
стремежа към пречистване,
просветление и регенериране
на силите. Цветовете сим-
волизират петте елемента
– земя, метал, дърво, огън
и вода. Основни са две фи-
гури – на гейша и на саму-
рай. Символизиращото чис-
тота бяло преобладава във
визията на жената. Розово-
то в грима є създава усеща-
не за орхидея.

TENDENZ
ЗАПАЗЕНАТА МАРКА
БЪЛГАРСКИ ОБУВКИ

Tendenz е на пазара у нас z

д
предлага на своите клиен-
ти елегантност и ком-
форт. Модните тенденции
за лято 2008, на които ак-
центира, са обувки с ви-
сок, класически тънък ток
и обувки с платформа. Цве-
товата гама е с преоблада-
ващи ярки цветове – жъл-
то, зелено, червено, злат-
но и сребърно, както и с
преливки от цвят в цвят.
Лакът отново е на почит.
Модната линия при чанти-
те Tendenz следва линиятаz

на обувките – контраст-
ни ярки цветове с ориги-
нални аксесоари – висулки
от пъстри камъни и мънис-
та. Като естествен завър-
шек на модната линия са
ефектните широки колани с
преливащи се цветове и го-
леми токи.

KENVELO
КАЧЕСТВО НА ДОБРА ЦЕНА

Това е най-успешната тър-
говска марка за младежки
и спортни облекла в Цен-
трална и Източна Европа.
Днес Kenvelo разполага с 13
магазина в страната – в

ф р
във Варна, Пловдив, Бургас,
Габрово, Благоевград и Русе.
До края на годината ще бъ-
дат открити още 20. Фир-
мата предлага дамски, мъж-
ки и детски облекла, обув-
ки и модни аксесоари, от-
личаващи се с качествени
материали и актуални мод-
ни линии. Непрекъснатата
промяна е водеща фирме-
на стратегия на марката – 
това позволява всеки ден в
магазините на Kenvelo да се
появяват нови модни сто-
ки на изключително добри
цени.

MORGAN
ФРЕНСКИ ШИК

Марката Morgan е носи-
тел на френския стил и
шик от десетилетия. До-
бре позната на нашия па-
зар, тя радва клиентите
си постоянно с разнообраз-
ни колекции и нови предло-
жения. Изключително жен-
ствени, облеклата Morgan

не остават незабелязани,
независимо дали са носени
в офиса, в нощен клуб или
на плажа.

олекцията комбинира от 1993 г. с мисията да София, във Велико Търново,

дефилираха на „Модна палитра“
р урд

гас и София. А последно и га
в Слънчев бряг. Вдъхновя-
ваща страст се крие във 
всяка колекция на Madoc 

Jeans. Предлагат се ориги-
нални модели от пълната 
гама артикули от деним 
– колиета, гривни, чанти 
и колани придават завър-
шен вид на дамската ко-
лекция. При тишъртките 
са използвани геометрич

арта с 
гии в ч
ра, Кари
ток. Мо
каз от 
зия за п
места. Л
та за И
добре ст
на харм
всяко пъ
завършва

ърново, Бур- тове кодив, Велико Тъди
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КАПКА 

ОТ ПРЪСТА

Скурви, животът е 
СПИН“ – думите на 
мой приятел, който 

се беше разделил с гадже-
то си, ме заразиха, докато 
пиехме бира, и пулсираха в 
главата ми по пътя до вкъ-
щи. Прибрах се, обадих се 
на брат ми и го попитах 
какво прави. „Слушам „Зай-
ченцето бяло“ – отговори 
той. Брат ми има дете. 
Аз нямам. Имам телевизор, 
чета вестници и работя в 
списание. Не работя под 
прикритие като любовни-
ца, родител, омъжена, раз-
ведена, мастурбираща, гри-
мираща се, отслабваща. Ня-
мам нужда да бъда друга и 
да работя друго, за да „вля-
за в роля“, като Робърт де 
Ниро за ролята си в „Шо-
фьор на такси“. Описвам 
живота си и това ми е ра-
ботата в женското списа-
ние. Знам, че

ПИСАНЕТО ПРОВЕРЯВА 
ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА 

и непрекъснато анализи-
рам своята. Професията ме 
прави и по-цивилизована, ка-
квато не съм винаги, защо-
то нямам време или ме е 
страх. Информирана съм по 
въпросите на полово преда-
ваните болести, а ето че 
ми се налага и да пиша за 
тях. Не съм забременявала, 
не съм се омъжвала, т.е. не 
съм се тествала за СПИН 

ръчително, защото май не
било задължително). Тряб-
ва да си направя тест за
СПИН, за да стане матери-
алът ми по-реалити. Нямам
рисково поведение, когато
имам поведение, но ме беше
страх от теста. Зная, че
ако продължавам да чакам,
рискувам да се побъркам от
страх. Всеки има право да
паранояса по някаква тема.
На страха очите са големи
и те виждаха, че има три
категории хора. Такива, ко-
ито са ХИВ позитивни, та-
кива, които не са, и таки-
ва, които не знаят какви
са, защото не са си правили
тест. Аз бях в последната,
най-голямата група. 
В неделя още се навивах. 
В понеделник – също.
И във вторник.
В сряда си направих

тест. 
Пътят на жена до който

и да е кабинет за аноним-
но и безплатно консулти-
ране и изследване за ХИВ/
СПИН е постлан с различ-
ни суеверия. С кой пръстен
е, върви ли є с него. Готин
ли е бил шофьорът на так-
сито, който я е докарал, и
дала ли е стотинки на една
от циганките на булевард
„Дондуков“. 
Бях с новия си пръстен,

таксиметърът беше готин,
дадох пари на циганката

И РЕЗУЛТАТЪТ МИ 
БЕШЕ ОТРИЦАТЕЛЕН 

Но никога през живота си
не съм се страхувала тол-
кова! То не е страх от
смъртта, а е страх от жи-
вот с болестта, която ще
те отдели от живота. Тези
хора не умират, те си оти-
ват, защото СПИН те сре-
ща сигурно, но много бавно
със смъртта.
ХИВ позитивните не са

най-болните болни, макар че
когато попаднеш под уда-
рите на такъв товар, със
сигурност не мислиш така.
Поне първоначално. Да, те
живеят сред нас и щом бо-
лестта им дава това пра-
во, ние нямаме основание да
го отричаме. Разбрах го по-
край контактите си с ле-
кари, психолози и лаборан-
ти, чиято работа е да по-
магат на хората с този ви-
рус. Този факт трябва да
приемем, ако искаме и ние
да помогнем на инфектира-
ните с ХИВ, които живе-
ят сред нас.
Разбрах и друго.

ИМА ДВЕ ИСТИНИ 
– на пръв поглед противо-
речиви и взаимноизключва-

щи се. Едната е, че не е
толкова лесно да се заразиш
с ХИВ. Другата е, че всеки
може да се зарази с ХИВ. В
напрежението между тези
два истини, всички тряб-
ва да използваме презерва-
тиви. Имам и една трета,
моя истина, защото я про-
верих и мястото є е меж-
ду първите две и до кути-
ята с презервативи. Капка
кръв от пръста събаря ка-
мък от сърцето.
Тестът за СПИН в ка-

бинетите за безплатно и
анонимно консултиране не
струва нищо, освен капка
периферна кръв. Не боли.
Направо, „нищо не боли“,
както казват децата.
Проверете моята истина!

След това ще можете спо-
койно да си повтаряте друг
от циничните слоугъни, кои-
то бълва онзи мой приятел:
„Всички ще умрем, но няма
нужда да се пререждаме.“
Или като всяка истин-

ска жена да се поздрави-
те с това, че вашият път
към всеки оргазъм ще бъде
постлан с по-добри намере-
ния. И пътят на децата ви
също...

Мирослава ИВАНОВА

Болна темаБолна темаБолна тема

ъбота. „Жените са 
курви животът е

задължително (или препо-
ръчително защото май не

ÊÐÚÂ
ЦСЪЪБАРЯ КАМЪК ОТ СЪРЦЕТОЦ
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Дна лаборатория по ХИВ. Ра
боти тук от 1988 година,

т.е. почти от нейното създаване.
ДД
Казва, че често мимолетните и глу-
пави връзки причиняват инфектиране-
то с ХИВ.
В разговора, който ще прочетете,

регистрирах девет повторения на ду-
мата „презерватив“. Нерегистираните
в записа, който направих, са в пъти
повече. Казвам ви го, в случай че не
обърнете внимание колко е важно да
използваме презервативи. 
Инженери, учители, журналисти,

строителни работници и хора, които
не са ходили на училище, са регистри-
раните ХИВ позитивни в България.

– Д-р Георгиева, какви промени на-

стъпват в организма на човек, ин-

фектиран с ХИВ?

– През първите шест месеца след
инфектирането количеството на ви-
руса в кръвта, в телесните течно-
сти и половите секрети в това чис-
ло, е много високо. По това време се-
ропозитивните с много голяма веро-
ятност могат да предадат инфекци-
ята на сексуалния си партньор. Ло-
шото е, че на този етап обикнове-
но те не знаят, че са инфектирани,
защото може да имат симптоми, но
в около 30% от случаите няма ни-
каква симптоматика. Симптомите са:
треска, висока температура, увелича-
ване на лимфни възли – все подобни на
тези, характерни за едно банално ос-
тро вирусно заболяване. Тази клинична
картина започва обикновено две сед-
мици след заразяването. В този пери-

следва един дълъг светъл период, кой
то може да трае шест, осем и повече 
години. Симптомите отшумяват, чо-
векът се чувства напълно здрав и не 
си мисли, че може да се е заразил със 
СПИН. През тази фаза човек е по-сла-
бо инфекциозен. При всеки индивид ви-
русът се размножава с различна ско-
рост. При някои се установява ниво 
от 40 хиляди вирусни копия в органи-
зма. При други товарът е много нисък 
– до хиляда копия. Когато вирусните 
копия са над 60 хиляди, се смята, че 
товарът е висок. С колкото по-ви-
сок товар е човекът, толкова по-го-
ляма е вероятността той да предаде 
вируса на партньора си. След шеста-
та година от инфектирането средно 
6% от заразените започват да проя-
вяват първите симптоми на СПИН. 
Всяка следваща година средно нови 6% 
развиват тази симптоматика. По ли-
тературни данни около 3% от хора-
та и след 18-ата година от заразява-
нето нямат такива симптоми. Това 
са т.нар. дългонепрогресиращи носите-
ли на инфекцията. Много често ХИВ 
позитивните се откриват чак кога-
то развият СПИН. Ето защо човек в 
живота си трябва да си направи поне 
един тест за ХИВ.

– А когато се развие СПИН?

– Когато се развие СПИН, хората 
започват да страдат от тежки забо-
лявания. Защото разболяването какво 
означава? Сриване на имунната систе-
ма, което прави пациента податлив 
на всякакви инфекции.

– Административно какво се случва 

с хората, които дадат положителна 

проба на тест за ХИВ?

– Издава се документ, че лицето
е ХИВ позитивно. С този документ
може да се отиде в съответното ин-
фекциозно отделение, което е специ-
ализирано за лечение на хора с ХИВ
инфекция, където се предлага т. нар.
антиретровирусна терапия. Правят
се изследвания и инфекционистите
преценяват кога да бъде започната
терапията. Всеки има право на без-
платни терапия и на изследване, ко-
ито се поемат от бюджета на МЗ.
Антивирусната терапия забавя разви-
ването на СПИН и ни помага да гле-
даме на СПИН като на „нормално“
хронично заболяване.

– Как се процедира, когато майката 

е ХИВ позитивна?

– В никакъв случай не я съветваме
да прекъсва бременността си. Ведна-
га я насочваме към инфекциозна болни-
ца, където се прилага антиретровирус-
на профилактика на плода. Благодаре-
ние на тази профилактика в 98% отот
случаите се ражда здраво дете. Послеосле

Д-р Вяра Георгиева: 

-р Георгиева е вирусолог в
Националната потвърдител-
на лаборатория по ХИВ Ра-

од вирусните копия в милилитър кръв 
могат да достигнат милиони. После 
следва един дълъг светъл период кой-

„В ПЕТЪК НЕ СЪОБЩАВАМЕ 
ПОЛОЖИТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ“

д р р д р у

ОТНОСИТЕЛНИЯТ РИСК СЕ ДАВА В МНОГО ШИРОК ДИАПАЗОН – 
ОТ 200 ДО 3500 КОНТАКТА МОЖЕ ДА ИМАШ И ПАК 
ДА НЕ СЕ ЗАРАЗИШ. НО ИМА И НЕЛЕПИ СИТУАЦИИ, 

ПРИ КОИТО СЕ ЗАРАЗЯВАШ И САМО ОТ ЕДИН КОНТАКТ.
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следим децата, докато навършат годи-сле
на и половина. Когато се роди бебе отна
ХИВ позитивна жена, то носи майчи-
ните антитела. Ние изследваме и ви-
русен товар от кръвта на самото
бебе. След раждането си то започва да
взима антиретровирусен сироп и му се
правят системни изследвания. На го-
дина и половина децата се изчистват
от антителата на майката и тогава
твърдо можем да кажем, че детето е
с отрицателен статус. Но ХИВ пози-
тивните майки не бива да кърмят. 

– От колко полови контакта с пози-

тивен партньор човек може да бъде 

заразен?

– О, много е относително и зато-
ва предупреждаваме, че винаги тряб-
ва да се използва презерватив. Зави-
си от количеството на вируса в те-
лесните течности на инфектираното
лице. Както казах, през първите ме-
сеци след заразяването пациентът е
най-инфектиран и съответно най-за-
разен.
Понякога може само от един кон-

такт да се зарази човек. Имаме та-
кива случаи с пътуващи зад граница
моряци. Спомням си и случай, когато
в семейство се ражда дете, детето
е вече на 2–3 години и майката е с
оплаквания за СПИН, но на никого от
родителите не му минава през ума да
си пусне тест за СПИН. Оказва се,
че майката е ХИВ позитивна, у де-
тето, което не беше заразено, наме-
рихме следи от антитела, а бащата
беше с отрицателен статус.
Една новобрачна двойка, която пък не

се беше изследвала преди брака, зами-
наваха за чужбина. Двамата се изслед-
ваха и се оказа, че тя е положителна,
той – отрицателен. Той казва: „А, не,
аз без нея не искам да живея и няма да
използвам презервативи.“ И така вече
няколко години, но той не е заразен. 
Това обаче не бива да се казва на

широката публика, защото е много
опасно. Някой може да реши, че не
може да се зарази. Относителният
риск се дава в много широк диапа-
зон – от 200 до 3500 контакта може
да имаш и пак да не се заразиш. Но
има и нелепи ситуации, при които се
заразяваш и само от един контакт.
Така че във всички случаи трябва да
се ползва презерватив.

– Само презервативът ли може да ни 

предпази?

– Другото е партньорите да са си
верни един на друг и да са сигурни, че

участват в моногамна връзка, но на 
това много ми се подиграват, когато 
го казвам. Ако не си вярваме един на 
друг, няма да можем да живеем един 
с друг. Мнителността е също мно-
го лошо качество, но трябва да пом-
ним, че когато решим да имаме сексуа-
лен акт, невинаги можем да имаме пъл-
но доверие на партньора. За хората в 
полово активна възраст презервативът 
трябва да е нещо като четката за 
зъби, като хигиенно средство, което е 
абсолютно задължителна част от хиги-
енните ни навици. Защото полово пре-
даваните инфенкции са много. СПИН 
е само върхът на пирамидата на тези 
инфекциии. Срещам доста опоненти и 
когато препоръчвам отлагане на първия 
сексуален контакт. Възрастта, на ко-
ято младите имат сексуален контакт 
за първи път, вече е 7–15 години.

– Кога хората ще се научат, че наис-

тина без презерватив не може? 

– Вече се оформя едно поколение, ко-
ето неотменно използва презерватив. 
Но като че ли това е повече в по-

големите градове. В по-малките гра-
дове и по селата не е така. Катего-
рията хора, които са над 40-годишна
възраст изобщо пък отказват да упо-
требяват презервативи. Но в ерата
на ХИВ и СПИН не може иначе.

– Вярно ли е, че нелекувани полови ин-

фекции при жената и мъжа усилват 

възприемчивостта към ХИВ вируса?

– Всички полово предавани инфекции,
които водят до нарушаване целост-
та на лигавицата, увеличават некол-
кократно (от 3 до 10 пъти) вероят-
ността за зараза. Разранената лигави-
ца е входна врата за вируса, въпре-
ки че ХИВ може да преминава и през
здрава лигавица. 

– Вярно ли е, че когато се получи от-

рицателен резултат при тест за 

ХИВ, той е отрицателен, но положи-

телният не е непременно положите-

лен? 

– Ако се вземе кръв където и да
било в страната и излезе положите-
лен резултат, той идва при нас (в(в
Националната потвърдителна лабора-ора-

Вечечче се сее се е оформя едно поколение, коетоето не ототмененно използва преезерверваативи. ННо 

тетенденененннцияц та т е за големити е градове. ВВ по по-мамалкилкитете градове ии сселататта на не ее  такакак
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тория по ХИВ), за бъде потвърденто
или отхвърлен. или
Бързите тестове са първични или

скриниращи тестове. Те се правят на
много места в страната и за това
има толкова кабинети, за да бъде из-
следването широко достъпно. Бързи-
те тестове са проектирани така, че
да дадат по-скоро фалшиво положите-
лен, а не фалшиво отрицателен резул-
тат. Те са с висока чувствителност
и улавят дори най-малкото съмнение,
което ние наричаме сива зона. Това е
особено важно за кръводаряването. 
Потвърдителните тестове са по-

специфични – т.е. като кажем ХИВ,
значи е ХИВ и нищо друго. Ако ин-
фекцията е в прозоречен период, този
тест може да остане отрицателен,
защото нямаме достатъчно натрупва-
не на антитела. Ето защо изследва-
нето трябва да се направи най-малко
три месеца след рисков котакт.
Положителен резултат никога не

бива да се съобщава, преди да бъде
потвърден, защото той отключва мъ-
чително безпокойство. Ние се стара-
ем да не бавим резултатите, когато
получим позитивна проба за потвърж-
дение. В рамките на пет работни дни
максимум резултатите са готови. По-
някога хората сами идват тук (при
положение че са дали кръв на дру-
го място) и ние им съобщаваме поло-
жителния резултат. Винаги оставяме
вратата отворена, казваме им, че ви-
наги могат да дойдат при нашия пси-
холог. ХИВ позитивните водят тук
свои партньори, които също се из-
следват или разговарят с нас. Всеки
шести развива суицидни мисли, когато
научи резултата си. Имаме си правило
– в петък не съобщаваме положителен
резултат. Защото не се знае има ли с
кого да говори човекът през почивни-
те дни, които на него със сигурност
биха му се сторили прекалено дълги.

– Задължително ли е изследването за 

ХИВ?

– Не, с препоръчителен характер е.
Задължително, но с информирано съгла-
сие, е изследването при кръводаряване.
На кръводарители спермодарители да-

рители на кърма, тъкани и органи се 
обявява, че ще се направи тест. Случ-
ва се хората да са имали някакъв риск, 
за който дори да не си спомнят. 
– Може ли човек да се зарази в зъбо-

лекарския кабинет?

– Не. Вирусът, но нека това не ви 
успокоява, е твърде неустойчив във 
външна среда. В зъболекарски кабинет 
човек по-скоро може да се зарази с 
хепатит С и В, защото вирусът на 
хепатита е много по-устойчив. Виру-
сът на хепатит В спокойно може да 
преживее във външна среда и да за-
пази виролентността си в засъхна-
ли секрети около шест месеца. ХИВ 
вирусът – най-много до няколко дни. 
Стерилизацията, която се прави в ка-
бинетите, дори само със сухия сте-
рилизатор, е напълно достатъчна, за 
да го убие. Би трябвало обаче всеки 
стоматологичен кабинет да автокла-
вира (да прави стерилизация в специ-
ални апарати при специална темпера-
тура и налягане) инструментите, ко-
ето е още по-надеждна защита. Нали-
чието на такъв апарат в зъболекар-
ските кабинети все още не е задъл-
жително. 

– Повече жени ли са ХИВ позитив-

ните или повече мъже? На каква въз-

раст са, какъв е социалният им ста-

тус? 

– Ежегодно откриваме средно око-
ло 70% мъже. Останалият процент – 
средно 30 – са жени. Възрастта на 
болните е от 17 до 78 години. Най-
засегнати са хората във възрастта 
до 39 години, защото те са и поло-
во най-активните. Друга тенденция е 
увеличаването на ръста на заразените 
по кръвен път сред венозно употре-
бяващите наркотици. 
От 1987 г. до днес броят на реги-

стрираните ХИВ позитивни е 851, но 
цифрата се променя. Ежегодно регис-

трираме средно около стотина чо-
века, но това не е реалната бройка.
Според прогнозите на СЗО тази ци-
фра трябва да се умножи средно от
5 до 10 пъти. Значи 5 до 7 хиляди
са реално серопозитивните в Бълга-
рия. Така че не бива да си мислим, че
СПИН е нещо, което го няма. Бълга-
рите вече пътуват много. Дори хора-
та от най-малките села пътуват в
Испания, Гърция, Португалия (една от
най-засегнатите страни в Европа), за
да работят, и после се връщат тук.
Основното струпване на хора с ХИВ
инфекция имаме в големите градове
София, Пловдив, Варна, Бургас.

– По ваши впечатления как се отна-

сят към ХИВ позитивните техните 

роднини?

– Невежеството по отношение на
ХИВ е голямо. Чувала съм от хора,
че дори в семейството понякога ХИВ
позитивните биват изолирани. Казва
им се: „Ето това е твоят шкаф
с твоите лъжици и вилици и т.н.“
Чрез битови контакти инфекцията
не може да се предаде по никакъв на-
чин и тези мерки са излишни.
Хората се страхуват и не знаят.

Това заболяване все още е много свър-
зано със силна дискриминация от об-
ществото. Мисля, че това би се про-
менило, ако някой ХИВ позитивен на-
бере смелост и каже: „Да, аз съм
такъв.“ Много по-убедително и въз-
действащо е, когато някой разказва
от първо лице. 

– Разбирам, че имате дъщеря на 15 

години. Информирана ли е по въпроси-

те, за които говорим?

– Дъщеря ми е много информира-
на по въпросите за ХИВ и СПИН,
но децата не се интересуват много
от това. Лошото е, че в училищата
няма такова обучение под формата на
беседи, прожекция на филми. Защо в
училищата се учи толкова много ма-
тематика, химия и пр., които реално
не ги учат как да се запазят. Никой
не учи децата на най-важното – да
се съхранят.

Разговора води
Мирослава ИВАНОВА

рители на кърма тъкани и органи се трираме средно около стотина чо

ПОЛОЖИТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ НИКОГА НЕ БИВА 
ДА СЕ СЪОБЩАВА, ПРЕДИ ДА БЪДЕ ПОТВЪРДЕН, ЗАЩОТО 

ТОЙ ОТКЛЮЧВА МЪЧИТЕЛНО БЕЗПОКОЙСТВО. НИЕ СЕ СТАРАЕМ 
ДА НЕ БАВИМ РЕЗУЛТАТИТЕ, КОГАТО ПОЛУЧИМ ПОЗИТИВНА ПРОБА 

ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ. В РАМКИТЕ НА ПЕТ РАБОТНИ ДНИ 
МАКСИМУМ РЕЗУЛТАТИТЕ СА ГОТОВИ.

На кръводарители, спермодарители, да цифрата се променя. Ежегодно регис
б
у
т
н
н
с

ОТ 1987 Г. ДО ДНЕС БРОЯТ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ 
ХИВ ПОЗИТИВНИ Е 851, НО ЦИФРАТА СЕ ПРОМЕНЯ. 

ЕЖЕГОДНО РЕГИСТРИРАМЕ СРЕДНО ОКОЛО 100 ДУШИ, НО ТОВА 
НЕ Е РЕАЛНАТА БРОЙКА. СПОРЕД ПРОГНОЗИТЕ НА СЗО ТАЗИ 

ЦИФРА ТРЯБВА ДА СЕ УМНОЖИ СРЕДНО ОТ 5 ДО 10 ПЪТИ. ЗНАЧИ 
5 ДО 7 ХИЛЯДИ СА РЕАЛНО СЕРОПОЗИТИВНИТЕ В БЪЛГАРИЯ.
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Пна козметични сред-
ства е много трудно 
да избереш онова, кое-

то е нужно именно на теб. 
Винаги ли обаче внимател-
но четем етикетите на ку-
тийките и флаконите? И 
по-важното – съобразяваме 
ли съдържанието на проду-
ктите с типа на кожата?

ПОЧИСТВАНЕ
Ежедневната козметична 

програма на всяка уважава-
ща себе си жена задължи-
телно трябва да включва и 
тази процедура. По прави-
ло мекото почистване ели-
минира себума и мръсоти-
ята и ускорява естестве-
ната регенерация на клет-
ките. Изключение от пра-
вилото е болезнено сухата 
кожа. Тя изисква по-специал-
ни грижи – вместо с обик-
новени детергенти тя се 
третира с нежни почиства-
щи млека, съдържащи глице-
рин, които оставят върху 
нея тънък овлажняващ за-
щитен филм.

ВРАГ НА СУХАТА КОЖА СА 
ПЕНЕЩИТЕ СЕ ПОЧИСТВАЩИ 
СРЕДСТВА. ТЕ ЗАДЪЛБОЧАВАТ 
ПРОБЛЕМА СЪС СУХОТАТА.

Дерматолозите препоръч-
ват в този случай почист-
ващи средства с подвежда-
щия етикет „без съдържа-
ние на сапун“. Вярно е, че
сапунът е много вреден за
сухата кожа, но ако нямате
подръка проверен лосион или
почистващо мляко, по-добре
се доверете за почистване-
то на чистата вода. Тя от-
лично ще се справи с мръсо-
тията, напластила се вър-
ху лицето, и няма риск да
повреди горния слой на епи-
дермиса.
Почистването с пени без

сапун е идеално за дамите с
комбинирана кожа. Ако има-
те мазна, по-добре използ-
вайте гелове – те съдър-
жат необходимото количе-
ство спирт за премахване
на излишъците от себум.
Но не се увличайте! Ако се
„миете“ с тях по-често от
2 пъти дневно, изсушаване-
то на кожата ще провоки-

ра още по-интензивно омаз-
няване. 
Впрочем има универсални

правила, които трябва да
се спазват от всички. Ако
почистващото средство съ-
държа антиоксиданти, не го
отмивайте прекалено бързо.
Изчакайте поне 30 секун-
ди, за да попият активни-
те съставки по-добре в ко-
жата. За дамите с мазна
кожа 30 сек обаче са недос-
татъчни. Нанесете гела със
салицилова киселина на ли-
цето и забравете за всичко
на света поне за 2 минути.
Медитацията все пак нико-
му не е навредила.

ANTI-AGE ТЕРАПИЯ
Главният враг на бръчки-

те, колкото и да е стран-
но, не е кремът против
бръчки, а серумът! Антиок-
сидантите в серумите ви-
наги са с по-висока концен-
трация. За мазната и ком-
бинираната кожа подхождат

средства на водна, а не на
маслена основа (последната
може да запуши порите и
да усложни процеса на ре-
генерация).

СЕРУМИТЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ВЕДНАГА 
СЛЕД ИЗМИВАНЕ НА КОЖАТА, 
15 МИНУТИ ПРЕДИ НАНАСЯНЕ 
НА ОСНОВНИЯ ОВЛАЖНЯВАЩ ИЛИ 
СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН КРЕМ, ЗА ДА 
ИМАТ ВРЕМЕ ДА ПОПИЯТ НАПЪЛНО.

На етикета на продукта
трябва да има предупреж-
дение за витамините С и
Е. За жалост тези състав-
ки са скъпи. Затова и серу-
мите, разработени на тази
основа, не са никак евти-
но удоволствие. Но пък са
много ефективни.
Запомнете, че антиокси-

дантите губят свойства-
та си под въздействието
на въздуха или слънчевата
светлина. Затова качестве-
ните серуми винаги се про-
дават в непрозрачни и водо-до-
устойчиви опаковки. 

Красота и здравеКрасота и здравеКрасота и здраве

ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА

ри днешното изобилие ВРАГ НА СУХАТА КОЖА СА 

козметиката

т
н
б
с
н
т
б

Знаете ли, че...
Тоникът е необходим само на жените с мазна или проблемна кожа. Ако

това не е вашият случай, заложете на козметично средство със салици-

лова киселина. 

Ако кожата ви е прекалено суха, старайте се да използвате гомажите 

и скрабовете не по-често от веднъж седмично. И най-важното – не за-

бравяйте за овлажняващия крем.

Дамите с мазна и комбинирана кожа могат да си позволяват повече

„волности“. Например без всякакво притеснение да редуват мек скраб и б

агресивен ексфолиант.
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ОВЛАЖНЯВАНЕ
Не може да се каже ед-

нозначно дали тази проце-
дура е нужна на кожата, 
или не. И все пак повечето 
дерматолози са единодушни 
за нейната важност. В иде-
алния случай овлажняващи-
те средства трябва да за-
бавят процеса на изпарение 
на влагата от кожата. 

ПАРАДОКС, НО СПЕЦИАЛИСТИТЕ 
ПРЕДПОЛАГАТ, ЧЕ ХИДРАТИРАЩИТЕ 
КОЗМЕТИЧНИ СРЕДСТВА 
НЯМАТ НИКАКВО ОТНОШЕНИЕ 
КЪМ ОВЛАЖНЯВАНЕТО.

Те само защитават кожата 

от въздействието на сухия
въздух, като създават ба-
риера между външната сре-
да и естествените овлаж-
нители, които кожата из-
работва сама. Именно зато-
ва най-ефективно е хидра-
тиращият крем да се нана-
ся веднага след взимането
на душ или вана. 
Дамите със суха кожа е 

най-добре да използват хи-
дратиращи средства на
маслена основа – с глице-
рин, хиалуронова киселина
или ланолин. За комбинира-
ната кожа по-добри са ло-
сионите на водна основа.
А мазната се нуждае от

по-сериозни грижи. Ако тя
продължава да блести даже
след измиване, по-добре е да
отложите овлажняващите
процедури, а в качеството
на слънцезащитно средство
да използвате само гел.

ГРИЖА ЗА 
ОКОЛО ОЧИТЕ

Кремовете за околоочния
контур не са излишни. Ко-
жата под и около очите е
много тънка и необратими-
те процеси на стареене там
са по-видими. Отсъствието
на защитна подкожна маз-
нина в тези участъци пък
предразполага към прежде-
временно стареене. Затова
сериозното отношение към
тази зона е задължително. 

АКО ИМАТЕ СУХА КОЖА И 
В КАЧЕСТВОТО НА ОВЛАЖНИТЕЛ 
ИЗПОЛЗВАТЕ НАСИТЕНИ С 
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА КРЕМОВЕ, 
ТО СЪЩИТЕ ЩЕ СА ПОДХОДЯЩИ И 
ЗА ДЕЛИКАТНАТА ОБЛАСТ 
ОКОЛО ОЧИТЕ. 

Но на жените с маз-
на кожа ще им се наложи
да използват специализира-
ни средства с всевъзможни
добавки (например с масло
от ший, което е супероме-
котяващо). Козметолозите
препоръчват също и кре-
мове, които съдържат ко-
феин (защитава от външни
дразнители) и антиоксидан-
ти (борят се със свободни-
те радикали).
Ако имате тъмни кръгове

под очите, купете си крем
за около очи със светлоот-
ражателни частици. Той ще
маскира умело последиците
от безсънните нощи.

ВМЕСТО 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Всеки, дори и най-идеал-
ният крем на света, има
ограничен „жизнен“ цикъл.
Когато купувате козмети-
ка, обръщайте внимание не
само на съдържанието нана
кутийките и флаконите, ноно

1НЕЖЕН ЕКСФОЛИИРАЩ КРЕМ С БИОМИНЕРАЛИ И
КРИОЕФЕКТ LUMENE За нормална към суха кожа, ноE

е подходящ и за чувствителна. Не съдържа гранули, акти-

вира микроциркулацията и има мигновен стягащ ефект 

върху кожата на лицето. Нанесете го на мократа изми-

та кожа на лицето и шията. Изчакайте 1 минута. Маса-

жирайте нежно с кръгови движения. Изплакнете с хлад-

ка вода. Използвайте крема 1–2 пъти месечно. Цена за 75 

ml: 19,60 лв.

2Сeрум против бръчки с хмел и зелен чай
Organic elements еf 30 Стимулира естествени-

те възстановителни процеси за заличаване на сле-

дите от стареене. Екстрактите от хмел, зелен

чай, листа от маслиново дърво и лоза са силни ан-

тиоксиданти. Растителният колаген от соя и екс-

трактите от слез и тилчец овлажняват и подсил-

ват структурата на кожата. Ежедневната упо-

треба на серума води до по-гладка и компактна 

кожа с изгладени фини бръчки и свеж вид. Цена за 30 ml: 58 лв.

3МАСКА АНТИБРЪЧКИ DR RENAUD Кремообразна, с видим 

ефект още след първото нанасяне. Съдържа богат коктейл

от растителни екстракти, които ревитализират и премахват

следите от умората – каолин, екстракти от пшеничен заро-

диш, арника, краставица, върба, пъпеш, алое вера, соеви проте-

ини, масла от карите, авокадо и сладък бадем. Морският елас-

тин възстановява еластичността и плътността на кожата. 

Цена за 50 ml: 40,60 лв.

4 DR RENAUD ФИТОИЗБЕЛВАЩ КРЕМ
Уеднаквява тена на кожата, видимо

намалява пигментните петна, успокоя-

ва и омекотява. Депигментиращото и избелващото си действие дъл-

жи на технологичния агент Lumiskin® и фитоизбелващия комплекс от®

потайниче, грозде, къпини и превара. Моменталният блестящ тен се

дължи на специален светлинен коректор. Кремът притежава коприне-

но нежна текстура и свеж релаксиращ аромат. Да се използва всеки

ден – и сутрин, и вечер. Може да се нанася в зоната на околоочния кон-

тур. През деня е желателно „върху“ него да се нанася и слънцезащитен

крем. Цена за 50 ml: 67,20 лв.
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и на срока на годност, из-и н
писан на опаковката. Той пи
започва да тече от дата-
та на производството на 
продукта. Производителите 
маркират своята продукция 
по различен начин, затова 
бъдете бдителни. Понякога 
на етикета има две дати – 
едната е датата на произ-
водство, а другата маркира 
края на срока на годност. 
Западните производители 
използват и повече цифри – 
първата обозначава година-

та на производство, следва
буква, която указва месеца,
а следващото число – деня
от месеца, в който е про-
изведен продуктът.
Съществуват различни

мнения за това, колко вре-
ме трябва да се съхранява
този или онзи продукт.

СМЯТА СЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО 
НА КРЕМОВЕ С UV ФИЛТРИ 
МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖИ НЕ ПОВЕЧЕ 
ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. А КРЕМОВЕТЕ 
ЗА ОКОЛО ОЧИТЕ СЪХРАНЯВАТ 

ПОЛЕЗНИТЕ СИ СВОЙСТВА 
НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ПЕТ МЕСЕЦА.

Не по-дълго от половин
година можете да използ-
вате тоналните кремове и
основите. Истина е, че в
неразпечатан вид козмети-
ката може да се съхранява
и до три години. Но даже
и да ви се струва, че ваши-

ят вълшебен крем продъл-
жава да е вълшебен и след
изтичане на срока му на
годност, това е илюзия! За
да не получите раздразнение
вместо очаквания ефект,
без съжаление го изхвърле-
те на боклука. Предстои ви
покупка на нова козметика,
което, съгласете се, е спе-
циално удоволствие.

Й в б к

Прочит на етикетите
АНТИОКСИДАНТИТЕ, витамините С и Е, екстрактът от зелен чай и ко-

ензимът Q10 защитават кожата от свободни радикали, чиято поява се 

провокира най-вече от вредното действие на слънчевите лъчи. Ако ва-

шият хидратиращ крем съдържа 20 неизвестни съставки, това означава

само едно – концентрацията на антиоксиданти в него е толкова малка,

че може и да не дочакате чудодейния му ефект. 

РЕТИНОЛЪТ е всъщност витамин А, който е незаменим за възстановя-

ване на колагена. А колагенът, както е известно, поддържа тонуса и мла-

достта на кожата. 

АЛФА- И БЕТА-ХИДРОКСИ КИСЕЛИНИ Те са надарени с изглаждащи

свойства. Кремът, който ги съдържа, спокойно може да замени крема с ре-

тинол, който леко изсушава кожата.

ПЕПТИДИТЕ са протеини, поддържащи производството на колаген.

Всъщност положителното въздействие на пептидите върху кожата не 

е доказано до този момент. Както впрочем и негативното им въздейст-

вие. Но дерматолозите предполагат, че даже ако пептидите не възстано-

вяват колагена, те във всеки случай овлажняват епидермиса, което също 

не е лошо!

ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЪТ свързва и задържа водата, от което кожата след

нанасянето на крема става по-мека на пипане. Но е вярно също така, че

именно пропиленгликолът провокира реакции на свръхчувствителност.

IWOSTIN – козметиката, 

която „чувства“
ЧУВСТВИТЕЛНАТА КОЖА, 
Е ВЕЧЕ В БЪЛГАРИЯ
Полската компания „Непентес“ на-
прави сериозна заявка към българ-

я пазар за медицинска козме-
тика. Във „водната“ обстановка 
на басейн „Атама“ (в „Кемпински 
хотел Зографски“) тя предста-
ви пред журналисти и дерматолози 
серията продукти за чувствител-
на кожа Iwostin („Ивостин“).
Дерматологът д-р Гриша Матеев 
обясни проблемите на чувствител-
ната кожа и потвърди,, че поради 
специфичните си нужди тя трябва
да бъде третирана само с проду-
кти, специално разработени за нея.
Мачей Сконечни, медицински дирек-
тор на „Непентес“, разкри под-
робности за продуктовата линия
Iwostin, която е достъпна в Бъл-
гария от пролетта на 2008 г. Тя
включва термална вода Iwostin, 
кубче за миене, хипоалергичен гел 
за миене, овлажняващо тоалетно
мляко, почистващ успокояващ ло-
сион, полумазен крем и нощен крем
с витамини C и Е. Тези витамини 
се съдържат и в интензивно ов-
лажняващите кремове за дехидра-
тирана кожа, които са обогатени
и с олио от макадамиа и с UVA и
UVB филтри. Гелът за очи съдър-
жа комплекс Eyeliss®, чист кофеин
и алантоин. Той намалява отоците

и изсветлява сенките под очите.
Всички продукти с марката 
Iwostin са разработени със съдей-
ствието на специалисти в облас-
тта на дерматологията, козмето-
логията и биотехнологията. Мно-
го от тях са патентовани като
най-нови постижения в сферата на 
дермокозметиката. Продуктите се
препоръчват от Българското дер-
матологично дружество и са дос-
тъпни единствено в аптеките.

Свежест от Fa, 

вдъхновена от природата
Fa създаде нова селекция инова-
тивните дезодоранти – Fa Rice 

Dry, Fa Sensitive, Fa Natural & Pure 

White Tea и Fa Purple Passion. Дезо-
дорантите Fa предлагат 24 часа 
надеждна защита срещу изпотява-
не и дълготрайна свежест както
за мъже, така и за жени. Неж-
ната, дерматологично тествана
формула предпазва и същевремен-
но се грижи за деликатната кожа
под мишниците. Дезодорантите
се предлагат като деоспрей, ролон 
и стик. Продуктите на Fa White 

Tea&Bamboo са вдъхновени от ус-
покояващите свойства на белия 
чай. Съдържат екстракт от бам-

бук и осигуряват чистота и при-
ятна свежест. Съвместими са с
кожата, грижат се за естестве-
ния є баланс и са дерматологично 
тествани. Продуктите от серия-
та Fa White Tea&Bamboo се предла-
гат като душ-гел, деоспрей и ро-
лон. Душ-гелът Fa Natural&Pure 

White Tea&Bamboo e с кристал-
но чиста гел формула с натурален 
екстракт от бял чай и витамини.
Освежава тялото и дава чудесен
старт на деня. Дезодорантът Fa 

Natural&Pure White Tea създава из-
ключително свежо усещане. Пред-
лага се под формата на деоспрей 
и ролон и осигурява 24 часа дълго-
трайна защита.

р
IWOSTINI – козметиката,N ския

Красиви новиниКра н нКраКрар
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ПРОБЛЕМ 1 

СУХА КОСА

Миналата година дадохте всичко
от себе си да защитите кожата си
от слънцето. А косата оставихте
на произвола на съдбата. Не правете
така тази година. За разлика от ко-
жата косата няма свойството да се
самовъзстановява (липсва є защитна
пигментация във вид на загар и дори
на изгаряне). Още след първия кон-
такт с ултравиолета тя губи кон-
трол над себе си и следващите дни,
прекарани на плажа, само влошават
състоянието є. Сухият вятър, пясъ-
кът, морската сол и хлорът са на-
строени агресивно към нея. В резул-
тат даже и старателно обгрижва-

ната коса се „връща“ от лят-
на ваканция суха и без-
жизнена като слама. За
да избегнете това, за-
дължително използвайте

слънцезащитни средства
за косата, докато сте на

плажа. Спрейовете създават
невидим филм по цялата дължи-

на на косъма, регулират ли-
пидния баланс и го защитават 
от дехидратиране. Другите не-
измиващи се средства за защи-
та от UV лъчите (кремове и
гелове) в качеството на бо-
нуси придават допълнителен 
блясък на косата или мо-
кър ефект. Ако косата ви 
е била изложена на слън-
цето без никаква защита,
ще є трябва екстра гри-
жа със средства за ин-
тензивно възстановява-
не (отмиващи се маски 
и пени). Защитена и по 
двата начина, косата ви 
не би трябвало да се бои рябва
от нищо!о!

ПРОБЛЕМ 1

СЕНЧЕСТ БИЗНЕС
ОБЩУВАНЕТО СЪС СЛЪНЦЕТО Е РИСКОВО УДОВОЛСТВИЕ, ОТ КОЕТО, 
УБЕДЕНИ СМЕ, НЯМА ДА СЕ ОТКАЖЕТЕ И ТАЗИ ГОДИНА. 
НО ПОНЕ БЪДЕТЕ ПО-ПРЕДПАЗЛИВИ, ЗА ДА НЕ ВИ СЕ НАЛАГА 
СЛЕД ОТПУСКАТА ДА СЕ КРИЕТЕ ОТ ХОРАТА 
ЗА ТАЕН РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН КУРС В СПА ЦЕНТРОВЕТЕ.

VITALITY’S предпазващо 
S

и възстановяващо олио за коса с авокадо и серамиди 
с UV филтри.Образуват защита върху всеки 

един косъм. (Цена за 100 ml: 21,00 лв.)
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ПРОБЛЕМ 2

ОБЕЗВОДНЕНА 
КОЖА

шението – дълбо-
идратация. За да
езупречна кожата
ено през лятото),
є нужни не само

слънцезащитни средства, но и по-ин-
тензивна грижа. От нивото на влаж-
ност зависи външният є вид. Под въз-
действие на агресивните фактори от
външната среда настъпват процес на
дехидратация (по-просто казано, обез-
водняване). Тази неприятност (за раз-
лика от изгарянията на неподготвена-
та за слънцето кожа) ви грози през
цялата отпуска. Първо пътешествие-
то със самолет (и даже с влак) про-
вокира обезводняване, затова на път
си носете задължително овлажняващ
крем и термална вода. Като се добе-
рете до мястото за летуване, намере-
те време за хидратираща маска. После
– плажът. UV лъчите карат кожата
активно да губи влага. Способността
є да задържа водата също намалява.
Обезводненото лице губи сиянието си.
По него признаците на преждевремен-
ното стареене са много по-видими.
Като се върнете от отпуска, вед-

нага предприемете интензивни овлаж-
няващи процедури в beauty салон. Ре-
лаксиращият масаж на лицето и ши-
ята, както и пилинг продуктите на
основата на екстракт от слънчогле-
дови семки ще почистят перфектно
мъртвите рогови клетки, ще подо-
брят дренажа и дишането на тъкани-
те. Това обаче не е пълният списък
с възстановяващи „удоволствия“. По-
питайте вашия козметик какво още
да направите.

ПРОБЛЕМ 3

СЛЪНЧЕВО ИЗГАРЯНЕ

Най-ефективното средство срещу
слънчевите изгаряния е предпазливост-
та. Излагайте се на слънце без фанати-
зъм и увеличавайте слънчевата „доза“

постепенно. Системно използвайте пра-
вилно подбрани слънцезащитни сред-
ства, съобразени с вашия фототип и с 
мястото за отдих. Стойте на плажа 
само от 7.00 до 10.00 ч. сутрин и след 
17.00 ч. вечер. В периода на максимал-
на активност на слънцето можете да 
изгорите даже и за 10 минути! Често 
си правете тест „излишно слънце“– на-
тиснете силно с палец рамото си. Ако 
върху кожата остане ярък бял отпеча-
тък, веднага си тръгвайте от плажа.
Слънчевото изгаряне се проявява със 

зачервяване на кожата (с различна яр-
кост), отоци и хиперпигментации. В 
тежките случаи могат да се появят 
мехури, болка и даже висока темпера-
тура. В момента на изгарянето иму-
нитетът рязко отслабва, всички ор-
гани и системи на организма изпит-
ват огромно натоварване.
Най-опасни са последствията: увреж-

дането на клетъчните структури и 
на ДНК води до преждевременно ста-
реене на кожата и повишава риска от 
рак на кожата. 
Ако изгарянето е леко, вземете хла-

ден душ, а след това нанесете успо-
ояващо средство 
а след слънце. 
Ако изгарянето е 
т средна степен, 
аправете хладни 
мпреси на засег-
тите участъци 
противовъзпали-

елни, съдотони-
ращи обезболява-
екстракти от 

ен и лайка. Сме-
те често ком-
сите. Купете си 
аптеката ме-

нска козметика 
ив слънчеви из-
ия, съдържаща 
енол. И не си 

показвайте носа на слънце, докато ле-
кувате изгарянето. 
Слънчевите изгаряния от най-висока 

степен обикновено напомнят за себе 
си с неприятните последици, които 
оставят в по-зряла възраст. Не ги 
допускайте най-малкото защото ни-
кой не обича да му напомнят за ннещо 
минало. Минало–заминало.

КАКВО НОВО ПОД СЛЪНЦЕТО 
ПРОТИВ СЛЪНЦЕТО?

GARNIER НИ ЗАРАДВА 
СЪС СЕРИЯТА AMBRE SOLAIRE

Пълната гама Ambre Solaire 

Clear Protect включва слън-

цезащитни продукти, про-

дукти за след слънце, брон-

занти и автобронзанти.

Всички гарантират фо-

тостабилна защита как-

то от UVB, така и от UVA

лъчите. Формулата съдър-

жа кактусови нутрифлавони и витамин Е, подо-

бряващи хидратацията.  Най-удобен за нанася-

не е защитеният спрей Clear Protect – първиятt

100% прозрачен продукт с високотехнологични

фотостабилни UVA и UVB филтри. Немазната му

и нелепнеща формула попива моментално. След 

нанасянето му по тялото не остават бели следи.

 За дамите, които ще прекарат цялото лято 

в градски условия, горещо препоръчваме крема 

за лице със слънцезащитен фактор SPF 15 – на-

деждна защита за по-деликатната и по-тънка 

кожа на лицето. Освен това предпазва от преж-

девременно стареене и от появата на старче-

ски петна.

Съветът на специалистите от Garnier е да из-r

ползвате продукти със слънцезащитен фактор 

минимум SPF 30 (за децата) и минимум SPF 20

(за възрастните).

CARROTEN SUMMER SHINE С КАКАО
Това е нова линия проду-

кти за постепенно при-

добиване на тен с екс-

тракт от какао. Уникал-

ната гама се състои от: 

 Автобронзиращо мля-

ко за лице и тяло – за 

онези, които искат не-

забавен, естествен за-

гар без излагане на слънце.  Мляко за тяло за

постепенно придобиване на тен – с негова по-

мощ ще се сдобиете с лек, естествен тен и ще

поддържате кожата си подхранена и освежена.

 Кремът за лице за постепенно придобива-

не на тен придава лек, равномерен и естествен

тен на лицето и допълнително овлажнява. Проду-

ктите са с кадифена, немазна текстура, която

позволява лесното им нанасяне и бързото им по-

пиване в кожата.

ЗА СЛЕД ТОВА
 Спрей за след слънце на Deborah

e охлаждаща, освежаваща емул-

сия, която успокоява кожата

след излагане на слънце. Из-

съхва мигновено. Успокоя-

ващото и възстановяващо-

то му действие се дължи

на екстрактите от среди-

земноморски храст (Capparis

spinosa) и на екстракта от 

кактус с Revitalin BT®TT . Под-

ходящ е и за нежната зона на

околоочния контур.  Възстановя-

ващ крем за след слънце против стареене на

Deborah е с дълготрайно овлажняващо действие. 

Прави кожата мека, гладка и свежа благодарение 

на екстракта от средиземноморски храст. Дери-

ватите от маслиново масло помагат за макси-

мизиране на тена и за освежаване на кожата.

СЛЪНЧЕВИ 
НОВИНИ

ПП
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Силен слънцезащитен крем SPF 50 на ERICSON 
LABORATOIRE С пантенол, екстракт от алое вераE
и лайка. Съдържа UVA/UVB филтри (SPF 50). Подхо-

дящ за всеки тип кожа, както и за деца. (Цена за 50 ml: 

54,00 лв.)
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Силен слънцезащитен крем SPF
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Нотиват на много
жени. Направете си екс-
перимент, за да се убеди-
те, че казваме истината. 
Да, в първия момент може 
и да се стреснете, защо-
то не сте свикнали да 
се виждате гримирана по 
този начин. Но през лято-
то ярката палитра на ма-
киажа ще ви направи све-
жа като плод.

г р и м

е е вярно, че
сочните, насите-
ни цветове не 
отиват на много

ЯРКОСТ

1. Коректор и златисти сенки
Тонът върху кожата трябва да бъде идеално равен.в

Коректорът, нанесен под очите, ще маскира малки-

те дефекти. Върху горните клепачи нанесете зла-

тисти сенки.

2. Молив за вежди
Използвайте го в цвят, максимално близък до

естествения цвят на косъмчетата на вежди-

те. Контрастно изрисуваните вежди състаря-

ват! И не се опитвайте да „нарисувате“ нова

форма на веждите, следвайте и коригирайте

съвсем малко естествената.

3. Нанасяме пудрата
Направете това с помощта на гъста голяма 

четка. Цвета на пудрата съобразете с цвета на

тена на лицето – тон в тон. Ако смятате, че ко-

жата ви е прекалено бяла, можете да изберете

пудра, която е с един тон малко по-тъмна от цве-цв

та на лицето. Старайте се да няма граница меж-меж-

ду тона на кожата на шията и този на лицетоо.
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DERMACOL MAKE-UP COVER 
Легендарният силно покривен фон дьо тен 

ще ви осигури перфектно покритие на 

всичко, за което можете да си помислите:

кръгове под очите, пъпчици, петна и т.н.

Хипоалергенен, водоустойчив, с интензивна 

UV защита (SPF 30), DERMACOL MAKE-UP 

COVER e невидимо оръжие в борбата срещу R

кожните недостатъци. Може да играе ус-

пешно ролята на основен грим – нанесен в

малки количества на тънък слой, той скри-

ва недостатъците и изравнява тена на ко-

жата. Незаменим е и с качествата си на 

коректор – за покриване само на определе-

ни недостатъци. 

Благодарение на състава си той е устой-

чив дори и към морската вода. Разрабо-

тен в осем цветни нюанса, стои прекрас-

но и гарантира безупречен грим. Идеално 

средство за професионален грим – при 

фотосесии, филмови снимки или където 

настроението ви отведе!

Официален вносител „Ралица“ ООД:

1463 София, ул. „Хан Аспарух“ 35

тел. 02/ 980 33 15,

факс 02/980 48 99

e-mail: dinpg@techno-link.com

4. А сега – ружът
Четката за нанасяне на руж се различава

от четката за нанасяне на пудра по това,

че е по-широка и по-плоска. Нанесете ружа

върху скулите, като моделирате овала на

лицето. Вместо руж можете да се възполз-

вате от пудра, която имитира загар – чу-

десен вариант за лятото!

5. Лилави клепачи
и нанесете с помощта на ап-Добре е да ги

ай-добре – така, както пра-ликатор, а на

стите – с плътна, малка че-вят визажис

чнете нанасянето от средататчица. Започ

и изтеглете цвят и малко извънна клепача и

ъгъл. Но не напластявайте сен-външния му 

о под веждите. Това е демоде.ките чак до

една малка разделителна линия.Оставете 

6. Бели сенки
За да се получи ефектът мраморор-

на кожа, нанесете малко бели сенкки 

за очи под долните клепачи, близо до 

външните ъгли на очите, но не допуус-

кайте резки преходи. Разнесете ддо-

бре бялото. След това нанесете ббели 

сенки и точно под веждите. Размааже-

те ги добре, за да се слеят естесттве-

но с лилавите. Накрая нанесете сппира-

ла на мигллите.

7. Контуриране на устните
Само моливът за устни може да а попречи на черви-

лото или блясъка за устни да сее разтекат. Освен 

това с негова помощ можете дда коригирате фор-

мата и дебелината на устнитее. Нанесете конту-

ра малко над естествения, аако искате устните 

ви да изглеждат по-пухкави. Изберете цвета на 

контура да е в тон с червилотто, иначе ще изглеж-

да неесттествено и смешно.

8. Червило 
или блясък
За през лятото е по-добре да

предпочетете средство, което

има „влажен“ блясък. Течните глан-

цови червила са идеални за случая.

Може да нанесете и матово чер-

вило, на задължително трябва да

го запечатате с прозрачен гланц. 

Най-лесно червилото се нанася с

помощта на четка. Така ще бъде-

те по-точни и няма да излезете

извън очертания контур.

DERMACOL MAKE UP COVER

035035



ф р и з ь о р с к и  с а л о н

Монката

Нора Кали

ЦециМарин Хубенов–

Мърфи

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.

ЧЕТИРИ ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯ 
ЗА ПАРТИ

П
овечето жени мислят, че прическата за парти тряб-
ва да бъде невероятно сложна. Не! Ако я „подкрепи-
те“ с правилно избраните аксесоари и грим, тя ще из-
глежда неотразима, дори и да е най-обикновена и лес-

на за правене.

ПОЧТИ КЛАСИКА

а грима на очите.ССлСлСлСССССССССССССССССССССС ожожожететете ее акакакцеццеентнтнтнтнт ннн наааа
ите в тон! Еле-ИзИ бебеббеб реререеррр тетететее а а ааксксксксесесесесесоаоаооаоариририри
т кок е най-подхо-гаагагаааааааантнтнтнтнтнтнтнтнннннтннн но ннебебебе ререр жнжнжжнжнжнияияияи т
на вечерно появя-дядядяядядяядядяящ щ щ щщ за тттозози и и стстиилилилиилили    

ичури се закрепватваваааванененен . . ППППоП -къъсъситите е е ккикикикикикикк
под самия кок.с „н„н„н„нневевевевиидидимии“и“ фибибибиби и

СТИЛНО!
Безпогрешен вариант заза д дда-а-аа

мите с точен, чист овавав л л нан  
лицето и правилни чееееертрттртр и и и и е е

гладката прическа. Опашшкшкшкаттататата а а аа
може да е вързана с кркрк ассссивививви  

ластик по-високо (тип коконснсскакака 
опашка) или пък косаттат  дда а е е е

пригладена силно назад нна а пъпът т т
и хваната с красива шннола нааааааа 
тила. В този случай аксееесосоарара ии---------

те и гримът не бива дададада бб  ъъъъ-ъ--------
дат крещящи, защото няяяямамамаа д д д дддааааа аааааааааааа 
съо ве с ва а ри еесскакакаакатттааа......съответстват на причеесесесскакакаакататататтааааааааааааааа............

БелаБелаБелаБелаБелБеллала, б, , брбрбрбрброойой 6ой 6й 6й 6й 6й 6оой  (12 (12 (124), 4), )4), 202220202000000080808008088808088082002020200000000000880800880800000000800008888808082000000008808008008200800000888088008002000800888088200008008080888888200000008888880080000088888800800800000080808888808008000808088088808080080080000000008880008008000008808820080000000000008082008000008888820000000808088882000008088880088836



0370370303737



Иновации от Shauma
За жени, които страдат от цъф-

тящи краища и 
чуплива коса, се-

рията Schauma масла и
интензивна грижа пред-
лага идеалното реше-
ние. С формула, коя-
то съдържа нату-
рално масло от 
макадамия, чупли-
вата коса получа-
ва интензивна гри-
жа и бива подхра-
нена моментално,
за да заблести от-
ново. Маслото от
макадамия прониква 
дълбоко в струк-
турата на косъма, 
заздравявайки коса-
та от вътре на-

вън. Цъфтящите краища оста-
ват в миналото, а косата изглеж-
да здрава и създава фантастич-
но усещане. 
Серията Schauma масла и интен-
зивна грижа се грижи за красива-
та коса със следните продукти:
шампоан, балсам, маска и флуид.

auma представя още серия про-
дукти грижа за коса специално за
мъже – Schauma двоен ефект про-
тив косопад и пърхот. Създаден да
се справи с два от най-важните 
проблеми на мъжката коса, това 
е първият шампоан, който ефек-
тивно се бори с пърхота и косо-
пада едновременно. Перфектна за
ежедневна употреба, иновативна-
та формула съчетава климбацол 
със стимулиращия корените пан-
толактон, за да спре пърхота и 
косопада.

Колекция Wellaton Mineral 
Вдъхновена от скритите съкрови-
ща, извлечени от недрата на земя-
та, новата минерална тенденция
преработва тези скрити скъпоцен-
ни камъни в духа на новата и из-
искана визия. Колекцията Wellaton 

Mineral набляга на наситения цвят 
и допринася за многотоналния бля-
сък в косата ви чрез 5 нови ню-
анса: 5/46 аметистова долина, 5/73 
опушен кварц, 6/35 блещукащ опал, 
7/43 бакърен залив, 11/7 златен пя-
съчник.
Wellaton е перфектният избор за 
елегантните дами, които обичат

естествения
стил и ис-
кат да изглеж-
дат толкова 
млади, колко-
то се чувст-
ват. Уникал-
ната комбина-
ция от цвет-
ни пигменти 
на крем-боя-
та за коса и
есенцията от
кокосова пал-
ма допринасят
за постигане-
то на красив,
свеж цвят и
блестящ, здрав 
косъм. В съ-
щото време 

на косата е осигурена и UV защи-
та. Препоръчителна цена: 6,28 лв.

C-THRU Pearl Garden
C-THRU продължава традицията
на изкусителните аромати с лан-
сирането на една нова перла в се-
рията си от чувствени и изящни 
аромати. Pearl Garden е най-нови-
ят аромат на C-THRU, който теUU

кара да се пристрастиш към него
с уникалното изобилие от цветни 
нотки. Както подсказва името му,
ароматът е вдъхновен от разкоша

на перлите, който в комбинация
с екзотични цветя създава усеща-
нето за очарователна невинност
и пленяваща съблазън. Опаковката 
е елегантна, обагрена с екзотични 
цветя и перли. Новият аромат е
букет от плодове и цветя с леко
дървесно мускусна нотка. Излъчва 
чистота и ефирност.

Красиви новиниКра н нКраКрар
Иновации от И Shauma Sch

р

�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 36в в

ВАЖНО!
На бул. „България“ 1 (партер) отвори врати новият модерен са-
лон на Марин Хубенов-Мърфи, който ще предлага фризьорство, 
козметика, маникюр и педикюр. Апаратурата „Дермосоник“, с 
която е оборудван салонът, елиминира най-успешно целулит, а 
козметичните продукти за домашно ползване, както и професи-
оналните продукти, с които ще работят стилистите и козме-
тиците, са на световно ниво, с доказано качество.

ПЛИТКА

ива шията и Пррррредедедедеде ииииимимимимимиммммммимиммиммииммми стстстс вововововов тотооо ннаа ттттатттатаататттааттт ззизи пппприррриририиирииириииииририр ччччеччччччччччччч сккаа еее,ее,е,е,е,е,,,,е,, ч ч чч чччччччее ееее ееееееее е оооооооототоооооототооооооооотткркркркркркркркркркркркркррррррррииииииииииииииииииииииииииииииииииии
ррр елегантност,рарар ммеммеменнннннннненееееееееееннеененеттттттттттетететттттт  ии пппприририидаддд ваа нннннннннннннннннннна аааааааа а аааааааааа дададаададаадаааадададаадааададаааддаадд ммамамамамамммммммммамматататататататататт еее ееееддднднднднднднддд а а осособбобеенннннннннннаааааааааааааааа а

истократична-какакакакакаак ттотототт   ннннннннаа а а а ббабааббб лелериририр нананаан . .. ОсОсОссООссОсОсОсссОссссО вевеен ннн тттттттототтоттттттттт ваававава ннн ннапаапомомнянян  ззза а аа арарарарарраррарараррарарарарарарарра ииииииииииии
твена, ако ко-тта сссссссааааалалллллллллалаллллоооононононооноо нннннннннонооооооонн ссттс . ПлППлитититкакаккакакааааакакакакаакаакаааататттаттатататататтатаатаааатттататаатаатаа м м мм    мммм ожожожожооже е и и дадада е е еее и и и изкзкзкусусусусусусусусуссусусссссттттттттттттттттт

сата ви е прекалено къса и не позволява сплитане. Ако
събитието, по повод на което я правите, позволява, мо-
жете да боядисате част от изкуствената плитка в цве-
та на сенките, които сте нанесли върху клепачите. На
тази прическа отиват само стилни бижута.р утази прическа отиват само стилни бижута.

ЕСТЕСТВЕНО

Ако ви се иска да изглеждате по-разкрепостени, просто навийте 
косата на ролки, после я срешете с пръсти и фиксирайте някои р ррррррр ффффффффффф р
кичури с гел. ММММаалклкл ототтттттоооооооооо  кккккккккоколилиллиииииииееееее ееееееее еееее ееееееее е ее е е отототоотототттттоттттотлилилллилиииииллиличччччччччечечееееччччченннннннн ннн ннннн акакакакакакаккккакккакакакакссссесссессесеесеееееееессссессееееесосососососососооооаарараарарарааааарррррарарарарарррррррррр в в вв вв вввв вв  тттттттттттттт  ттттозозозозози и и и слссллслучучучучучуччучу айай.кичури с гел. МММааллкотототтттоооооо о ккккококкккокк ллилиииииеееееееее е ее ееее ее е е ееееееееее ее е еее ототототототоотототоотототооттоотоооооооотлилилилилилилиличчечечечечечечеееееччеечеччечеечеен нн н нн нн нннннннн акакакакакакакккакакаккккккакакккксесесесесесеесссссессессессеесссососооооооссоооосоарарараррарарарарараааа  вввввв вв в вв вв вввв  ттттт  тт т тттозози и слс учучучучай..
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З
ащо се появява, как може да се
избегне и как се лекува, са въ-
проси, които са занимавали зъ-
болекарите от древността. Има

свидетелства, че още в древен Еги-
пет са използвали златни пломби, ко-
ронки и шини за лечение на увреде-
ни зъби, но никой и до днес не може
да обясни напълно появата на кариеса.
Теориите за развитието му са мно-
го, но понеже процесът е много бавен
и никой още не е влязъл в устата на
пациент, за да го проследи детайлно,
генезисът на кариеса още си остава
не съвсем ясен. Сигурни са обаче ня-
колко факта:
 ОПРЕДЕЛЯЩА ЗА РАЗВИТИЕТО НА 

КАРИЕС Е ЗДРАВИНАТА НА ЕМАЙ-
ЛА. Тя също зависи от много фак-
тори, но най-важните са наследстве-
ността, храненето на детето и при-
емането на достатъчно флуор.
Гените, които наследяваме от ро-

дителите си, имат значение за това,
как ще се изградят зъбите ни, как-
ва форма ще имат, как ще се под-
редят.
Храненето на детето, и то още

вътреутробното хранене, е много ва-
жен момент за развитието на целия
организъм и в частност на зъбите.

КАЛЦИЯТ, БЕЛТЪЧИНИТЕ И ВИТАМИНИТЕ

СА НЕОБХОДИМИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 
ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЙ-ТВЪРДАТА 
ЧОВЕШКА ТЪКАН – ЗЪБНИЯ ЕМАЙЛ.

Флуорната профилактика и на май-
ката, и на детето е също важен мо-
мент, но поради голямата опасност
от предозиране на този микроелемент
по света все по-рядко се прилага ор-
ганизирано приемане на флуорни табле-
ти от децата, както в близкото ми-
нало. 

Колко флуор?
Той се свързва с калция в зъбите и образува

най-издръжливия на киселини кристал в човеш-

кото тяло. Флуор приемаме с храната, мине-

ралните води и с пастите за зъби. Рядко се на-

лага допълнителен прием, който трябва да е 

дозиран и назначен от лекар по дентална меди-

цина, както е новата титла на

всички зъболекари в EU.

 ВАЖНА ЗА ЗДРАВЕТО 
НА ЗЪБИТЕ Е СРЕДАТА, 
В КОЯТО ТЕ СЕ НАМИРАТ.
Колкото по-дълго храната
стои залепнала по зъбите след 
хранене, толкова повече кисели-
ни ще действат върху зъба, за-
щото микробите са способни да
превърнат всяка храна в киселина. 
Най-лесно това става с въглехидра-
тите. Всичко сладко и тестено се
превръща за минути в киселини, ата-
куващи емайла.

ПРОСТИТЕ ВЪГЛЕХИДРАТИ КАТО ЗАХАРТА СА

ВРЕДНИ, ЗАЩОТО МНОГО БЪРЗО СЕ ПРЕВРЪЩАТ

В КИСЕЛИНИ, А СЛОЖНИТЕ КАТО ТЕСТОТО –
ЗАЩОТО ТРУДНО СЕ ОТМИВАТ И МНОГО

ДЪЛГО СЕ РАЗГРАЖДАТ ДО КИСЕЛИНИ.

Затова културата на хранене и ми-
енето на зъбите са толкова важни. 
Слюнката постоянно мие зъбите, 
като по този начин ги чисти и ги 
снабдява с калций и с други микрое-
лементи. Затова дъвченето на дъвка 
е полезно – то стимулира отделяне-
то на слюнка и механично чисти зъ-
бите. Но е вредно след 15-ата мину-
та, защото уврежда ставите на до-
лната челюст, а от дъвката слюнка-
та става бедна на минерали и вместо 
да доставя, започва да извлича калций. 
По-просто казано, дъвка трябва да се 
дъвче, докато престане да е сладка.
 МИКРОБИТЕ. Има теория, обясня-

ваща развитието на кариеса като ин-
фекция, провокирана от микроби. Тя 
не е лишена от логика, защото, ако 
нямаше микроби, нямаше да има и ка-
риеси. 

ЗА ЖАЛОСТ НЯМА ПОЛЕЗНИ И ВРЕДНИ БАКТЕ-
РИИ – ВСИЧКИ НОСЯТ ВИНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА

КАРИЕСА, НО ИМА ТАКИВА, КОИТО СА ОСОБЕ-

НО ОПАСНИ.

Това са микроби, способни за минути
да образуват огромно количество ки-
селини от захарта. Техният основен
враг са редовното миене на зъбите
и използването на вода за уста, ко-
ято съдържа съставки, убиващи ми-
кробите.
Освен поддържането на устна хиги-

ена е важно и редовно да посещавате
своя зъболекар. Защото само той може
да открие кариеса рано. Днес вече
има методи за лечение на ранен кари-
ес без пилене на зъбите и без поста-
вяне на пломби. За тях ще ви инфор-
мирам по-подробно в следващия брой
на „Бела“.

Д-р Цветан

ПЕШЕВ,

стоматолог

Кариесът

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

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

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

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

№89, вх. „Б“, ет. 1. Дано да ви е наблизо!
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С
лучило се през зима-
та. 40-годишният Бо-
рис легнал на лег-
ло от силна просту-

да. „Лежах седмица, но ня-
маше и следа от оздравява-
не“ – разказва той. Мъчила 
го жажда, пиел много вода 
и по 8 пъти на нощ ставал 
до тоалетната. „След това 
се появи силен световър-
теж, стана ми трудно да 
се концентрирам, почувст-
вах се като парцал...“
На Борис не му и хрумнало 

да отиде на лекар, надявал 
се, че болестта ще мине 
от само себе си. Лекаря по-
викала жена му. А той ус-
тановил мрачната диагноза 
– диабет I степен. Просту-
дата била „пробила“ защи-
тата на имунната систе-
ма, което на свой ред пони-
жило нивото на инсулин в 
организма на Борис практи-
чески до нула. „Сега по три 
пъти на ден ми се налага 
да си инжектирам мускулно 
инсулин. Имах късмет, че 
докторите веднага откриха 
диабета, а не по-късно, кое-
то ми спести поне сърдеч-
носъдови заболявания. Благо-
дарен съм на грижовната си 
жена“ – споделя Борис. 
За много мъже

ЗДРАВЕТО Е 
НА ПОСЛЕДНО МЯСТО 

в списъка с приоритетите. 
А после на техните жени 

им се налага да носят обя-
да в леглото на болния и да
обикалят аптеките за разни
редки лекарства. Ако не е
престанал да се движи или
да диша, мъжът не търси
лекарска помощ. Е, има и
изключения, но те са малко.

Много Адамовци дори не по-
дозират, че живеят с теж-
ки хронични заболявания.
Високото кръвно наляга-
не, сърдечната недостатъч-
ност, артритът, диабетът
и ракът са най-разпростра-
нените болести сред мъже-

те над 35-годишна възраст.

НАЙ-ТРУДНОТО ПРЕПЯТСТВИЕ В
БОРБАТА С МЪЖКИТЕ БОЛЕСТИ СА 
САМИТЕ МЪЖЕ – ЕДИНОДУШНИ СА 
ЛЕКАРИТЕ. В МЪЖКИТЕ ПРЕДСТА-
ВИ ПРОФИЛАКТИКАТА Е ТЕРМИН ОТ 
НАУЧНАТА ФАНТАСТИКА.

Но надежда винаги има. И
тя се нарича жена.
Добре ще е, ако успеете

спокойно, без да нервничите,
да обсъдите с мъжа си пол-
зите от грижата за здра-
вето. Не забравяйте оба-
че, че най-важен е личният
пример. Ако вие самата не
сте ходили на профилакти-
чен преглед от 1 година, то
навярно този разговор ще
приключи със скандал. Ста-
тистиката сочи, че мъже-
те, чиито жени са успели
да се откажат от тютю-
нопушенето, в болшинство-
то от случаите също за-
гърбват вредния навик.
Естествено, има и друг

вид мотивации. Предлагаме
ви ефективни, но най-ва-
жното, проверени методи,
които ще ви помогнат да
повлияете... здравословно на
своя съпруг.

ЗАЕДНО С НЕГО

Немарливото отношение
към здравето прави мъже-
те по-нежизнеспособни от
жените.

СРЕДНАТА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НАНА

МЪЖКИЯ ЖИВОТ Е 68,8 ГОДИНИ, НИ, 

ч и ч о  Д о к т о р

НЕГОВОТО ЗДРАВЕ –
ВАШЕ СПОКОЙСТВИЕ

Д , ДКАК ДА НАПРАВИМ ТАКА, ЧЕ ЛЮБИМИЯТ МЪЖ ДА СЕ 
ПОДДЪРЖА ВЪВ ФОРМА И ДА СЕ ГРИЖИ ЗА СВОЕТО ЗДРАВЕ,

БЕЗ ДА МУ НАПОМНЯМЕ

ДЕПРЕСИЯ

ВИСОКО КРЪВНО 
НАЛЯГАНЕ

АДЕНОМА 
НА ПРОСТАТАТА

ПОДОЗРИТЕЛНИ 
БЕНКИ

ВИСОКО НИВО 
НА ЗАХАР В КРЪВТА

БИРЕНО КОРЕМЧЕ

ПОВИШЕНО НИВО 
НА ХОЛЕСТЕРОЛА

Бела, брой 6 (124), 200842
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Цитирайте това на съпру-Ц
га си, ако се опъва да ходи 
на лекар. 
Как да го убедите да по-

сещава по-често лекарския 
кабинет? Предложете му да 
го правите в тандем – дру-
гата седмица да отидете 
до поликлиниката и да си 
пуснете изследвания. Пове-
чето здравословни проблеми 
са общи и за двата пола – 
и мъжете, и жените тряб-
ва да се грижат за сърцето 
си, както и с риска от по-
явата на диабет, рак, осте-
опороза или депресия.

ВЕРНИЯТ ТОН: „Искам да 

проверя кръвното си наляга-

не и нивото на холестерол в 

кръвта си. Мога да те взема

със себе си.“ Така той ще се “

съгласи по-охотно да дой-
де с вас до лекаря, вмес-
то ако му „заповядате“ да
посети лекарския кабинет
съвсем сам.

ОПАСНИ СИМПТОМИ

Женските списания са пъл-
ни със здравна информация
и е съвсем нормално жените
да са по-наясно за симптоми-
те на някои заболявания от
мъжете. Запомнете обаче
едно – изразявайте своето
безпокойство, но в никакъв
случай не ругайте и не обви-
нявайте мъжа до себе си, че
е сляп за опасностите, кои-
то го грозят. И не му запис-
вайте час при лекар, ако той
сам не ви е помолил за тази
„услуга“. Повечето мъже реа-
гират зле на натиск.
Докато той размисля, се 

информирайте към какъв
точно лекар е добре да се
обърнете, какви точно из-
следвания ще трябва да се
направят. След това му раз-
кажете всичко това и му
дайте да разбере, че може
да разчита на вас като на
„човека по поддръжката“. 
Кои признаци трябва да 

са повод за притеснение от
ваша страна?
Честото главоболие, по-

вишеното кръвно налягане,
системното безсъние, по-
стоянната жажда и гадене.
За предупредителни сигнали
лекарите смятат още:

 Дебел корем Той може да
е симптом за нарушена об-
мяна на веществата, която
на свой ред пък провокира
диабет, сърдечносъдово за-
боляване, а в редки случаи
– и рак. 

 Слабост и раздразнител-

ност Тези симптоми могат 
да загатват за депресия.
Към тях спокойно може да
причислите още честите
гневни изблици и хронична-
та умора.

 Проблеми с ерекцията и/

Сексът – „здравен“ 
приоритет
Мъжете се притесняват най-мно-

го, ако в леглото нещо не е как-

то трябва. 1/3 от българските 

мъже на възраст между 18 и 65 го-

дини признават, че са имали про-

блеми с ерекцията поне веднъж в

сексуалния си живот. А 12,8% – по-

вече от веднъж. За жалост едва

2,8% от тях са се консултирали с

лекар. Изненадващо е, че повече

от 60% от мъжете, които са има-

ли затруднения с ерекцията, са

споделили това с партньорките

си, а само 8,1% са го коментира-

ли с приятели. Пренебрежим е бро-

ят на Адамовците, които твър-

дят, че биха се консултирали с ле-

кар, въпреки че са имали проблем

с ерекцията – едва 9%. 44,4% раз-

читат на лекарствено средство, 

което може да прекрати смуще-

нията с ерекцията и либидото, но

едва 13,5% са склонни да предпри-

емат действия и да закупят ме-

дикамент, който би могъл да им

помогне.

С тази статистика „Бела“ се сдо-

би от фармацевтична компания 

„Валмарк“. Според сексолога доц.

Бостанджиев приемането на сред-

ства с дълготраен ефект, като 

представения наскоро на пазара у 

нас продукт „Пермен“, е отлична

алтернатива за дългосрочно подо-

бряване на сексуалното предста-

вяне на мъжа: „Ключът към успеха 

са продължителността на прие-

ма и изборът на продукт, който да

няма странични действия, да ком-

бинира различни, доказано ефек-

тивни съставки като жен-шен,

трабузан и L-аргинин и, разбира

се, добрата партньорка“ – комен-

тира доц. Бостанджиев.

04304040434343333



Тройна сила за тялото
Приемате ли достатъчно калций, 
магнезий и цинк? По-вероятно е
отговорът да е „не“. Един от
най-важните за човешкия органи-
зъм минерал е калцият. Недоста-
тъчното му количество води до
чупливост на ноктите, влошава-
не на здравословното състояние 
на косите и зъбите, изтъняване 

теж на косата, а при же-
ните в менопауза – до увеличава-
не на риска от развитие на ос-
теопороза. За нормалното функ-
циониране на мускулите и нервна-
та система организмът се нуж-
дае от магнезий. Редовното му 
приемане съдейства за понижаване
на нервното напрежение и по-го-
ляма устойчивост на стрес. Цин-
кът действа ефективно срещу

неприятното омазняване на кожа-
та и косата и подпомага лечени-
ето на акне.
„КАЛМАЦИН“ е изключителна 
комбинация от три жизнено необ-
ходими за човешкото тяло мине-
рала, тъй като калцият не може 
да бъде вграден в костната тъкан
без наличието на магнезий и цинк.
Атакувайте вашите проблемни 
зони само с 1–2 таблетки дневно.

др
йй

и цъфт

Здравни новиниЗдра н н ндрадрадр

или отсъствието на либидо

Това се случва най-често с То
мъжете на възраст между 
35 до 50 години. Заради по-
ниженото ниво на тестос-
терона.

ВЕРНИЯТ ТОН: „Опася-

вам се, че нещо не е наред. За 

да сме спокойни и двамата, 

предлагам да отидем на ле-

кар... Мъжете сте толкова 

уязвими същества.“

Това изказване няма да 
рани мъжкото му достойн-
ство. Няма да е излишно, 
ако приведете още няколко 
аргумента, но избягвайте 
откровената критика. Ако 
продължава да не ви обръща 
внимание, тогава извадете 
по-силен коз: „Ако продължа-

ваш в този дух, ще се отдале-

чим един от друг, а това вече 

не се лекува лесно.“

СПОРТ И ДИЕТА

Първо вие трябва да за-
почнете да водите здраво-
словен начин на живот, но 
без фанатизъм. Твърде ве-
роятно е и мъжът ви да се 
включи по-сетне в здраво-
словния ви режим.
Мъжката лакомия рядко 

може да бъде заситена – той 
обича да си похапва вкусно и 
по много. Такава е природата 
на повечето представители 
на силния пол. Сега да се 
обърнем към статистиката: 
67% от мъжете са с наднор-
мено тегло. Как да внуши-
те на вашия съпруг или при-
ятел, че е дошъл моментът 
да влезе във форма? Трябва 
му силна мотивация, за да се 
захване да топи биреното си 

избере, поддържайте го в ре-
шението му да спортува. Той
се нуждае от вашето внима-
ние, заинтересуваност за ус-
пехите му и от одобрение-
то ви. Иначе бързо ще за-
гърби идеята да се занимава
със спорт.

може да устои на пърже-
ните картофи и бирата и
с камшик не можете да го
вкарате в спортната зала,
ще ви се наложи сама да за-
почнете да водите нов на-
чин на живот.

ВЕРНИЯТ ТОН: Впрочем

да се говори. Само с личния
си пример ще можете да го
убедите да живее и да се
храни по-здравословно. Не се
опитвайте да го контролира-
те. Дайте му свобода, защо-
то човек прави добре самосамо
онова, което му се правии.

коремче. Който и спорт да Ако любимият ви мъж не тук няма много-много какво

НЕГОВИТЕ ЗОНИ НА РИСК

На мъжете над 40-годишна възраст спе-
циалистите горещо препоръчват да по-
сещават уролог веднъж годишно. И ос-
вен това да контролират следните по-
казатели:
КРЪВНО НАЛЯГАНЕ Всеки 3-ти мъж 
на около 45 години е хипертоник. Хипер-
тонията съкращава живота на мъжете
с 5 години – достатъчна причина да се
ходи на лекар. Нормалното кръвно наля-
гане е 120/80 (или малко по-ниско в зави-
симост от индивидуалните параметри).
ТЕГЛО, ОБИКОЛКА НА ТАЛИЯТА Кач-
ването на 10 кг и 100-сантиметровата 
обиколка на талията са източници на 
сериозни здравни последици: диабет, сър-
дечносъдови нарушения, онкологични забо-
лявания и артрит.
ХОЛЕСТЕРОЛ Пониженото ниво на „до-
брия“ холестерол (по-ниско от 40) и по-
вишеното ниво на триглицеридите (по-
високо от 150) увеличават риска от ин-
фаркт при мъжете. Тези нива е добре да
се проверяват на всеки 3 години, като 
се започне от 30-годишна възраст. На
всеки 2 години – след 40-годишна въз-
раст години, и ежегодно след навършва-
нето на 50 години.
КРЪВНА ЗАХАР Всеки 10-и мъж страда
от диабет II степен, но мнозина дори
не подозират за това, с което се из-
лагат на още по-голяма опасност. След 
45-годишна възраст е задължително вся-

ка година веднъж
да се изследва 
нивото на захар в
кръвта. 
ДЕБЕЛО ЧЕРВО С
мъжете ракът на д
черво е на трето 
разпространеност от онкологичните за-
болявания. След 50-годишна възраст е
препоръчително поне веднъж на 3 годи-
ни да се прави колоноскопия, а ако някой 
от родствениците на мъжа е боледувал 
от такъв рак, то колоноскопията тряб-
ва да започне да се прави след навършва-
нето на 35 години. 
ПРОСТАТА Всеки мъж на 50 години е
длъжен ежегодно да си прави изследва-
ния на простатата. При наличие на на-
следственост на това заболяване е до-
бре изследванията да започнат още след
45-ата година. Днес методите за провер-
ка на здравето на простатата са много. 
Направете консултация с лекар.
СЪСТОЯНИЕ НА КОЖАТА Смъртните
случаи от меланома сред мъжете са мно-
го повече от тези при жените. Зато-
ва редовно преглеждайте тялото си за 
новопоявили се бенки и пигментни пет-
на. Следете и дали се променят вече съ-
ществуващите бенки. Ако откриете 
това заболяване в ранен стадий, имате 
шанс да го излекувате. При мъжете „ло-
шите“ бенки се образуват най-често в
горния участък на шията.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

Сред 
дебелото 
място по

А
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Гръб
За оформяне на безупречния мускулен

корсет на гърба има много упражне-
ния от пилатес, които се изпълняват
както на пода, така и със специално
оборудване. Ето какво можете да на-
правите вкъщи.

УПРАЖНЕНИЕ Легнете по корем сЕ
ръце встрани. Повдигнете ръцете кол-
кото е възможно по-нагоре, така че
да почувствате как лопатките ви се
доближават една до друга. Запазвайки
равновесие, опитайте се да доближи-
те ръцете до краката, като се из-
виете в кръста и ги протегнете към
стъпалата. Освободете напрежението
в гърба, поставете ръцете встрани и
чак след това се отпуснете на пода.
Правете не по-малко от 12 повторе-
ния не по-рядко от 2–3 пъти в сед-
мицата. Гордата осанка ви е гаран-
тирана.

Седалище
За да повдигнете дупето, съчетай-

те карането на велоергометър със си-
лови упражнения. Кое от тях е най-
ефективно?

УПРАЖНЕНИЕ Легнете по гръб на
пода, сгънете десния крак в коляното,
а левия повдигнете нагоре. Вдишайте.
При издишване се постарайте колко-
то е възможно по-високо да повдиг-
нете седалището и кръста от пода
(отблъснете се с петата на десния
крак). Трябва да почувствате напреже-
ние в дясното полукълбо на седалище-
то. Върнете се в изходно положение.
Направете 20 повторения, след кое-
то разменете позицията на краката.
Ефектът ще е по-видим, ако успеете
да изпълните по 3 серии за всеки крак.
Това упражнение спокойно можете да
правите сутрин в леглото.

Вътрешната част 
на бедрата

За да бъдат краката ви стройни, 
препоръчваме 2–3 пъти в седмицата 
да правите кардиотренировки (на бя-
гащата пътека, на степера или на 
велоергометъра). И задължително ня-
колко пъти седмично да изпълнявате 
плиета (балетни приклякания), за да 
тренирате мускулите от вътрешната 
част на бедрата.

УПРАЖНЕНИЕ Разтворете краката Е
на ширината на раменете, разтворете 
стъпалата навън под ъгъл 45 градуса. 
Изпълнявайте прикляканията бавно, с 
колене, сочещи леко навън. Ако пра-
вите с лекота по 25–30 повторения, 
усложнете упражнението, като задър-
жате всяко приклякане (бройте до 
10) и чак тогава се изправяйте.

Ръце
Тайната на красивите и изящни ръце 

се крие преди всичко в тонуса на 
трицепсите (мускулите, разположени 
на задната част на ръката, зад би-
цепсите).

УПРАЖНЕНИЕ Вземете една пру-Е
жина и сгънете ръце пред тялото 
с лакти, сочещи настрани. Разгънете 
ръцете в лактите точно настрани, 
като разтегнете пружината. Трябва 
да почувствате напрежение в трице-
псите. Важно е лактите да са фикси-
рани на една и съща височина и да не 
ги движите. Върнете ръце в изходно 
положение. Изпълнявайте 3 серии по 
10–15 повторения.

Деколте
За да поддържате гърдите във фор-

ма, както впрочем и кожата на де-
колтето, правете упражнение с голя-
ма надуваема топка (фитбол) няколко 

пъти седмично.
УПРАЖНЕНИЕ Седнете на стол иЕ

поставете топката на коленете. Об-
хванете топката с длани и я вдиг-
нете на височината на гърдите (лак-
тите са встрани). Натиснете силнолно
топката и задръжте напрежениетоето

ф и т н е с

СЪС ЗНАНИЕТО НА
тялото

Да постегнете тялото си за максимално кратък срок, 
е трудна, но не и непостижима задача. Ето какво трябва 
д у дда научите за домашно.

Ето такаа изглежда 

топкатаа за фитнес 

(фитбол))
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2–3 секунди. Отпуснете. Изпълнете 2–3
12–15 натиска с фиксация. Починете 12–
малко и направете още една серия.

Преса
Легнете по гръб на фитбола, така 

че седалището и раменете ви да са 
в равновесие. Сключете ръцете на 
тила. За да усложните упражнение-
то, съберете краката плътно един 
до друг. 

УПРАЖНЕНИЕ Вдишайте и при из-Е
дишване се опитайте да направите ко-
ремна преса върху топката. Направе-
те максимално количество повторения, 
докато усетите парене в коремните 
мускули. След упражнението разпуснете 
раменете и седалищните мускули. На-
правете още няколко коремни преси.

Дишай дълбоко!
„Когато спрях да пуша, започнах да правя специални диха-

телни упражнения. Те ми помогнаха по-бързо да очистя белите 

си дробове. Освен това подобна дихателна физкултура е мно-

го полезна за жителите на големите градове, където въздухът

е силно замърсен.

И така, изправете се, вдигнете ръце над главата и се оп-
итайте да се протегнете много силно с цяло тяло. Дишане-
то е свободно. Хубаво би било да можете да се прозеете от 
душа. Изпълнете упражнението 3 пъти. Следващо упраж-
нение: от изправен стоеж с крака, разтворени на ширина-
та на раменете, повдигнете ръцете над главата и допрете
длани. Вдишайте дълбоко и задръжте вдишания въздух, пре-
бройте до 5 и бавно издишайте, като отпуснете ръце надолу. И последното 
упражнение: от изправен стоеж вдигнете ръце над главата. 10 пъти бавно
вдишайте и издишайте, след което отпуснете ръцете.

М. В., София“

Коментар на лекаря
Скъпа М. В., вие сте абсолютно права. Дихателната гимнастика дейст-

вително е полезна за жителите на мегаполисите. Тя помага при заболява-
ния на белите дробове, подпомага насищането на кръвта с кислород и съ-
ответно подобрява захранването на всички органи. Благодарение на нея се 
повишава работоспособността, паметта се подобрява и настроението се
повдига. Знаменитият лекар Авицена още в древни времена е забелязал, 
че ако хората дишат правилно, болестите се появяват по-рядко. С това 
твърдение е трудно да не се съгласим.

ВАЖНО! 

За да е по-видим резултатът 
от упражненията, през втора-
та половина на деня ви съвет-
ваме да се откажете сладкото, 
тестеното и мазното. По-до-
бре поглезете организма си с 
храна, богата на белтъчини.
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Н
якои ненавиждат 
варен спанак, дру-
ги – люти чуш-
ки, трети се въз-

мущават от плуващата в 
супата мазнина... За тази 
неприязън няма разумно ос-
нование. Просто стомахът 
има шесто чувство, което 
подсказва: не яж тая га-
дост! Правилното решение 
е да се съгласите с него, 
защото организмът ви най-
добре знае от какво има 
нужда.

ЗАСИЩАНЕ 
С ОТВРАЩЕНИЕ

Една моя позната прикре-
пи на хладилника си бележ-
ка с надпис: „Всичко, кое-
то обичам, води до напъл-
няване.“ И мина към ориги-
нална диета – да яде само 
това, което не обича. Или 
това, което в определения 
момент не є се яде. Ва-
риантът действително се 
оказа безценен за отслаб-
ването: гнусната овесена 
каша почти винаги остава-
ше непокътната, а омразно-
то є още от детството 
какао се изливаше в мив-
ката. Тя стопи килограми 
доста бързо, но този хра-
нителен режим с нелюби-
ми храни „разклати“ здра-

вето є. Нищо чудно. Напри-
мер за някои медът е пана-
цея. Но хората с нарушение
на въглехидратната обмяна
за нищо на света не бива
да се лекуват по метода на
Мечо Пух. Ако медът ви се
струва на вкус сладникаво
блудкав, това не е случай-
но. Когато действате про-
тив „хранителната“ си ин-
туиция, можете да си дока-
рате метаболитен синдром,
захарен диабет или нещо
още по-лошо.

БРЕМЕННИТЕ ИМАТ... 
ВКУС

При бременните жени всич-
ко е ясно: техните желания
са закон! Дори когато на
бъдещата майка є се доще
нещо изключително екзо-
тично, нейната „страст“
трябва да бъде удовлетво-
рена на момента. „Храни-
телната“ интуиция на бре-
менните се обостря и при-
ема физиологичен характер
– бременната жена буквално
се отвращава от продукти-
те, които биха могли да є
навредят. А към тези, кои-
то са полезни за развитие-
то на плода, изпитва звер-
ски апетит.
Природата е много умна.

Затова не само бременните,

а и всички останали тряб-
ва да се вслушват в жела-
нията на организма си. Ако
съставките на ястието са
суперполезни, но на вас въ-
просната манджа хич не ви
е по вкуса, оставете я в
чинията. Възможно е ясти-
ето да съдържа вещества,
които да провокират алер-
гична реакция или пък да са
несъвместими с кръвната
ви група. А може би клет-
ките ви вече са се насити-
ли на тях. Излишеството
на витамини, микро- и ма-
кроелементи е не по-малко
вредно от недостига им.

ИСКА МИ СЕ 
НЕЩО ПО ТАКА 

Много хора си мислят,
че здравословната храна не
може да бъде вкусна. Напри-
мер репичките и зелето – 
въпреки че хранителна пол-
за от тях е голяма, удо-
волствието от яденето им
е почти нулево. Но пък има
и хора, за които репичката
или зелевият кочан са люби-
ми лакомства. Това означа-
ва, че въпросните хора из-
питват дефицит от опре-
делени вещества (витамини,
минерали, органични кисели-
ни, ферменти), които се съ-
държат именно в тези зе-

ленчуци. Ако вие сте от
тези, на които вкусът на
ряпата категорично не им
допада, не насилвайте орга-
низма си с нея. Той неслу-
чайно не я възприема. Кръс-
тоцветните растения, към
които се отнасят зелето и
ряпата, водят до хипофунк-
ция на щитовидната жлеза,
като предизвикват увеличе-
нието є и забавят обмяна-
та на веществата. Може и
да не знаете, че щитовид-
ната ви жлеза не функцио-
нира правилно, но не може-
те да излъжете „вътрешния
лекар“ (организма). Затова
той отговаря с отвращение
към зелевата диета. 

Ако обичате сурово зеле 
под формата на салата, 

а готвеното ви е противно, 
това също не е случайно. Зе-
лето в суров вид съдържа
тартронова киселина, която
не дава възможност на въ-
глехидратите да се превър-
нат в мазнини и по този
начин благоприятства от-
слабването. Тази ценна ки-
селина обаче се разрушава
при термична обработка.
Не си падате по вкуса на

тофуто? Соята, както и
зелето, затруднява работа-
та на щитовидната жле-жле-
за. Не е зле да се обърне-рне-

х р а н е н е

Понякога организмът сякаш се побъркваа. а. а ИсккИс аа в всичсиччко,ко,ко, к коетето не

може да се нарече полезна храна. Като ннапрапрапрапримеиимеер цр цр ццялояло пъ пържено пиле. .

Това е заради т. нар. оргазмичен ефект отоот от храхрахранатнанаа а –– с стимулация-

та на определени вкусови рецептори на ееезикзиккз а за зззастастастас авяавя момозъка да 

изработва същите хормони на удоволстттвивиеието,тот  каааквиквиквито то т и пи ппри р секс.
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те към ендокринолог, защо-те
то е възможно нещо с щи-то
товидната ви жлеза да не 
е наред. 

Другата крайност е, ко-
гато за нищо на света 

не можете да се откажете 
от соевия сос и орехите. За 
нищо на света! Това може 
да означава, че яйчниците 
ви са занижили производ-
ството на хормони, причи-
на за което могат да бъ-
дат преумората, недоспива-
нето, екстремният ритъм 
на живот, стресът. Актив-
ността на половите жлези 
се повишава с витамин Е, 
който се съдържа в орехи-
те. А соята пък е пълна с 
растителни вещества, кои-
то са близки по състав до 
женските хормони и успеш-
но попълват техния дефи-
цит в организма. 

Умирате за стриди, 
скариди, калмари и дру-

ги морски дарове? И япон-
ската кухня ви е любима? 
Това може да означава, че 
на клетките ви не им дос-
тигат йод и селен – чес-
то срещано явление при хо-
рата, живеещи далече от 
морския бряг. Но не е пре-
поръчително да се преяж-
да с тези продукти. В про-
тивен случай организмът 
може да получи екстра доза 
єод, на което щитовидна-
та жлеза може да реаги-
ра непредсказуемо. Поняко-
га тя активизира производ-
ството на хормони, което 
води до тиреотоксикоза, а 
друг път, точно обратно-
то – намалява ендокринно-
то производство. И в два-
та случая дългосрочните 
здравословни проблеми са ви 
гарантирани.

Ненавиждате грис?
Направете си денси-

тометрия (метод за из-
мерване на костната плът-
ност). Възможно е да не 
ви достига калций. Грисът 
способства за „извеждане-
то“ на важни микроелемен-
ти от зъбите и костите. 
При недостиг на калций в 

организма е възможно да ви
се иска да дъвчете тебе-
шир или вар. Впрочем апе-
титът към тези продукти
се пробужда и при малокръ-
вие (анемия), така че не е
лошо да си проверите и ни-
вото на хемоглобина. 

Повръща ви се от шун-
ка и сланина? Не е из-

ключено да имате камъ-
ни в жлъчката. А може би
сте преболедували хепатит
и сега увреденият ви черен
дроб изработва некачестве-
на жлъчна течност и зато-
ва мазните храни не са ви
по вкуса. 

Гади ви се от кисело 
зеле, кисели краставич-

ки, туршии, сок от лимон и 
други кисели плодове? На-
вярно киселинността на
жлъчните ви сокове е пови-
шена. И съответно, ако по-
стоянно ви тегли към ки-
селко, то киселинността на
жлъчните ви сокове е по-
нижена. 

Неудържимо ви се при-
яжда сладко? Най-веро-

ятно нивото на глюкозата
в кръвта ви се е понижи-
ло до критичния минимум.
(Особено ако не се храни-
те редовно и прекалявате
с умствени натоварвания.)
Спешно хапнете нещо сла-
дичко, за да не ви прималее
от глад.

Мечтаете за шоколад?
Или сте под стрес, или 

сте в депресия. И с двете
състояния активно се бори
магнезият, който се съдър-
жа в шоколадовите блокче-
та.

Ако не се задоволявате 
с една скилидка чесън 

и сте в състояние да изхру-
пате цяла глава, вероятно 
имунитетът ви е понижен,
пазете се от простуди. 

Ако огладнявате за бо-
ровинки, посетете ка-

бинета на офталмолога – 
може да се окаже, че от
интензивно натоварване на
очния нерв зрението ви е
понижено. Боровинките саса
богати на витамин А, кой-кой-
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то помага да се възстанови то
остротата на зрението. о

ТОВА ВЕЧЕ 
Е ИЗВРАЩЕНИЕ 

Понякога организмът ся-
каш се побърква. Иска всич-
ко, което не може да се на-
рече полезна храна. Като на-
пример цял шпек салам, ог-
ромен пакет чипс, купа пу-
канки и всичко това, обил-
но полято със сладки гази-
рани напитки. Или пък ви 
се иска да ометете кофич-
ка сметана, бурканче кон-
фитюр или да изсипете в 
устата си цялото съдър-
жание на захарницата. Разу-
мът ви подсказва, че това 
не е много полезно, но не 
можете да се спрете, защо-
то непреодолимото желание 
към храната е като нарко-
тик. Това е в резултат на 
т. нар. оргазмичен ефект 
– стимулацията на опреде-
лени вкусови рецептори на 
езика, която заставя мо-

зъка да изработва същите
хормони на удоволствието,
както при секс. Всъщност
става дума за т. нар. ен-
дорфини (биохимически ана-
лози на печално известни-
те морфин и опиум), които
повдигат настроението, ус-
покояват болката и създа-
ват усещане за райско бла-
женство. 
До неотдавна се смяташе,

че чувствителните клетки
на езика различават четири
основни оттенъка на вку-
са – сладко, солено, кисело
и горчиво. В същото време
преди няколко години учени-
те откриха рецептори, ула-
вящи пето кулинарно чув-
ство. Тези рецептори реаги-
рат на вкуса на месото, ри-
бата, сиренето, или по-точ-
но, на съдържащия се в тях

глутамат на натрия.

ФЕНОМЕНЪТ 
ГЛУТАМАТОВ КАПАН 

в който едва ли не цяло-
то население на планетата
се е хванало, ядейки чипс,
пуканки, сухари и солени
ядки, в момента е в цен-
търа на вниманието на уче-
ните. Тази хранителна до-
бавка се съдържа изключи-
телно много в колбасите, а
също така и в японската и
китайската кухня (в източ-
ните ресторанти натриеви-
ят глутамат се предлага на
масите вместо сол). 
Глутаматът е една от

най-разпространените хра-
нителни добавки, с помо-
щта на която производите-
лите подобряват вкусовите
качества на своите изделия
и по този начин ни заста-
вят да поглъщаме продукци-
ята им в големи дози. Ако
любовта към него изследова-ва-
телите наричат пето хра-ра-
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FLOCAFE в сърцето на София

Flocafe е новото място в София, 
което обещава превъзходно еспре-
со, гурме специалитети и време за
релакс. Уникалната формула, съче-
таваща ресторант, бар и бист-
ро, лесно адаптира мястото към 
настроението на неговите гости. 
Flocafe се намира на площад „Св. 
Неделя“ и в битката за най-до-
брото кафене на града вече извади 
тежките си амуниции – европей-
ски дизайн, лятна градина, инте-
риор с различна, гъвкава и артис-
тична функционалност. 
Първото Flocafe е отворено през
1994 г. в Атина. Почти 15 годи-
ни по-късно заведенията с това
име са 80.
Създателита на Flocafe обещават 
най-доброто еспресо, атмосфера на

койствие и уют, както и въз-
можност за артистични събития.

Багри от Родопите в ХІІІ 

Салон на изкуствата 
ХІІІ Салон на изкуствата се от-
кри със 100 кабагайди на 11 май,
в деня на Светите равноапосто-
ли Кирил и Методий. По тради-
ция на всяко издание на салона на
изкуствата се представя по един
регион от страната. Тази годи-
на това бе Смолян. Същинско-
то откриване на фестивала беше 

на 12 май от с две изложби – на
Художествена галерия – гр. Смо-
лян, и с изложбата „Багри от Ро-
допите“– на историческия музей 
„Стою Шишков“, гр. Смолян. Гос-
тите, дошли на откриването в 
НДК, имаха възможност да се по-
топят в красотата от багри, из-
лязла изпод сръчните пръсти на 
родопчанката – кичести халища
с форма на слънца, козяци и чер-
ги от поречието на река Арда.
След изложбата празникът продъл-
жи с концерт на Фолклорен ан-
самбъл „Родопа“ и изпълнители от 
Широка Лъка, Гела, Могилица, Сми-
лян, детски ансамбъл „Орфей“ и 
ансамбъл „100 кабагайди“. В рам-
ките на Седмицата на изкуства-
та бяха показана както културата 
на Родопския край – музеи, фол-
клорният ансамбъл, съвременни ху-
дожници – така и икономиката на
региона (възможностите за тури-
зъм и инвестиции). Организирана
бе и изложба-базар на смолянски-
те занаяти. „Искаме да предста-
вим запазеното и сътвореното в
нашия град“, каза кметът на Смо-
лян Дора Янкова на пресконферен-
ция по повод началото на Салона

на изкуствата.

Ефективната козметика 

с бяло грозде!
Специално разработената серия  с
бяло грозде Grape EnergY е богатаY

на активни компоненти и е толе-
рантна при въздействието си вър-
ху кожата. Тайната на новите 
продукти се крие в ултра новата
активна съставка RenovAGE, коя-
то интензивно обновява клетки-
те, възстановява техния хидроба-
ланс, подхранва в дълбочина и при-
дава на кожата свеж вид! „Екс-
трактът на младостта“ от бяло
грозде пък  съдържа повече от 30
биологично активни съставки, рас-
тителни реструктуриращи и ан-
тистрес агенти, провитамини и
минерали.
Всички продукти могат да бъдат
използвани сутрин и/или вечер.

р
FLOCAFEOCAF в сърцето на СофияE спок

Шарени новиниар н н нарарр
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нително чувство, то безу-нит
словно първото есл

НЕУКРОТИМИЯТ 
ГЛАД ЗА СЛАДКО 

Способността ни да раз-
личаваме и предпочитаме 
енергията на сладките пло-
дове пред горчивите (раз-
валени или отровни) е изи-
грала ключова роля в ево-
люцията на човечеството. 
Колкото повече се е раз-
вивал интелектът, толкова 
по-нечувствителен е ставал 
вкусът ни и забелязващите 
се различия във възприятие-
то му между двата пола са 
се изравнили.
От пещерно време на мъ-

жете им харесва вкусът на 
лютото и горчивото, до-
като жените си падат по 
сладкото, а по време на бре-
менност ги тегли към ки-
селото и соленото. Докато 
силният пол безболезнено 
минава и без сладко, нежна-
та половина от човечест-

вото си губи ума по шоко-
лад и пуска в кафето си не
по-малко от 3 бучки захар.
Джентълмените си имат
своята ахилесова пета – 
пристрастие към вкуса на
въпросния глутамат, съдър-
жащ се в предимно в месни-
те храни. Към него жените
пък се отнасят много по-

безразлично – спокойно мо-
гат да минат и без чипс,
както и по-лесно да станат
вегетарианки. Затова не уп-
реквайте приятеля си с ек-
залтираните думи на много-
страдална Венера: „Как мо-
жеш да ядеш месото на не-
щастните животни?!“ На
истинския мъж му е толко-

ва трудно да се откаже от
бифтеците, както на ис-
тинската дама – от шоко-
лада и сладкишите. Затова
не се опитвайте да проме-
няте вкусовите си прист-
растия. Те са закодирани на
генетично ниво, а с наслед-
ствеността не може дда се
спори.

ГЛАДЪТ ЩЕ ВИ ПОДСКАЖЕ 
ЗАДАЙТЕ СИ ВЪПРОСА, КАКВО ВИ СЕ ЯДЕ. На-

истина ли сте гладни за вчерашната леща, коя-

то се каните да доядете днес, за да не се хвър-

ля? Или за тридневното картофено пюре, от 

което смятате да направите подобие на па-

татник? Или пък за изстиналото парче пица, ко-

ето се каните да затоплите в микровълновата 

печка? Преди да го направите обаче, си спом-

нете, че в идеалния случай един и същ продукт

трябва да се появява на трапезата най-много 

веднъж на 4–5 дни. Само тогава храненето ви 

ще бъде балансирано и полезно. 

ДОКАТО СТЕ НА ДИЕТА, НЕУДЪРЖИМО МЕЧТА-
ЕТЕ ЗА ТИРАМИСУ? Първо, удовлетворете хра-

нителната си фантазия, а след това отслаб-

вайте. Психотерапевтите, коригиращи теглото, първо изясняват заветната кулинарна мечта на пациента, за да я 

удовлетворят. В противен случай неудовлетвореното хранително желание ще си остане в подсъзнанието ви и ще ви

пречи да се освободите от излишните килограми.

ВСИЧКО, КОЕТО ОБИЧАТЕ, Е КАЛОРИЧНО? Последвайте примера на Джулия Робъртс. Тя изяжда само половината

порция от любимите си манджи, благодарение на което не є се налага да спазва диети.
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О
т нищо на този свят не
трябва да се отказваме из-
общо. Просто вредното
може винаги да се замести

с полезно от същата категория. Та-
къв е случаят с неоснователно оплю-
ваните мазнини, които някои дието-
лози безотговорно изключват от хра-
нителните режими на отслабващите.
Съмнителни са и обвиненията за тях-
ната нездравословност.

В КРАЙНА СМЕТКА СЕ ОКАЗВА, ЧЕ НЕ МАЗ-

НИНИТЕ НИ РАЗБОЛЯВАТ И НИ КАРАТ ДА ПЪЛ-

НЕЕМ, А НАРУШЕНИЯТ БАЛАНС МЕЖДУ ТЯХ,

КОЙТО ПО-ЧЕСТО Е ИЗМЕСТЕН В ПОЛЗА ИЛИ 

НА НАСИТЕНИТЕ, ИЛИ САМО НА ЕДИН ВИД НЕ-

НАСИТЕНИ (НАЙ-ЧЕСТО ОМЕГА-6).

Известно е, че наситените мазнини
са „лоши“, а ненаситените – „добри“.
В семейството на „добрите“ мазнини
обаче най-добрите са т. нар.

ОМЕГА-3 – ПАЗАЧИТЕ 
НА ЗДРАВЕТО

Те са мазнините, от които със си-
гурност не се пълнее, защото балан-
сират и хармонизират всички функ-
ции на организма – ако му е нужно да
изхвърли, да стопи мазнини, целулит,
токсини, то те ще му помогнат. Ако
пък му е нужно да натрупа и изгра-
ди полезни вещества – съединител-
на, мускулна и костна тъкан, колаген,
нова кожна тъкан, то те ще му съ-
действат за това.
Омега-3 мазнините хранят мозъка

ни, борят се със стреса и подобря-
ват настроението ни. Точно по този
начин ни предпазват от вълчия глад,
провокиран от хормоните на стреса
– адреналин и кортизон. Доброто на-
строение и хормонът на щастието – 
серотонинът, са предпоставка за ус-

пешния резултат от всяка диета, за-
щото те поддържат чувството на 
ситост, предпазват от резки скоко-
ве в нивата на кръвната захар, кое-
то също е причина да чувстваме не-
преодолим глад.

ЗАСИЛВАТ МАСТНИЯ 
МЕТАБОЛИЗЪМ

От една страна, омега-3 изгарят по-
вече калории, а от друга – пречат 
на усвояването на животинския хо-
лестерол и топят ненужните за ор-
ганизма мазнини (подкожни, целулит и 
др.). Тези мастни киселини предизвик-
ват чувство за ситост, когато при-
състват в достатъчно количество в 
храната ни. Но когато са недоста-
тъчно, тялото постоянно се стреми 
да си ги набави от различните храни, 
които приема. И тъй като храната 
ни съдържа предимно наситени мазни-
ни, омега-6 и трансмазнини, които не 
са пълноценни за нервните клетки, те 
продължават да изпращат сигнали на 
глад за калорични храни и сладко. Така 
се стига до омагьосания кръг на тру-
пането на килограми и постепенното 
разболяване.

САМО ПОЛИНЕНАСИТЕНИТЕ 
МАСТНИ КИСЕЛИНИ

омега-3 и омега-6 и най-вече техни-
ят баланс в организма са в състояние 
да ви помогнат да се избавите от 
излишните мазнини. Защото органи-
змът ни не може да живее без мазни-
ни. И по тази причина всеки ден во-
дим непосилна битка с нашата физио-
логия. Всеки ден чувстваме глад и ни 
се налага да се храним. Всеки ден из-
питваме стрес и напрежение и отно-
во изпитваме глад. И колкото и да е 

странно – именно глад за продукти с
високо съдържание на мазнини.
Колкото повече диети изпробвате,

толкова повече зависимостта от маз-
нините се увеличава. А това е така,
защото в тялото ни генетично е за-
ложена необходимостта от изработ-
ването и трупането на мазнини.

И НАПУК НА ВСЯКА ДИЕТА

Тя се проявява най-вече в случаите,
когато се подлагате на поредния ре-
жим за отслабване. Така започва бит-
ката със собствената ни биологична
безпомощност – да стопим излишни-
те мазнини и да отслабнем.
Изводът е, че щом тялото не може

без мазнини, значи не е нужно да се
борим със собствената си природа.
Просто ни трябват мазнините, от
които не се пълнее и които са полез-
ни за организма. Такива са полиненаси-
тените омега-3 и омега-6. 
В кои храни се съдържат те и как

да ги приемате балансирано, за да ви
вършат работа, ще ви „научи“ нова-
та книга на издателство „Хомо фу-
турус“ – „Омега-3 – мазнините, кои-
то топят мазнини“, която вече е на
пазара.

ОМЕГА-3 –
ПО-ВАЖНИ

ОТ ОМЕГА-6
МАЗНИНИТЕ, КОИТО ТОПЯТ МАЗНИНИ
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С
лед коледните и новогодишни-
те, да ги наречем, зимни почив-
ки още от февруари започваме
да я караме до лятната отпуска

някак изнемощели, като държавна слу-
жителка преди заплата. Толкова жаду-
ваме ваканция, че дори не осъзнаваме
как нямаме претенции към нея. 

ТОЛКОВА ИСКАМЕ 
ДА СМЕ В ПОЧИВКА 

че сме съгласни да вземем работа и за
през отпуската. 

„ОТДИХЪТ Е НЕОБХОДИМ НА ЧОВЕКА, КАКТО

И ТРУДЪТ.“; „ЗА ДА БЪДЕМ ЗДРАВИ, ТРЯБВА

ПРАВИЛНО ДА РЕДУВАМЕ ОТДИХ И ПОЧИВКА.“

Тези възпитателни изречения от фо-
айетата на старите държавни почив-
ни станции са удавени под водата на
големи басейни в новите луксозни хо-
тели. Новите места за почивка ня-
мат за цел да възпитават, те предла-
гат лукс и удоволствия и не искат да
знаят уморени ли са клиентите им.
Интересуват се най-вече дали са пла-
тежоспособни. Стремят се да привли-
чат онези, които не могат да слязат

от омагьосаната въртележка

„РАБОТЯ ПОВЕЧЕ, ЗА ДА ПОЧИВАМ

ПО-ДОБРЕ. ИСКАМ ДА ПОЧИВАМ ПО-ДОБРЕ,
ЗА ДА РАБОТЯ ПОВЕЧЕ.“ 

Платежоспособността обаче не оз-
начава само да разполагаш с финансо-
ви средства, а и да имаш 

КУЛТУРА И НАВИЦИ ДА ПОЧИВАШ 
за да бъдеш в отпуска, да си на ва-
канция. Е, лятото дойде и инфото за 
температурата на морската вода по-
степенно се превръща във водеща но-
вина от прогнозата за времето. Ля-
тото скъси полите ни, разкопча ризи-
те ни, разголи краката ни и ни при-
мамва към забавление и почивка. 

НАПОСЛЕДЪК ОБАЧЕ СЕ НАБЛЮДАВА 
ТРИУМФ НА РАБОТАТА НАД ПОЧИВКАТА.
ГЛЕДАМЕ ДА ИЗКАРВАМЕ ПАРИ ЗА ХЛЯБА,
НО НЕ И ДА СЕ УЧИМ ДА ТОПИМ ЗАЛЪЦИ 
ОТ НЕГО В МОРЕТО ОТ ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗА ЛЯТНА ОТПУСКА.

Ще смесим ваканцията, отпуската и 
почивката в лятно фрапе и ще се оп-
итаме да разберем 

КАКЪВ НИ Е ПРОБЛЕМЪТ 
че не можем да почиваме като хо-
рата.
Всички са запознати с идеята за по-

чивка, но, както може да се каже за
други неща, почивките не са за все-
киго.
Има страшно много хора, които са

даже преподготвени с информация и
мечти, но всъщност не могат да по-
чиват ефективно. 
Все по-настойчиво доказваме, че

няма чист жанр отпуска, и по това
не се отличаваме от съвременността
и останалия свят. 

РЕШИХ ДА НАПИША ТЕКСТ ЗА ТОВА, МОЖЕ ЛИ 
ДА СЕ ЖИВЕЕ БЕЗ ВАКАНЦИЯ, А ПО-ПРАКТИЧЕН

БИ БИЛ ТЕКСТЪТ, КОЙТО ОТГОВАРЯ НА ВЪПРОСА,
МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ЖИВЕЕ С ВАКАНЦИЯ.

Ако можеше, продажбата на лапто-
пи нямаше да се увеличава толкова
бързо. Колкото и да се стремят да
отслабват, жените по време на от-
пуска наддават с около два килограма
и половина, натежали от поне единдин
преносим компютър и поне два мобил-ил-

с т и л  н а  ж и в о т

ЗА МЕН – ОТПУСКА БЕЗ РАБОТА!
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телефона. 

ЗА КАКВО СЛУЖИ ПРЕНОСИМИЯТ 
КОМПЮТЪР? 

За да бъдете на работа по време на
тпуска и за да може по-лесно ваша-
а ваканция да се причисли към от-
ските с по-малко нерви. Офисни-
е аксесоари пречат най-много кога-

то почивката е предвидена за сред
природата. Срамота е да я замърсява-
ме с работни файлове.
Правилното почиване сред природа-

та изисква да не я заменяте с нищо
друго, а да є се отдадете. Слушайте
песента на птиците, шума на дърве-
тата или на морските вълни. Така бу-
кетът от стрес ще увехне, ще въз-
становите скъсаните си нерви и ще
подобрите настроението си.

ПОМНЕТЕ, ЧЕ ЗА ДА ПОЧИВАТЕ, 
ТРЯБВА ДА РАБОТИТЕ,
НО ЗА ДА ПОЧИВАТЕ,
НЕ ТРЯБВА ДА РАБОТИТЕ.

Да не работим по време на отпус-
ка, е основното, но не единственото
златно правило от списъка с летни
заповеди. Жените си мислят, че всич-
ко, което трябва да свършат пре-
ди отпуската, е да „стопят“ някол-
ко флакона антицелулитен гел със ско-
ростта, с която лятото топи сла-
долед. Ето какво още трябва да пре-
мислим, докато размазваме вълшебни-
те кремове по бедрата си.

Резкият преход от работа към
почивка може да доведе до сери-

озно отслабване на имунната систе-
ма. Във функциите на организма ни са
„записани“ особеностите на окръжава-
щата среда и организмът реагира и
на най-малките промени в нея. Проме-
ните в атмосферното налягане, смя-
ната на часовите пояси, режимът на
температура и влажност, промяната
в начина на хранене, качеството на
храната и водата, които консумираме,
оказват огромно влияние върху нас.

Пътуването почти винаги е
стрес за организма, но не бива

да се отказвате от него в полза на
дейностите, заключени в изречението
„Пътувайте, докато седите във фо-
тьойла“. 

Станете един от милионите по
света, които ежедневно посеща-

ват сайтовете за туризъм и тази го-
дина непременно отидете на почивка.
Туристите продължават да се дове-
ряват на отзивите на приятели и на

отзивите във форумите. 
Не оставяйте най-трудната ра-
бота в офиса точно за времето 

преди отпуск.
Достатъчно рано пригответе ба-
гажа си.
Не се отправяйте на път към 
друга климатична зона още през 

първия ден на отпуската.
Не спете до обяд само защото 
това е единственото ви време за 

сън. Така няма да си набавите здра-
ве. Всеки от нас има биологичен ча-
совник и правилният режим работа–
почивка ще укрепи повече организма и 
ще направи съня ви по-здравословен. 
Ставайте достатъчно рано от сън, 
можете да си наваксвате със следо-
бедна дрямка. 

Обърнете внимание на себе си и 
забравете за телевизията.
Не ходете направо от летището 
в офиса. Направете поне още два 

дни почивка, преди да тръгнете отно-
во на работа след почивката.
Ако затворим очи пред заслепението 

на тези факти, рискуваме те така да 
повлияят на организма ни и да пони-
жат тонуса ни, че много да усложнят 
почивката ни. А когато не се чув-
ства комфортно по време на отпуск, 
жената може да извърши куп глупос-
ти. Например да започне да се утеша-
ва с неподходящи сексуални партньо-
ри. Съответните лекари отбелязват 

БУМ НА ИНФЕКЦИИТЕ, 
ПРЕДАВАНИ ПО ПОЛОВ ПЪТ

именно през лятото и по време на 
отпускарския сезон. Внимавайте, за-
щото концертиращите през лято-
то любовници могат да бъдат мно-
го опасни. 
Завършвам с няколко примерни изре-

чения, с които можете да започнете 
най-прекрасната си отпуска.

Ще избягам на тишина или в чужда 
държава, където мога да чуя собст-
вения си глас.

Качеството на услугата „отпуска“ 
зависи от мен самата. 

Няма срамна работа, срамно е да 
не почивам. 

Да имам отпуска, е престижно. Да 
защитавам отпуските си, за мен озна-
чава да защитавам новия си живот. 

Отпуската също е възнаграждение.
За мен отпуска без работа, моля!

Мирослава ИВАНОВА
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Т
д д

ната ми борба със страха. Бор-
ба със страха от самия страх.
И доказателство, че от страх

не се умира.
За незапознатите само ще обобщя,

че паническото разстройство (ПР),
познато още като страхова невроза,
е сериозно психическо състояние. Със-
тояние на ума, а оттук и състояние
на тялото. Състояние на почти по-
стоянен страх, който пречи на кон-
трола над разума и тялото. Фунда-
ментът на ПР е паническата атака.
Тя е заливаща ни внезапно вълна от
непреодолим страх. Паническата ата-
ка идва неочаквано и не е предизвика-
на от обективни причини. Най-често
срещаните симптоми са:  учесте-
но сърцебиене  световъртеж, гадене

 парализиращ ужас  изтръпване
на крайниците  чувство на слабост

 страх, че ще умреш, ще загубиш
съзнание или ще полудееш  чувство
за нереалност, загуба на контрол над
разума и тялото  недостиг на въз-
дух  треперене и потене  топли
и студени вълни.

УЖАСЯВАЩИ УСЕЩАНИЯ

Според специалистите и според всич-
ко прочетено от мен по темата (а

то е много по обясними причини!) тези
симптоми са идентични с реакцията
на организма ни при надвиснала реална
опасност. Разликата е, че при паниче-
ската атака опасността не е реална.

р щ уд р
с огромния камион. А след седмица или 
месец дори няма да си спомняте за 
тази ситуация. Човекът, страдащ от 
ПР, изпитва това доста често, поня-
кога дори всеки ден. Друго състояние, 
което често съпътства ПР, е

АГОРАФОБИЯТА 
Тя е, най-общо казано, страх от от-

крито. Важно е да се знае, че агорафо-
бията се среща при най-тежките фор-
ми на ПР. При хората, страдащи от 
агорафобия, страхът може да се про-
явява при напускане на дома, минава-
не през обществени места, смесване с 
тълпи, пътуване в градски транспорт. 
Минала съм през това състояние и 
знам как всичко може да ужасява! Ми-
сълта, че трябва да излезеш, може да 
те докара до пристъп на паника.
Много често хората с тежка фор-

ма на ПР спират да живеят нормално. 
Може да се каже, че въобще спират да 
живеят. Затварят се вкъщи и поня-
кога не могат да се изкъпят сами, не 
могат да отидат сами до тоалетна, 
камо ли да си помислят за крачка на-
вън. Нормалният начин на живот вече 
е немислим. Човек в такова състояние 
изоставя всичко: работа, учение, прия-
тели. Става роб на своя страх, роб на 
мислите си, роб на всички тези ужа-
сяващи усещания. Дори не си и поми-
сля, че някога отново ще може да жи-
вее нормално, което е огромна грешка! 
НО ИЗХОД ВИНАГИ ИМА! Противно 

ЛЕКАРСТВОТО Е У НАС САМИТЕ

То е уникално. Но първо трябва да
проумеем, че от ПР не се умира. Това
е доказано. Не трябва обаче да го зна-
ем само на теория, а да го приложим
на практика. Както направих аз. 
Един прекрасен ден, както си ле-

жах в очакване на поредната паниче-
ска атака (лежах, тъй като единстве-

ното сигурно място за мен беше леглото

в стаята ми), си казах: „Този път ще
се оставя на усещанията, няма да се
стягам.“ И зачаках. Тук се появи и
първата изненада за мен. Чаках пани-
ката да настъпи, но тя не идваше.
Станах, бродех из апартамента, но
тя не идваше. Отидох в банята, пак
я нямаше. Отключих входната врата,
направих крачка навън и... пак нищо.
Ядосах се! Облякох се и тръгнах надо-
лу по стълбите (а имаме асансьор). И
изведнъж осъзнах, че аз съм навън! 

НЕ НЯКОЙ ДРУГ, А АЗ 
Седнах на една пейка до блока, седях

абсолютно сама – нещо, което от го-
дини не бях правила... А обожавах тази
пейка, обожавах да съм навън… В мо-
мента, в който осъзнах, че съм сама,
и то навън, в момента, в който дори
премерих мислено колко крачки има до
входната врата, в този момент се
ужасих! И паниката не закъсня… Но
си казах: „Нали затова излезе? Нали
от това не се умира?“ Отпуснах се и
просто позволих на усещанията да ми-ми-
нат през тялото ми. Потенето, тре-тре-

ф о р у м  з д р а в е

ВЗЕМИ СТРАХА НА

ози текст е плод на осемгодиш-

ални, 
щи. 

Представете си, че шофирате и сре-
щу вас ненадейно изскача огромен тир. 
Сигурна съм, че ще изпитате всички 
описани по-горе симптоми. Но вие ще 
ги изпитате само тогава, само за миг, 
защото ще си върнете самообладание-
то и най-вероятно ще избегнете удара 

дори на моите очаквания, изходът и
лекът за това състояние не се нами-
рат при някой психотерапевт, нито
при някой лекар, нито при някоя на-
родна лечителка. Никой от тях няма
да ви даде точната рецепта за така
жадуваното изцеление. 

ЛЕКАРСТВОТО Е У НАС САМИТЕ

Усещанията обаче са напълно реа
в повечето случаи дори ужасяващ
П в ф

ст раха!
ХОРР

РАЗСС

НЕВРР

ТЕ ССА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕЛИГЕНТНИ И 
МНООГО ЧУВСТВИТЕЛНИ. И ТОЧНО ТАЗИ 
ЧУВСВСТВИТЕЛНОСТ ЗА СЪЖАЛЕНИЕ НИ 
ИГРААЕ ЛОША ШЕГА…

Бела, брой 6 (124), 200856



перенето, нестабилността, гаденето – пер
всичко беше същото, но някак по-сла-вси
бо. Беше по-слабо, защото не се бях
стегнала както всеки път, а бях на-
пълно отпусната. След около минута
се огледах отново и ако знаете само
какво беше изумлението ми, когато
видях, че освен че съм сама, освен, че
съм навън и дишам чист въздух, аз съм
жива! Не, не просто жива, а по-жива
от всякога! Дадох си сметка колко го-
дини съм пропиляла в ненужен страх.
Осъзнах, че няма нищо по-страшно и
в същото време по-безсмислено от са-
мия страх. Разбрах, че не ние трябва
да му робуваме, а че 

СТРАХЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАШ РОБ 
След тази случка започнах да излизам

– в началото по-рядко, после по-често
и по-често. Все още има моменти, в
които се замислям, преди да изляза,
но тогава просто си пускам плеъра, в
ушите ми зазвучава любимата музика,
тегля една майна на всичко и тръг-
вам. Тръгвам, пък да става, каквото
ще, вече съм побеждавала тези усеща-
ния. Безброй пъти, не могат да ме из-
ненадат. Единствено аз мога да ги из-
ненадам със силата и волята си!
Припомних си първата паническа ата-

ка. Започнах да търся причината за по-
явата є точно тогава и точно там.
Всичко може да се изясни, но причините
са строго индивидуални и всеки стра-
дащ от ПР трябва сам да се порови
из мислите и чувствата си, за да от-
крие своя отговор на въпроса „Защо?“.

По принцип точно тук би могъл да по-
могне един добър психотерапевт. Роля-
та на психотерапевта е точно тази, 
да ни помогне да открием отговорите 
у себе си. Аз лично не намерих доста-
тъчно способен специалист. Ако има 
такива, моля да ме извинят. Сблъсках 
се с разни по-скоро „медийни“ свети-
ла, които ми се струва, че по-скоро на 
себе си трябва да помогнат, преди да 
се заравят в проблемите на другите… 
Не се страхувайте да говорите за своя 
проблем с близките си. Но

НЕ ОЧАКВАЙТЕ БЛИЗКИТЕ 
ДА ВИ РАЗБИРАТ 

напълно. Просто защото това е все 
едно да се опитате да обясните на 
някого, който не се е влюбвал, как-
во е любовта. Няма как напълно ясно 
да бъде обяснено усещането. То тряб-
ва да се изпита. Доверете се на хо-
рата, които обичате – те може да 
не ви разбират напълно, но със сигур-
ност ще направят всичко възможно, 
за да ви помогнат.
След дългите години, прекарани в 

страх, си дадох сметка, че това със-

тояние идва, за да покаже, че някъ-
де там, по пътя на нашето развитие,
сме пропуснали нещо. Във всички слу-
чаи паническото разстройство се дъл-
жи на силен стрес, а стресът, как-
то знаем, може да бъде причинен от
хиляди неща. В много от случаите на
паническо разстройство то се появя-
ва вследствие от загуба на близък чо-
век. Може нечия загуба да ни се отра-
зи след години. Някъде и някак си ние
загубваме част от себе си.

ПЪРВАТА ПАНИЧЕСКА АТАКА 
прави точно това. Тя се явява като
аларма, която ни напомня, че трябва
да променим нещо, че трябва да го
променим на всяка цена. Бягайки от
страха, ужасявайки се от него, ние
бягаме от някой наш спомен, от ня-
кое преживяване, което с всички сили
сме се опитали да забравим и може
би съзнанието ни е успяло да го зали-
чи, но подсъзнанието... Него не можем
да излъжем. Паническото разстрой-
ство просто ни показва, че от себе
си няма как да избягаме. И колкото
по-бързо го проумеем, колкото по-бър-
зо се изправим срещу страха, а имен-
но срещу себе си, толкова по-бързо
ще се отърсим от този ад. Ад за
душата и тялото, ад за цялото ни
същество. НАИСТИНА НЯМА ПО-ГО-
ЛЯМА ПОБЕДА ОТ ТАЗИ, КОЯТО СИ 
ПОСТИГНАЛ НАД САМИЯ СЕБЕ СИ. 
В НЕЯ Е ЦЕЛИЯТ СМИСЪЛ.

Роза ГЕОРГИЕВА

Застани до AVON
СРЕЩУ РАКА НА ГЪРДАТА

Новите по-
сланици на
„Фонд от лю-
бов към жи-
вота“, създа-
ден от AVON – 

България като 
част от най-
голямата кам-
пания за борба 
с рака на гър-
дата у нас, са
олимпийският
шампион Ма-

рия Гроздева и актрисата Цвета-
на Манева. В тяхна чест от AVON 

– България обявиха, че тази годи-
на, шеста поред, кампанията ще се 
проведе с удвоена сила и под на-
слов „Застани до мен“. С присъст-
вието си каузата подкрепиха и Гер-

Гунчева, Диляна Попова, Маша 
Илиева, Калин Вельов, Орлин Пав-
лов, Иво Танев, Йоанна, Вeра Тин-
кова, Диана Любенова, Лес Уелдън, 
Виктория Йовчева, Алфредо Торес,
Емилия Кушванлиева и „Групата“.
Миналата година бяха събрани
162 861,71 лв., които дадоха въз-
можност на 1900 български жени
от градовете Созопол, Приморско,
Китен, Царево, Ахтопол, Болярово,
Тополовград, Свиленград, Нова Заго-
ра, Чирпан и Садово да направят
профилактични прегледи. От тях
с открити доброкачествени обра-
зувания се оказаха 155 жени, а със 
злокачествени – 13, като всички 
бяха насочени за допълнителни из-
следвания и лечение. През май, юни
и юли тази година ще бъдат прегле-
дани безплатно още над 1800 жени
в градовете Петрич, Сандански,
Мелник, Кресна, Симитли, Гоце

Делчев, Доспат, Видин, Лом, Ми-
зия, Кнежа и Бяла Слатина. 
Във фонда постъпват всички сред-
ства от продажбата на розови-
те благотворителни продукти от
серията на AVON „От любов къмN

живота“.

Дай най-доброто от себе си
Това ви призовават Тайгър Уудс, 
Роджър Федерер и Тиери Анри заед-
но с GILLETTE
България е една от 150-те държа-
ви, на чийто пазар Gillette® стар-
тира своята Gillette програма „Дай 
най-доброто от себе си днес“ (Be((
your best today) с подкрепата на но-
вите посланици на марката три-
мата успешни състезатели Тай-
гър Уудс, Роджър Федерер и Ти-
ери Анри. Gillette помага на мъже-
те всеки ден да изглеждат, да се 
чувстват и да бъдат най-добро-
то от себе си, като им дава уве-

реност и сила-
та на усещане
за успех, кои-
то излъчват и
тримата посла-
ници на Gillette.
Трите рекламни лица са изця-
ло обвързани с марката Gillette и 
са част от многостранни марке-
тинг инициативи в подкрепа на 
основните продукти за бръсне-
не на Gillette, включително глобал-
на печатна и телевизионна рекла-
ма, потребителски промоции, пе-
чатни материали, онлайн кампа-
ния и връзки с медиите. Програма-
та „Шампионите на Gillette“ (The

Gillette Champions) стартира през
2007 г. и е осъществена в над 150
държави, сред които и България, 
което я прави най-голямата теку-
ща спортна маркетинг инициатива
за марката.

р
Застани дотани AVON гана 

Шарени новиниар н н нарарр

По принцип точно тук би могъл да по-

т
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ПОМИСЛИ, ЧЕ СИ... ЗВЕЗДА
Опра Уинфри, Никълъс Кейдж, Ким Бейсинджър,

Рей Чарлз, Дрю Баримор, Арета Франклин, Гол-

ди Хоун, Аланис Морисет, Робърт Бърнс. Това са 

само част от имената на изключителни лично-

сти, които през даден период от живота си са 

преживели панически атаки. Паническите атаки 

не са попречили на нито един от тях да развие 

таланта си и да постигне максималното в сво-

ята област. Да не говорим, че всички са доказа-

ни имена в световното изкуство. При следваща-

та паническа атака просто си представете, че 

сте следващата Опра Уинфри или следващият 

Никълъс Кейдж. Успокояващо е.
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„Историите, които разказвам, са понякога тъжни, понякога весели, но най-често ужасно прозаични. Толкова прозаични, колкото обикнове-

но 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

П
очти няма човек, на 
когото е нужно да се 
обяснява що за емоция 
е това. Според проучва-

ния само 5% от хората ни-
кога не са изпитвали това 
чувство. Някои от остана-
лите също биха се включили 
в тази графа, но е доказано, 
че при тях ревността или 
не е разпозната, или, по-ло-
шо, не е призната. Но тези 
5% са щастливци, защото се 
ръководят от разума си и не 
са подвластни на гняв, скръб 
и други разрушителни емо-
ции. Ревнивецът е жертва на 
мъчителни и разрушителни 
страсти. Той страда.
Ревността е нормално чо-

вешко чувство, което обаче 

ИМА РАЗЛИЧНИ 
ИЗМЕРЕНИЯ 

Ако чуете от своя парт-
ньор дори и намек със сми-
съл „щом не принадлежиш на 
мен, няма да принадлежиш 
никому“, по най-бързия на-
чин вземете най-нужното и 
на пръсти се изнесете. Ако 
имате деца, грабнете и тях 
и бягайте далеч. Ревността 

е бедствие!
Ема дойде при мен с оплак-

ването, че страда от пато-
логична ревност. Беше наис-
тина много измъчена. Семей-
ството є беше в сериозна
криза. Николай, съпругът є,
се беше уморил да доказва,
че „не е камила“, и се беше
изнесъл при родителите си
– объркан, огорчен и от-
чаян. Знаех неговата исто-
рия, защото се беше обър-
нал за помощ към мен пре-
ди 10 дни.
Първото, което трябваше

да направя за Ема, беше да
я успокоя, че не страда от
патологична ревност, защо-
то патологичният ревнивец
не си дава сметка, че ревну-
ва. След това 

ТЯ РАЗКАЗА 
СВОЯТА ИСТОРИЯ

Как постепенно в душата
є се загнездило усещане, че
Николай се отчуждава. Ско-
ро това пробудило болезне-
на ревност у нея. Искала да
върне онези хубави години,
когато Ники є пишел пре-
красни есемеси и є се обаж-

дал по сто пъти на ден
само за да чуе гласа є. Но-
сел є цветя, наричал я въл-
шебница…
– Ако един човек ви е без-
различен, няма да го ревнува-
те, нали? Но ако е важен за
вас, ще ви заболи само ако
си представите как говори
същите мили думи на друга
жена, как се смее с нея и е
щастлив, когато държи ръ-
ката є или я гледа в очите.
Не е ли така?
– Така е. Вие такава кар-
тинa ли си представяхте,
когато го нямаше?
– Да, нещо такова. Много
добре знам какъв е, когато
е влюбен. Не мога да поне-
са мисълта, че ще принад-
лежи на друга. Тя ме убива.
Аз съм неговата съпруга! Аз
се грижа за него и за дома
му... Била съм до него в най-
трудните моменти. Как да
съм равнодушна, когато си
представя, че нежността
му, топлите му думи и за-
грижеността му са насочени
към друга жена?
– Да, това не може да се
понесе равнодушно. Но не

разбирам защо трябва да си
представяте такива неща.
Защо не си представите
друго? Вие сама казахте, че
Ники не ви е дал никакви
поводи за ревност.
– Образите идват от само
себе си. И ми е много бол-
но. Чувствам се 

САМОТНА, ОНЕПРАВДАНА 
И ИЗОСТАВЕНА 

Бях забравила какво е да
те ухажва мъж. А той умее
това. Когато те ухажва, се
чувстваш кралица. В таки-
ва моменти го „виждах“ как
флиртува с колежките си по
разните му там срещи и ко-
мандировки. И не можех да
се побера в кожата си.
– Но това са само предста-
ви. Не се ли помъчихте да
им се съпротивлявате, да ги
контролирате?
– Как?! Те са толкова сил-
ни!
– Можем да опитаме заедно.
Спомнете си една от тези
болезнени представи и започ-
нете да ми я разказвате.
Тя се замисли. Май идеятаята

не є хареса. Погледна ме се с

СМЯНА НА РОЛЯТА, ДЕЙСТВИЕТО И КАРТИНАТА

Бела, брой 6 (124), 200858



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

и чувства провокират тревожни въпроси, когато четете историите, кои-

то разказвам, ако с вас се случва същото, което се случва и с моите „ге-

рои“, съберете кураж да поговорим и заедно да потърсим решенията. Може-

те 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.

надеждата, че ще се отка-над
жа от предложението си, но жа
аз търпеливо я чаках, запис-
вайки нещо в тефтера си. 
По едно време тя започна:
– Ще импровизирам. Слу-
жебно парти. Той танцува с 
най-красивата жена. Стран-
но защо, но си ги пред-
ставям, че танцуват тан-
го. Неговите движения са 
точни, елегантни и уверени. 
Танцът е изпълнен с огнена 
страст... Те са...
– Достатъчно. Благодаря! 
Като че ли тук вече започ-
ва да ви „боли“.
– Има нещо такова.
– Мога ли да продължа аз? 
Тя кимна. И аз продължих:
– ...Останалите танцьори се 
отдръпват и оставят двой-
ката в средата на дансин-
га. Двамата продължават 
да танцуват, погълнати от 
страстта си. Осветление-
то е приглушено. Само един 
прожектор ги следи. Емоция-
та, която изразяват, е тол-
кова силна, че другите са 
като хипнотизирани. Зала-
та е притаила дъх. Извед-
нъж танцът свършва. Два-
мата продължават да сто-
ят застинали в прегръдка. 
Залата мълчи в очакване. Той 
се навежда бавно и благодар-
но целува ръката є. После 
се обръща към „публиката“: 
„С този танц изразявам бла-
годарността си към чове-
ка, който е бил неизменно 
до мен през последните го-
дини, който ме е подкрепял 
безрезервно в трудни момен-
ти, който грижливо е при-
готвял багажа ми за поред-
ната командировка, но кой-
то в момента не може да 
бъде тук, защото приспива 
моя малък син.“ Следват ръ-
копляскания.
Ема не реагира веднага, ся-

каш є се искаше да продъл-

жа да разказвам. После се
усмихна и каза:
– Как е възможно да ви
дойде наум точно това? Аз
дори на шега не мога да го
измисля. То е много красиво,
но е... нереално.
– Просто накарах фантази-
ята си да ми достави удо-
волствие, вместо да ме из-
мъчва. Сетих се и още нещо!
Не е дълго. Накрая той до-
бавя: „Искам да благодаря и
на своята партньорка Мария
от счетоводството, както
и на нейния съпруг хореограф
за това, че ми помогнаха да
отправя този необикновен
поздрав.“
– Хубаво, но още по-нереал-
но. Моята представа е ня-
как 

ПО-БЛИЗО 
ДО РЕАЛНОСТТА

– Добре, защо не опита-
те да си представите нещо
още по-близо до реалността,
но от съвсем друг харак-
тер? Че когато той се при-
бира към дома, катастрофи-
ра. Какво ще изпитате то-
гава?
– Ужас! Не мога и да го по-
мисля дори. 
– Виждате ли? Да пази гос-
под, но една катастрофа си
е напълно реалистична. Ве-
роятността на човек да се
случи нещо лошо – да се
отрови от развалена хра-
на, да си изкълчи крак, да
преживее пожар и обир – е
далеч по-голяма, отколкото
вероятността да се влюби
в друг. Убедена съм, че ако
мислите по този начин, от
ревността ви не би оста-
нала и следа. Да помислим
защо у вас се поражда точ-
но ревност, а не друго чув-
ство. Има хора, които па-
тологично се тревожат, че
на близките им може да се
случи нещо лошо например.

– Може би се страхувам да
не го загубя. 
– Има 

МНОГО НАЧИНИ 
ДА ЗАГУБИШ ДРУГИЯ 

Изневярата не е единстве-
ният. А ревността е дос-
та по сложно чувство, от-
колкото просто страх да не
загубиш другия. И защо е
толкова важно за вас да не
го загубите? Кои са неща-
та, които ще си отидат
с този човек? Те могат да
са от най-различно естест-
во – морално, материално,
всякакво.
– Може би се страхувам, че
съперницата ме превъзхожда.
Искам да разбера дали още
ме обича. Ревността е пока-
зател за любов, нали?
– Свикнали сме да мислим
така, но ревността съвсем

НЕ СЕ ДЪЛЖИ 
ЕДИНСТВЕНО НА ЛЮБОВ 
Често тя има други ко-

рени. И те са най-често в
детството.

– Но все пак трябва да оби-
чаш, за да ревнуваш.
– Да, така е, но ние мислим,
че човекът, когото обичаме,
ни принадлежи. Точно чув-
ството за собственост про-
вокира болезненото усещане
за загуба.
– Добре, но има ли лекар-
ство срещу ревност?
– Универсално, не. За всеки
човек то е индивидуално.
Трябва да се разбере пър-
во кои са корените на рев-
ността. Това може да из-
следва само човек, обучен за
тази работа. И чак тога-
ва се предписва „лекарство-
то“. Но има нещо като
общи профилактични съве-
ти срещу ревност: Оби-
чайте и уважавайте и себе
си, и партньора. Пови-
шавайте своята значимост
както пред себе си, така
и пред другите. Бъдете
самостоятелна личност.
Погрижете се да бъдете

икономически независимии от
партньора. 
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В
инаги успява да изнена-
да. Тъкмо си мислите, 
че е достигнала своя 
пик, и тя изкарва по-

редната си печеливша кар-
та. Със своя IQ 140 Ма-
дона е винаги една крачка 
пред останалите. За себе 
си твърди, че се е държала 

като звезда далеч преди да
стане такава. В началото
на кариерата є критиците
гледат с насмешка на

ТАЗИ МАЛКА ПИКЛА 
която няма никакви шансо-
ве да бъде запомнена с дру-
го освен с предизвикателно-

то си поведение на сцена-
та. Постоянно критикуват
и модните є предпочита-
ния. Когато изгрява звезда-
та є (в средата на 80-те),
по улиците тръгват двой-
нички на Мади, които ими-
тират нейния „долнопро-
бен“ имидж – носят пот-

ничета, разголващи корема,
висящи дрънкулки, предимно
кръстове и броеници, и чер-
ни гумени гривни. За ужас
на родителите им и на фе-
министките, които нена-
виждат модата на улични-
ца, която младата звезда
прокарва, и не спират да
я обвиняват за пагубното
влияние върху вкуса на ми-
лиони момичета. Това оба-
че не пречи на Мадона да
открие свой бутик в Ню
Йорк, в който се продават
всички тези отдавна пре-
върнали се в култови аксе-
соари. Макар че често по-
пада 

В ЛИСТАТА НА НАЙ-ЗЛЕ 
ОБЛЕЧЕНИТЕ ЖЕНИ 

на планетата, тя дикту-
ва модни тенденции. По-
край промоцията на албума
є Music през 2001 г. Мадона
лансира уестърн модата и
увеличи продажбите на ка-
убойските шапки и панта-
лони. Преди две години пък
известната марка H&M я
избра за свое рекламно лице.
„Аз съм като хлебарка, не
можете да се отървете от
мен“, казва с усмивка тя.тя.
Днес Мадона е все така въввъв

ЗвездиЗвездиЗвезди

МАДОНА
ПАК НИ СРИТА

ЗАДНИКА

МАДОНА 
ПАК НИ СРИТА

ЗАДНИКА
СКАНДАЛИТЕ ВИНАГИ СА Є ДОБРЕ ДОШЛИ, А ВЛИЯНИЕТО Є ВЪРХУ ПОПКУЛТУРАТА – НЕОБЯТНО.

МАДОНА ОТДАВНА СЕ Е ПРЕВЪРНАЛА В НАРИЦАТЕЛНО ЗА УНИКАЛНОСТ.
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върхова форма. Тя дебюти-вър
ра като режисьорка в кино-ра
то, освен това продуцира 
документален филм за раз-
пространението на СПИН в 
Африка. Междувременно но-
вият є албум помете с ле-
кота музикалните класации. 
Успоредно с него у нас се 
появи и книга с любопитни 
подробности за нейното бу-
рно минало. 
„Много хора се страхуват 

да кажат какво искат. За-
това и не го получават.“ 
Този прословут цитат на 
Мадона Луиз Вероника Чи-
коне от нейната книга SEX 
като че ли казва всичко за 
начина є на живот. Да, тя 
не се бои да казва неща, ко-
ито други не смеят дори да 
си помислят. Не се страху-
ва да прави неща, за които 
е заклеймявана в пресата, 
анатемосвана от църквата, 
обвинявана във всички зем-
ни грехове, заплашвана със 
затвор... В крайна сметка 
Мадона винаги постига сво-
ето. „Аз съм упорита, ам-
бициозна и

ЗНАМ ТОЧНО 
КАКВО ИСКАМ 

Ако това ме прави куч-
ка – няма проблем“ – от-
кровена е тя. Брат є Крис-
тофър казва, че от дете 
си е такава. Малката Нони 
(един от многото є пряко-
ри) иска все да става ней-
ното и е адски разглезена. 

Повратен момент в дет-
ството є е загубата на
майка є. Тогава Мадона е
едва 5-годишна и по-късно
признава, че това е най-го-
лямата трагедия в живота
є. Смъртта на майка є, на
която тя е и кръстена, е
повод да си обещае, че ще
бъде силна и от тук ната-
тък ще се грижи сама за
себе си.
Още в училище Мадона 

проявява своя 

ОПЪРНИЧАВ НРАВ 
Тя се интересува от кла-

сически балет и музика, а
в очите на съучениците є
това ще рече – абсолютна
откачалка. Затова и никой
не я обича и често я тор-
мозят с повод и без повод.
Но темпераментната хит-
руша не се предава толко-
ва лесно. Тя решава да под-
чертае още повече своята
различност. Затова отказва
да си бръсне краката и под-
мишниците, да носи грим и
въобще да се прави на кра-
сива. Е, с това не става по-
обичана, но поне се откроя-
ва над всички останали. 

„По-добре да живееш една
година като тигър, откол-
кото сто като овца“ – 
това е една от максимите,
които Мадона следва още
от тийнейджърските си го-
дини. Затова на 19 години
напуска родния Мичиган и
заминава за Ню Йорк 

С 35 ДОЛАРА В ДЖОБА 
За първи път лети със са-

молет и за първи път в
живота си се вози с так-
си. Голямата є цел, естест-
вено, е да стане певица и
затова обикаля дискотеки-
те, предлагайки на дидже-
ите свои демозаписи. Един
от тях се съгласява да пус-
не песента є Everybody. Ос-
таналото вече е част от
историята. За ужас на му-
зикалните критици младата
звезда бързо набира скорост,
макар че нито има добри
гласови данни, нито изглеж-
да като останалите певици
от началото на 80-те. Са-
мата тя признава, че наис-
тина не е нито добра пе-
вица, нито добра танцьор-
ка. „За мен това обаче не е
от значение. По-важно е да
провокирам хората и да им
играя по нервите“ – допъл-
ва Мадона. А това никой не
го умее по-добре от нея.

СКАНДАЛИТЕ –
НАЧИН НА ЖИВОТ 

Е, те винаги са добре пре-
мислени, разгласени надълго
и нашироко в пресата и за-
сенчват всякакви други ва-
жни събития. На концерти-
те си Мадона е в стихия-
та си. И не спира с про-
вокациите, назависимо дали
имитира оргазъм, пъха меж-
ду краката си флага на Пу-
ерто Рико, заради което е
обявена за персона нон гра-
та в тази страна, или е
разпъвана на кръст с венец
от тръни на челото, с кое-
то предизвиква гнева на Ва-
тикана и други религиозни
лидери по време на послед-лед-
ното си турне. Видеокли-кли-

Hard Candy
След повече от 200 милиона про-

дадени албума Мадона е готова за

още. В новия си 11-и студиен ал-

бум тя остава вярна на клубното 

звучене, но към това добавя и еле-

менти от ърбан и хип-хоп музика в

партньорство с имена като Джъс-

тин Тимбърлейк, Тимбъленд и Канйе 

Уест. Пилотният сингъл 4 Minutes

освен заразителния си ритъм доказ-

ва, че Мадона е загрижена за све-

та, в който живее. Затова в нея се 

пее „пътят към ада е постлан с до-

бри намерения“. „С тази песен исках 

да кажа, че нямаме време. Хора, съ-

будете се! Но ако ще спасяваме све-

та, нека да се забавляваме, докато 

го правим“ – казва самата Мадона.

Бела, брой 6 (124), 2008 61



овете є са другата възпов
можност да затвърди скан-мо
далния си имидж. Мадона е 
първата голяма звезда, ко-
ято се възползва от поя-
вилата се точно в начало-
то на кариерата є нова ме-
дия – MTV. Видеоклиповете VV

є често са по-дискутира-
ни от самите песни. Пока-

зателен в това отношение
е Like a Prayer. По времето
на заснемането му скандал-
ната певица е подписала до-
говор с Pepsi за съвместно
партньорство на стойност
5 млн. долара. Когато обаче
видеото предизвиква всеоб-
що негодувание заради запа-
лените кръстове и сцените
с убийства и расизъм, ше-
фовете на известната мар-
ка решават да разтрогнат
договора. Разразилият се в
медиите скандал популяри-
зира песента, която стига
до върха на всички класа-
ции. Това е и повод Мадона
да... изкаже своята офици-
ална благодарност на Pepsi. 
Ако не предизвиква скан-

дали със своето творчест-
во, „материалното момиче“
го прави с мъжете. Още

ПЪРВАТА Є ГОЛЯМА 
ЛЮБОВ ШОН ПЕН 

е готов да я превърне в лю-
бимка на медиите. От бляс-
кавата им сватба, на която
присъстват звезди от ран-
га на Анди Уорхоу, до не-
прекъснатите им скандали
и размени на юмруци, два-
мата стават любимци на
жълтата преса. Шон също
като съпругата си прокар-
ва нова мода – чупенето
на глави и апарати на до-
садни папараци. Въпреки че
бракът им не просъществу-
ва дълго, Мадона дълго след
това продължава да твър-
ди, че той е голямата є
любов. И дори му посвеща-
ва песен – Till Death Do Us

Part. Може би затова нито
една от следващите є раз-
духани от пресата връзки с
Джон Кенеди-младши, Вани-
ла Айс, Денис Родман, Уо-
рън Бийти и Карлос Леон,
който става баща на дъще-
ричката є Лола, не продъл-
жават дълго. Единствено 

С ГАЙ РИЧИ НЕЩАТА 
ЗАСЕГА СЕ ПОЛУЧАВАТ 
Засега, защото често се

говори за скандали помежду
им и за това, как съпруга-
та му се появявала с тъм-
ни очила, за да скрие сле-
дите от синини по лицето
си. Ричи дори не я придру-
жи при скорошното є прие-
мане в рокендрол залата на
славата. Мадона все пак не
спира да хвали качествата
му на съпруг и баща. С не-
гова помощ тя се надява-
ше да поправи най-големия
си пропуск дотук – успеш-
на кинокариера. Засега обаче
това е просто невъзмож-
но. Пък и няма друга звез-
да с толкова много „Злат-
ни малинки“. Затова Мадона
реши да се пробва от друга-
та страна на камерата. Ре-
жисьорският є дебют Filth

and Wisdom бе представен
на тазгодишния кинофести-
вал в Берлин, но не полу-
чи очакваните ласкави ре-
цензии. За сметка на това

I Am Because We Are за живо-
та на заразените със СПИН
сирачета от Малави, едно
от които Мадона осино-
ви, определено ще предизви-
ка доста дискусии. „С този
филм аз исках да предложа
прости решения, да покажа
как простите неща наисти-
на променят живота на хо-
рата“ – споделя тя.
Не е за вярване, че на 16

август Мадона ще празну-
ва 50-годишен юбилей. Пък
и тя

НЯМА КОМПЛЕКСИ 
ЗА ВЪЗРАСТ 

Но няма и спор, че из-
глежда два пъти по-млада
от годините си. На как-
во се дължи това? Поне по
2 часа на ден тя ходи на
тренировка, която включ-
ва бягане, скачане на въже,
спринтиране, мускулни, ко-
ремни и кардиоупражнения.
Помагат є също увлечения-
та є по кабала и єога. Ма-
дона спазва и стриктна ди-
ета, включваща зеленчукова
супа, фрешове, тофу и боб.
Затова е толкова жизнена
и винаги готова, както са-
мата тя казва, „да ви сри-
там задника“.

Текст Ивайло ТОДОРОВ

Снимки Warner/

Орфей мюзик

повете є са другата въз-по

„Мадона: 
интимно“
Тя рядко се изповядва пред хора. 

Едно от изключенията е Ран-

ди Тараборели, който има опит 

в представянето на биографи-

ите на звезди от ранга на Май-

къл Джексън, Франк Синатра и

Елизабет Тейлър. В своята кни-

га за попиконата той се опит-

ва да даде отговор на въпроса,

в какво се състои нейното фе-

номенално присъствие. Просле-

ден е всеки етап от живота є,

разнищени са подробно скандал-

ните є връзки, раждането на 

хитовете є, филмовите є роли,

контактите є с други известни 

личности, глезотиите є и оп-

итът є за равносметка, преди

да „удари петдесетака“. Близ-

ки, приятели и колеги за пръв 

път говорят публично за Мадо-

на, при това неподправено и без 

цензура.

Бела, брой 6 (124), 200862



063



О
ще след Сидни 2000 имах желание
да надникна в душата на българ-
ската „амфибия“. През септември
2007 г., на връщане от морето,

след случайна среща с него и баща му
на една бензиностанция в Стара Заго-
ра, желанието ми се поднови. Но се за-
редиха сватбата му, раждането на дъ-
щеричката му, участието му на квали-
фикацията за Пекин в Загреб... И все
не можех да си уредя среща с Петър
Стойчев. Е, дойде и този ден. Събесед-
никът ми ми отреди един учебен час
време в кафенето на басейна „Спар-
так“. Толкова му бяха свободните ми-
нути – 45. А иначе може би знаете,
че пред входа на басейна има почетна
плоча в чест на нашето момче, което
преплува Ламанша за под 7 часа.
– Защо плуване, а не волейбол или фех-

товка?

– Имаш предвид, че баща ми Райчо бе

треньор по волейбол, а брат ми Юли-
ян е един от най-добрите сабльори на 
България? Е, тя и майка ми Стефка ме 
подкрепяше да спортувам... Изобщо ние 
сме си спортно семейство. Аз направих 
своя избор като малък, водата ме прие 
с отворени обятия и нямаше начин да 
є „изневеря“. Естествено, заслугата е и 
на треньорите: в началото в Смолян – 
Евелина Георгиева и Огнян Георгиев, по-
сле в Русе – Атанас Тодоров, а „по съв-
местителство“ в казармата в „Левски“ 
и в националния отбор – Красимир Ту-
манов, с когото постигнахме успехи на 
световно ниво. Впрочем аз съм си го 
избрал и целенасочено. Краси е бил със-
тезател на дълги дистанции и негови-
ят опит е много ценен за мен. Така че 
логиката ни събра.
– Кое е състезанието, което сложи на-

чалото на плувните маратони в кари-

ерата ти?

– През 1993 г. участвах в традицион-
ния Охридски маратон и станах вто-
ри само на 19 секунди след победите-
ля. Оттам се заредиха участията ми
на дълги разстояния и се видя, че са
ми по силите и вкуса. Обичам езеро-
то в Охрид не само заради победите
и лавровите венци по-късно през годи-
ните, а защото е сладководно и при-
ятно за тялото. По-леко се плува в
такива води. Дългото плуване в соле-
ни води е неприятно.
– Колко време през годината си във во-

дата?

– Грубо пресметнато, само около 3030

ИнтервюИнтервюИнтервю

ПЕТЪР СТОЙЧЕВ:

НА „ТИ“ СЪМ СЪС 
СЛАДКИТЕ ВОДИ
НА БЪЛГАРИНА, ПРЕПЛУВАЛ ЛАМАНША ЗА ПО-МАЛКО 
ОТ 7 ЧАСА, МУ ПРЕДСТОИ ТРЕТА ОЛИМПИАДА

Визитка
Роден е на 24 октомври 1976 г. в Момчилград. 

В плуването се влюбва през 1983 г., а през

1986 г. е вече възпитаник на спортното учи-

лище в Смолян. На 16-годишна възраст се 

състезава вече на европейски първенства,

а през следващите години гони републикан-

ски рекорди и призови класирания. От 1999 г.

е състезател на софийския „Левски“. От 

1993 г. се „специализира“ в плувен маратон и

става неизменен участник в елитните све-

товни състезания на дълги дистанции. Се-

демкратният носител на Световната купа 

по плувен маратон има и медали от светов-

ни първенства – Барселона 2003 (на 25 км) и

в Монреал 2005 (на 10 и на 25 км). Участник е

в две олимпиади – Сидни 2000 и Атина 2004. 

През настоящата година спечели квота и ще 

участва на олимпийските игри в Пекин. Една 

от най-трудните, но достойно изпълнена не-

гова мечта бе преплуването на Ламанша, ко-

ето нареди нашето момче под №5 в класаци-

ята Спортист на годината през 2007 г. За-

вършил е специалността кинезитерапия в РУ 

„Ангел Кънчев“ – Русе. Женен е за репортер-

ката от в. „Стандарт“ Ася Атанасова и има

дъщеричка Стефания.
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дни не съм във водата. Тренирам подни
два пъти всеки ден. Сутрин започ-дв
вам много рано. Следват състезания-
та от годишния календар – у нас и
по цял свят...
– Много ли са съперниците ти от плу-

ването в открити води и откъде са

те?

– Най-добрите състезатели на 10 и
на 25 км са от Австралия, Русия, Гер-
мания, САЩ и Испания. Около 20–25
плувци сме равностойни. Колкото до
състезанията, най-добре са организи-
рани в Канада. Защото се опират на
традиции и история, които ги правят
изключително престижни. А и приро-
дата е дала на Канада чудесни езера
и реки. Интересът на местното на-
селение към тези състезания е много
голям. Всичко минава като един го-
лям празник. 
– Разкажи нещо за преплуването на

Ламанша.

– Това безспорно е една моя осъщест-
вена мечта! Преплувах го за рекордно
време (нашето момче преплува 38,430

км – от Дувар до Кале – за 6 часа, 57 ми-

нути и 50 секунди – б. а.). Първият път
бях възпрепятстван от неподходящо-

то време и този път доста бях се 
„наострил“ да се преборя с условията, 
диктувани от природата. Е, успях и 
зарадвах всички. Помогнаха ми всички 
близки, благодаря им за пореден път!
– Последваха и други радостни съби-

тия в твоя живот – ходи по листенца 

от рози, грабна квотата си за Пекин, 

роди ти се наследница...

– Нещата поеха естествения си жи-
тейски път: на 11.11.2007 г., празни-
ка на св. Мина, сключихме брак с Ася. 
Сватбата ни бе във Военния клуб и 
наистина минахме по пътека, обсипа-
на с розови листенца. Посрещнаха ни с 
родопска гайда. Беше като в приказка, 
истинско щастие... (на младото семей-

ство кумуваха Здравка и Тодор Баткови 

– б. а.). На 7 март тази година в Со-
фия се роди дъщеричката ни Стефа-
ния (3,250 кг, 51 см). Благодарим за 
грижите на д-р Георгиев от родилен 
дом „Тина Киркова“. Само ден по-късно 
след един малък гаф (откраднаха ми 
очилата за плуване и плувах с чужди, 
които не ми пасваха и не се чувствах 
комфортно) покрих норматива, който 
ми отвори вратата за участие на 
Олимпийските игри в Пекин на 1500 м. 

Така че радостните случки продължа-
ват да се случват. През август в Ки-
тай ще бъде наистина интересно.
– Ти си участвал на две олимпиади.

Коя от двете ти хареса повече – Сид-

ни 2000 или Атина 2004?

– Много по-силни са впечатленията
ми от Сидни. Игрите там бяха неве-
роятни. В Атина навсякъде имаше по-
лицаи, охрана, проверки... Един е жи-
вотът в Австралия, съвсем друг – на
Балканите. В Сидни бе първата ми
олимпиада, бях на друга възраст, с по-
вече чувства в сърцето, сега съм по-
зрял и нещата минават повече през
главата, през разума ми...
– Трудно ли се осъществяват 7 све-

товни титли в откритите води?

– От гледна точка на физическото и
психическото натоварване нещата се
отработват с непрестанни трениров-
ки. А от финансова гледна точка съм
много благодарен на ДАМС в лицето
на г-жа Весела Лечева. Обяснявам си
подкрепата є с факта, че тя сама-
та бе спортистка от класа и си дава
сметка как се прави големият спорт
днес. Останалото са труд и хъс.
– Предстои ти трета олимпиада и

всички от списание „Бела“ ти жела-

ем успех!

– И аз имам огромно желание за ус-
пех в дългите дистанции, въпреки че
„моето“ състезание си остава състе-
занието в открити, естествени во-
дни басейни. Но пък една олимпиада е
преживяване за цял живот, извоювал 
съм си място и дори самото участие
е своеобразна победа. 

Интервю на
Фани БЛАГОЕВА

Снимки Личен архив

Б
о
в
з
г
–

т

–

п
о
к
м
н
п
т
с
д
–

в

е

–

п
„
з
д
п
с
е

„Вълнички“ в ежедневието му
– Обичаш ли скоростите и каква кола караш?
– Скоростите ги обичам, но българските пътища те 
принуждават да шофираш внимателно. Карам БМВ, 
но не съм забравил онова малко трабантче, което си 
купих след първата победа в Охрид. 
– Какво правиш в малкото си свободно време?
– Чета списания, слушам музика, гледам филми – оби-
чам екшъни, трилъри, комедии. Впрочем гледам и слу-
шам с интерес новини.

– Любимите ти храни и напитки...
– Не съм капризен. Обичам различни храни от различни кухни по света, но 
най-важното за мен е храната да е качествена. А иначе гозбите на мама ви-
наги си остават най-добрите, както знаете. Пия доста течности – най-вече 
фрешове и енергийни напитки. И, както е известно, не пуша!
– Стилът ти на обличане и цветовете, които предпочиташ...
– Нося се спортно, но съм убеден, че класическата елегантност е непреход-
на. Колкото до цветовете, падам си по свежите светли тонове. Не залитам 
по модерното, а по качественото и удобното за мен и за съответния слу-
чай облекло.
– Стандартът и парите...
– Две зависещи едно от друго понятия. Но нека не забравяме, че човек може 
и с много, и с малко – в зависимост от ситуацията, от предложената му 
от живота възможност. Аз мога да живея много скромно, убеден съм! Живял 
съм и живея в България все пак... Важното е да усещам, че съм здраво стъ-
пил на земята, а не че хвърча в облаците. Останалото е съдба.
– Когато приключиш кариерата си на плувец, какво ще правиш?
– Този момент наближава, но още не съм решил какво точно ще правя. Имам 
идеи, обичам и плуването, и бизнеса, и кинезитерапията. Но ще разберете с 
кое ще се захвана, като му дойде времето.

Бела, брой 6 (124), 2008 65



Да поговоримДа поговорим

Т
а н ц у в а х м е .

ТТ
О

ТТ
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р ,
полезно. 
И при мъжете, и при жените, участ-

вали в експеримента му, след прегръд-
ка се наблюдавало увеличение на ни-
вото на окситоцина – хормона, кой-
то облекчава депресията и намалява
риска от сърдечносъдови заболявания.
Освен това докосването ефективно
повишава нивото на хемоглобина в ор-
ганизма. А както знаем, хемоглоби-
нът е кръвен пигмент, който пренася

тъ
та
ва 
ните процеси.
Стигнало се дори дотам, че амери-

канските лекари, противно на досегаш-
ната си практика, трябвало да дават 
и такова устно предписание на паци-
ентите си: „Препоръчвам настоятелно 
по три-четири прегръдки на ден.“ 
Колкото и интересно, здравословно 

и приятно да е това откритие, то 
не стана световна новина. Остана за-
трупано в Google като едно от хиля-
дите открития, за които не вярва-
ме, че ще спасят света. Общуването 
помежду ни не стана по-съзидателно, 
любовта не ни направи по-силни, дори 
апочна да ни убива. Очевидно се нуж-
даем от нова идея. Лекарството дре-
ме в нашите собствени лаборатории 
и за да го внедрим, не са нужни годи-
ни научна работа, нито пък организи-
ране на международни форуми по те-
мата. Вместо да се разхождаме болни 
и нещастни и да се надяваме държа-
вата да поеме разноските по лечени-
ето ни, можем лесно и безплатно да 
си помогнем с едно докосване. Този 
текст няма за цел да постави так-
тилния контакт на научни основи, а 

ДА НЕ Е ВИРТУАЛНА, 
АКО Е ВЪЗМОЖНО!

Привеждането в действие на опера-
цията по прегръщане и докосване се
затруднява от навлизането на модер-
ните технологии в живота ни. Както
може би се досещате, има и изследо-
ватели, които искат да доразвалят
всичко, като „помогнат“ с разработ-
ването на костюм за „прегръдка от
разстояние“. Първият е дело на син-
гапурски учен и неговия екип. Желани-
ето на този екип е да въвлече хора-
та във виртуална прегръдка. За целта
се използва жилетка с вградени сен-
зорни датчици, която желаещият да
усети прегръдка облича. С тази одеж-
да го снима видеокамера, а изображе-
нието се предава чрез интернет на
специален терминал. От този терми-
нал движещата се картинка на чове-
ка с жилетката може не просто да
бъде наблюдавана, а и да бъде „докос-
вана“. Съприкосновението се превръща
в сигнал, отправен към обекта с жи-
летката, и се възпроизвежда във вид
на колебания в датчиците на жилет-ет-
ката. Усещанията при човека са съ-съ-

ъканите и повишаването на нива-
а му укрепва целия организъм, усил-
имунитета и ускорява оздравител-
те процеси

обятия,
както и да приласкае другите във ва-
шите. 

ДА НЕ Е ВИРТУАЛНА, 

Отначало дър-
жахме ръцете
си една в дру-

га, далеч от телата. После той при-
тегли ръката ми лекичко, целуна я и
я прибра до себе си. Дълго след това
усещането за този миг не ме напусна,
а още по-дълго ми помагаше сладко да
заспивам вечер.“
„Вървяхме един до друг. Говорехме.

Когато погледите ни се срещаха – 
срещаха се и усмивките ни. От време
на време се докосвахме лекичко.“ Това
е еротика от старите ми текстове.
Но допирът, милването и прегръдка-
та притежават огромна жизнена сила
и не са само еротична фантазия, а
както ще прочетете, нов, научнодо-
казан факт.

ПРЕГРЪДКАТА Е ЛЕЧЕБНА

Сравнително скоро директорът на
института за тактилни изследвания
от университета в Маями Тифани
Филд направи изявление, което пора-
зи неговата американска публика: до-
косването не е само приятно, но и кисслород от дихателните органи към по-скоро да ви върне в нечии 
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Извор на вдъхновение
Творческите личности се доверяват на собст-

вената си интуиция и отдавна са използвали 

прегръдката в своя полза. 

 За Алберт Айнщайн се знае, че когато в рабо-

тата му настъпвал период на застой, той оти-

вал при жена си я молел да я прегърне. Допирът 

до любимата го дарявал с нов заряд от енергия.

Не е трудно да се досетим и как е била откри-

та теорията на относителността. 

 Когато музата напускала за притеснително

дълго време Пикасо, прочутият испанец отивал

да му масажират гърба. Само три сеанса и... но-

вият му шедьовър се появявал върху платното.

 Авторът на знаменитите детективски ис-

тории Жорж Сименон посещавал салон за мани-

кюр, когато ръката му не искала да хване перо-

то. По твърдения на самия Сименон той изоб-

що не се интересувал от красотата на нокти-

те си. По-важно за него било да усети пипането

на тънките внимателни пръстчета на маникю-

ристката си.
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Nail space Nutrinail
Също както кожата, така и но-
ктите се нуждаят от витамини, 
минерали, протеини, комплекс оме-
га – 3 и 6. Ето защо Deborah Nail 

space създаде серията Nutrinail. Тя
се състои от 4 продукта, които

съдържат хранителни състав-
ки и етерични мас-
ла, за да направят 
ноктите ви здрави 
и красиви. Серията
съчетава най-добро-
то от технологи-
ите (революционни

формули) с 
най-доброто
от приро-
дата (ес-
тествени 
активни 
състав-
ки), за да
останете

ровани от маникюра си.  Мул-
тиактивният гел, стимулиращ рас-
тежа на ноктите, е с бяла млеч-
на текстура. Той съдържа амино-
киселини, млечни протеини и кал-
ций, които възстановяват тънки-
те, слаби и чупливи нокти.  Бал-
самът за кожички и нокти е свет-
лосин гел, който успешно се бори 
със сухите кожички и нокти. Ес-
тествените екстракти ефектив-
но полират и изглаждат кожички-
те и нокътната плочка, минера-
лите стимулират клетъчната об-
мяна, а глицеринът има подхран-
ващ ефект.  Енергизиращият
комплекс за здрави нокти е с дву-
фазна формула. Съдържа витамини
А, Е, С, В5, които хидратират и 
подхранват ноктите в дълбочина.
Този гел възвръща еластичност-
та на ноктите.  Мултиактивно-
то подхранващо масло за кожички 
и нокти съдържа комплекс омега-3

и омега-6 киселини, извлечени от 
растения и сухи плодове. Тексту-
рата му е маслена. Този мултиак-
тивен антиоксидант се грижи ре-
зултатно за дехидратираните ко-
жички и нокти.

Благотворителното модно 

ревю „Пролет в Мото-Пфое“ 

събра рекордно висока сума. Сред-
ствата бяха дарени на абитури-
енти без родители от континген-
та на БЧК. Дванадесетото издание
на благотворителното модно ревю
„Пролет в Мото-Пфое“ бе още по-
стилно и красиво. Най-висока сума 
бе събрана именно на тазгодишно-
то издание на инициативата.
Общо 25 537 лв. бяха дарени на
400 момчета и момичета, за да се 
подготвят те за своята абиту-
риентска вечер. Броят на дарите-
лите също бе рекорден – общо 29 
компании, институции и частни

лица подкрепиха благородната кау-
за, а дизайнерите, участвали в ре-
вюто, подариха 12 тоалета на бъ-
дещите абитуриенти.
Специални гости на вечерта бяха 
собствениците на „Мото-Пфое“ 
Карл-Хайнц и Филип Пфое. Ревю-
то бе открито със спортно еле-
гантните облекла на марките
Fox и Springfield, след което бяха
представени официалните тоалети 
на Атанас Парушев и модна къща
Mon Amour. 

р
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Красиви новиниКра н нКраКрар

щите, както и при реален контакт.щи
Но са едностранни. На този етап наНо
разработката всички ползи от вирту-
алната прегръдка може да усети само
човекът, надянал вълшебната жилет-
ка. Но сингапурският учен и колеги-
те му са убедени, че и така изобре-
тението им ще има огромен успех на
пазара. Родителите, пътуващи често
в командировки, най-накрая ще имат
възможност да „прегръщат“ по този
начин децата си. 
Ако обаче липсата на реални пре-

гръдки се диктува и от фактора нови
технологии, дали именно технологиите
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„БИХ ГО С ПИПАНЕ“ 
от

най-сладките победи в плувния спорт.
Ако привикнете към пипането, до-
косването, съприкосновението, бъде-
те сигурни, че сте намерили лек сре-

щу стреса и сте го победили поне 
с пипане. Само трябва да повярва-
те, че всяко докосване освобождава в 
атмосферата нещо, с което можете 
да противодействате на лошото на-
строение и дори на вредните емисии 
във въздуха. Прегръдката може да из-
вади всеки човек на планетата от си-
ловите полета на икономиката, поли-
тиката, властта и световната кон-
спирация. Около хората, които се пре-
гръщат, се диша по-леко. Те са добри, 
умни и богати, защото черпят от 
богатство, което, както е в приказ-
ките, никога няма да се свърши, ако 

си добър.

ПИПАНЕТО Е БЛАГОСЛОВИЯ 
за по-високо качество на живот. То
може да ни избави от болестта на
модерното време, а именно личната
неприкосновеност, която не само не
ни позволява да се докосваме до дру-
гите, ами и не ни разрешава да гово-
рим с тях. Новият протокол изисква
да си мерим приказките и ни прави
несговорчиви, непроницаеми, нещастни,
неприкосновени. 
Разделям хората на такива, които

искам да прегърна, и такива, които
не искам. Вторите не са добри според
мен или за да не бъда толкова кате-
горична, в тях има нещо, което не ме
кефи. Превърнала съм желанието или
готовността си да прегърна някого в
лакмус, който от години не ме е под-
веждал. Предупреждавам ви, че пре-
гръдката не може да провери дали ня-
кой е интелигентен, решителен, кра-
сив или заможен. Тя обаче е изконен
човешки инстинкт, който със сигур-
ност дреме у всеки от нас. Техноло-
гиите, слава богу, все още ни служат
за работа, а прегръщането си е моя
и ваша друга лична работа
Понякога да прегърнеш някого, е по-

мъчно, отколкото да промениш па-
ролата на компютъра си. Ако ви е
трудно да прегърнете или да докос-
нете човека до вас, достатъчно е да
не се дърпате, ако той ви посегне с
прегръдка.

Мирослава ИВАНОВА

, д
са тези, които могат да изкорен
проблема? Разбира се, че не. Те мог
само да го внедрят с електронни к
рени в нова, още по-коварна техно
гична почва.
Какво трябва да извикаме осв

„Стоп машини!“ Победи не могат 
се постигат с датчици, екрани и п
добни. Победи обаче могат да се 
тръгват с пипане. В плуването 
ществува понятие „Победа с пипан
Това е, когато състезателят стига 
края на дистанцията и пипа стена
на басейна преди друг състезател, 
само с едно докосване по-рано. 

„БИХ ГО С ПИПАНЕ“
е израз, който илюстрира една 
й к б в в
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Ж
ените по-често изпадат в за-
висимост от миналото си.
Ние можем до безкрайност да
разглеждаме снимки от отми-

нали събития, да пазим вещите на
любимия и след като сме се раздели-
ли с него и постоянно да говорим за
бившия с приятелки...
Спомените ни приличат на домашна

библиотека. Може с години да не по-
сегнем към нито една книга в нея, но
в същото време всички книги винаги
са ни подръка. 

ПРИЯТНО Е ДА СИ СПОМНИШ

Хората, които ревностно пазят
спомените си, рядко скучаят. Дори
когато останат насаме със себе си,
винаги могат да си припомнят нещо
хубаво от миналото. Тези спомени са
като цветни фотографии в семей-
ния албум – ти, 5-годишна, тичаш из
двора на селската дядова къща. След
това вече си ученичка в седми клас,
смутена от нахалния поглед на съуче-
ник от горен курс.
Потапяйки се в миналото, ние от-

ново преживяваме и радостните, и
тъжните моменти от живота си.
Тези спомени психолозите наричат ре-
сурсни. Те могат емоционално да ни
поддържат в кризисни моменти, като
ни дават увереност и сила. Не всич-
ки обаче знаят как да ги активизи-
рат в нужния момент. Макар че това
никак не е сложно: нужно е само да
сте запознати с няколко психологи-
чески прийома. Припомнете си седем
ярки момента от живота, в които
сте били наистина щастливи. Не е
нужно те да са суперзначими. Най-ва-
жното е да възобновите чувството
оттогава. Запомнете тези събития
и се опитайте да определите какво
е общото между тях. При какви об-
стоятелства ви е било хубаво? Може
чувството на емоционален подем да е

възн
мия
в работата. За някои моментът на 
най-висше щастие е пътешестването 
или общуването с природата. За дру-
ги щастието се случва при общува-
не с децата, близките и приятелите. 
Отговорете на въпроса, за колко та-
кива момента, които носят радост, 
си спомняте. Умеете ли сами да си 
създавате подобни щастливи преживя-
вания, които после да си спомняте с 
благодарност?

НЕ Е ЛЕСНО ДА ЗАБРАВИШ

За съжаление по-често спомените 
не помагат, а вредят. Мъчат, отне-
мат сили и енергия за живот. Таки-
ва преживявания, свързани с натрапчи-
ви спомени, често ни преследват след 
разрив в отношения, които са били 
много значими за нас. Както и да се 
опитваме да се ободрим, раздялата 
има собствена динамика. Нормално е 
доста интензивно да си спомняте за 
общите преживявания с любимия поне 
още 2–3 години след скъсването. Но 
когато и след години нищо във вашия 
светоглед не се е променило, вие раз-
бирате, че миналото дотолкова ви е 
завладяло, че ви пречи. Затруднява ви 
да вървите напред. Подобна зависи-
мост е характерна за жените, които 
живеят със спомена за бившия и по-
стоянно говорят за него с приятелки. 

р р д р
какво казва жената на барон Мюнхау-
зен? Разводът прави мъжът свободен,
а жената – изоставена. Жената се
оказва във властта на разпростране-
ния мит, че именно тя, пазителката
на семейното огнище, е виновна, че не
е могла да опази семейството. Раздя-
лата винаги се приема трудно. Обра-
зът на любовта е разрушен и, както
знаете, счупената ваза не може да се
залепи. В самотата и унинието не ви
се удава да се избавите от тежките
спомени за водените житейски бит-
ки. Това обаче не е необходимо. Пос-
тарайте се, мислейки за миналото, да
го видите по-обективно – не в чер-
но-бял вариант, а в цялата му цвет-
на палитра. И когато успеете да не-
утрализирате миналите впечатления,
не им позволявате да ви попречат да
се срещате с нови хора и да градите
в бъдеще нови отношения. 

СПОМНЯЙТЕ СИ ПРАВИЛНО 
Миналият опит ни подсказва как да

постъпим в една или друга ситуация в
настоящето. Ние зависим от собст-
вения си опит, какъвто и да е бил 
той. Събираме себе си подобно пъ-
зел от спомени и започваме да вяр-
ваме в този образ. Познато ли ви еи е
това чувство – да се уморите самиами

с а м о п о з н а н и е

никнало, когато сте били с люби-
я или пък когато са ви поощрили 
работата. За някои моментът на 

Ако и вие правите така, значи сте се
хванали в мрежата на емоционално не-
завършения развод/връзка. Помните ли

ДА ПОМНИШ ИЛИ ДА ЗАБРАВИШ

НАШИТЕ СПОМЕНИ СА НЕЕДНОЗНАЧНИ. 
МОГАТ ДА НИ ДАДАТ СИЛИ ЗА ПОЛЕТ, 
А МОГАТ И КАТО КАМЪК НА ШИЯТА ДА НИ 
ТЕГЛЯТ КЪМ ДЪНОТО. КАК ДА ПРЕВЪРНЕМ 
МИНАЛОТО СИ ВЪВ ВЕРЕН СЪЮЗНИК?
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от себе си? А усещането за невъз-от
можност да постъпите по друг на-мо
чин? Това преживяват най-често хора,
които се рационални, които търсят
логическо обяснение за случилото се
в миналото. Постъпките им често
се определят не толкова от анали-
за на конкретната ситуация, колкото
от устойчивата представа, която те
имат за себе си от спомените. Разби-
ра се, хубаво е да мислим за себе си,

че сме добри, порядъчни и благородни,
и нашите спомени услужливо ни пред-
лагат ситуации, в които сме били
именно такива. Какво се случва оба-
че, ако ние сами себе си не дооценя-
ваме? Ако виждаме само отрицател-
ните страни на своя опит и посто-
янно се връщаме и „зацикляме“ на си-
туации, в които действително не сме
били на висота?
С миналото си можете да се съ-

юзите, ако извиквате на живот само
примери, от които имате нужда в
конкретния момент. Настройте въ-
трешния си поглед така, че да виж-
дате в себе си това, което наистина
ви харесва. Тогава спомените няма да
ви пречат, а ще ви помагат. Вие се
харесвате обаятелна, смела, решител-
на. А не сте ли точно такава? Има-
ло е редица ситуации, в които сте се
проявявали именно в тази светлина.
От фактите в собствената ви био-
графия можете да изградите съвсем
друга история на своя живот, раз-
лична от тази, с която сте свикна-
ли. Основното е да си спомняте пра-
вилно!

ИЗТРИЙТЕ БИВШИЯ 
НЕ СИ ПРИЧИНЯВАЙТЕ БОЛКА. Не посягайте

към албума със стари снимки, не пускайте ди-

ска с „вашите“ песни, не препрочитайте есеме-

сите на бившия. Постарайте се да не мислите 

за щастливите ви моменти. Не позволявайте на

преживяванията да оживяват.

ОПРЕДЕЛЕТЕ КРАЕН СРОК НА ТЪГАТА. Каже-

те си: от този ден нататък все по-рядко ще си

спомням за нашия съвместен живот. Можете да

подплатите намерението си с някакви симво-

лични действия, което да означава за вас начало

на нов период от живота ви. Например да се от-

правите на пътешествие. 

ИЗГРАДЕТЕ СИ СОБСТВЕНО ЕМОЦИОНАЛНО 

ПРОСТРАНСТВО. Припомнете си какви сте били 

преди срещата си с бившия. От какво се увлича-

хте? Какво искахте да научите? Опитайте се 

да се самоопределите, като си отговорите на 

въпроса, коя сте. Постарайте се да запълните

появилата се след раздялата празнота с нещо,

което е ценно и значимо за вас. 

СТАНЕТЕ ЖЕЛАНА. Погрижете се за себе си, 

като сериозно се заемете с външността си.

Припомнете си колко е вълнуващо да спираш

мъжките погледи, изпълнени с възхищение, и как-

во е удоволствието от флирта.

ОСТАНЕТЕ ЗА ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ САМА. Не бър-

зайте веднага след раздялата да се обвързва-

те с друг мъж. Вслушайте се в себе си. Помис-

лете си какво точно искате. Когато емоционал-

но се възстановите, смело посрещнете нова-

та си любов.
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ТЪР ГО ВИЯ, ИН ЖЕ НЕ РИНГ И СПЕ ДИ ЦИЯ: 

 сиг нал но-ох ра ни тел на тех ни ка
 по жа ро из вес ти тел на тех ни ка
 тех ни ка за ви де о ко нт рол и наб лю де ние
 сис те ми за конт рол на достъ па
 радиооборудване
 видеодомофони и домофони
 кабели и акумулатори

ПРО ИЗ ВО Д СТВО: 

 уст рой ства за пре да ва не на дан ни
 цент ра ли зи ра ни съ оръ же ния за обо руд ва не 

на мо ни то ринг център
 пре дa ва не на дан ни на го ле ми разс то я ния

МО НИ ТО РИНГ:  

24-ча со во елект рон но наб лю де ние на под виж ни 
и не под виж ни обек ти по: 

 те ле фон
 ра ди овръз ка
 интернет
 телевизионна мрежа
 GSM мре жа
 GPS сис те ма

ПАТ РУЛ НА И ФИ ЗИ ЧЕС КА ОХ РА НА: 

 24-ча со ва ох ра на чрез пат рул ни ко ли
 фи зи чес ка ох ра на на обек ти
 ин ка со ва дей ност

ПРО ФЕ СИ О НАЛ НА ЗА ЩИ ТА ЕЛЕКТ РО НИК ООД, член на „DSC Бъл га рия Хол динг“: Со фия, ул. „Бу рел“ 41В, тел.: 02/9531636, 02/4006699, факс: 02/9531787, www.dscbg.com

ДИЛЪ РСКА МРЕ ЖА В ГРА ДО ВЕ ТЕ: Бур гас, Бо те вг рад, Вар на, Ви дин, Габ ро во, Доб рич, Ет ро по ле, Ка занлък, Пер ник, Пле вен, Плов див, Ста ра За го ра, Ру се, Смо лян, Хас ко во, 

Сви ленград, Хар ман ли, Дуп ни ца, Кюс тен дил,Чер вен бряг, Разг рад, Па за рд жик, Ви дин, Гор на Оря хо ви ца. 

ЕЛЕКТРОННА ЗА ЩИ ТА НА ИН ФОР МА ЦИЯ И ИМУ ЩЕ СТ ВО НА ЮРИ ДИ ЧЕС КИ И ФИ ЗИ ЧЕС КИ ЛИ ЦА

ЧРЕЗ КА ЧЕ СТ ВЕ НО ОБС ЛУЖ ВА НЕ И ДО ВЕ РИЕ.
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А
лергията към съвети е едно от
многото модерни болести на века.
Хората не искат да слушат по-
учения. Но, виж, ако трябва да

произнасят такива... ех, как го уме-
ем това. Този парадокс води до много
въпроси. Редно ли е да съветвам дру-
гите, ако не обичам да приемам съве-
ти? А защо другите не приемат мо-
ите съвети, след като аз винаги съм
готов да ги изслушам? Трябва ли да
слушам всичко, което хората се оп-
итват да ми кажат, за да не пре-
дизвикам конфликт? И така до края
на света.

СПОРЕД ТЪЛКОВНИЯ РЕЧНИК 
да съветваш някого, означава да го
учиш или поучаваш как да постъпи.
Синонимът на съветвам е препоръч-

вам. Даването на съвет е деликатна
работа. Когато някой е в позицията
на съветващ, това автоматично оз-
начава, че той или стои, или сам се
поставя на по-висока позиция, от ко-
ято вижда ситуацията по-добре от
онзи, когото съветва. Затова съвет-
ването води до много конфликти или
до сили потиснати чувства, които
ни развалят настроението, а понякога
и здравето. Невинаги сме готови да
приемем съвети от хора, които спо-
ред нас не са в позиция да дават та-
кива, т.е. те с нищо не са по-компе-
тентни. А не само това. 

НЕ СА И ПРАВИ, 
ДА МУ СЕ НЕ ЗНАЕ! 

Класически казус е, когато родител 
се опитва да съветва вече пораснало-
то си дете. Родителят си мисли, че
винаги ще е основният авторитет в
живота на детето, дори когато то
порасне. Та нали позицията родител

му е дадена от Бога! Но пораснало-
то дете се смята вече за зряло и за
конкурентомислещо, т.е. счита се за
равно на родителя. Има своя позиция
и отхвърля авторитета на родител-
ския съвет.

ЗАЩО ГУБИМ ПОЗИЦИИ

Професията ми на инструктор по

латинотанци често ме сблъсква с по-
добни ситуации. Да кажем, при мен 
идва попрегърбен тийнейджър на 16 
години. Успешно го съветвам да се 
изправи. Правя революция в неори-
ентираното му битие, като го мо-
тивирам да се занимава с упражне-
ния за стойка и добро самочувствие. 
Впоследствие се запознавам с извън-
редно учудената му майка, която не 
знае дали се радва, или е леко оби-
дена, защото цял живот му е пов-
таряла да се изправя, но без никакъв 
резултат. Разликата е ясна – дете-
то вече не счита майка си за ав-
торитет. По известни за мен при-
чини обаче аз съм успяла да заема 
тази позиция в ума му и тийнейджъ-
рът избира да послуша моите съве-
ти. Понякога родителите губят ав-
торитета пред собствените си деца 
само поради неумението си да да-
ват съвети. Имат навика да се на-
лагат. Думата налагам се обаче не 
се нарежда сред синонимите на съ-

ветвам в тълковния речник. Каква е 
разликата? 

ГРЕШКА В КОНЦЕПЦИЯТА

Да съветвате един човек, е опит
да му помогнете, изказвайки своята
позиция и предоставяйки му опция-
та той да избере дали да ви послу-
ша. Ако сте си казали мнението, но
държите да бъдете послушани на вся-
ка цена, това вече е налагане. Обик-
новено то се характеризира с дирек-
тен изказ и натрапчиво, многократно
повтаряне с повод и без повод (демек
набиване на канчето), без ни най-малко
намерение за изслушване на мнението
на горкия закъсал, незнаещ и нищо не-
разбиращ човек, който в крайна смет-
ка се оказва принуден да търпи на-
трапилия се съветник. Понякога нала-
гането включва заплахи, че грешката
при невслушване в съвета ще е фа-
тална. А понякога и вменяване на чув-
ство за вина, особено при отправени
реплики като „Замисли се редно ли е
да отхвърляш моя съвет, та аз съм...
(еди-кой си)!“.
Въобще хората, които обичат да се

налагат, правят това повече заради
себе си, отколкото от загриженост
към другия. Имат нуждата да бъдат
изслушани, признати и оценени. Ако
го правеха заради другите, може би на
първо място щяха да уважат техни-
те чувства и свободна воля. Щяха да
попитат дали съветът им е необхо-
дим, преди да произнесат компетент-
ни слова. Биха провели диалог с повеч-
ко въпроси. Биха изслушали и биха се
опитали да разберат нуждите на чо-
века, комуто искат да помогнат. Ако
не са отхвърлени, биха си казали мне-
нието и биха чули отсрещното. И на-
края, но не последно място, биха ува-
жили решението на човека, когото
така много обичат. И не само. Биха
стояли до него дори ако то е погреш-
но, за да могат, макар и постфактум,
да помогнат, ако са желани и помоле-
ни за това. Любов е уважението към
свободната воля на другите хора, ко-
ято дори бог не отнема.

ЗАТВОР ДО ЖИВОТ 
Някои хора, чиито родители са та-та-

НЕ ЩА СЪВЕТИ! ДАЙТЕ МИ АЛЕРГОЗАН! НЕ ЩА СЪВЕТИ! ДАЙТЕ МИ АЛЕРГОЗАН! 
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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

Хпроцедурата се прилагат

ВИСОКИ КОНЦЕНТРАЦИИ 

НА ГЛИКОЛОВА КИСЕЛИНА 
за къс период от време и накрая се приключва с химична 
неутрализация. Този метод премахва много бързо повърх-
ностния слой клетки, разкривайки свежа, витална кожа, 
като стимулира клетъчната регенерация в по-дълбоките 
кожни слоеве. Резултатите са изглаждане и омекотяване 
на кожата – тя изглежда по-здрава, по-еластична и по-
тънка, с равен тен. Гликоловата киселина е от групата 
на хидроксикиселините, често обозначавани като плодови, 
защото в естествен вид се съдържат в различни плодо-
ве и други храни. В естествено състояние гликоловата 
киселина се намира в сока на захарната тръстика. Глико-
ловият пилинг

НЕ Е ТОКСИЧЕН ЗА КОЖАТА 
и се прилага за повърхностното є излющване, като изис-
ква кратък възстановителен период. Когато процедура-

пилинги, но с отсъствие на техните усложнения и неже-
лани ефекти. За да се установи дали може да ви се на-
прави пилинг с гликолова киселина, трябва да се консул-
тирате с лекар дерматолог. 
Специалистът ще изготви специално за вас програма, съ-
образена с подходящия за кожата ви тип и времетрае-
не пилинг.

КАКВИ ПОДОБРЕНИЯ МОГАТ ДА СЕ ОЧАКВАТ 
след пилинг процедури, прилагани серийно:
изглаждане на фините линии, индуцирани от слънцето;
намаляване на по-грубите фотоиндуцирани линии;
повишаване гладкостта на кожата;
изглаждане на белези от акне;
избелване на неправилните пигментации;
повишаване блясъка на кожата;
свиване на порите.

Д-р Надя ТОШЕВА,

дерматовенеролог в ДКЦ „Вита“

имическият пилинг е специфична техника за реви-
тализиране (обновяване) на кожата. По време на 

та и техниката са коректно изпълнени, резултатите от
гликоловите пилинги са сравними с тези от дълбоките

в ж ж

Химически пилинг Химически пилинг 

във „Вита“във „Вита“ЕДНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА КОЖАТА
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ЗНА Е ТЕ ЛИ, ЧЕ...

.....ПОПОПО П СЕСЕ Е ЩЩЕ Щ НИ Е ТТОО НО ННА А ККУУРУРРССС 
ПППОО ТТАТАНН ЦИЦИ Ц  Е Е ВВЪЗВЪЗЗМ 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 цн у вува та е ла ттини ноо танан н цци,, н нне ее изкзкк лююч чече ноно 
ня н кокойкой сиим ппм пата тичи ченен ккака вва леререр да вви ппопо ка ннии нана 
таннц, ц за ащо що щото е ви ддял,ял,ял, ч че умуме етее е да сесе  двиви жиижиижииижииижиииижиижииижижи-----------
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 знннннннннннннннннннннннннннначчачачеачччачачачачачачааачачачачаачаччачч ние

и не влияят на доброто настроеоееееееоееееениеннннннннн !

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

088/ 670 78 04

кива „прекрасни“ съветници, живе-кив
ят постоянно под натиск, докато саят 
деца, но и като пораснат усещането
не е по-различно. При натиск човеш-
ката психика е в опасност да бъде
увредена. Съзнанието прави всичко
възможно да изгради механизми за за-
щита, та ако може да избегне евен-
туален фатален резултат. Един та-
къв механизъм е фалшивото съглася-
ване и подчинение, та само мир да
има. Иначе правим, каквото си зна-
ем. Такива хора обикновено си оста-
ват такива хора и когато пораснат.
Това, в случай че не им затягат мно-
го каиша. Но когато контролът от
страна на родителя е твърде строг,
е различно. Имам приятелка, чийто
баща е алкохолик – от онези, дето,
като се напият, им избива агресията,
но и когато са трезвени, никак не
са дружелюбни. Много властен и се-
белюбив, всички у дома му бяха роби.
Е, в резултат моята приятелка и до
ден днешен всички я тъпчат, а тя си
мълчи. А е вече на 30 години. По съ-
вет на нас, приятелите є, успя да се
преодолее и да напусне дома и стра-
ната, за да си вземе живота в ръце.
Но се опасявам, че тъй като никой
не я учил на това, може и да не є
се получи. Поне досега знам, че какво-
то и да прави, все е последна дупка
на кавала за жалост... Или поне тя
така се чувства. Забележка: не е не-
обходимо родителят да е алкохолик,
за да постигне подобен резултат у
децата си.
Друга защитна реакция на обилно

съветваните деца е позицията „на
нож“. Те чувстват, че не искат во-
лята им да бъде претопена, и затова
се борят на всяка цена за 

ПРАВОТО ДА ДИШАШ И ДА... 
ГРЕШИШ 

Такива деца често изпитват нужда-
та да крещят на родителите си, за-
щото не виждат друг възможен начин
да бъдат чути. Изследване показва, че
тези деца са сред най-често среща-
ните с белодробни заболявания (брон-
хити, астми). Трудността „да дишаш
свободно“ явно се отразява и върху
тялото. Те са способни да направят
опит да избягат от вкъщи или дори
да се самоубият. Парадоксално е, че
когато пораснат, често, без да ис-
кат, се превръщат в същите дудне-

щи наставници на своите деца. И не
само на тях. Нормално. Такива взаи-
моотношения са видели, такива пре-
създават, естествено. Цял живот не
са били оценявани по достойнство, а
когато станат на възраст и придо-
бият позиции, на свой ред се доказ-
ват. Е, има и много случаи на оцеле-
ли от войната – осъзнали опасност-
та и работили върху превъзмогване-
то на лошите навици. На тях дъл-
жим увереността в силата на човеш-
ката воля.

ПРЕДАЙ НАТАТЪК

Опитът показва, че: 1. Когато се
съобразяваме със свободната воля на
хората, които обичаме, 2. Когато не
ги поучаваме от горе, а просто дис-
кутираме различни възможности, по
същия начин както бихме дискутира-
ли с тях и своите, и 3. Когато сто-
им до тях и ги подкрепяме, дори след
като сме им казали, че не сме съ-
гласни с тях, тогава те са склонни
да ни изслушват, да уважават мне-
нието ни и нещо повече – да ни мо-
лят за него.
Ако имате алергия към съвети, то

най-вероятно сте били претрупани в
детството. Чувствителността към
това другите да не ви се налагат е
изострена и още само като загово-
рят, ви се ще да ги треснете с нещо
по главата. Е, ако бъдете диплома-
тични в такъв момент и просто им
заявите, че не се нуждаете от съ-
вет, може и да успеете да си спести-
те някой друг спор. А онези, които
редовно ви дразнят, намерете начин
да отсвирите – не се виждайте и не
разговаряйте с тях. Ако сте принуде-
ни да ги понасяте, защото работите
в един офис, сменете си работата – 
здравето ви е по-важно. Ако сте не-
пълнолетен и става въпрос за родите-
лите ви, сори, единственият ви шанс
е да поговорите с тях и да им обяс-
ните как се чувствате. И по прин-
цип, нищо страшно няма в това да
се изслуша един съвет. Винаги може-
те да кажете „Благодаря за съвета“
и да продължите нататък по пътя
си както желаете.
Благодаря, че ми позволихте да ви

посъветвам!
Цвети БЛАГОЕВА РАДЕВА,

инструктор в танцово студио
Sangre Caliente
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У
чтивостта не е лошо 

УУнещо – тя е едно от УУправилата за нормал-УУно съвместно съжи-УУ
телство. Милите и любез-
ни хора печелят симпатии-
те ни. И даже ненатрапчи-
во ни „задължават“ да се 
държим по-добре – не само 
с тях, но и с другите нао-
коло. Но когато има нещо в 
повече, нещо свръх в добро-
то им отношение към нас

ЗАПОЧВАТ ДА НИ ДРАЗНЯТ

Представете си колежка, 
която само при споменава-
не от ваша страна, че в 
стаята е задушно, скача да 
отвори прозореца. Ако сте 
гладна, отива да ви купи 
храна. Върши голяма част 
от техническите дейности 
в офиса, които са и ваше 
задължение – например мие 
ви чашите от кафето. И 
винаги е усмихната и мила.

ГРИЖИ СЕ ЗА УДОБСТВОТО 
НА ДРУГИТЕ, СЯКАШ САМАТА

ТЯ НЯМА НИКАКВИ НУЖДИ. 
ОЩЕ ПОВЕЧЕ ЧЕ НИКОГА 
НЕ ПРОТИВОРЕЧИ И НЕ ЗАЯВЯВА 
ПРЕТЕНЦИИ.

Тази същата колежка 
страда от 

ДЕФИЦИТ НА 
УТВЪРЖДАВАНЕ НА „АЗ“-А 
Като дете никой не є е 

позволявал да има или да 
изразява собствени желания. 
Никога не е била изслушва-
на и чувана в редките мо-
менти, когато си е позволя-
вала да изкаже мнение. Ро-

д
с
к
ност, като индивидуалност
със собствени нужди.

ТАКА ПОСТЕПЕННО ТЯ Е 
ЗАПОЧНАЛА ДА ИЗПИТВА ВИНА, ЧЕ 
НЕ Е ДОСТАТЪЧНО ДОБРА, ЗА ДА

БЪДЕ ЧУТА И ВИДЯНА ОТ ДРУГИТЕ.

В този случай естестве-
ната, нормална агресивност,
вместо да бъде насочена на-
вън, за да помогне на човека
да се утвърди като можещ
и креативен, е насочена на-
вътре и е като наказание.
Тази жена 

ИГНОРИРА ВСЯКО 
СВОЕ ЖЕЛАНИЕ 

само и само да получи до-
бро отношение от околни-
те. Но такова едно поведе-
ние често води до депресия
или до изпадане в още по-

А може би вашата колежка
е израснала в семейство, раз-
яждано от фалш и лицеме-
рие?! Честите семейни кри-
зи са я карали да се чувства
объркана и разстроена.

АКО ДОБАВИМ КЪМ ТОВА И ЕДНА 
НЕДОТАМ ЗАГРИЖЕНА МАЙКА, 
КАКТО И РЕДОВНИТЕ СЕМЕЙНИ

СКАНДАЛИ, ТО НЕИЗБЕЖНО У НЕЯ 
ДЕН СЛЕД ДЕН Е РАСТЯЛ СТРАХЪТ

ДА НЕ БЪДЕ ИЗОСТАВЕНА.

Сега, вече възрастна, тя
живее с неосъзнатата

ТРЕВОГА ОТ ОТХВЪРЛЯНЕ, 
ИЗОСТАВЯНЕ 

Единственият начин за
тази жена да се чувства
добре е да се грижи за нуж-
дите на другите – децата,
съпруга, колегите.

ЧУЖДИ ЖЕЛАНИЯ, ЧЕ СЕ Е ПРЕ

ВЪРНАЛА В ДОСАДНИЦА ИЛИ В НЕ-
ВИДИМА, ЗА ЧИЕТО СЪЩЕСТВУВА-
НЕ НИКОЙ И НЕ ИСКА ДА ЗНАЕ.

Само понякога ироничен
поглед или язвителна дума
я изваждат за миг от роля-
та є на Госпожа Грижа. Но
това наистина трае много
кратко. Неосъзнатата тре-
вога от изоставяне отно-
во я обзема и тя продъл-
жава да бъде учтива. Още
по-учтива...
Това е тя, много любезна-

та и мила колежка. Може би
е настъпил моментът да се
отърве от бремето на ми-
налото си и да започне да
води свой автономен живот,
в който свръхучтивостта є
ще се трансформира в нор-
мална, човешка учтивосст.

Очакваме вашите въпроси
Ако сте се озовали в безизходица, ако сте се сблъскали с проблем, който не можете да решите, помолете психолога Райна Ангелова 

за помощ. Можете да го сторите лично (на тел. 0888/56-99-53) или чрез БЕЛА. Напомняме, че адресът на редакцията е 1124 София, 

ул. „Загоре“ 4, ет. 2, а имейлът ни: redakciabela@cablebg.net. На плика (в имейла) отбелязвайте „За рубриката „Микрофон за психоло-

га“. Ако се чувствате несигурни и притеснени в общуването, запишете се в тренинг група по общуване на телефон 0898/57-06-95.РайРайРайРайРайа ннннанаааааанааннааана ннааааааанаааааннааанаанааанаааааанаанаанаанаааа АнгАнгАнгАнгАнгггАА елоелоелелелоелоелоел ваввавввавваавааа

Съседе, да мина и у вас 

една прахосмукачка, а?

м и к р о ф о н  з а  п с и х о л о г а

дителите є най-вероятно 
са отказвали да я приемат 
като самостоятелна лич-

страшни зависимости (от
алкохол или наркотици на-
пример).

ТЯ ТОЛКОВА СЕ Е ВМАНИАЧИЛА 
ДА ПРЕДУГАЖДА И ИЗПЪЛНЯВА 
ЧУЖДИ ЖЕЛАНИЯ, ЧЕ СЕ Е ПРЕ-
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Ш ГОСПОЖИЦА, ДА ПСУУВАШШШ,,, 
ЗДЕЛЯШ, ДА БЪДЕШ ББАБА,

ДА КЛЮКАРСТВАШ, ДА ХВАЛИШ, ДА СИ ЛЮБОВВНИК,,
ДА СЕ ШЕГУВАШ, ДА ЗАПЛАШВАШ, ДА ОБЕЩААВАШШ,,  
ДА ОЦЕЛЯВАШ, ДА ИМАШ НАДЕЖДА И ДА НЯММАШ, 
ДА СЕ ОТКАЗВАШ, ДА СЕ СМЕЕШ, ДА ПЛАЧЕШ,, ДА ПППИТИИИТИ АШШШШШ, , , ,
ДА НЕ ТЕ РАЗБИРАТ, ДА СЕ СЪРДИШ, ДА ИМАШШ РАББОООТОТОТТААА,А, 
ДА НЯМАШ ГАДЖЕ, ДА БЪДЕШ ЧЕСТЕН, ДА ЛЪЖЖЕШ Ш Ш Ш 
ЗА ГОДИНИТЕ, ДА ПРАВИШ СЕКС, ДА ПАЗАРУВААШ,Ш, 
ДА ВЕЧЕРЯШ, ДА ИМАШ ХРЕМА, ДА ПЪТУВАШ,, 
ДА ПРЕУВЕЛИЧАВАШ, ДА СЕ ПРЕДСТАВЯШ ЗА ДДРУГУГГА,АА

ДА ОТСЛАБВАШ, НО НЕ И ДА МЪЛЧИШ, ДА БЪДДЕШ АААЛЛЛЧЧНЧНА, 
ДА БЪДЕШ СКРОМНА, ДА ВИКАШ, НО НЕ И ДА ММЪЛЧЧЧИИИШ.Ш. 
ОТГОВАРЯМ АЗ...  
ТВОЯ МИРА

ТУК МОЖЕШ ДА БЪДЕШ 
ДА РИСКУВАШ, ДА СЕ РАЗ

ТВОЯ МИРАТВОЯ МИРАТВОЯ МИРА

НИЕ СМЕ СПИСАНИЕ

„Здравейте, Мира и всички останали от екипа!

Честит рожден ден! Пожелавам ви нови успехи и да ви има,

за да мога да ви чета и когато остарея, но това няма да е ско-

ро, понеже смятам да се поддържам млада с „Бела“. Използвам

вашия рожден ден като повод да попитам нещо лично теб и

останалите, които пишете списанието. Много ми е интерес-

но какви сте. Винаги съм си мислела, че в женските списания

работят най-готините жени. Можеш ли да разкажеш нещо

повече за вас? Трудно ли е да се пишат текстове и т.н.

Боряна К., Плевен“

Здрасти, Боряна!
На рождената дата на „Бела“ (при-

помням, че първият брой излиза на
19 февруари 1998 г.) бяхме се събра-
ли всички колеги в един ресторант.
Имаше и други големи компании. По
едно време споделих с графичната ни
дизайнерка, че май сме най-шумни от

всички в заведението. Тя отговори с 
една от нейните идейни реплики: „Не 
се притеснявай! Ние сме списание!“ 
Мога да разкажа нещо за нас, но, на-

дявам се, не очакваш подробности от 
личните ни астрокарти, за банкови-
те ни сметки или за съдържанието 
на дамските ни чанти. Това не е ин-

тересно, защото всички лични карти,
банкови сметки и дамски чанти си
приличат. Но ние не сме това. Ние
сме списание. То не значи точно, че
всичко може и можем. По-скоро озна-
чава, че сме щастливи посвоему.
„Вино, сирене, цигари, списание, ядки,

тампони...“; „Шоколад, ядки, кафе,
грейпфрути, киви, сметана, списа-
ние...“; „Боя за обувки, боя за коса,
витамини, ядки, грейпфрути, списание,
минерална вода. Презервативи, конци
за зъби, списание...“ Бележки с тако-
ва съдържание изхвърляме на изхода на
супера или на входа на дома. После ве-
черяме, четем други списания и пра-
вим списание. 
В редакцията времето винаги е ху-

баво и вятърът не е силен. Ние не
сме ежедневник, нито радио или те-
левизия, където всичко се прави меж-
ду „Бум“, „Тряс“ и „Няма време“. Но
ние също нямаме време. „Нямаме вре-
ме“ е репликата, с която започваме и
приключваме всеки брой. Тези думи са
речевият тик на главната редактор-
ка. На всички ни се иска да  преда-да-
дем текстовете си не когато са го-го-
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Здрасти, Дени!
Писмото ти ми напом-

ня за приказката „Лошата 
принцеса и куцият принц“, 
която един приятел разказ-
ва на сина си. В тази при-
казка принцът и принцесата 
не заживяват щастливо за-
едно, а се разделят и зажи-
вяват щастливо поотделно. 
Принцесата пък има много 
лоши родители. Ти обаче не 
си лошата принцеса, защото 
не си щастлива сама. Ос-
вен това родителите ти са 
добри. Защото, както казва 

друг мой приятел: „Родите-
лите ми ми имат доверие,
което означава, че са добри
родители.“ Аз пък мисля, че
който има такива родители,
е добро дете. Сигурна съм,
че ще бъдеш щастлива, ко-
гато си намериш друг принц,
по-читав от твоя. Трябва
да изчакаш обаче. Любовни-
те трансфери са по-трудни
и от футболните, особено
ако искаш да отидеш в по-
хубава приказка и да игра-
еш по-добър футбол, пардон,
любов. От старата си при-

казка запази пътуването. Не
спирай да обикаляш. Повяр-
вай на това, че сексапилът
и шансовете ти да срещнеш
някого се увеличават с вся-
ко пътуване. Можеш да го
правиш и сама, само че не-
пременно трябва да слушаш
музика. Както казва втори-
ят ми приятел: „Много оби-

чам да слушам музика в ко-
лата, защото с музиката
пътуваш още веднъж.“   
Май много куц отговор

направих, но исках да вклю-
ча репликите на приятели-
те си, защото аз пък съм
щастлива с тях. Абе, ти
приятели нямаш ли?

Твоя Мира

ПРОДЪЛЖАВАЙ ДА ПЪТУВАШ

„Здравей, Мира!

На 23 години съм и съм от София. Разделих се с приятеля си, 

с когото имах дълга връзка, и дори мислех, че ще се оженим. 

Не искам да изпадам в подробности как стана всичко, а само 

да споделя колко ми е тежко сама. Липсват ми много от не-

щата, които правехме заедно, но най-много ми липсват пъту-

ванията. Имам книжка от две години и непрекъснато пъту-

вахме. Сега съм сама, не мога да срещна друг човек и се рад-

вам само на родителите си, които винаги са ме подкрепяли. 

Те ми имат голямо доверие, но не могат да ме успокоят. Дай 

ми съвет, моля те.

Деница Т., София“

тови, а когато ни харесат. Поняко-то
га не ни стига една глътка мартини,га
за да ги довършим. Или една прегръд-
ка. И в това недостигане и очакване
времето наистина свършва. Тогава се
превръщаме в кралици на нощите или
на съботите и неделите и пръстите
ни не се вдигат от клавиатурата,
преди да доведем текстовете докрай.
После наблюдаваме реакциите на глав-
ния редактор, докато чете. Смее ли
се, или е сериозна. И чакаме да каже

„Ама, той много хубав е станал този 
материал“.
Някои от нас имат семейства, дру-

ги – временни връзки, трети – само 
компании в различни стилове. Но ни-
кой няма връзка само със списание-
то, въпреки че работата е целият ни 
живот. Стараем се да я вършим до-
бре, защото знаем и си повтаряме, че 
животът прощава неумението да се 
справяш с някои неща, ако се справяш 
с други. Играем чисто и колективно.

Ние сме списание, но не се къпем
винаги в мед и масло, стресът мина-
ва и през нас, но ние не му позволя-
ваме да се стовари на страниците на
„Бела“. Списанието ни пречиства. Ис-
каме текстовете ни да са питател-
ни, здравословни и вкусни и да не ог-
ладнявате за друго половин час след
прочита им. 
Не сме тук точно защото сме иска-

ли, а защото сме имали късмет. 
Твоя Мира
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И р д д
щеря, се хванах да є крещя безпомощ-
но: „Ще направиш това, което ти
казвам. Защото съм ти майка!“
Тя просто ми заяви, че прекалено из-

късо я контролирам, защото аз кате-
горично забраних да пренощува у ней-
на съученичка. „Какво толкова?! Пи-
жама парти“ – ми рече тя. 

(НЕ)ЗАВИСИМОСТ

Винаги съм споделяла мнението, че
децата са деца на собствения си жи-
вот. И както един родител не бива да
изпада в зависимост от наследниците
си, така и децата трябва да се разви-
ват самостоятелно. Родителите са, за
да водят детето за ръка в живота,
докато то укрепне. И да уцелят мо-
мента кога да пуснат ръката на вече
сигурно пристъпващата си рожба.
Кога обаче ние сме готови за подоб-

но решение? От раждане детето за-
почва да прави опити да се освободи
от родителите си, да пусне ръката,
която го води. Самата природа е за-
ложила този механизъм, позволяващ да
се премине от физическа и духовна за-
висимост към самостоятелен живот.

р р у
пълен с възрастни деца, които никога 
не са готови да се отделят от мама 
и тате и които така и не създават 
собствено семейство. Този извод на-
истина може да помогне на всеки ро-
дител да се пребори със собствените 
си страхове. Както и да осъзнае не-
обходимостта и значението на тези 
„излети от семейното гнездо“.

„БЯГСТВОТО“ НА ТИЙНЕЙДЖЪРА

не е задължително да бъде желание за 
откъсване от семейните порядки, по-
родено от това, че родителите не го 
разбират. То е естествен процес, про-
диктуван от закономерната нужда от 
повече лична свобода и желание за са-
моосъществяване.
Моите родители и досега не зна-

ят за ред събития от детството 
ми, станали паметни за съзнателния 
ми живот. Например когато в 7-и 
клас отидох на средношколски лагер 
в Равда, заедно със съквартирантки-
те ми посред нощ напуснахме лагера 
и си спретнахме нощно капане, без да 
обръщаме внимание нито на появили-
те се привечер вълни, нито на дълбо-

о на
об-
зум-

ното ни решение. Създала си автори-
тет на отговорна и примерна отли-
чничка, за мен тази случка беше повод
за неописуем възторг. Аз вече не бях
аз, бях дръзката и смелата, каквато
съм искала, но не съм била. На уче-
ническа бригада за череши пък проя-
вих бунтарство, като заедно с „прой-
дохите“ на випуска се скътах горе на
черешата. Без да сме изпълнили нор-
мата от 5 касетки, се настанихме
удобно в гъстата корона на най-голя-
мото дърво, за да играем карти и да
си разказваме вицове.
Всяко подобно кривване не е просто

проява на детското недомислие и глу-
пост, а е необходимият на детската
душа опит, възможност да изучаваш
себе си сред заобикалящия свят. Де-
цата живеят заедно с нас

САМО ЧЕ В ДРУГИ ИЗМЕРЕНИЯ 
И това, което на нас ни се стру-

ва обикновено и скучно, за тях е въл-
шебно, примамливо, неописуемо и ин-
тересно. Реалия, в която се случват
потресаващо забавни случки. Спомням
си преди години, че заведох дъщеря сиси
на скучен излет за възрастни, на кой-ой-

ДецаДецаДеца

ИЛИ СВОБОДАТА ДА ПОРАСНЕШ

Пижама 
парти

зключително демократична и с
модерни разбирания, с деликатен
контрол над крехкия емоциона-
лен мир на 15-годишната ми дъ-

И колкото и да са подготвени роди-
телите, те винаги тежко преживяват 
момента на раздялата. Не се прими-
ряват. В резултат на това светът е 

кото на водата, нито на тъмното
нощта, нито на всички кошмарни 
стоятелства, съпътстващи нераз
ното ни решение. Създала си авто

ИЛИ СВОБОДАТА ДА ПОРАСНЕ

ЗАЩО ДЕЦАТА ИМАТ НУЖДА ОТ СВОБОДА,Щ Д Ц Д Д ,
 А РОДИТЕЛИТЕ Я ПРЕЖИВЯВАТ БОЛЕЗНЕНО?Д
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то нямаше ни едно друго дете. Ното
тя безкрайно се забавляваше, защототя
є бяхме разрешили да участва в па-
ленето на огъня, а след това є бяхме
гласували доверие да бърка в кайма-
та и да мята кюфтета в барбекюто.
Какво по-забавно от това?!
На теория го приемам, но само щом

си помисля, че 15-годишната ми щерка
ще поиска да повтори моите подвизи,
тръпки ме побиват. И този страх па-
рализира логичната ми мисъл. Знам оба-
че, че тя също ще има своята череша,
на която да се качи и сама да избере
дали да скочи, или ще падне от нея. 

Е, РЕШИХ ДА СЪМ 
СЪВРЕМЕННА МАЙКА 

Обясних на тийнейджърката си, че
се тревожа за нея, но вярвам в уме-
нията є да се справя самостоятелно
с проблемите и да взима верни реше-
ния. Исках просто да съм сигурна, че
мога да съм спокойна както за хора-
та, при които отива на въпросното
пижама парти.
Ще я пусна, а после надълго ще си

поговорим за нещата от живота. Тя
ще ми разкаже за приятелите си, за
вълненията и отношенията є с тях.
Просто ще си поговорим за живота.
Ще я пусна, а аз нервно ще барабаня
с пръсти по масата и ще я чакам. И

бавно, но вярно ще осъзнавам неизбеж-
ното: за да дам на детето си необхо-
димата му порция свобода, аз трябва 
да съм силна. 
А това никак не е лесно. Изисква 

усилия. Първо, за да подготвя почва-
та. И второ, най-важното – да ус-
пея да оставя за себе си страховете 
и истериите си и в никой случай да 
не вменявам на детето си чувство на 
вина за това, че иска да е свободно. 
Сякаш от момента, в който за пръв 

път поемаме в ръце младенеца, ние 
поемаме и товара на

ВСЕПОГЛЪЩАЩИЯ СТРАХ 
за него. И с всяка следваща крачка, 
отдалечаваща го от нас и доближа-
ваща го към неговата самостоятел-
ност, страховете ни само се усилват. 
С времето все по-ядно се изправяме 
пред избора – да продължим здраво 
да държим детето си за ръчичка или 
да му дадем възможност да порасне, 
като крачка по крачка, милиметър по 
милиметър увеличаваме територията 
на тази необходима за всички и труд-
на свобода.
Всеки родител иска най-доброто за 

детето си. Но това, което всеки ро-
дител трябва да разбере, е, че дете-
то е отделна личност и това, кое-
то би направило родителите щастли-

ви, не е задължително да съвпада с
това, с което би се чувствало щаст-
ливо детето.
Изкуството да бъдеш родител е да

знаеш кога трябва да се намесиш и
кога – не. Не можем да предпазим де-
тето си от всички проблеми и да го
предупредим за всички възможни опас-
ности. Единственото, което е по си-
лите ни, е да го научим на отговор-
ност. В крайна сметка да си роди-
тел, не означава само да родиш, а и
да възпиташ, т.е. да научиш детето
си да се справя само. Защото свобо-
дата е избор, който не всеки може
да приеме. 

ЕПИЛОГ

Лятото е в разгара си. И кога един
тийнейджър да експериментира със
свободата си, ако не сега, когато
няма уроци за учене и изпити?! Кога-
то може да тича бос по тревата, да
пали огън на морския бряг, да се рее
мислено с чайките и да създава прия-
телства „за цял живот“.
Примирих се. Пуснах дъщеря си на

пижама парти. Детето ми се почув-
ства значимо от предоставената му
самостоятелност, а аз приех факта,
че то вече не е зависимо и безза-
щитно. 

Теодора СТАНКОВА
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Ж
ивял съм си спокойно в ко-
рема на майка ми с тайната
надеждица,че ще се родя жена,
и цялото това блаженство до

шестата седмица, когато хромозоми-
те се появили, надарили ме с повечко
тестостерон и идилията се разруши-
ла. Тестостеронът ме направил агре-
сивен и съм се родил мъж – врещящ
и никак не мъжествен (поне първи-
те дни), лишен завинаги от мечтания
женски сексапил. И така съм се вклю-
чил в „мъжката“ група, за която мно-
го физиолози твърдят, че е 

ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНА 
КЪМ ВРАЖДЕБНОСТ 

И как не, като още от правремена
на мъжкия гръб са лежали ангажимент
първи – да охранява дома, ангажимент
втори – да осигурява чрез сила прехра-
ната на семейството, и ангажимент
трети – да създава последното. А же-
ната е трябвало само да кърпи (то пък
какво ли е трябвало да се кърпи по
онези кожи), да готви (те и бездруго
са яли сурова храна) и да ражда и храни
потомството. Занимания за завиждане,
които и до днес ни карат да опреде-
ляме съществата от женски пол като
нежни, състрадателни и обгрижващи. 

ЕХ, ЗАЩО НЕ СЕ РОДИХ ЖЕНА? 
А мен цял живот ме учиха да се дър-

жа мъжки, да не плача и да бъда си-
лен. Тоест противоположно на поведе-
нието на майка ми. Майка ми – люб-
веобилна, аз – суров, майка ми – със-
традателна, аз – със сърце от камък,
майка ми – готова за компромиси, аз
– безкомпромисен, майка ми – усмихна-
та, аз – мрачен. И израснах различен
от жените. Като се огледах, видях, че
и другите мъже са като мен – стис-
нали зъби, мрачни и агресивни. „Не им
е било лесно и на тях, милите, да се
разграничат от разнежените си май-
ки“ – помислих си. Но нали общество-
то очаква от нас точно това. 
Чували ли сте за онзи експеримент,

проведен с бебета – момчета и моми-
чета, – които се различавали само по 
цвета на дрешките? Първоначално об-
лекли момичетата в розово, както си 
му е редът, а момчетата – в синьо. 
След това разменили дрешките и „де-
войките“ се озовали в сини, а момче-
тата – в розови одежди. И какво, ми-
слите, се получило? Поканените в екс-
перимента участници винаги определя-
ли бебетата в розово като по-добри-
чки и по-миловидни, а тези в синьо – 
като по-силни. И респективно се юр-
вали да утешават „девойките“, ако се 
разплачат, а „момчетата“ оставяли да 
огласят света. Е, та справедливо ли 
е всичко това? И после жените все 
ни обвиняват, че сме коравосърдечни. 
Ако не плачем – сме с ледени сърца, 
ако пък роним лесно сълзи – сме ма-
мини синчета и прекалени сантимен-

талковци. Ако им носим цветя на сре-
щи – сме прекалени романтици и те
тръгват да търсят истински мъжка-
ри, ако пък не им носим – сме сухари
без никакво чувство за такт. 

И ИЗОБЩО, ВСЕ СМЕ ГРЕШНИ! 
И в очите на природата май сме та-

кива. Нито ни е дала възможност да
прикриваме недостатъците по лицата
си с фон дьо тен, нито ни е оста-
вила шанс, когато ни обхване бяс, да
си сменяме прическата (какво да им
сменям на моите почти два косъма на
плешиво теме). А пък усмивката? Раз-
читаме, горките, само на зъби, а не и
на подкрепящата сила на искрящото
червило. С дрехите е същата история
– все панталони, панталони, дето се
вика, една пола за цвят не можем да
сложим. Затова сме длъжни да поддър-
жаме перфектна фигура, щото няма-
ме късмета да крием несъвършенства-
та си под воали и поли с басти. И на
всичкото отгоре майките ни настав-
ляват цял живот – това недей, онова
недей. И така, докато не станем поне
на 30, за да ни вземе, както твър-
ди моят любим доктор Драганов, ня-
коя кучка и да ни подхване тя. Тогава
става истински страшно – 

ОТ ЕДНА СТРАНА МАЙКА НИ, 
ОТ ДРУГАТА ТЯ 

НИЩО ДРУГО НЕ МИ ОСТАВА, ОСВЕН 
ДА СИ МЕЧТАЯ НЯКОЙ ДЕН ДА ИМАМ СИН, 
КОГОТО ДА ВЪЗПИТАМ ДА БЪДЕ И СИЛЕН, И 
НЕЖЕН, И РОМАНТИЧЕН, И СЪСТРАДАТЕЛЕН. 
САМО ДЕТО НЕ ЗНАМ КАК ЩЕ СЕ ПОЛУЧИ ТОВА 
С ВЪЗПИТАНИЕТО, ЗАЩОТО НЕ БИВА ДА СЪМ

БЛИЗО ДО НЕГО, ИНАК, ТОКУ-ВИЖ, ВЗЕЛ ЗА

ПОДРАЖАНИЕ МОЯ МОДЕЛ НА ПОВЕДЕНИЕ 
И СЕ ПРЕВЪРНАЛ В ГОЛЯМ СИЛЕН МУХЛЬО.

А докато си мечтая тези неща сега,
когато съм на 29 години, чакам кучка-
та, която ще дойде на 30, и от сър-
це проклинам У-хромозомите, дето ми
скапаха живота.

Венелин ГОРАНОВ

УЗА ВСИЧКО СА ВИНОВНИ

к к

-ХРОМОЗОМИТЕПРИТЕСНЕНИЯТА НА ЕДИН 
ЕВЕНТУАЛЕН БАЩА
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Снапредването на възрастта и под въздействието на различни въ-
трешни и външни фактори настъпват редица специфични кожни 
ени. От вътрешните фактори водeщи са възрастта, полът и хормо-
ият статус, а от външните определящи са температурните промени, 
рът, употребата на абразивни почистващи продукти, медикаменти, 

UV лъчите и др. Тези фактори обуславят появата на фините и дълбоки 
бръчки, загубата на еластичност на кожата и понижаването на тонуса
й. Освобождаването на свободни радикали води до намаляване на коли-
чеството на хиалуроновата киселина в организма, което причинява ув-
реждане на екстрацелуларния матрикс и загуба на интерстициален ко-
лаген. Поради големия си капацитет да свързва водата

ХИАЛУРОНОВАТА КИСЕЛИНА 
определя степента на хидратация на кожата. Затова намаляването на 
нейното количество води и до дехидратирана кожа. Съществуват реди-
ца anti-aging терапии, които целят да забавят процесите на стареене наg
кожата и да направят възрастовите промени по-малко видими. Каква 
точно терапия да се избере, зависи от зоната, която ще се третира, от 
типа на кожата и от степента на възрастовите промени.
Мезолифт е една от най-съвременните и ефективни подмладява-
щи терапии на базата на хиалуронова киселина. С нейна помощ се 
компенсира лошото качество и намаленото количество на ендогенната
хиалуронова киселина. Инжектирането на продукта в областта на дер-
моепидермалната граница и повърхностната дерма позволява на хи-
алуроновата киселина да се разпространи бързо по цялата дерма. Това 
води до следните положителни резултати:  Увеличаване на междукле-

тъчните елементи на кожата.  Подобряване на кожната хидратация и
еластичност.  Фините бръчки се изглаждат.  Кожата става свежа, с
добър тонус и младежки блясък.

ТЕРАПИЯТА Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА: 
 Пациенти, които са пушачи.  Пациенти с „уморена“ кожа.  Паци-

енти, които са били подложени на дермоабразио, микродермоабразио
или химически пилинги.  Жени в следродилен период.  Клиенти с
кожа с намалена еластичност и тонус, с повече или по-малко проявени 
бръчки, с кожа без блясък и свежест.
Мезотерапията е подходяща за приложение в областта на лицето, 
шията, деколтето и гърба на ръцете. Процедурата е подходяща 
както за жени, така и за мъже. Осигурява дълготрайна хидратация
и лифтинг на кожата с продължителност на ефекта между 6 месеца 
и 1 година. По този начин може да си спестите честото посещение в
козметични салони за хидратиращи процедури, които имат краткотраен
ефект.

ПРОВЕЖДАТ СЕ ТРИ ПРОЦЕДУРИ 
– по една през 2 седмици. Продължителността на всяка от тях зависи от
големината на зоната, която се третира (средно от 30 до 40 мин). Съ-
ществуват различни техники за инжектиране на продукта, като според 
третираната зона се избира и подходящата техника. Продуктът може да 
се инжектира на ръка или със специален пистолет за мезолифт.
Подарете си младежки свежа и гладка кожа, с добър тонус и елас-
тичност и без бръчки!

За повече информация
Клиника 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

Трайна хидратация с лифтинг действие
н
т

проме
нални
вятър
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В кой гр

В
един от романи-
те си Христо Кал-
чев беше написал, че 
град, през който не 

тече река, няма стара част 
и не мирише на кафе, не е 
град. Култовият сериал при-
бави към това определение и 
секса. Можем ли сега да ка-
жем, че град, през който не 
тече река, няма стара част, 
не мирише на кафе и секс, не 
е град? И ако на половината 
от тези работи в един град 
можеш да направиш снимка, 
как да снимаш секса в гра-
да? Как да го уловиш, как 
да го помиришеш? Ще ви 
кажа: „Сексът и градът“ не 
се снима, но се играе от же-
ните у нас във всеки град. 
Мирише на него, чува се, же-
ните го правят осезаем.
Саманта, Миранда, Шар-

лът и Кари. Всички се оп-
итваме да се положим в мо-
делите на тези героини, а 
сме други. По-малко се оп-
итваме да се положим в мо-
дела на града, който също е 
друг, но него не го мислим, 
защото той наистина е не-
пристъпен за повечето от 

българските 
Саманти, 
Миранди, 
Шарлъти 
и Карита 

Хората от малкия град си 

мислят, че хората в
мия град правят по-голям
секс. А то не така. Хо-
рата от големия град пък
си мислят, че в малкия се-
ксът е невъзможен, защото
в малкия град живеят до-
брите момчета и момиче-
та, които много искат да
правят секс, но няма къде.
Между тези малки и големи
напрежения всеки може да
опита истината на другия.
Ако живее в големия град,
може просто да отскочи до
родния си град и да прове-
ри. Сексът в малкия град
прилича на малко уиски, кое-
то отпиваш на малки глът-
ки и му се наслаждаваш аб-
солютно. И няма значение
дали наистина е секс, как-
то е в живота, или е прос-
то говорене за него, както
е във филма.

Градовете, 
както и сексът 

събират 
Родният ми град обикнове-

но ме събира с три съуче-
нички и всяко наше събира-
не е поредната серия на „Се-
ксът и родният град“. Ние
четирите се срещаме, кога-
то, да се събираме с мъже,
ни стане скучно. Когато сме
заедно, не сме сигурни на
какво се възхищаваме пове-
че: на мъжете или на думи-

зо до родния ми град. (Из-
теглете си го този филм и
го гледайте. Главният герой
Блейк беше Тузара на онова
време, но тогава никой не
говореше за мъже. В онези
времена днешните жени бяха
сополиви момиченца, а списа-
нията бяха дефицитни, кол-
кото са дефицитни мъжете
днес.) Другата ми съученич-
ка е Миранда, защото, как-
то сама казва: „Само Миран-
да имаше котка и само тя
роди.“ Слава богу, тя също
не е Миранда, има котка и
роди, но си е Веса. Остана-
лите две винаги обясняват,
че в различни периоди от
живота си са се оприличава-
ли на всичките четири мац-
ки от сериала

но най-много 
се оприличават 

на Кари 
Неслучайно повечето жени

се припознават най-често в
нея. Тя много мисли и ся-
каш се увлича от всичко,
което засяга и останалите,

„Сексът 
и градът“ 

не е „Емануела“ 
т.е. не е еротичен филм,
а е социален. Всяка от че-
тирите героини в сериала
имаше за цел да си наме-
ри мъж. И докато търсеха
един мъж, те опитаха поч-
ти от всичко. Каква оба-
че беше целта на филма?
Какво искаше да си наме-
ри той? Майстора, награ-
ди, милиони зрители? Знам
в какво успя. Подготви же-
ните за много неща, тъй
както любовните народни
песни едно време са под-
готвяли момичетата за лю-
бовта. Много често в заве-
дение или на парти могат
да бъдат видени и чути че-
тири (или поне две) жени
като нас и вас, които го-
ворят за мъже и отпиват
от питиета. Жените гле-
дат този филм като дет-
ски, защото той ги учи на
нещо, което те възприе-
мат, като играят на него.его.
Също както по-възрастни-ни-

Тя и ТойТя и ТойТя и Той

 голе-
-голям

те, предизвикани от тях.
На тези срещи аз, естест-

вено, съм Кари заради рабо-
тата ми, но всъщност не 
съм. Толкова съм Кари, кол-
кото бях и Джена, когато
през ученическите ваканции-
те играехме на „Седморката
на Блейк“ в едно село бли-
зо до родния ми град (Из

но се увлича по-силно от
тях. Тя не прави най-много
секс, просто най-много го
анализира, дори го сублими-
ра във вестникарско твор-
чество. Но то не е, защо-
то хич не го практикува в
леглото. То е, защото 

„Сексът

сексът

КАТО НИ ПОКАЗВАШЕ ДРУГО И ГОВОРЕШЕ 
ЗА СЕКСА, СЕРИАЛЪТ НИ ДАДЕ ДА РАЗБЕРЕМ, 

ЧЕ САМА ЖЕНАТА НЕ МОЖЕ ДА РОДИ, 
ТЯ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОПЛОДЕНА, И ТО ОТ МЪЖ, 

А НЕ ОТ ДРУГИ ТРИ ПРИЯТЕЛКИ.
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започнат да ги наричат с 
истинските им имена. По 
този начин успя да покрие 
големите градове, чужди-
те градове, малките градо-
ве и родните градове. Ня-
маше нужда женските спи-
сания да прокарват линии и 
тенденции, защото четири-
те мадами от сериала зада-
доха дрес кода на говорене-
то за секс. И го зададоха за 
период от време, значител-
но по-дълъг от един редо-

модерна 
интелигентна 

игра 

Високи цепки, сложни кон-
струкции, скъпи чанти, още
по-скъпи обувки, понякога
мъжки детайли, ефектни
аксесоари, понякога семпли,
понякога прекаляване с мо-
дерното. От време на вре-
ме минималистичен стил,
прозрачни рокли и блузи и

само няколко материи табу.
„Сексът и градът“ е повече
мода, отколкото секс и по-
вече трева, отколкото нар-
котик. Не води до тежки
последствия след употреба,
само те оставя в едно при-
ятно омаяно мислене, най-
хубавото на което е, че не
те разнежва като повечето
тъпи женски сериали. 
Като ни показваше друго

и говореше за секса, сери-
алът ни даде да разберем,
че сама жената не може да
роди, тя трябва да бъде
оплодена, и то от мъж, а
не от други три приятел-
ки. От нас, четирите съу-

ченички от „Сексът и род-
ният град“, само Веса (Ми-
ранда) е родила, но никога и
с нищо не нарушава възду-
ха между нас и хармонията
на „бездетния“ ни разговор.
Че Веса има дете, пролича-
ва едва накрая, когато изва-
ди розово пакетче дъвки за
деца и предложи да почерпи
всички ни.

Детската дъвка 
е финалният 

надпис 
на всяка наша серия, преди
да се върнем към живота и
целите си. Преди да продъл-
жим да правим розови ба-
лони и да използваме секса
за ударно стопяване на ки-
лограмите и също толкова
ударно повишаване на инте-
лекта. Знаем, че сексът е
блестящ, може да подреди
живота ни и дори да го за-
пълни с дете, но само при
едно условие. Преди да иг-
раеш този сериал, трябва
да си играл на простата
нефилмирана игра „Майки и
бащи“. Жените, които днес
играят само на „Сексът и
градът“, нямат шанс да бъ-
дат оплодени.

Мирослава ИВАНОВА

те от нас играеха на „Се-те
дморката на Блейк“, кога-дм
то бяха деца. Сериите мо-
гат да се играят във всеки 
град (за селата наистина не 
съм сигурна) от всяка жена. 
Но как така, ще се запи-
тата вие, след като имаме 
само четири модела – тези 
на Саманта, Миранда, Шар-
лът и Кари? На практика 
всяка жена, която е има-
ла котка, не е омъжена и 
е родила, може да припознае 
себе си в Миранда. Именно 
в тази достъпност и не-
принуденост на сериала се 
крие успехът му. „Сексът 
и градът“ успя да накара 
милиони жени по света да 
престанат да се срамуват 
от естествени неща и да 
започнат да ги наричат с

ви моден сезон. Сексът се 
превърна в 

модерна 
интелигентна 

игра 
Разговорите за секс стана-

ха фешън и направиха секса 
почти толкова видим, кол-
кото е видима и модата. 

прозрачни рокли и блузи и ки. От нас, четирите съу

НА ПРАКТИКА ВСЯКА ЖЕНА, КОЯТО Е ИМАЛА 
КОТКА, НЕ Е ОМЪЖЕНА И Е РОДИЛА, МОЖЕ 

ДА ПРИПОЗНАЕ СЕБЕ СИ В МИРАНДА.

Торти „Неделя“ ще похапват 

и в Хасково

Новата сладкарница в Хасково се
намира в центъра на града – на
бул. „България“ 142, близо до Ра-
йонния съд. В деня на открива-
нето є собственичката на вери-
гата г-жа Петя Василева почер-
пи с торти „Бяла Неделя“ децата 
от Дома за сираци и деца на со-

лно слаби родители „Асен Зла-
таров“. За изграждането на сало-
на г-жа Василева инвестира над
150 000 лв., защото е убедена, 
че това е успешен и сигурен биз-
нес за родния є град. Хасковлийка-
та е завършила финанси и е ин-
женер по горско стопанство. Оби-
ча да похапва сладичко, а любими-
те и торти са „Ягодова“, „Шоко
лешник“, „Чийз кейк“. Новооткри-
тият салон е 22-рият от сладкар-
ска верига „Неделя“. Салонът е 80
кв. м, с 47 места вътре и 15 на-
вън. Издържан е в новата интери-
орна линия на „Неделя“ – с мебе-
ли в тъмно венге. Скоро „Неделя“
ще празнува своя 15-и рожден ден. 
Всяка година в работилницата є
се правят над 550 000 броя тор-
ти. Ако се наредят една до друга,

ще се покрият повече от 1015 км. 

Над 20 нови магазина отваря 

DOMO 

ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА
Една от 3-те най-големи вериги за 
бяла, черна и IТ техника в Румъ-Т

ния, която бе придобита от „К 
и К Електроникс“ през септември 
2007 г., динамично развива при-
съствието си в България и пред-
вижда откриването на повече от 
20 нови магазина до края на го-
дината.
В момента DOMO има 16 магазина
в България и е на път да се пре-
върне в една от водещите вери-
ги за техника у нас, разширявай-
ки мрежата си чрез нови топло-
кации във всички градове с повече 
от 30 000 души население – Сви-

щов, Разград, Асеновград, Казанлък,
Самоков, Смолян, Пловдив, Ботевг-
рад, Плевен, Бургас, Търговище,
София, Пазарджик, Горна Оряхови-
ца, Велинград, Гоце Делчев, Дупни-
ца, Видин, Перник и други. „Наша
цел е всяко домакинство в Бълга-
рия да има домашен електроуред
от DOMO. Ние сме магазинът, до 
който можете да отскочите на-
бързо, за да смените стария па-
сатор или да вземете нов сешо-
ар или ютия“ – заяви г-н Николай
Александров, търговски директор
на DOMO.

р
Торти „Неделя“ ще похапват рти „ циал

Шарени новиниар н н нарарр
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О
нзи сериал за обувките 
– така е известен за 
някои (предимно мъже) 
„Сексът и градът“.

И в началото никой не 
вярва в успеха му. Все пак 
с какво могат да бъдат за-
интригувани зрителите от 
бръщолевенията и проблеми-
те на четири жени?

ФЕМИНИСТКИТЕ 
СЪЩО НЕ ГО ХАРЕСВАТ  

защото неговите главни ге-
роини постоянно си тър-
сят... мъже. Както пита 
Миранда в една от сериите 
„Как може четири толкова 
интелигентни жени да няма 
за какво друго да си го-
ворят освен за гаджета?“. 
Мъжете имат малка роля в 
сериала – те само се поя-
вяват, героините ги използ-
ват и след това ги захвър-

ля
зап
ти
съ
би
ка
ни
от
та от нейния край не сакат
пълно преживени, докатонап
бъдат споделени с при-не 

телки. ят
то че десет години следЕт
арта на сериала и чети-ст
години след излъчванетори 
последния, 94-ти епизодна 

ексът и градът“ се за-„Се
ъща, но на големия екран.връ
игралния филм ще получи-С и
отговори на въпросите,те 

ито постоянно се диску-кои
ират в женски компаниити

ДАЛИ ВСЕ ПАК КАРИ 
ЩЕ СЕ ОМЪЖИ ЗА ТУЗАРА 
Каква е новата страстК
Саманта и дали тя щена 

е последна? Дали Шарлът
ще сбъдне своята мечта да
забременее? Възможно ли е
да бъде нарушена идилия-
та между Миранда и Стив?
Филмът впечатлява с много
висша мода (Ив Сен Лоран,
Оскар де ла Рента, Диор),
партньорство с големи ком-
пании (Mercedes-Benz, Skyy((
Vodka) и звездни гостувания
(бившата „Мърфи Браун“
Кандис Берген, кметът на
Ню Йорк Майкъл Блумбърг).
Лентата със сигурност ще
разпали още по-силно мани-
ята по „Сексът и градът“.
От нея се възползва една
туристическа агенция, коя-
то предлага дневна обиколка
на Манхатън по стъпките
на героините от филма. Тя
включва закуска в любимо-
то им кафе, шопинг тур в
любимите магазини на Кари
и купонясване в най-горе-

САРА ДЖЕСИКА ПАРКЪР

кастичен стил Кари Брад-
шоу (алтерегото на Кан-
дис Бушнел) тя се превър-
на в истинска модна ико-
на. Маноло Бланик пък сло-
жи нейните инициали SJP

на чифт свои обувки. Всъщ-
ност Сара не разбира тол-
кова от мода. За разлика
от Кари тя отдавна е от-
крила голямата си любов в
живота. След връзки с Ро-
бърт Дауни-младши и Джон
Кенеди-младши вече 11 го-
дини актрисата е щаст-
ливо омъжена за актьора
Матю Бродерик, от когото
има син. За най-привлека-
телното нещо у един мъж
тя смята, че това е него-
вият... ум. А в какви дрехи
се чувства гореща и секси?
„О, мразя да отговарям на
такива въпроси, защото не
съм Кари Брадшоу и не из-
ползвам нейния език. Въоб-
ще не ми е интересно да
говоря какво ме прави горе-
ща и секси. Определението
„гореща“ използвам само ко-
гато говоря за температу-
ра или за храна.“

КРИСТИН ДЕЙВИС

Въпреки че тя се снима 
в хитови сериали като 
„Приятели“ и „Мелроуз 
плейс“, звездата є изгря-
ва с ролята на консерва-
тивната и наивна Шарлът
Йорк, която намира щасти-
ето със своя неприличащ на
принц съпруг в „Сексът и
градът“. Но за разлика от
Шарлът Кристин Дейвис

съм се отказала да ходя на
срещи. Животът ми не е
като в „Сексът и градът“,
а ако беше, щеше да бъде
много тъжен.“ Освен това
Кристин се кълне, че няма
да я видите като Шарлът,
което ще рече никакви кон-
ски опашки и нищо розово.
„Много хора нададоха вой
срещу нашия женски сери-
ал, но повечето филми днес
са фокусирани върху мъже-
те. Така ние сме принуде-
ни да играем или съпруги-
те, или приятелките им.
Освен това всяка добра ак-
триса иска да получи вся-
ка добра роля. А не е лесно
да се преборваш всеки път
с Никол Кидман и Анджели-
на Джоли.“ – оплаква се ак-ак-
трисата.

т. Мъжете служат, за даят
пълват разговорите на че-п
ирите жени, които ги об-и
ждат на закуска (по подо-ъж
е на самата му създател-ие
Кандис Бушнел и на ней-а 
те приятелки). Радосттаит
т една нова връзка и бол-т

щите нощни клубове в Ню 
Йорк. Първата записала се 
за тура е жена от Синга-
пур, където сериалът е за-
бранен!

САРА ДЖЕСИКА ПАРКЪР

Като писателката със сар-

все още не е открила сво-
ята половинка в живота.
Единствената є по-сериоз-
на връзка дотук е с актьо-
ра Алек Болдуин. „Няма да
ме видите да пия коктей-
ли с готини мъже в марко-
ви костюми. Не казвам, че

Още секс, моля
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КИМ КАТРАЛ

В ролята на прелъстител-
ната и импулсивна Саманта 
тя изкачи своя връх. Ким 
Катрал има дълга кариера в 
киното, снимала се в дос-
та хитове и замалко да про-
пусне ролята на живота си, 
след като няколко пъти от-
казва на продуцента на сери-

ар. В интерес
тя отказва да
игралния филм
че иска да по-
като този на
ова си навлича
налите актри-
ните фенове.
и това, че Са-
твува и без 
градът“. Тя 

а от връзка, 
увства пълно-
а Катрал. Ак-
знава, че ряд-
левизия (дори

никога не е гледала „Отча-
яни съпруги“ и отказва роля
в него), макар че напосле-
дък работата є е свързана
с тази медия. Тя продуци-
ра и участва в документал-
ния филм на HBO „Сексуал-
на интелигентност“, освен
това наскоро издаде книга
за женския оргазъм. Е, как
после да кажете, че не е
родена да играе Саманта?
Само дето с мъжете хич

не є върви – Ким има три
развода зад гърба си. 

СИНТИЯ НИКСЪН

За мнозина тя е Миранда
Хобс, забавната и пряма ад-
вокатка от „Сексът и гра-
дът“. Синтия Никсън оба-
че е известна от участия-
та си в театъра, печелила
е не една и две престиж-
ни награди. Голямата драма
в живота є настъпва пре-
ди две години, когато се
оказва, че страда от рак
на гърдата. Актрисата се
подлага на лъчелечение, ос-
вен това помага на майка
си, на която преди време
са открили същото заболя-
ване. Днес Никсън е лице
на известна организация за
борба с рака на гърдата и
сподели своите преживява-
ния по време на лечението
в серия документални фил-
ми. За разлика от Миранда
Синтия... не си пада мно-
го по мъже. Макар че има

две деца, от няколко години
тя живее със своята при-
ятелка Кристине Марино-
ни. Наскоро Никсън получи
специална награда за това,
че не се срамува да разкрие
своята сексуалност.

Текст
Ивайло ТОДОРОВ

Снимки NLC/
„Александра филмс“

ала Дарън Ста
на истината т
участва и в и
(причината е, ч
лучи хонорар к
Паркър) и с то
гнева на остан
си и на милион

„Харесва ми
манта същес
„Сексът и 
няма нужда
за да се чу
ценна“, казва

трисата приз
ко гледа тел
к

В ефира на MSAT през май стартира новото предаване, специализирано за 
мъже, „На риба и лов“. Продукцията ще бъде в полза както на начинаещите 
любители рибари и ловци, така и на тези, които се занимават от дълги годи-

ни с любимото си хоби. Всяка седмица в предаването се представят най-попу-
лярните места за риболов, сроковете за лов на определените животни и райо-
ните за риболов. „На риба и лов“ се излъчва всяка неделя от 13.10 ч.

Стартира и още едно специализирано предаване – за автомобили. То се на-
рича „4 такта“ и си поставя амбициозната задача всяка събота да запознава 
феновете на автомобилите с най-новото от света на високите скорости, ви-

соките технологии, високия стил и високооктановите емоции. Всяка събота от 
12.00 ч. зрителят ще може да види премиерни автомобили, да научи нещо по-
вече за техния дизайн, технически характеристики, концепция и подробности 
около разработването им, както и да прецени кой автомобил е най-подходящ за 
неговия джоб, стил и начин на живот.

Бонус са рубриките „Метална магия“ – за концептуалните проекти, идващи 
директно от чертожните дъски, и „Новини“ – най-актуалното от автомобилна-
та индустрия. 

MSAT стартира 
две нови мъжки предавания!

ГЛЕДАЙТЕ „4 ТАКТА“ ВСЯКА СЪБОТА ОТ 12.00 Ч. И ВСЯКА НЕДЕЛЯ 
„НА РИБА И ЛОВ“ ОТ 13.10 Ч. ПО MSAT.
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М
отивационно писмо се пред-
ставя не само когато рабо-
тодателят изрично го изис-
ква. Може просто да го при-

крепите към автобиографията си и
когато кандидатствате за работа по
своя инициатива (без да има обявено
свободно работно място). 

ЗА КАКВО СЛУЖИ

 Посочва конкретни примери за ва-
шите умения и опит – къде и кога са
придобити и използвани и как се от-
насяте към конкретната длъжност,
за която кандидатствате.  Дава до-
пълнителна информация за вас, която
не присъства в стандартната авто-
биография.  Обосновава желанието и
мотивацията ви за работа точно в
тази фирма.  Привлича вниманието
на работодателя, за да ви покани на
интервю.

СЪДЪРЖА…
…ВАШИТЕ КООРДИНАТИД

Трябва да има получател и подател.
Под координатите добавете и дата
на подаване на писмото.

…ВЪВЕДЕНИЕД

Още с тази част трябва да привлече-
те вниманието на работодателя, да

го накарате да прочете писмото ви 
докрай. Акцентирайте на длъжност-
та, за която кандидатствате (мно-
го работодатели набират служите-
ли за различни длъжности по едно и 
също време), откъде знаете за обяве-
ната длъжност, защо кандидатства-
те за тази позиция (изразете готов-
ност и желание за работа, покажете, 
че сте се интересували предварител-
но от фирмата и че разбирате изис-
кванията за обявената длъжност).

…МОТИВАЦИЯЦ

Тук включете информация за ка-
чествата и способностите си (набле-
гнете на силните си страни). Дайте 
конкретни примери как сте прилага-
ли уменията и квалификацията си до 
момента. Изразете силната си мо-
тивация и готовност да работите 
в тази фирма и защитете евентуал-
ните „слаби“ страни на автобиогра-
фията си. Например дори да не при-
тежавате посочените в изискванията 
години трудов стаж, бихте могли да 
докажете, че въпреки това сте дос-
татъчно квалифицирани и имате мно-
го богат практически опит. Аргумен-
тирайте се също с какво ще обога-
тите фирмата, екипа и работодате-
ля си. Вие сте инвестиция за рабо-

тодателя и трябва да го убедите да
я направи. Споделете конкретните си
идеи за развитие на работата, които
бихте приложили, ако ви назначат (но
не се впускайте в подробности).

…ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКА С ВАСФ Ц

Завършете писмото с благодарности
към работодателя за отделеното вре-
ме и подчертайте, че сте на разполо-
жение за интервю с него. Уверете се,
че сте дали пълна информация за об-
ратна връзка. Ако ви предстои смяна
на адрес, телефон, пътуване, посоче-
те координати, на които можете да
бъдете открити, както и удобно за
вас време.

ЗЛАТНИ ПРАВИЛА

1Писмото трябва да е кратко (не повече от

страница – страница и половина).

2В описанията на уменията, които имате, 

включете думи, подобни на тези, които ра-

ботодателят е използвал в обявата за работа.

3Трябва да се усеща личният ви стил на из-

разяване. Направете изложението си ори-

гинално.

4Оформете го добре – с отчетливи парагра-

фи, красив почерк, на хубава хартия.

5Внимавайте за правописни и фактологич-

ни грешки.

Masterclass КариераMasterclass КариераMasterclass Кариера

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.

ЗА МОТИВАЦИОННО 
ПИСМО

МОТИВАЦИИ

ЗАЩО ТРЯБВА ДА ГО ПИШЕТЕ? И ТРЯБВА ЛИ ВЪОБЩЕ? ДА, ЗАЩОТО,
АКО ТО Е УМНО ИЗМИСЛЕНО, БИ МОГЛО ДА КОМПЕНСИРА НЯКОИ СЛАБИ СТРАНИ 

В АВТОБИОГРАФИЯТА ВИ – НЕДОСТАТЪЧЕН ТРУДОВ ОПИТ,
ЛИПСА НА ДИПЛОМА ЗА ДАДЕНИ УМЕНИЯ… ЗАТОВА СЯДАЙТЕ ПРЕД КОМПЮТЪРА.
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ИнтимноИнтимноИнтимно

„П
реди мен имала ли 
си много мъже?“ 
е най-често за-
даваният въпрос, 

на който жените обикнове-
„„
но отговарят по два начи-
на. Първият – признават ис-
тината, че са имали много 
мъже, с което сякаш само-
ръчно се подписват под това, 
че са развратници. Вторият 
– признават истината, че са 
имали малко мъже, с което 
пък собственоръчно се под-
писват под това, че са смо-
танячки. Даже вторият ва-
риант е по-лош, защото до-
казва, първо, че вашият сек-
суален опит е чудовищно не-
достатъчен, и второ, че не 
сте се „наживели“, тоест че 
има риск да изневерите на 
любимия си в най-скоро вре-
ме по най-дребен повод.

ТРЯБВА ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД, 
ЧЕ МЪЖЕТЕ ВЪОБЩЕ НЕ ИСКАТ 
ДА ЧУЯТ ИСТИНАТА, ИЛИ ПОНЕ 
НЕ ЦЯЛАТА ИСТИНА.
И за да не се издъните 

на този и на други подоб-
ни тестови въпроси, тряб-
ва предварително да напи-
шете в главата си „правил-
ната“ си сексуална биогра-
фия, след което да я ре-
дактирате и да я научите 
наизуст. За всеки случай!
Ето какво е най-добре да 

кажете (дори и с риск да 
поизлъжете малко), когато 
мъжът ви попита...

...ЗА КОЛИЧЕСТВОТО 
БИВШИ МЪЖЕ

На въпрос, започващ с ду-

мата „колко“, е прието да
се отговаря с цифри. С ци-
фри и отговорете тогава.
Но забравете за изрази от
сорта „плюс минус трима“.

ДАЖЕ И ДА НЕ ПОМНИТЕ ВСИЧКИ-
ТЕ МЪЖЕ, С КОИТО СТЕ СПАЛИ, 
НЕ БИВА ДА ПРИЗНАВАТЕ ТОВА 
В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ! 

Когато мъжете чуят при-
близителен отговор, обик-
новено разсъждават така:
щом не ги помни, значи не
се отнася към секса като
към нещо специално и ин-
тимно. Или пък губи кон-
трол над себе си, когато си
пийне. Което автоматично
води до извода: „Очаквай
тази жена да ти изневери!“
Има някаква логика. Защо-
то, ако не помните всички-
те си сексуални партньори,
къде е гаранцията, че ще
запомните точно сегашния
си – този, който ви зада-
ва въпросите. Да сте били
с плюс минус петима, зву-
чи много обидно в мъжки-

те уши. Затова се прес-
торете, че помните всич-
ките си партньори. И пре-
ди да кажете колко точно
са били, възползвайте се от
следната елегантна формула

КОЛИЧЕСТВОТО МЪЖЕ В СЕКСУ-
АЛНАТА ВИ БИОГРАФИЯ = ВАШАТА 
ВЪЗРАСТ – ВЪЗРАСТТА, В КОЯТО 
СПОРЕД ЛЕГЕНДАТА СТЕ ЗАГУБИЛИ 
ДЕВСТВЕНОСТТА, СИ Х 2. 

По двама мъже на годи-
на се приема за нормална
цифра, която не травмира
мъжката психика. Ако при
това изчисление сте получи-
ли цифра, по-голяма от 12,
то тогава по-добре каже-
те „12“.

...ЗА ЗАГУБАТА 
НА ДЕВСТВЕНОСТТА

Само в един-единствен
случай мъжът не ревну-
ва жената от нейния пър-
ви сексуален партньор – ако
този партньор е бил той.
Във всички останали случаи
няма да си спестите въпро-

сите, кога, как и с кого се
е случило това. Сигурно за-
щото е прието да се смя-
та, че всички жени помнят
своя първи път като све-
щен и основополагащ за сек-
са им в бъдеще. Макар че,
честно казано, това твър-
дение по-често няма нищо
общо с действителността.
Но това си го знаем само
ние. Повечето мъже даже се
страхуват, че ако вашият
първи се появи отнякъде на
хоризонта (върне се от по-
лярна експедиция например),
вие, без да се замисляте, ще
му се хвърлите на врата
и ще останете да висите
там през следващите някол-
ко години. Поне.

ЗАТОВА ВИ ЗАКЛЕВАМЕ ДА НЕ 
СПОМЕНАВАТЕ, ЧЕ ХРАНИТЕ ТОПЛИ 
ЧУВСТВА КЪМ ПЪРВИЯ МЪЖ В ЛЕГ-
ЛОТО СИ. НО ДА КАЗВАТЕ, ЧЕ СЪВ-
СЕМ НЕ СИ ГО СПОМНЯТЕ, СЪЩО НЕ 
Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО (ДОРИ И ТОВА 
ДА Е САМАТА ИСТИНА).

Идеалният вариант е да
подчертаете, че никога не
сте го обичали. Да, помни-
те го, отлично го помните
– да кажем, че това е бил 
приятелят на момчето, в
което навремето сте били
влюбени до полуда. Всичко е
направил перфектно, не ви
е боляло... Но нито преди
това, нито след това сте
изпитвали някакви чувства
към него. Можете да спо-
менете, че е изчезнал, кога-
то сте му признали, че стесте
го използвали за „отварач-ач-

НА ЖЕНИТЕ, НО 
ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА 
НА МЪЖЕТЕ

НА ЖЕНИТЕ, НО 
ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА 
НА МЪЖЕТЕ

Идеалната 
сексуална биография
ДДОКАТО СИ БЛЪСКАТЕ ГЛАВИТЕ КАКВО ТОЧНО ДА РАЗКАЖЕТЕ НА МЪЖА, С КОГОТО СТЕ В МОМЕНТА, 
ЗА СВОЕТО СЕКСУАЛНО МИНАЛО, НИЕ СИ БЛЪСКАХМЕ ГЛАВИТЕ КАКВО БИ ИСКАЛ ДА ЧУЕ ТОЙ. 
И ЕТО КАКВО РЕШИХМЕ, ЧЕ Е ДОПУСТИМО ДА СЕ ГОВОРИ ПО ТЕМАТА,И ЕТО КАКВО РЕШИХМЕ ЧЕ Е ДОПУСТИМО ДА СЕ ГОВОРИ ПО ТЕМАТА

ТАКА ЧЕ ХЕМ ВЪЛКЪТ ДА Е СИТ, ХЕМ АГНЕТО ДА Е ЦЯЛО.
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ка“. Оттогава нито сте го ка
виждали, нито горите от ви
желание да го видите.

...ЗА ПРЕДИШНИЯ МЪЖ 
Предпоследният мъж, как-

то и първият, е сериозен 
съперник. Неизвестността 
винаги е храна за фантази-
ята и параноята: възглавни-
ците на дивана в гостната 
ви още пазят топлината на 
ексгаджето... Ако връзката 
ви е била дълга, остатъчно-
то присъствие на предиш-
ния мъж ще е още по-драз-
нещо за настоящия. Възмож-
но е той да изхвърли всич-
ки снимки и подаръци, които 
сте получили от вашия екс.

АКО ИСКАТЕ ДА МИНИМИЗИРАТЕ 
РЕВНОСТТА НА НОВОТО СИ ГАДЖЕ, 
ДОБРОВОЛНО „ИЗТРИЙТЕ“ 
ВСИЧКИ СЛЕДИ ОТ СТАРОТО. 

И задължително обяснете 
на новия, че откакто сте 
се разделили с предишния, е 
минало толкова много вре-
ме, през което даже сте 
успели да завържете кратка 
интрижка с още един мъж, 
с когото обаче също не се 
е получило.

НАЙ-ВАЖНОТО Е ДА ПОДДЪРЖА-
ТЕ ЛЕГЕНДАТА, ЧЕ ПОСЛЕДНИЯТ ВИ 
БИВШ НЕ ВИ Е НАПУСНАЛ. 
ВИЕ САМИ СТЕ СИ ТРЪГНАЛИ, 
„ЗАЩОТО НЕ МОЖЕХ ПОВЕЧЕ 
ДА ЖИВЕЯ ТАКА“.

Това „така“ въобще може-
те да не го уточнявате. Що 
се отнася до недостатъци-
те на вашия екс, не е за-
дължително да ги изтъква-
те прекалено разпалено пред 
настоящия си приятел. Въз-
можно е той да има същите 
недостатъци. Но не е зле 
да споменете поне две лоши 
неща за ексгаджето си, за-
щото мъжете обичат да 
усещат превъзходството си 
над предшественика. Дори и 
то да е мнимо.

...ЗА 
„ПРОСТО ПРИЯТЕЛИТЕ“
Има и още една катего-

рия призраци от миналото. 
И повярвайте, те винаги 

ще развалят съвместния ви
живот, ако имате глупост-
та да разказвате за тях.
Това са мъжете, с които
„нищо не сте имали“. А по-
точно – можело е да има-
те, но нищо не се е случило.
Понеже неочаквано в стая-
та са влезли родителите ви
или на него са му позвънили
спешно от работата напри-
мер. След което и на двама-
та ви е било толкова нелов-
ко, че не сте се осмелили да
повторите опита.
За мъжете такива исто-

рии са като нож в сърцето.
Защото те знаят как точ-
но мъчи и дразни започнати-
ят и недовършен секс. Всяка
жена, чийто телефон не са
успели да вземат, ги „боде“
в съзнанието години наред,
което ги кара да я желаят
още повече. Неумението да
забравят такива неща мъже-
те приписват автоматично
и на жените. Затова по-до-
бре е въобще да не разказ-
вате на настоящия си при-
ятел за своите незапочна-
ти, но евентуални любовни
романи от миналото. Нито
един мъж не вярва докрай на
приятелството между раз-
нополови същества.

...ЗА ИЗНЕВЕРИТЕ

И така, разказали сте на 
гаджето си, че сте загубили
девствеността си на 19-го-
дишна възраст. Сега сте на
25 години. И между друго-
то той знае, че сте живели
цели шест години с мъж, за
когото сте се канили да се
омъжвате. В главата на на-
стоящия ви ще възникне ло-
гичният въпрос: „Въобще ли

не си му изневерявала през
тези шест години?“ И от-
къде са се взели по дяволите
останалите ви 11 бивши, ко-
ито вие, използвайки нашата
формула по-горе, сте обявили,
без много да му мислите.

АКО СА ВИ ПРИТИСНАЛИ 
КЪМ СТЕНАТА ПО ПОДОБЕН НАЧИН 
– ЗА НИЩО НА СВЕТА НЕ ПРИЗНА-
ВАЙТЕ ЗА ПРЕДИШНИТЕ СИ ИЗНЕ-
ВЕРИ. ОЩЕ ПОВЕЧЕ ЧЕ В ДЕЙСТВИ-
ТЕЛНОСТ ТЯХ НЕ ГИ Е ИМАЛО, 
НАЛИ ТАКА? 

Иначе ще се включи прин-
ципа на проекцията – из-
неверявала е на друг, зна-
чи какво може да є попречи
да изневери и на мен тога-
ва? Затова, след като сте
определили количеството на
бившите си партньори, ми-
слено нахвърляйте в хро-
нологичен ред своите сре-
щи с тях. В идеалния слу-
чай зад гърба ви трябва да
има опит от по-продължи-
телни отношения, накъсани
от кратки любовни романи.
Да ги наречем любовни за-
литания. Ето как изглеж-
да това: значи имали сте
сериозни планове за отно-

шенията си с даден мъж,
но той ви е изоставил за-
ради друга. За да повиши-
те самооценката си и подо-
брите самочувствието си, а
също така и за да му от-
мъстите, вие сте се впус-
нали в редица краткотрайни
(възможно е даже паралелни)
връзки, във всяка от кои-
то сте инициирали раздяла-
та сами. Защо ви е нужна
такава сложна легенда? За-
щото на мъжете им е мно-
го приятно да знаят, че ако
ви напуснат някой ден, вие
няма да отидете в мана-
стир, нито ще започнете
да гълтате с шепи антиде-
пресанти, а просто ще на-
мерите с какво да се зах-
ванете. Не, не, естествено,
той не се кани да ви на-
пуска, как въобще си го по-
мислихте! Просто, за все-
ки случай. 

...ЗА СВОЯ 
ЛЕСБИЙСКИ ОПИТ

Естествено, на малцина от
нас ни се налага да правим
подобни признания в реалния
живот. Но всяка от нас е
имала по един мъж, който
е познавал друг мъж, чий-
то по-малък брат е работил 
във фирма, в която жената
на шефа е разказвала нещо
за две жени в кревата. И, о,
небеса, как им харесват на
мъжете тези разкази!
Всеки мъж тайно (а поня-

кога и явно) мечтае да прави
секс с две жени. При това
тези негови мечти не от-от-
менят любовта му към вас.вас.
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Даже би искал едната от Даж
тези две жени да сте точ-тез
но вие. Така че не е зле да 
му подхвърляте от време на 
време храна за подобни фан-
тазии. Но помнете, че две за-
коравели лесбийки (демек ис-
тински) са двойно разочаро-
вание за него. Виж, две жени, 
които пробват, но след това 
превключват на мъже – това 
е двойно удоволствие. 

АКО ИСКАТЕ ДА ГЛЕДА НА ВАС КАТО 
НА СЕКСБОГИНЯ, ПРИЗНАЙТЕ СИ, 
ЧЕ, ПО ДЯВОЛИТЕ, СТЕ ИМАЛИ ТА-
КЪВ ОПИТ С ЖЕНА. НО ОТДАВНА.

Мноого отдавна. И две-
те сте били млади и прос-
то сте искали да разберете 
какво точно ще изпитате. 
Всичко е било много невин-
но, много ви е харесало, но 
по принцип сте разбрали, че 
с мъже ви харесва повече. 
От подробности няма нуж-
да – разпаления мъжки мо-
зък и без това ще дорисува 
картината, която му тряб-
ва. Но внимавайте, не бива 
да лъжете за лесбийския си 
опит с жена, която благо-
верният ви познава лично. 
Иначе темата все някога 
ще изплува (дори и като по-
вод за шеги) и вашият блъф 
ще бъде разкрит. При това 
на вас едва ли ще ви е при-
ятно, ако мъжът ви започне 
да си представя как вашата 
приятелка изглежда гола по 
прашки. Идеална за включва-
не в тази лъжа е приятел-
ка, с която не поддържате 
контакти, но в чието съ-
ществуване мъжът ви въоб-
ще не се съмнява. Някоя от 

детството: съученичка или
съседка, отдавна премести-
ла се в друг град. И жела-
телно е да е рижа.

...ЗА РАЗМЕРА

Накрая стигнахме и до най-
важното. Най-важното за
мъжете, де! Защото, колко-
то и да тръби, че не се при-
теснява за размера на пени-
сите си, един мъж току пог-
ледне към съседа си по писо-
ар, за да направи сверка.
По този въпрос запомнете:

никакви половинчати ком-
плименти от типа „тво-
ят е... с толкова интерес-
на форма“. Никакви призна-
ния, че да, имали сте мъж
(не дай си боже, мъже!), с
достойнство, много по-го-
лямо от достойнството
на настоящия ви, но „той
ми причиняваше болка, беше
ми неприятно, а твоят е с
нужния размер.“

ВИЕ НИКОГА НЕ СТЕ ВИЖДАЛИ 
ПЕНИСИ, КОИТО ДА СА ПО-ГОЛЕМИ 
ОТ НЕГОВИЯ. И ТОЧКА! 
ТОВА Е ЕДИНСТВЕНОТО, КОЕТО 
МЪЖЕТЕ ИСКАТ ДА ЧУЯТ.

По-добре излъжете и се
изчервете, а на сутринта
го напуснете, но не фикси-
райте вниманието на мъжа
върху собственото му не-
съвършенство. Достатъчни
са му порнофилмите, кои-
то му сриват самочувст-
вието.
А случаите, когато пенис

се втвърдява повече от по-
ложителни отзиви за него,
са реални. Не са от филми-
те. Е, не може да се удъл-
жи, горкият, но и издръж-
ливостта и твърдостта му
ни вършат работа. Запом-
нете, че ерекцията е в гла-
вата на мъжа – колкото и
анатомичен абсурд да ви се
струва това твърдение.
Същото се отнася и до

честотата на правенето на
секс. Даже ако вашият се-
гашен партньор показва сла-
би резултати, затворете си
очите и го провокирайте:
„О, два пъти! Това не ми се
беше случвало досега.“

...ЗА ОРГАЗМИТЕ

Правилото тук е само

едно – никога не си при-
знавайте, че ги имитира-
те. Вие просто не умеете
това. Не трябва да говори-
те също, че с никого не ви
е било толкова хубаво и за-
това по-рано сте се прес-
трували, а сега, с него, вие
най-после сте разбрали как-
во е това оргазъм. Иначе
у мъжа ще възникне съмне-
ние за дълбочината и трай-
ността на вашите сегашни
чувства. Дали пък не сте с
него само защото ви докар-
ва до оргазъм? 

ЗАТОВА ПРОСТО КАЖЕТЕ, 
ЧЕ ОРГАЗМИ ПО-РАНО СТЕ 
ИМАЛИ, НО НЕ ТОЛКОВА ЧЕСТО. 
ИЛИ НЕ ТОЛКОВА БУРНИ. 
И В ПОДКРЕПА НА ТЕЗИ СВОИ 
ДУМИ ИЗИМИТИРАЙТЕ ЕДИН 
МНОГО БУРЕН, ОТ ОНЕЗИ, КОИТО 
ОБИКНОВЕНО СИ ИМИТИРАТЕ.

P. S.
На идеала това му е ху-

бавото, че е недостижим.
Липсата на сексуален опит
в причудливото съчетание с
бурно, разюздано сексуално
минало и загуба на девстве-
ността на 14-годишна въз-
раст – това е всичко, кое-
то би ви направило идеал-
на в очите на мъжа до вас.
Но едва ли някой мъж може
да се похвали, че неговата
приятелка поне наполовина
прилича на това описание.
Е, нищо. Мъжете не се оп-
лакват чак толкова от нас.
Може би защото идеалът е
за това да се мечтае, а же-а же-
ната – за да се обича.

Червило с холивудски почерк 

от AVON
Най-новото червило на козметич-
ния гигант AVON бе бляскаво пред-N

ставено с уникален клип, който е
първият в историята на рекламна-
та индустрия в световен мащаб с
участието на  холивудската звез-
да Рийз Уидърспуун. Тя е и главен

ой в телевизионната реклама на
продукта, която до дни ще се за-
върти и по българските канали. 
Червилото Pro-to-Go e създадено
за модерната, активна жена, ко-
ято вече може да завладее све-
та с едно движение. Революцион-
ният дизайн на опаковката позво-
лява отваряне, нанасяне и затваря-

не на червилото само с една ръка.
Това го прави удобно за използва-
не във всяка една ситуация, коя-
то изисква бърз и ефектен грим.
Комбинацията от удобна опаковка,
блестящи цветове и хидратираща 
грижа прави новото червило Pro-

to-Go подходящ аксесоар за всяка
дамска чанта.

р
Червило с холивудски почерк Ч геро

Красиви новиниКра н нКраКрар
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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 тано 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)
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По светаПо светаПо света

П
рез лятото решихме
да изоставим Чер-
но море и планирах-
ме едно балканско пъ-

тешествие, включващо Ма-
кедония, където целта ни
бяха Охридското езеро, Ал-
бания, която беше осно-
вен пункт в трипа, остров
Корфу и някои градчета във
вътрешността на Гърция.
Албания съвсем не е оби-

чайната европейска държа-
ва – в това се убеждава-
ме още на граничния пункт,
където, за да навлезеш в
територията на страната,
заплащаш 10 евро. Ние оба-
че сме подготвени за това
и смело продължаваме на-
пред към гледката на Ох-
ридското езеро от албан-
ска страна. По пътя се раз-
минаваме със стадо крави,
окупирали ливадата с изглед
към езерото. 

ЦЯЛАТА ПОЛЯНА Е 
„ЗАСАДЕНА“ С БУНКЕРИ

– комунистически спомени
от времето на Енвер Хо-
джа. След няколко бързи
снимки с първите впечатле-
ния от Албания се отправя-

ме към Тирана. Пътят към
столицата е ограден от
внушителни планински маси-
ви, които не можеш просто
да отминеш – спираш, гле-
даш и се възхищаваш.
Тирана. Ад за шофьорите

– това беше първото ни
впечатление от града. Ни-
какви правила за движение,
сигнални уреди или табе-
ли. И стотици „Мерцеде-
си“, от които се провик-
ват разгневени албанци.
Хотелът ни се намираше

на една от големите улици
(имахме си карта, на коя-
то част от улиците имаха
имена, но повечето нямаха),
но никъде не беше посочен
номер, който да търсим,
затова звъннахме на аген-
та, който ни беше напра-
вил резервацията. Оказа се,
че улицата няма номера, и
той просто ни попита къде
точно сме, за да ни ориен-
тира в коя посока да про-
дължим да търсим. Докато
траеше този разговор, ние
се оказахме пред Алпин хо-
тел – малък, спретнат и се-
меен, като роза сред тръниъни
в заобикалящата ни дейст-ст-

ПППППППлоПлоППлоПлоПлоПлПлоПлоПлоПППППлоПлоПлоПППлоПлоППлоПлоПлоПлоППППППППППлПППППППП оПП щадщадщадщадщщадщадщадщаащададщадщщщащадщщщадщадщщададщаащаддщщадщщадщщадщаддщщ дщ ддщ дщщщ дщ ддщ дщ дщщ дщ дщ дддддътът ътът ттттттътътътътътттъттътъттъттттът ътъътттттът ът ъът „Ск„С„Ск„Ск„Ск„Ск„СкСк„Ск„Ск„„Ск„СкСк„Ск„Ск„Ск„Ск„Ск„СкССССкСССкСкСккССССС„С„С„СкСк„С„СС„„„„„„„ ендендендендендендендендендендендеенддденднденнденднденендне дддддддддддерберберберербербрбрербербербербербербербербербербербербербербберббрбербберберберббррррррррррр ег“ег“ег“егг“ег“ег“ег“ег“ег“г“ег“ег“ег“г“ег“егег“егегег“егегегегегеегг eee e e ee e eeeee e e e eee e  eeeee ядрядрядрядрядрядрдрядрядрдрядррядрдрядрядядрдрдрядрдрядядяядряддрядрядрядрдрдрдррдрдррдрррдррдррррдррротоотоотоотоотоототототоотоотоотоотттотототоототтоотоотоооооотооотоото н на на нанананананананананн на на на нанан  Ти Ти ТиТ Ти ТиТи Ти ТиТиТиТТиТТТТТ ранранранранраннанранрананрананранраннраннранррррррррррррррр ааааааааааа
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вителност. Никой в хоте-ви
ла не говореше английски и ла
малко трудно комуникирах-
ме, но жестовете помага-
ха. И за да не забравяме, 
че Албания не е обичайната 
евространа, дойде и поред-
ната изненада – 

В ТИРАНА ИМА 
РЕЖИМ НА ТОКА 

което всъщност обяснява 
ада по пътищата заради не-
работещите светофари. Но 
това съвсем не е всичко, 
тъй като водоснабдяването 

се осигурява с електрически
помпи, следователно когато
няма ток, няма и вода. Пове-
чето заведения са снабдени с
енератори, които спасяват
положението, но шумът им
превръща Тирана в кошер.
Близо до хотела откри-

хме отворено кафене, което
беше доста оживено. Впо-
следствие установихме, че
когато токът спре, всич-
ки излизат на улицата и се
отправят към най-близко-
то място, снабдено с ге-
нератор.
Барманът говореше англий-

ски и когато разбра, че сме
от България, много се учу-
ди какво правим в Тирана.
Според него единственото
място в Албания, което за-
служавало гледане, бил мор-
ският курорт Саранда. Из-
ненада се, че ние бяхме впе-
чатлени от красивата при-
рода на страната, и когато
разбра, че сме включили Са-
ранда в програмата, ни по-
съветва да се отправим на-
право натам.
След впечатляващата пър-

ва среща с живота в сто-
лицата се отправяме на
нощна разходка из центъра
на града.

ПЛОЩАДЪТ 
„СКЕНДЕРБЕГ“ 

е ядрото на Тирана. Там са
ситуирани джамията „Етем
бей“, часовниковата кула – 
символ на града, паметни-
кът на Скендербег, нацио-
налният музей, дворецът на
културата, операта и сгра-
дите на различните минис-
терства. Всъщност кул-
турните забележителности
на Тирана могат да се пре-
броят на пръсти, което ни
накара да проверим как е
нощният живот. Според
нашият гайд Living room бил 
the coolest bar в града. Наис-
тина беше cool – клубът l

е на няколко етажа, покри-
вът му е превърнат в при-
ятен бар с ресторант, къ-
дето вечеряхме и най-сетне
срещнахме някого, с когото

да поговорим на английски.
На следващия ден решихме

да отидем в парка на езе-
рото Тирана. Преди това се
отбихме в джамията „Етем
бей“. Преобладаващата част
от албанското население са
мюсюлмани, повече от 70%.
Но забраната да изповядват
религията си по време на
комунистическия режим на-
пълно е отказала албанците
от каквито и да било рели-
гиозни норми и задължения.

ЗАБРАДЕНИ ЖЕНИ 
ПОЧТИ НЯМА 

религиозните храмове се бро-
ят на пръсти, навсякъде в
заведенията се предлага свин-
ско месо и без проблем мо-
жеш да си поръчаш алкохол. 
Оказахме се в джамията

по време на обедната мо-
литва, но на нея присъст-
ваха не повече от двадесет

души. Тук трябва да доба-
вя, че на обедната молитва
в албанската част на Ско-
пие джамиите не могат да
поберат молещите се, кои-
то често се разполагат на
тротоарите пред храмо-
вете. За разлика от Ско-
пие, където между населе-
нието от албански и ма-
кедонски произход има не-
прикрита вражда (Каменни-
ят мост на Вардар е нещо
като разделителна линия
между албанската част на
града и останалите кварта-
ли и много рядко македон-
ци преминават тази линия),
то в Тирана не ни направи
впечатление да има такова
разделение на етносите. А
спрямо нас, българите, на-
всякъде бяха приятелски на-
строени и по всякакъв на-
чин се опитваха да ни по-по-
могнат, в повечето случаичаи
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Паметникът на Скендербег – 

национален герой на Албания, 

възпят в много народни песни

Георги Кастриоти 
Скендербег
е син на албанския княз Иван Кас-

триоти. Той е даден на султан

Мурад II като заложник. Там прие-

ма исляма под името Искандербей,

или Скендербег, и се прославя, сра-

жавайки се за турците. Под него-

во командване са били 5000 турски

кавалеристи.

През 1443 г. Скендербег вдига

въстание в Албания и провъзгла-

сявайки се за вожд на албанците,

разбива турците при Черни Дрин, 

а след това, като сключва съюз с

Унгария, заставя Мурад II да снеме 

обсадата на албанския град Круя.

През ноември 1443 г. е обя-

вен за глава на княжеството Кас-

триоти.

Когато турците отнемат при-

надлежащите на неговото семей-

ство имоти в Круя, Скендербег 

се отрича от исляма и вдига въс-

тание.

Сключва през 1444 г. военнопо-

литически съюз с Венеция и с вож-

довете на разни племена („Лига

Лежи“) и разполагайки с неголеми

кавалерийски отряди, базирани в

Круя, той разгръща партизанска

война в Северна Албания.

Google каза
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жестикулирайки, де.же
По пътя към езерото се П

отбиваме в Международния 
културен център, по-извес-
тен като „Пирамидата“, 
където месеци преди това 
Джордж Буш бе произнесъл 
реч. В сградата имаше

ИЗЛОЖБА 
НА САЙМИР СТРАТИ 

вписан в Книгата на ре-
кордите на Гинес като ав-
тор на най-голямата кар-
тина, съставена от гвоз-
деи – портрет на Леонардо 
да Винчи. Самият автор бе 
там, представи ни експона-
тите, сред които портрет 
на Елвис, направен от ди-
скове, и огромно пано с кон, 
направено от клечки за зъби 
– следващия проект, с кой-
то ще „атакува“ Гинес.
Без особени впечатления 

от парка и езерото, като 
изключим пластмасовите 
венци пред паметниците на 
местните герои, се отпра-
вяме към

КЪЩАТА НА ДЕРВИШИТЕ 
– поредната забележител-
ност, отбелязана в нашия 
гайд. Самата къща се със-
тоеше от стая с няколко 
ковчега на дервиши, покри-
ти със зелени наметки, и 
място за молитва, а ста-
ра баба обясняваше каква е 
историята на последовате-
лите, но тя говореше само 
албански, така че не научи-
хме подробности.
По-късно отидохме и до 

пазара, който беше посочен 
като главна забележител-
ност за града, но всъщност 
всички видели Женския па-
зар в София ще останат 
разочаровани, тъй като ти-
ранският пазар е на полови-
ната на нашия.

ВЕЧЕРТА СЕДНАХМЕ 
В SKY CLUB CAFE 

– гордостта на местните. 
С панорамен асансьор се из-
качихме до покрива на най-
високата сграда в Тирана. 
И там уютен стъклен бар 
предлагаше прекрасна глед-

ка към града. Важна под-
робност – целият бар се
въртеше и седящите се на-
слаждаваха на нощна Тира-
на от всичките є краища.
Поне докато токът не спря
и градът не потъна в тъм-
нина. Нощта продължи във
„Флекс“ – отново cool заве-
дение със страхотно мохи-
то. Тук е мястото да от-
бележа, че нощният живот
в Тирана по нищо не от-
стъпва на този в София.
Дурес беше следващата ни

спирка. Булевардът, по кой-
то трябваше да излезем от
Тирана, много трудно може
да се опише – пясък вмес-
то асфалт 

НИКАКВИ ТРОТОАРИ 
десетки магазини, разтво-
рили врати на самия буле-
вард, хора и всякакви пре-
возни средства, размина-
ващи се сред непрогледен
прах. Последното впечатле-
ние от Тирана беше наис-
тина запомнящо се.
Дурес се оказа съвсем обик-

новен провинциален град, за-
това променихме плана и
след кратък престой там
се отправихме към Вльора. 

Всички извънселищни пъ-
тища в Албания са тесни и
неподдържани, но красивите
изгледи, които се разкри-
ват, когато човек се дви-
жи по тях, частично поту-
шават гнева на шофьорите.
Често се срещат отбивки,
запълнени със спрели авто-
мобили и хора с фотоапа-
рати в ръка, запечатващи
красивите пейзажи.
Вльора се оказа прият-

но градче на Адриатическо
море, на чиято крайбреж-
на ивица разпънахме палат-
ки и пренощувахме, заобико-
лени от портокалови и смо-
кинови дръвчета.
Достигнахме и до най-из-

вестния курорт в Албания – 

САРАНДА, НА БРЕГА 
НА ЙОНИЙСКО МОРЕ 

Фотоапаратът трябва не-
престанно да е на китка-
та по време на пътуване-
то между Вльора и Саран-
да – гледката на морските
вълни, обливащи златисти-
те пясъчни брегове, преми-
наващи в гора, която пък е
в подножието на висок пла-
нински масив, е неописуема.
В гайда е отделено спе-

циално внимание на факта,
че на входа на Саранда има
надпис на английски Good 

Luck!. След кратки неуреди-
ци с предварително резер-
вирания чрез интернет хо-
тел се настанихме в частна
квартира. Малкият курорт
напомняше местата за от-
дих по Българското Черно-
морие от 80-те години. Го-
ляма крайбрежна алея с пал-
ми и бананови дръвчета, на
която са ситуирани повече-
то заведения и места за за-
бавление, и множество го-
леми къщи, предлагащи под-
слон на туристите, предим-
но албанци и македонци.
Влиянието на Гърция в

този регион се усеща – от
формата на къщите, през
параклисчетата по пътища-
та, характерни за гръцки-
те земи, до множеството
таверни с гръцка салата и
гръцки напитки.
Близо до Саранда се нами-

рат историческото градче
Бутринт и родният град на
Енвер Ходжа Джирокастра. 
След двудневен престой в

Саранда тръгваме към гра-
ницата с Гърция. И тук из-
ненадата! Пътят напомня
по-скоро трасе за сафари – 
никакъв асфалт, множество
камъни, сред прахта

И ТУК-ТАМ КОСТЕНУРКИ 
които бавно се шмугват
в кактусите наоколо. След
близо петчасово вълнуващо
пътуване по 80-те киломе-
тра до гръцката граница
се озоваваме до една дърве-
на колиба, от която излиза
митничар, вдига бариерата
и с това слага край на ал-
банското ни пътешествие.
Равносметката – в Алба-

ния няма McDonalds, няма
магазин на която и да е све-
товна марка за облекло, няма
кафе-автомати, няма правил-
ник за движение по пътища-
та, има режим на тока и на
водата, има хубави клубове,
спиращи дъха пейзажи и хи-
ляди мерцедеси.

Текст Здравко ГРИГОРОВ

Снимки
Ангел ХАДЖИЙСКИ

ДДДДжаДжаДжаДжаДжаДжаДжаДжаДжаДжаДжаДДДжажаДжаДДжаДДД миямиямиямиямияимимиятата та та таттата „Ет„Ет„Ет„ЕтЕт„Ет„ЕтЕтЕЕ„„ емем ем ем ем м ммммем бейбейбейбейбейбейбейбейбейе “““““““““““““““
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Учетката за зъби, съ-Укровено като планин-УУ
ски връх, издигнат от теб 
самия. Може да е като въл-
на, която те връхлита еру-
дирано с паметници, кул-
турни забележителности и 
убедително ти разказва за 
човешката история.
Вашингтон е нещо различ-

но. Казват, че е създаден

ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО 
ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО 

Конгресът решава на 1 юли 
1790 г. това неугледно про-
винциално село да бъде дом 
на правителството, национа-
лен географски център и мяс-
то на президента Джордж 
Вашингтон в имението му 
до река Потомак. Разраства-
щият се Вашингтон е обя-
вен за столица през 1800 г. 
В пълен контраст с околно-
стите на временните столи-
ци Ню Йорк и Филаделфия, 

развитие. Чарлз Дикенс, све-
товноизвестният британски
писател, е усетил пробужда-
нето на предприемчивия дух
и сполучливо е отбелязал, че
това е 

ГРАДЪТ НА ГОЛЕМИТЕ 
НАМЕРЕНИЯ 

Присъствието на работе-
що правителство, на кон-
гресмените, посланиците и
сенаторите му придава го-
лямо оживление, но с друг,
не толкова битов привкус.
Това е времето на проме-
ните. Във все още незавър-
шения Капитолий заседавал 
Сенатът на Съединените
щати. Сенаторите се съ-
вещавали лично с президен-
та Вашингтон и действали
почти като съставна част
на кабинета. В свободно-
то преливане и движение на
хора от близо и далеч мла-
дата столица бързо наби-

надеждите на хората. Гра-
дът избира пътя си като
поток, движейки се според
националните приоритети,
минавайки през трудности,
заобикаляйки различни пре-
пятствия. И с годините се
превръща в един вечно раз-
виващ се град. Когато

ПИЕР ЧАРЛЗ Л’ЕФАНТ

запленен от новия свят,
пристига във Вашингтон,
Конгресът вече е приел Де-
кларацията за независимост-
та (на 4 юли 1776 г.), от-
хвърлил е всякаква зависи-
мост пред британската ко-
рона. Възпитаник на Френс-
ката кралска академия, за-
вършил рисуване и скулпту-
ра, младият художник тол-
кова се влюбил в града, че
предпочел вместо Пиер да
го наричат Питър. Францу-
зинът става първият архи-
тект на младата столица.

След американската револю-
ция той получава привилеги-
ята да изгради

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИЯ 
ПЛАН 

и визията на Вашингтон.
В това благородно зачатие
на идеи планът обединя-
вал патриотичните симво-
ли с прагматичния подход.
„Мрежата от улици изразя-
ва равенството на щати и
граждани. Диагоналните лъ-
чове на авенютата са ре-

между
телство
ращите
нюта – 
ят дом
аконода-
телната
ми пуб-
– На-

дължина
ентски-

т основ-
Конгреса
. Краи-
еми оси

са отворени към река По-
томак и извънградските ра-
йони, поляни и покрайнини,
което символизира демокра-
тичната същност, отворе-
ността на границите меж-
ду властите и гражданите
на Щатите“ – пише той.
Младият дух на Питър

Чарлз Л’Ефант смело чер-
таел 

МАТЕРИЯТА НА БЪДЕЩЕТО 
Пиер не разполагал винаги

с достатъчно средства да
осъществи смелите си про-
екти, но много от идеите
му са залегнали в основата
на града символ. Големите
булеварди, красивите сгра-
ди, разположени в квадратни
пространства, главната ули-
ца „Пенсилвания“, свързана
с националните тържества
и церемонии, са замислени в
далечното време от него..
Едва след сто години,ини,

сещането за град може 
да бъде лично колкото 
четката за зъби съ

заобикалящият го район има
невероятни възможности за
развитие Чарлз Дикенс све

рала скорост, задвижена не
само от нуждите, но и от
надеждите на хората Гра

чове на авенютата 
ципрочната връзка 
федералното правит
и щатите. Стартир
точки на тези авен
Капитолият и Белия
– са символи на за
телната и изпълнит
власт. Двете голем
лични пространства 
ционалният мол с д
две мили и Президе
ят парк – свързват
ните функции на К
и президентството.
щата на двете голе

ВАШИНГТОН
Е НЕЩО РАЗЛИЧНО

НЕ ГРАД, А СИМВОЛ

Външен изглед от Националния музей по архитетектурура,  къдкъ ето

се помещава експозицията „Вашингтон – симвмвол ии градрад“
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през 1902 г., комисията пре
„Макмилън“ се върнала към М
неговите оригинални идеи и 
планове и започнала плано-
мерно да изгражда столи-
цата Вашингтон, запазвай-
ки визията на Питър Чарлз 
Л’Ефант.

МУЗЕЯТ

Близо до сградата на ФБР 
се намира Националният му-
зей по архитектура. Съз-
даден с акт на Конгреса 
през 1980 г. и открит през 
1985 г. като част от за-
бележителния музеен ком-
плекс „Смитсониън“, той 
се превръща в главния кул-
турен институт, посветен 
на архитектурата, дизайна, 
строителството и урба-
нистиката. През октомври 
2004 г. в тази на вид ста-
ринна сграда отваря врати 
най-новата експозиция „Ва-
шингтон – символ и град“. 
Тя е разположена на пър-

вия етаж и в нея са из-
ложени всички строителни
планове, макети, рисунки,
карти, видео и фотографии

на развиващия се град. Му-
зейната експозиция „изда-
ва“ много тайни от строи-
телството на националната

столица. Специално място е
отделено на историята и
изграждането на Капито-
лия, Белия дом, мемориал-
ните комплекси на Линкълн
и Джеферсън. На Капито-
лия, върху купола на аме-
риканския Конгрес, още от
1862 г. стои надписът

„ЕДИН, СЪСТАВЕН 
ОТ МНОГО“ 

като символ на свободни-
те и независими щати. А
Вашингтон и до днес се за-
пазва и развива като града
символ и от него се усе-
ща винаги полъхът на ново-
то време.

Текст Нели ЦОНЕВА

Снимки Автора
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„Съперници“
Две тийнейджърки си обявяват

истинска война в тази щура ко-

медия. Ерика Юркен е амбициоз-

но и талантливо момиче, което

обаче се мисли за голяма работа. 

Тя е убедена, че заслужава нещо

повече, и ненавижда родители-

те си, както и противния си пря-

кор. Поне в училище Ерика чув-

ства, че блести. И така до прис-

тигането на една млада краса-

вица, която е на път да съсипе

всичките є планове. Алисън Ашли

е богата, умна, направо съвър-

шена. Тя е просто това, което 

Ерика винаги е искала да бъде.

И така, конфликтът между две-

те е неизбежен. Те няма да пожа-

лят никакви средства, за да спе-

челят сърцето на най-готиното 

момче в училище и да завоюват

приза „всеобща любимка“.

„Войната 
на Чарли Уилсън“
Кой е виновен за появата на Оса-

ма бин Ладен? Естествено, сами-

те американци, които се заемат

да въоръжават афганистанците. 

С това те нанасят мечтания ре-

шителен удар на бившия СССР и 

предизвикват сриването на кому-

нистическия режим през 80-те. В 

дъното на всичко стои тексаски-

ят конгресмен Чарлз Уилсън (Том

Ханкс прави поредната си силна 

роля), който почти сам успява да

промени хода на историята. Под-

тикнат от своя близка приятел-

ка (Джулия Робъртс), той се за-

ема да увеличи огневата мощ на 

афганистанците, подложени на 

всекидневен обстрел от стра-

на на руските военни части. Това 

е истинска история, заснета с

много чувство за хумор и с пре-

красен актьорски състав.

„Съкровището: 
Книга на тайните“
След като „Съкровището“ ста-
на касов хит преди три години, 
ето го и неговото продължение. 
В него търсачът на съкровища
Бенджамин Гейтс (Никълъс
Кейдж) се опитва да разкрие ис-
тината около смъртта на Ейбра-
хам Линкълн. За да докаже невин-
ността на своя прапрадядо, обя-
вен за основен конспиратор в
убийството на президента, Бен
следва верига от улики. Тя го от-
вежда през Париж и Лондон до На-
ционалния архив във Вашингтон, 
за да разкрие мистериозните 18
страници, липсващи от дневни-
ка на Линкълн. Заедно с Бен е и
железният му екип, включващ ку-
раторката Абигейл Чейс (Даян 
Крюгер) и баща му (Джон Войт). 
Носителката на „Оскар“ Хелън
Хънт пък се появява като майка-
та на Бен.

„Франкенщайн“
От толкова много екранизации
на класическия роман на Мери
Шели тази си остава може би 
най-точната. Пък и разполага с 
таланта на Робърт де Ниро като
творението на налудничавия док-
тор. През 1794 г. един морепла-
вател и изследовател, чийто ко-
раб е замръзнал по пътя към Се-
верния полюс, среща в ледената
пустош доктор Виктор Франке-
нщайн. Изминали са доста годи-
ни от неговия потресаващ експе-
римент и той му разказва своята 
мрачна история. Франкенщайн 
(Кенет Брана) си позволява нещо, 
което никой смъртен не би си и 
помислил, и затова бива наказан. 
Той създава своето чудовище, ко-
ето обаче се сблъсква с човешка-
та ненавист и решава да си от-
мъсти на своя създател, отмък-
вайки любимата му Елизабет (Хе-
лена Бонъм-Картър).

„81/2“ 
Макар че е създал не един шедьо-
вър, това си остава емблематич-
ният филм на големия Федери-
ко Фелини. Признат още при съз-
даването му за абсолютна кла-
сика и носител на безброй прес-
тижни награди, „81/2“ е и квинте-
сенция на неговото творчество. 
Самият Фелини често се опла-
ква от творческа криза, продук-
тувана от очакването да създа-
де нещо голямо. Точно същото е
положението и при режисьора Гу-
идо Анселми (Марчело Мастро-
яни). Той е изгубил вдъхновението
си, а трябва да започне нов филм.
Проблемът на Гуидо е, че не знае 
какво да каже с него. Освен това 
е притискан от досадни проду-
центи и кандидат-актриси. Ко-
гато заминава на почивка в мор-
ски курорт, изпадналият в криза
режисьор ще намери спасение в 
спомените от детството си и в 
еротичните си фантазии.

„Точен мерник“
Обикновено мъжкото приятел-

ство се пречупва при появата на 

една красива жена. Точно това 

се случва в този трилър, изпъл-

нен с много кръв и насилие. Аш и 

Тейлър са приятели от деца. Из-

раснали без родители в прием-

ни семейства, вече порасналите

момчета поемат по лош път. Те 

се специализират в обирите на 

богати и самотни жени. Макар

че прекарват повече време зад 

решетките, отколкото на сво-

бода, двамата приятели продъл-

жават да си играят със закона. 

И така до момента, в който Тей-

лър се влюбва до полуда в краси-

во и богато момиче. Тя му влиза 

под кожата и успява да го разу-

беди да се откаже от престъп-

ните си навици. Аш обаче не е 

очарован от идеята и се заема 

да даде урок на приятеля си.

СпектърСпектърСпектър
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„Яж, моли се и обичай“
Една жена търси всичко в Италия, Индия и

Бали. Книгата обаче не е пътепис. Нито пло-

ска чиклит. В нея би се влюбила всяка жена,

която е губила някога нещо или някого в жи-

вота си и после е успявала да се справи блес-

тящо с депресията, тъгата и чувството 

за безпомощност. Авторката Елизабет Гил-

бърт разказва за духовните търсения в своя 

живот. И за духовните си открития. Но кни-

гата не звучи толкова скучно, колкото тази

анотация. Тя е пропита с интелигентно чув-

ство за хумор, любов, еротика, много итали-

анска паста, много молитви, но правилно из-

речени, и много истински живот. „Казвам:

„Attraversiamo.“ Да преминем отсреща“ е най-“
подходящият финал за тази история на ду-

ховната трансформация.

„Рецепта 
за съпротива“
Бащата на Дану Джоунс заминава на археоло-

гически разкопки в Южна Америка и я завеж-

да да живее при леля є, която се интересува

единствено от работата си. Без приятелки-

те си, контакта с природата и домашните 

си любимци момичето се чувства нещастно 

в големия град и в новото си училище. Дану

прави всичко възможно да я изключат, за да

се върне у дома. Тя скоро се превръща в кош-

мар за учителите, но всичко това се променя,

когато от интернет страница разбира, че е 

избрана за Момиче на зодиака…

„Психоаналитикът“
Смразяващ трилър, отличен с Голямата на-

града за криминална литература във Франция 

за 2004 г. Психоаналитикът Фредерик Старкс 

получава анонимно писмо, че преди време е 

съсипал живота на неизвестния автор и че 

разполага с десет дни, за да разкрие негова-

та самоличност. Не го ли стори, трябва да 

се самоубие, иначе членовете от семейство-

то му ще умират един по един в мъки. Обър-

каният доктор разбира, че негова пациентка 

се е самоубила в депресивно състояние, като 

е оставила трите си деца сираци. Може би 

това е ключът към неговото спасение.

„Антоний 
и Клеопатра“
Авторката на „Птиците умират сами“ този 

път ни представя мащабна и завладява-

ща сага за неспокойния, изпълнен със страс-

ти дух на Древния Рим. Безскрупулната Кле-

опатра приема Антоний в двора и леглото си,

но не и в сърцето си. Нейното тайно желание

е да качи сина си на опразнения трон на него-

вия баща – Юлий Цезар. Октавиан също има 

силна жена до себе си – неговата съпруга Ли-

вия Друзила, която се научава да държи тихо-

мълком властта и да подкрепя всячески мъжа

си. Паралелно със сраженията по суша и море, 

заговорите и убийствата, любовта и полити-

ката са неразривно свързани помежду си.

„Долни истини. 
Седем години по-късно“
Това е допълнено с подробни коментари пре-

издание на познатата и у нас книга на голе-

мия руски режисьор. Тя е първата от литера-

турна трилогия, над чието завършване Ан-

дрей Кончаловски продължава да работи в мо-

мента. Той обяснява решението си да допише

първата книга с промените в Русия, в света,

в живота му. „В своята същност тази книга

е етап от диалога, който аз от десетилетия

постоянно водя със себе си и с вас – моите

читатели и зрители. Това е едновременно съ-

щата книга, но и в много отношения съвсем

различна. И читателите є навярно ще бъдат 

различни“, пише в предговора Кончаловски. 

„50 години 
криминале“
В продължение на петдесет години „Алфред

Хичкок Мистъри Мегъзин“ е едно от най-тър-

сените списания за мистерии и криминални 

истории. Тази паметна антология предста-

вя някои от най-добрите автори на бестсе-

лъри, публикували на страниците му през из-

миналите години. Издадена в чест на злат-

ната годишнина на списанието, тя е събрала

исторически и полицейски разследвания, за-

гадки и криминални истории, хумор и напреже-

ние от разказвачи като Хенри Слезар, Доналд 

Уестлейк, Мартин Лимон и Рис Боуен.

„Свещената 
магия“
Съществува ли наистина магия и как се пра-

ви? Кои са магическите атрибути и символи? 

Каква е магическата сила на кристалите? 

Какво не е черна магия? На тези и на други

въпроси дава отговор тази книга. Тя е едно 

въведение в света на церемониалната ма-

гия. Авторката є убедително изгражда теза-

та, че в света има магия и магически акто-

ве, но твърдо се разграничава от популярни-

те в България гадания на екстрасенси и врач-

ки. За основа на магическите си практики тя 

се позовава на староеврейската Кабала и на

древни ръкописи, които подробно описва и ин-

терпретира. 

„Проклятието 
на рода фон Дорн“
Десетгодишният Ластик, син на Николас, е 

достойният внук на джентълмена детектив

Ераст Фандорин. Хлапакът се озовава в ми-

налото, преследван от злодеи, които тър-

сят реликва с невъобразима стойност. Той

ще открие с какво кръстоносецът Тео фон 

Дорн, родоначалникът на Фандорини, е навля-

къл на себе си и на своите потомци страш-

но проклятие. Целият род Фандорини, дядо

Ераст от деветнайсети век, Николас и мал-

кият Ластик трябва да се преборят с родо-

вото проклятие и да разберат какво е от-

крил прародителят Тео, когато е пребивавал

в Светите земи.
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Фарс в най-чист вид – това е тази кла-

сическа комедия на Питър Шафър, която

всъщност е трагедия за героите в нея. Мно-

го е неприятно, когато един забавен текст се 

превръща в затормозяваща бутафория и кло-

унада на сцената. За радост режисьорът Пе-

тър Кауков е следвал стриктно написаното 

от Шафър и затова постановката му се е по-

лучила. Въпреки тромавото начало спектакъ-

лът бързо набира скорост и ви обещава прият-

но прекарана вечер. Особено ако харесвате си-

туационния хумор, брилянтните диалози и за-

играването в стил „режим на тока“. Актьори-

те се справят по възможно най-добрия начин.

Личи им, че се забавляват, особено близнаци-

те Дарин и Деян Ангелови. Двамата за поре-

ден път си партнират на сцената и играта им

отново е на ниво.

От Явор Гърдев винаги очаква-

ме най-доброто. Може би зато-

ва новата му постановка е толкова 

разочароваща на фона на „Крал Лир“

и „Старицата от Калкута“. Едва ли 

проблемът е в текста на Иван Ви-

рипаев, който актрисите Светлана 

Янчева и Жорета Николова толкова

харесват и сами предлагат на режи-

сьора. Вместо „сърдечна и силно емо-

ционална пиеса за любовта“, както 

я определя Гърдев, получаваме някак-

во хаотично и безсмислено препуска-

не във времето, проследяващо разви-

тието на отношенията между геро-

ите. В опит да спасят положението

актьорите се въргалят по сцената 

и се опитват да се надвикат. Един-

ственото, което заслужава похвала, 

е „надуваемата“ сценография на Ни-

кола Тороманов, която почти сигурно

ще му донесе нов „Аскеер“.
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с ц е н а Театралният сезон може и да е към края си, но е добре да знаете какво сте изпуснали и заслужава (или не чак толкова) да си на-
ваксате през следващия. За улеснение разделихме представленията в две групи.

Не е лесно да пресъздадеш Франц

Кафка на сцена. Младият режи-

сьор Григор Арлинов обаче се спра-

вя повече от блестящо. В своя спек-

такъл той основно залага на час-

ти от романа „Замъкът“, както и на 

биографични моменти от дневника 

на писателя. Лутането на главния 

герой може да ви се стори напълно

безсмислено, ако не сте запознати 

с творчеството на Кафка. Ако сте

обаче, ще останете очаровани от

попадането в един призрачен лаби-

ринт, в което всичко е конкретно и

абстрактно, на границата на халю-

цинацията и утопията. Макар и съв-

сем камерен, актьорският състав

е потресаващ. Александър Димов

се справя с тежката главна роля,

а Александра Василева е отново на 

висота, докато истерично шепне 

„Франц, Франц...“.

„Замъкът“ 

Òåàòúð „Çàä êàíàëà“ – 5 ïî äåñåòîáàëíàòà

Когато Мариус Куркински се за-

лавя с Шекспир, направо хвър-

чат глави. За жалост хвръкна и не-

говата, непожалена от някои „ви-

дни“ театрали, които бяха удивени

от „нивото на простащина в него-

вата постановка“. Истината е, че 

това е един от най-забавните спек-

такли на българска сцена за послед-

ните години (може би единствени-

ят му конкурент е „Животно на тро-

на“ на Теди Москов). Мариус за поре-

ден път доказва, че прави модерен

театър, и се заиграва с текста на 

Шекспир, както само той умее. Не

мога да се съглася, че хуморът му

е елементарен и вулгарен и целта 

му е единствено да се пълни залата

(вярно че билети няма за месец на-

пред). Куркински е дал пълна свобода 

на актьорите си, които действат 

като добре смазан механизъм.

Ìëàäåæêè òåàòúð – 8 ïî äåñåòîáàëíàòà

„Ñôóìàòî“ – 9 ïî äåñåòîáàëíàòà

„Валентиновден“

ПО-СЕРИОЗНИТЕ

ПО-ЗАБАВНИТЕ

„Укротяване 

на опърничавата“

„Черна комедия“

Ñàòèðè÷åí òåàòúð – 9 ïî äåñåòîáàëíàòà
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бела къща

РЕТРО В ИНТЕРИОРА
Как да постигнем 
заветната хармония 
между старо и ново?

ЧИСТО ЗА 1 МИНУТА
9 превантивни мерки, ко-
ито ще направят горното
твърдение възможно

ВЪЗГЛАВНИЦА ПРИЯТЕЛ
Ако сутрин се събуждате с 
изтръпнала ръка и болки в кръ-
ста и врата, значи трябва да 
си изберете нова възглавница

КАКВА Е ТАЗИ 
РИБА?!
Това биха попи-
тали всички, 
които ще опитат 
вашите стекове
от сьомга със
спанак и фета

РУСНАКЪТ АЛЕКСАНДЪР 
УСАЧОВ ГОТВИ ПИЛАФ 
С ДВА ВИДА МЕСО
Ще разберете и защо 
руската салата в Бълга-
рия не е руска

КАЛЕНДАР НА ГРАДИНАРЯ ПРЕЗ ЮНИ
Защитете ягодите и френското грозде, кои-
то вече са започнали да раждат, от птиците
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М
ного стилове и
периода, който можем да определим с тер-
мина „ретро“. Модерн, арт деко, постмодер-
низъм, конструктивизъм и дори минимализъм.

Към тях, разбира се, можем да включим и еклектиката
– съчетаването на различни стилистични елементи, кои-
то целят да постигнат ефекта на новото. Еклектиката
се е появила за първи път в края на ХІХ век, но истин-
ският є разцвет е в средата на ХХ век, когато тя ста-
нала основа на постмодернизма. Съществуват и стилови
направления и явления, които са се проявявали в интери-
ора фрагментарно. Романтизмът например е присъствал 
в интериора не чрез формите и орнаментите, а по-ско-
ро чрез аранжирането (композирането) на отделните де-
тайли и елементи. 

В ОФИЦИАЛНАТА ИЗКУСТВОВЕДСКА ТЕОРИЯ 
към понятието „ретро“ се отнасят всички форми на ху-

фициалните временни признаци, които ни помагат да опре-
делим принадлежността на предметите към стила „рет-
ро“, стават популярни през последните двадесет години.
Ето защо понятието „ретро“ е различно за всяко едно
време. Въпреки тези уточнения днес не е лесно да се види
дом, изцяло декориран, или по-точно казано, изпълнен в ре-
тростил. Това е възможно само в случай, че стопаните
разполагат с пълен набор мебели, останали им в наслед-
ство, както и с домашна посуда в достатъчно добро със-
тояние. По-често се случва домакинствата да получат в
наследство скрин или бюфет, но да не знаят какво да го
правят и къде да го разположат. Те са 

ТОЛКОВА ХУБАВИ И... НЕПОДХОДЯЩИ 
Постепенно обаче тези вещи оживяват и започват да

диктуват своите условия. Неусетно около тях първо сесе
сменя завесата, а на стената се появяват картини, кои-ои-

и направления се отнасят към
можем да определим с тер

дожествено мислене от направленията в миналото. А нео-
фициалните временни признаци които ни помагат да опре

РЕТРО ПО МОДАТА

ЧУВАЛИ СМЕ ИЗРАЗА 
„РЕТРОТО ОТНОВО 
Е НА МОДА“ И ПРЕДИ 
ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ. 
КАКВО СЕ КРИЕ 
В САНДЪКА НА 
ТЕРМИНА „РЕТРО“ 
И ЗАЩО ТОВА,
КОЕТО Е СКРИТО 
В НЕГО, ОТНОВО 
СЕ ВРЪЩА В 
ДОМОВЕТЕ НИ?

Избор на акцент
Вана с изящни закръглени крачета пре-
красно се съчетава със съвременните 
аксесоари за баня. Смесителят с ке-
рамична дръжка е малък, но важен де-
тайл, който подчертава ретростила.

ин т е р и о р
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то им подхождат. Така започва най-трудното, но и най-то
интересното. Как да направим подбора на всичко онова, ин
което заобикаля ретропредметите, така че всичко да се 
комбинира хармонично? Възможно ли е изобщо съчетаване-
то на стари мебели със съвременен интериор?
Категорично можем да отговорим: „Да, съчетаването е 

възможно.“ Има само няколко правила, към които е добре 
да се придържате при събирането на старото и новотото 
под един покрив. 

Важни детайли
Старинна поставка, дървен сандък, покрит с лак, и 
стара карта на стената са хармоничен ансамбъл, 
който чудесно се вписва в интериора и пременя зна-
чително облика на хола.
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Най-важното еН

ЧУВСТВОТО ЗА МЯРКА 
Ако сме решили да се възползваме от ретростила, не

трябва да забравяме, че искаме да украсим дома си, а не
да създадем безжизнена музейна експозиция. Не е препоръ-
чително да затрупваме стаите с огромно количество ста-
ри мебели и предмети. 
Не бързайте при подбора на предметите. Старайте се

събраното от вас да се отнася към един период от време
и към един стил. В противен случай рискувате да превър-
нете жилището си в антикварен магазин. Ако се затруд-
нявате при определянето на стила, обърнете се към спе-
циалист или към справочна литература. Помнете, че цел-
та ви е да направите стилизиран интериор. Понятието
„стилизация“ е производно на понятието „стил“ и означа-
ва творческа свобода във вариациите на дадена тема. Вся-
ка стилизация в съвременния интериор трябва да се стре-
ми към използване на художествените прийоми и предме-
тите на декора на избрания стил. Не се притеснявайте
да комбинирате старата мебел със съвременни предмети
на интериора. Оставете се цветът да ви води и си по-
могнете с два основни варианта, с които ние ви подсе-
щаме. 

ПЪРВИ ВАРИАНТ: 

Когато старата и новата мебел са с еднакъв цвят (на-КК

пример еднакъв цвят на дървото). Старайте се да избяг-
вате съчетаването на мебели с еднакъв цвят, но с голяма
разлика в нюансите. В този случай мебелите се „разбяг-
ват“ и от тях не може да се получи комбинация.

ВТОРИ ВАРИАНТ: 

Когато старата и новата мебел са в контрастни цвето-КК
ве. Черно-бялата гама например изглежда сдържано и изис-
кано. Стилни са и контрастни оттенъци или орнаменти
в дамаските. Ако включите и етноелементи, рискувате да
превърнете интериора си в безвкусица. Ако е необходимо
да замените „обвивката“ на мебелите, постарайте се да
изберете тъкан, близка до времето, на което принадлежат
самите мебели. Можете също да се спрете на по-смелия
вариант – цветна кожа или коприна с цветни рисунки. 
При съчетаването и подреждането внимателно подбирай-

те и по-малките предмети от декора.

ВАЗИТЕ, ПОКРИВКИТЕ И ЛАМПИОНИТЕ 
са свързващото звено между старата и новата мебелиров-
ка. Именно с тяхна помощ можете да организирате прос-
транството на цялата столова, когато получите в на-
следство стар бюфет. Необходимо е просто да постеле-
те стара бродирана покривка върху модерна кръгла маса
и да не забравите да сложите старинна ваза върху нея.
Оградете ги с удобни столове и… вашата ретростоло-оло-
ва е готова. 

Цветовете
Правилно подбраната цветова гама позво-
лява съчетаването на класика и съвремен-
ност. Разкошна кушетка в античен стил 
може отлично да се допълни от съвремен-
на мека мебел в подходяща тоналност.
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Новини от

Ъгъл в ретростил
Една не много голяма декора-
тивна камина може да се пре-
върне в чудесна основа за съз-
даването на ъгъл в ретростил. 
Около и върху камината може-
те да разположите старинни 
предмети и украшения. 

Имитация на старина
Възможно е да пресъздадете атмос-
ферата на далечна епоха с помощта 
на съвременни мебели, стилизира-
ни като старинни. Вниманието ви 
трябва да бъде насочено към тъка-
ните и драпериите. Те са много ва-
жни за имитирането на избрания от 
вас исторически стил.

Наскоро приключи Eurocucina – най-го-
лямото европейско изложение за обза-

веждане, електродомакински уреди и тех-
нологии, което се провежда на всеки две
години в Милано. Особено оживено беше
на щанда на Indesit Company, където но-
вите продукти на Indesit, Hotpoint-Ariston и
Sholtes грабваха вниманието на посетите-
лите.

Особен интерес предизвика новата фур-
на за вграждане Openspace, която ще
бъде налична на пазара в края на година-
та. Тя има стандартен за фурните за вграж-
дане размер (60 х 60 см), но осигурява 20%
повече място с новия капацитет от 70 ли-
тра, което я прави най-голямата фурна в

своята категория. та категория
Новост при Openspace е топлинно-изо-

лиращият разделител, който превръща въ-
трешността в две независими фурни, които 
могат да се използват заедно и поотделно, 
като температурата в тях може да варира 
от 50 до 250 °C. Това прави възможно при-
готвянето на съвсем различни ястия едно-
временно – като например печено месо и 
сладкиш.

Другата голяма новост от изложението 
е лансирането на новата естетична ли-
ния Indesit PRIME, която обхваща всич-
ки продуктови линии както при уредите за 
вграждане, така и при свободно стоящите. 
Новата линия се отличава с изключително тличава с изключително 

модерна и high tech визия, която отново емодерна и high tech визия която отново
дело на знаменития Giugiaro – дизайнера на
всички продукти с марка „Индезит”. 

Изключително силно емоционално въз-
действие върху посетителите оказа вирту-
алната зала с прототипи на продукти от бъ-
дещето:

Еfesto се състои от малки, взаимно заме-
няеми и подвижни модули за готвене, кои-
то дават допълнителна възможност за под-
вижност и спестяват пространство. Gravity 
е система от три електроуреда, които, ока-
чени на стената, изглеждат като кухненски
шкафове, но с едно леко подръпване надо-
лу се превръщат съответно в миялна маши-
на, фурна и хладилно отделение.на, фурна и хладилно отделение. 
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Идва времето за почивки, партита и гости. Повечето 
от нас предпочитат да са навън, но все пак градинските 
партита зависят и от атмосферните условия.
При лошо време партито се премества 
в хола. А и защо да не обзаведем
дома си с изискани и стилни мебели?
Нека настаним гостите си в удобни
и класически дивани и фотьойли 
от естествена кожа.

К
акто винаги в магазините на 
„Мебели АРОН“ може да се 
намери всичко – от обикно-
вените дивани с тапицерии 

от плат до high класата на кожения 
салон. А и това не е всичко – сега 
компанията прави и страхотни лет-
ни отстъпки.

За изисканните 
дами и господа 

които харесват класическата визия 
на кафявата кожа, специалистите от 
„АРОН“ предлагат KENYA – изклю-
чително удобна колекция, изцяло изра-
ботена от естествена телешка кожа.
Тя предлага диван тройка с белгийски 
тип разтягане на легло, ъгъл с функ-
ция за спане и фотьойли. Комфортът 
на сядане е постигнат с поставените 
на зигзаг пружини в седалките. Ако 
ви харесва визията, но предпочитате 
да запазите „животинските видове“, 

можете да изберете мебели с дама-
ска от типовете „Контра“ или Nova

Life. Диван тройка и два фотьойла
се предлагат на цена от 3691 лв., а
сега новата промоционална цена е от
2999 лв.
Старата цена на ъгъловия диван е

4046 лв, а новата цена – 3333 лв.
За тези, които предпочитат по из-

чистените, но все пак класически мо-
дели, Мебелна компания „АРОН“ пред-
лага колекция PARIS. Диваните и фо-
тьойлите са издържани в бяла или ка-
фява естествена кожа, като се пред-
лагат и в алкантара и Nova Life.
В забързаното ежедневие

модерните хора 
се спират на изцяло 
изчистените модели

За тях офертата, която дава Ме-
белна компания „АРОН“, е колекцияция
LOOPING. Изпълнени в оранжева ес-ес-

Коженият салон
класика и в обзавеждането

PARIS FOTEL

wwwwwwwwwwww.mmmmeeeebbbbeeeelllliiiiaaaarrrroooonnnn.ccccoooommmm
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тествена телешка кожа, диваните и те
фотьойлитефо LOOPING се предлагат и 
в дамаски от алкантара (100% поли-
естер с тефлоново покритие). Диван 
тройка с два фотьойла се оферира на 
новата промоционална цена от 2499 
лв., която е с 20% по-ниска от обик-
новената. По този начин спестявате 
около 600 лв.
Тези, които искат да обзаведат хола 

си с ъглов диван, могат да намерят в 
магазините на „АРОН“ RED VELVET – T

в цвят червено ферари. Този ъгъл, от-
ново изработен от естествена кожа, 
го има и във вариант с дамаска от 
алкантара. С покупката му можете 
да спестите около 500 лв., благода-
рение на промоционалната отстъпка, 
която прави компания „АРОН“
Главните елементи на скелета на 

представените меки мебели се про-
извеждат от широколистна дървеси-
на, а допълнителните части на рам-

ката – от иглолистна дървесина. Това
ги прави изключително здрави и ста-
билни при пренасяне и използване. Об-
легалките на предлаганите модели са
запълнени с високоеластична пяна или
силиконова вата, което ни кара да се
чувстваме изключително удобно, кога-
то потънем в тях. 
Меката мебел с марката „АРОН“

е известна с високо качество и про-
фесионално изпълнение. Заповядайте в
реновираните им магазини и се отдай-
те на изкушенията, които можете да
намерите там. Обзаведете дома си с
„Мебели АРОН“, за да се прибирате
вечер вкъщи и да се наслаждавате на
царски комфорт и лукс.

Повече за предлаганите от тях 

модели мека мебел и други видове 

обзавеждания можете да намеритее

на www.mebeliaron.com.

RED VELVET

PARIS SOFA

ттттееелллеееффффоооннн 000077700000000 11110000 222222222222
((н(н(нааа цецеценананататата нн нааа едедедининин гг грарарадсдсдсккикики рр разазазгогоговвовово )р)р)р)
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СТЪПКА 1
СЪБЕРЕТЕ ИЗЛИШНОТО

В голяма кошница (сандък 

или голяма пазарска торба) 

сложете детските играчки, 

разхвърляните дрехи, харти-

ите и всичко, което е по сре-

дата на стаята или по сто-

ловете. Поставете кошница-

та на незабележимо място 

в стаята и я 

покрийте с нещо 

отгоре.

След броени минути ви се налага да приемете гости, а домът ви е в безпорядък! Няколко малки хитрости ще ви помогнат бързо да почистите, така 
че никой де не се досети, че допреди малко тук е царял хаос. Трябват ви само голяма кошница, парцал за прах от микрофибър и прахосмукачка.

СТЪПКА 2
РЕД НА 
ПОЛИЦИТЕ

МоМожежетете и и д да а нене
бъършршетете е прпрахахтата
въвъъвъвърхрху у нанай-й-гогорнрнити е
ппоолил ци, аа прпросостто 
дадаадддд  сложижитете н набабър-
зозозоззоззззоз  в рред ддисискоковев -
тттееттт  и ккнигигитете, дад  
съъсъбеб реетете н наа кукупп-
чиччинана списанията 
и и дда пренаредите
рарар знзнити е дреболии.

СТЪПКА 3
А СЕГА СЕ ИЗБАВЕТЕ ОТ ПРАХТА

сс с попомомощтщта аа нана с ссспецииален ппарарцацал ототот ммикиккророфифифибъбъбър.р.р  Т Тойой 
наннананннннннн й-й-й-йййййй лелелеелелелелеелелеелеснснснсссснснснссснссснннс о о о о о ооо ооо оо оо о бъбъбъъбъбъбъбъббъбъбъъъбъъъъършршршшршршршрршршршршрршршршршр е еее прп ахта ии нне е осо тататавя ввлаал сииинкнкнки и въвъв ррху
мемемебебебелилилилитететеете. . ПоПоПоПоПП чиччичистстстете самоо н найай-г-гололлемемитите е поповъвърхр ноно-
стстсттс и,и, ккоиоиоито се е нанабибиваат нана о очичи. НаНапрприимере  ббюрюротто.оо

СТЪПКА 4
ПОЧИСТЕТЕ ПОДА

Включете прахосмукачката 

и минете с нея само лесно-

достъпните места по него 

– например около вратата 

и в центъра на стаята.

СТЪПКА 5
ПОСЛЕДЕН 
ЩРИХ

Използвайте 

ароматизатор, 

за да освежите 

въздуха в стая-

та, и запалете 

ароматизирани 

свещи. Сега може 

да отворите на 

гостите, които 

звънят вече на 

вратата.

до м а к и н я
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1. ПЕТНА ОТ МОЛИВ 
ИЛИ ЦВЕТНИ ПАСТЕЛИ 
Те са специалитет на малчуганите, които обожават да 

рисуват където им падне. Да изтриете детското твор-
чество, ще ви се удаде с препарат за петна. Навлажне-
те участъка с мек парцал, напоен с това средство, из-
чакайте, докато петната изчезнат, и след това измий-
те със сапунена вода. След тази операция задължително 
проведете разговор с малките творци, че е за предпочи-
тане да се рисува върху лист хартия. Или пък им купе-
те дъска за рисуване и я окачете на стената.

2. ПЕТНА ОТ САЖДИ И ДИМ 
Те се появяват от всевъзможни свещи, аромотерапев-

тични лампи, а също и около газовия котлон и камината. 
Преди да тръгнете да ги миете, трябва предварително 
да ги обработите, иначе рискувате да ги размажете още 
по-грозно по стените. Най-добре свалете мръсотията 
със суха четка или метличка, а след това минете замър-
сения участък с прахосмукачка. Навлажнете памучен пар-
цал със спирт и с кръгови движения внимателно изтър-
кайте петното. Ако то е упорито, повторете процеду-
рата, но с нов, чист парцал, напоен със спирт.

3. ОТПЕЧАТЪЦИ ОТ ПРЪСТИ 
Най-потърпевшите зони са ключовете за осветлението 

и около дръжките на вратите. За да ги измиете, използ-
вайте кой да е мощен почистващ препарат и груба гъба. 
Но не напоявайте прекалено гъбата, за да не потекат 
вадички от нея по стената, които също остават пет-
на. След като измиете замърсения участък, изтъркайте 
повърхността със сух парцал.

4. ТЪМНИ ИВИЦИ 
Появяват се най-често от тъмни предмети от пласт-

маса или гума, с които, без да искате, удряте или до-
косвате стените (например от дръжката на прахосму-
качката). Ако не можете да ги отстраните с обикновен 
сапунен разтвор или с препарат за миене на чинии, то-
гава пробвайте с универсален почистващ препарат, под-
ходящ за всички видове повърхности. Само че не тър-
кайте прекалено силно, за да не изтриете заедно с пет-
ното и боята от стената. 

5. ЛЕПЕНКИ 
Децата обичат да облепват стените с любимите си

анимационни герои. Да отлепите тези лепенки от стени-
те, е сложна задача, особено ако те стоят там от 2–3
години. За да си улесните живота, трябва първо леко да
размекнете лепенката, като я нагреете със сешоара за
няколко минути. След като я отлепите, ще се наложи
внимателно да остържете остатъците с шпакла или със
стара кредитна карта. Ако и след тази процедура оста-
не грозно петно на стената, минете го с парцал, напоен
с белина. Но внимателно. 

Една уникална система, която гарантира цялостно 
и дълбочинно почистване на дома. 

Немски продукт с немско качество, 
вече 125 години верен на фирменото мото:

за вашето семейство
Най-доброто

www.еurodom-bg.comтел. 089 566 85 00

ДА ПОЧИСТИМ 
СТЕНИТЕ

ААКО ТЕ ИЗГЛЕЖДАТ МРЪСНИ, МАКАР ЧЕ МИНАЛАТА ГОДИНА ПО ТОВА ВРЕМЕ СТЕ ГИ ПРЕБОЯДИСВАЛИ, 
НЕ БЪРЗАЙТЕ ДА ВИКАТЕ ОТНОВО БОЯДЖИИТЕ. ПРОБВАЙТЕ ДА СЕ СПРАВИТЕ САМИ.Й П Й
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1 За да не се превърнат запушените тръби на ваната и на кухнен
нишадърен спирт (амоняк) с 1 л вряла вода и веднъж месечно з

е отлична профилактика на запушвания, тъй като амонякът раз
ност на тръбите. 

2Ако сте се уморили да чистите сапунените пръс
к б  възползвайте се от вълше

йчиви

3 изхв
лени продукти, простете се с тях без съжаление. Перио-
не ще ви избави от неприятната миризма в хладилника.

4 т, когато решите да гладите бельото, използвайте теч-
няване на гладенето, която съдържа силикон. Разпръсне-
изатор върху тъканта и чак тогава се заемете с гла-

те ви са пресъхнали, увесете ги за кратко в банята, над
и пуснете горещата вода. След като повисят 20 мину-
ълното с пара помещение, може даже и да не ви се на-
да ги гладите. 

5 а да не опръскате съседния котлон (и около него) с олио, до-
ато пържите на другия месо или задушавате зеленчуци,
лупете го с капак от голяма тенджера. Все пак един ка-
к се чисти много по-лесно в съдомиялната машина, от-
олкото един омазнен котлон.

6Установете в дома си правило: този, който последен
си взима душ, да измива плочките около душа, за да не

е напластяват върху тях сапунени пръски. Да се прави
това съвсем не е трудно, ако използвате приспособлени-
то за чистене на автомобилни стъкла с гумен накрай-
ник. Тази удобна вещ ще ви спести постоянното търка-
не на стените на банята, което понякога даже не е ре-
ултатно.

7 Следващия път, когато отваряте нова бутилка или
буркан с течно или полутечно съдържание (зехтин, мед,

адко или сироп), увийте съда с хартиена салфетка и я
репете с ластиче. Това ще ви отнеме само минута, но
ова пък ще ви избави в бъдеще от капки съдържимо вър-
асата, по полиците или в кухненския шкаф.

8 чифтосате чорапите след прането е мудна и изнервяща
ота. Незнайно защо, те никога не излизат от пералня-
ва. За да избегнете това, запазете специалните закачал-
то те се продават като чифт, и ги съхранявайте бли-
за прането. Преди да хвърлите чорапите в коша, зака-
качалка. Преди пране просто ги откачете. Така ще сте
вкарали в пералнята два еднакви чорапа и че ще изва-

еднакви чорапа.

9 в стъклена купа налейте чист нишадърен спирт и по-
е неизстиналата фурна. Затворете вратата на фурната
утринта ще можете с лекота да отстраните с влажналажна
на фурната мръсотия и сажди. 

ЧИСТ ДОМ ЗА      МИНУТА

нската мивка в хроничен проблем, смесете 1/4 чаша
заливайте с този разтвор проблемните места. Това
зтваря мазнините и почиства вътрешната повърх-

ски по разделителното стъкло на ваната или по сте-
ебната сила на почистващото средство за автомо-
и замърсявания по стъклата и не оставя бели сле-

върляте боклука, задължително отваряйте хладилни-
к б ж

9 СУПЕРЛЕСНИ НАЧИНА, КОИТО ЩЕ ВИ 
СПЕСТЯТ ВРЕМЕ ЗА ДОМАКИНСТВАНЕ

2ните на душ-кабината, възползвайте се от въ
биб лни стъкла. То елиминира дори устой

диди след употреба. 

33Преди да тръгнете да 
ка. Ако там има развал
дид чното им изхвърлян

44Следващия път
ност за улесн
тет  я с пулвери
дед нето. 

АкА о дрехит
вав ната, и
тит  в пъ
лол жи д

55За
ка

поп хл
пап к
ко

6
се
т
ет
н
н
зу

7
сла
закр
зато
ху ма

8 Да ч
рабо

та по дв
ки, на коит

зо до коша 
чете ги на зак

сигурни, че сте 
дите оттам два е

9В малка чаша или 
ставете съда в още

и си легнете да спите. На су
гъба напластилите се по стените 
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КАКТО СТЕ СВИКНАЛИ 
ДА СПИТЕ

При избора на възглавни-
ца е много важно да се от-
чита точно това условие. 
При всякаква поза по вре-
ме на сън шийният участък 
от гръбначния стълб тряб-
ва да остава в право поло-
жение (в права линия). 

ПО ГРЪБ

СРЕДНО ТВЪРДА ВЪЗ-

ГЛАВНИЦА Тя не бива да 
е прекалено висока, особено 
ако спите върху твърд ма-
трак. За да ви е по-удобно, 
подпъхнете я не само под 
главата си, но и под ши-
ята си. Ще облекчите на-
прежението в кръста, ако 
сложите малка възглавница 
с форма на руло под ко-
ленете.

НА ХЪЛБОК (НАСТРАНИ)( )

ТВЪРДА ВЪЗГЛАВНИЦА

Тя трябва да е достатъчно
висока, особено ако имате
широки рамене. Но когато
легнете на нея, извивката
на гръбначния стълб става
също по-висока. За да ви
е по-удобно, сложете малка
възглавничка между колене-
те си, преди да заспите. 

ПО КОРЕМ

МЕКА И КОМПАКТНА 

ВЪЗГЛАВНИЦА Тя ще ви 
помогне да не напрягате
мускулите си по време на
сън. Не бива да е твърде
висока, за да не се „пречуп-
ва“ вратът ви прекалено.
Но ако хъркате пък, тън-
ките и сплескани възглавни-
ци са ви противопоказни!

НА МЕК ИЛИ НА ТВЪРД МАТРАКД

ПО-ВИСОКА 

ВЪЗГЛАВНИ-

ЦА трябва да
изберат тези,
които предпо-

читат да спят на мек ма-
трак.

НЕ МНОГО ВИСОКА ВЪЗ-

ГЛАВНИЦА могат да ку-
пят хората, които спят на
твърд матрак. Някои пълне-
жи (малки синтетични гра-
нули) позволяват да се регу-
лират плътността и висо-
чината на възглавницата. 

НА ТОПЛО ИЛИ НА СТУДЕНОД

ПУХЕНА ИЛИ ВЪЛНЕНА 

ВЪЗГЛАВНИЦА e препоръ-
чителна за любителите на
топлото легло. Пълнежите
от гъши пух по естест-
вен начин регулират топ-

лообмена, отлично
попиват и из-
паряват влага-
та. Възглавни-

ците, пълни
с овча или

камилска вълна, имат добра
хигроскопичност и топло-
изолация и се смятат за
едни от най-топлите. Мо-
жете да ги използвате как-
то през студените, така и
през горещите месеци от
годината – вълненият пъл-
неж притежава чудесна въз-
духопроницаемост. Смята
се, че естествената вълна
е и лековита – много е по-
лезна за хора, страдащи от
ревматизъм, болки в ста-
вите, радикулит и астма.
На астматиците е проти-
вопоказно да спят на пухе-
ни възглавници!
ВЪЗГЛАВНИЦА СЪС СИН-

ТЕТИЧЕН ПЪЛНЕЖ Тя
притежава и топлозащит-
ни, и вентилиращи свой-
ства. За разлика от пухе-ухе-
ния този пълнеж не прово-во-

e к с п е р т и з ак с п е р т и з ап

Възглавницата Възглавницата 
    приятел    приятел

ЩЕМ СПИТЕ НЕСПОКОЙНО И СУТРИН СЕ СЪБУЖДАТЕ ПОСТОЯННО АКО НОЩЩЕМ СПИТЕ НЕСПОКОЙНО И СУТРИН СЕ СЪБУЖДАТЕ ПОСТОЯННОАКО НОЩ

ПНАЛА РЪКА, ПЪХНАТА ПОД ВЪЗГЛАВНИЦАТА, И С БОЛКИ В ТИЛА С ИЗТРЪП

НЕТЕ, ЗНАЧИ ТРЯБВА ДА СИ КУПИТЕ НОВА ВЪЗГЛАВНИЦА.И В РАМЕН

ЕСЕНЦИАЛНО
За да си почине добре, гръбначният ви стълб не бива да е изкривен. Естествено, всеки има сввоя 

любима поза по време на сън и своя потребност от топлина. Но за да е комфортна почивкатта 

ви, запомнете няколко генерални препоръки: 

1. Възглавницата трябва да е мека и еластична, но с мярка. Натъпканите с пълнеж, тумбести въъз-

главници не обезпечават спокоен сън, по-добре изберете по-плоска или ортопедична.

2. Синтетичните могат да се перат по-често, но тези с естествен пълнеж – само 2–3 пъти в годи-ди-

ната. Ако страдате от алергия, изберете синтетична възглавница.

3. Подлагайте възглавницата не само под главата, но и под шията.

4. Квадратните и продълговати възглавници поддържат главата и шията по-добре от кръглите и 

тези с форма на руло.

5. Не бива да спите съвсем без възглавница, защото гръбначният стълб и мускулите на шията в 

този случай въобще не си почиват.

ергергергергонооноономимичмичнана
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кира алергични реакции. На-ки
деждно задържа топлината деж
и позволява на излишната 
влага да се изпарява.

КАК ДА ИЗБИРАМЕ 
ВЪЗГЛАВНИЦА

Преди да купите нова въз-
главница, помислете дали ви 
е било удобно да спите на 
старата. Ако старата ви 
е харесвала и сте свикна-
ли с нея, тогава купете по-
добна нова. Не пропускайте 
обаче да тествате качест-
вата на новозакупената. Но 
преди да я платите.

РАЗМЕР

ОПТИМАЛНИЯТ РАЗМЕР

на възглавницата за възрас-
тен човек е 50х70 см. При 
такъв размер простран-
ството на леглото се опол-
зотворява най-рационално. 
Но съобразете възглавница-
та и с размера на калъфи-
те, с които разполагате, за 
да не ви се налага да ку-
пувате ново спално бельо. 

Най-разпространеният раз-
мер за детските възглавни-
ци е 40х60 см.

КАЧЕСТВО

МАТЕРИЯТА, която се из-
ползва за ушиване на въз-
главници, трябва да е от
много плътна сплитка, за
да не се набива в нея пълне-
жът. Освен това трябва да
е лека и дишаща. Прекале-
но плътните материи, об-
работени със специални ве-
щества за втвърдяване, са
практически въздухонепро-
ницаеми. ШЕВОВЕТЕ тряб-
ва да са с гъсти бодове и
здрави, иначе могат да се
разшият. Когато купувате
възглавница, опънете силно
шевовете, за да проверите
колко са издръжливи.

ФОРМАФ

СПОСОБНОСТ ЗА ВЪЗ-

СТАНОВЯВАНЕ НА ОБЕ-

МА – това е най-важното
нещо при избора на възглав-
ница. Добрата възглавница

трябва да може да запази
формата си в продължение
на не по-малко от три го-
дини. Вълнените или памуч-
ните пълнежи на се дефор-
мират много по-бързо от
синтетичните или пухени-
те. При покупката навий-

те възглавницата на руло и
проверете колко бързо въз-
становява първоначалната
си форма. Колкото по-бързо
– толкова по-качествена е
възглавницата. Смяната на
възглавницата се препоръчва
веднъж на 2–3 години.р у д д

КАК ДА Я УХАЖВАМЕ
От продължителното използване възглавницата губи фор-

мата си, става неравна, „на бучки“, на места се сплесква

прекалено. Ако е качествена, е изключително лесно да я из-

перете. Ако не е достатъчно качествена, по-добре я дайте

на химическо чистене.

ПРОВЕТРЯВАНЕ Когато се събуждате, не оправяй-
те веднага леглото. Поне веднъж седмично е добре да
проветрявате възглавницата на чист въздух. Пухените
възглавници много добре попиват влагата, затова 1–2
пъти годишно трябва да ги сушите на слънце в про-
дължение на няколко часа. Задължително сменете въз-
главницата, ако старата е започнала да мирише на пле-
сен. На такава „мухлясала“ възглавница е много вред-
но да се спи.
ПРАНЕ Синтетичните възглавници се перат 2–3 пъти
годишно в пералнята (на програма за деликатни тъ-
кани при температура 50 °С). По време на сушенето
възглавницата трябва да се тръска от време на вре-
ме. Качествените възглавници от пух перете с добав-
ка на омекотител, който ще предотврати степването
на пуха. За да дезинфекцирате пухената възглавница от
микроби, по-добре се доверете на професионалистите
от химическото чистене.

Бела, брой 6 (124), 2008112



Уникалното видео 

на точени кори „БЕЛЛА“ 
показва как се прави баница

„БЕЛЛА“ – Бъл-
гария старти-
ра нова уникална 
кампания на лю-
бим на българ-
ските домакини 
и отдавна нало-
жил се продукт
– точените
кори „БЕЛЛА“. 
Рекламният клип 
е насочен най-
вече към жени,

имащи огромното желание да 
продължат традициите в българ-
ската кухня. Представянето му
има за цел да напомни на дома-
кините прекрасното усещане от
приготвянето на баница вкъщи 
и да ги прикани да не спират да 
радват семействата си с домаш-
но приготвена храна. Рекламата
вече се завъртя в ефира на най-
гледаните телевизии. Всеки еле-
мент от картината е подчинен 
на идеята за липсата на сезон-
ност при баниците, приготвени
от точени кори „БЕЛЛА“ – те 
са подходящи за всяко време от 
годината. Интегрираната кам-
пания включва и промоция към 
крайните потребители, озаглаве-

„Време е за баница“. Нейните 
условия могат да бъдат намерени
на всяка промоционална опаковка
на точени кори „БЕЛЛА“. 
„БЕЛЛА“ – България, най-добре
представящата се компания в 
хранително-вкусовия бранш в Бъл-
гария, оглави за втора поредна 
година бизнес класацията „Гепард“
на в. „Пари“ за най-динамично 
развиваща се компания в регион
Пловдив. На специална церемония
в пловдивския хотел „Марица“,
изпълнителният директор на хол-
динга Елза Маркова получи приза 
за забележителен ръст на прихо-
дите през годината.

Moulinex представя 

Baguette XXL 
уникална хлебопекарна за вкусни
домашно приготвени багети
Последният модел хлебопекарна за
багети ще зарадва ценителите на
домашно приготвения хляб. С но-
вата Baguette XXL всеки може да
изпече до 1,5 кг хляб. Две тавич-

ки с неза-
лепващо по-
критие, спе-
циално гот-
варско нож-
че, чет-
ка и луксоз-
на книжка с 
класически и 

нестандартни рецепти идват на
помощ на всеки, който реши да 
се докосне до тайните на хлеб-
ното майсторство. Baguette XXL

разполага с 14 програми за при-
готвяне на различни видoве хляб: 
пълнозърнест, френски, традицио-
нен, обогатен, безсолен, безглуте-
нов или пък сладък. Приготвяте 
тестото в купата на пекарната,
избирате съответната програма
и оставяте Baguette да се погри-
жи за останалото. Baguette XXL 

e снабдена с функция „Отложен
старт“ – за настройване точно
на времето, в което хлебопекар-
ната да започне приготвянето и
изпичането на вашата ароматна
и пълноценна закуска, десерт или
вкусен козунак. За повече инфор-
мация посетете www.moulinex.com

и http://www.moulinex.com/products/

electrical-cooking/breadmakers/

homebread-baguettes.htmtt . 

Indesit се представи отлично 

на Eurocucina
На най-реномираното изложение на
кухненска техника и технологии
Eurocucina Indesit Company пред-y

стави на местни и международ-
ни фирми, архитекти и дизайнери 
последните си разработки на про-
дукти за вграждане от марките 
Indesit, Hotpoint-Ariston и Scholtѓs.
Продуктите са резултат от ин-

тензивни изследвания и разрабо-
тване на нови материали, които
се отличават със стил и подо-
брена ергономичност. Prime е нова e
гама от продукти от неръж-
даема стомана (inox) в модерен
стил, която включва фурни, ми-
ялни машини, хладилници, плото-
ве и абсорбатори. Hotpoint-Ariston
дебютира с новаторската фурна
Openspace, една от най-големите 
на пазара. Scholtѓs представи ино-s
вативен плот за готвене Multiplo

с елегантен дизайн, който в едно
пространство събира множество 
функции и почти напълно се ин-
тегрира в кухненския плот. 
Пространство и ергономичен 
дизайн са двете доминиращи
теми в прототипите на Indesit 

Company, разработени в сътруд-
ничество с Макио Хасуике и
екип от млади дизайнери от фа-
култета по индустриален дизайн 
на Политехническия университет 
в Милано. Те обединяват новите 
технологии и дизайнерски реше-
ния за подобряване качеството 
на живот в дома.

р
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МАТЕРИАЛ, КОЙ-
ТО „ПОМНИ“ То ТоТоТоТоТ йй йй й 
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ВАРЕНИЯТ ОРИЗ...

...ще стане белоснежен, ако във

водата по време на варене се до-

бави малко лимонов сок.

Сия Александрова 

от Перник

ВАРЕНОТО ЗЕЛЕ

...няма да мирише толкова непри-

ятно, ако във водата при варене 

се добави малко целина. А и зеле-

то става по-вкусно от целината.

Калина Сердева

от Самоков

ПИПЕРКИТЕ...

...се почистват от семките и 

дръжките, слагат се за 3–6 мину-

ти в микровълновата печка, след 

което се изваждат и се държат

под влажна кърпа 2–3 минути. 

След тази процедура кожата им 

се бели без никакъв проблем.

Вера Любенова

от Бургас

РИБАТА...

...се поръсва обилно с царевично 

брашно преди печене на скара, за

да не залепне за решетката.

Ваня Димова

от Варна

ПЕЧЕНОТО ПИЛЕ...

...ще се сдобие с хрупкава ко-

ричка, ако от време на време го

пръскате със солена вода, докато 

е във фурната.

Венета Стоева

от Казанлък

БЕЛТЪЦИТЕ...

...се разбиват по-бързо, ако преди

това са добре охладени и в тях 

са разбъркани няколко капки ли-

монов сок.

Валентина Ичева

от Свищов

КУЛИНАРНИтайниАРНИРНИ

Драги читателки, посветете аги читателки, посветет

ни в своите кулинарни тайни.и в своите кулинарни тайни

Най-интересните от тяхНай-интересните от тях 

ще публикуваме. ще публикувам

Адресът ни е: 1124 София,Адресът ни е: 1124 София

ул. „Загоре“ № 4, ет. 2.„Загоре“ № 4, ет. 2

А имейлът ни – 

redakciabela@cablebg.net.edakciabela@cablebg.net

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. „Плочите“ тесто се слагат една вър-
ху друга и се разточват леко. От тях се 
изрязва кръг (с ф 26 см) и се слага във 
форма за печене. Набучва се с вилица и
се оставя за 1 час в хладилника. Блатът
се пече 20 мин при температура 200 °С.
2. Желатинът се разтваря. 200 г ягоди се 
отделят в съд. Останалите се поливат с 
лимоновия сок и се пасират с вилица. Из-
варата, пудрата захар и ванилията се смес-
ват. Желатинът се разбърква в ягодовото

пюре се разбъркват добре. Получената смес 
се слага в хладилника. Блатът се премест-
ва в поднос за сервиране. По периферията
му се подреждат и „залепват“ със сладко 
от ягоди кроасаните (бухтичките).
3. В средата се изсипва кремът. Тортата
се украсява с парчета пресни ягоди и пуд-
ра захар. Минимум за 1 час се оставя в 
хладилника преди сервиране.

Време за приготвяне: 60 мин
В една порция: 300 кал

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: пюре. Сметаната, изварата и ягодовото 
пюре се разбъркват добре Получената смес

ТОРТА
С ЯГОДИ 
И БУХТИЧКИ

ЗА 12 ПАРЧЕТА: 2 пакета замразено многолистно тесто 12 г желатин 400 г ягоди сокът от 1 лимон
250 г извара 50 г пудра захар 1 пакет ванилия 150 мл сметана 15 миникроасана (или бухтички) 
50 г сладко от ягоди
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ПРОДУКТИ ЗА 8 ПОРЦИИ:  700 г
картофи (почистени и нарязани на
кръгчета)  900 г филе от сьомга (по-
чистено от кожата)  300 мл прясно
мляко  100 г спанак (може и замра-
зен)  кората от 1/2 лимон  2 ч. л.
пасиран чесън  75 г сирене фета  1
с. л. майонеза  2 яйца  брашно  125
г галета  4 с. л. олио
КАК СЕ ПРИГОТВЯ: 1. Сварете кар-
тофите, но не ги разварявайте. 2.Сло-
жете рибното филе в тиган, залейте
го с млякото и 300 мл вода. Кипне-
те го на котлона и го оставете да
ври 3–4 мин под капак. Отстранете
го от огъня, но го оставете захлупе-
но поне още 10 мин. Извадете го и
го охладете. 3. Задушете спанака за
2–3 мин без вода на котлона (листа-
та трябва да потъмнеят леко). От-
цедете го и го нарежете. Намачкай-
те обелените картофи в отделен съд,
разбъркайте ги със спанака, настърга-
ната кора от лимона, чесъна, фетата
и майонезата. Подправете на вкус. 4.
Раздробете филето от сьомга и също
го разбъркайте в сместа, но внима-
телно, да не раздробите прекалено
парчетата риба. 5. Разбийте яйцата
и посипете дъската за хляб с брашно.
Разделете рибно-картофената смес на

осем части. 6. От всяка част офор-
мете нещо като стек с дебелина 2,5 
см. Всеки стек оваляйте в брашното, 
потопете в яйцата и накрая оваляйте 
в галета. Сложете стековете за част 

в хладилника. 7. Загрейте олиото на
котлона и изпържете стековете (по
3–5 мин от всяка страна) до златис-
то. 8. Сервират се със сос тартар с
лайм и чили (вж. карето).

КАКВА Е 
ТАЗИ РИБА!?
Да поръчате екзотично рибно блюдо в ресторант, ви прави удоволствие.

д р щ , р у рНо да готвите риба вкъщи, никак не ви е приятно. Понякога кулинар-
ната фантазия ни изневерява, понякога се съмняваме в качествата на

самата риба. Да излезем, да купим риба и да я сготвим така, че другите да
ДД
попитат учудено: „Каква е тази риба?!“

ТОЧНО И ПРЯСНА

Когато купувате риба за домашно приготвяне, трябва да я изчислите
така, че да се падне по 200–300 г на порция (филе). Ако взимате цяла

риба, имайте предвид, че още при първичната є обработка ще „изчезнат“
40–50% от нея.

Дали е прясна, ще определите по следните признаци: мирише на морска
вода, няма специфичен „мирис на риба“ кожата є е гладка, а перките – 

цели очите є са ясни и прозрачни (ако са мътни, значи рибата е развалена)
на пипане кожата трябва да е плътна и стегната, а не мека.

НЕЩО ПО ТАКА

Стекове от сьомга със спанак и фета

Сос тартар 
Смесете по 125 мл майонеза и кисело мляко. Добавете 2 с. л. каперси, по 2 ч. л. хрян и горчица, 1 наря-

зана на ситно глава лук, 1/2 люта чушка, нарязана на едро, 1 с. л. ситно нарязан магданоз и сока от 1/2

лайм. Оставете сместа да престои поне час преди сервиране.
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Практиката показва, че рибата е продукт, който се приготвя 
без капка въображение – или просто печена, или пък пържена.
Ще ви дадем няколко идеи как да я сготвите малко по-необичайно.

БЛЮДОТО МОЖЕ ДА СЕ 

ПРИГОТВИ С ЕДРА САРДИНА 

ИЛИ СЪС СКУМРИЯ

ЗА 4 ПОРЦИИ: 800 г риба 8 до-

мата 2 с. л. нарязан на едро маг-

даноз 100 мл олио сол млян

черен пипер галета зеленина

за украса

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Риба-

та се размразява и се почиства от 

вътрешностите, хрилете и перки-

те, измива се под струя студена 

вода и се подсушава. Така подгот-

вена се слага на дъската за рязане, 

транжира се на порции, посолява се 

и се поръсва с черен пипер. Дома-

тите се измиват, подсушават се и

се обелват. Семките им се махат.

Нарязват се на красиви шайби. По-

соляват се и се поръсват с черен

пипер. 2. Парчетата риба се под-

реждат в предварително намазана

с олио тава, като се отделят едно

от друго с кръгчетата домати. По-

ръсват се със зеленината. Всичко 

се полива с малко олио, посипва се

с галета и се пече 20 мин в пред-

варително загрята до 220 °С фур-

на. Ястието се поднася с украса от 

стръкчета магданоз и с гарнитура 

от пържени картофи.

Време за приготвяне: 35 мин

В една порция: 480 кал

Запечена с домати и зеленини

Риба със...
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Рулети от калкан на „рогозка“
С ПЛЪНКА ОТ ПРАЗ И МОРКОВИ

ЗА 4 ПОРЦИИ: 4 филета калкан сокът от 1/2 лимон 1 стрък праз лук 

1 морков 200 г сирене бри 3 с. л. олио 400 мл рибен бульон 1 с. л.

краве масло сол млян черен пипер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Бялата част на праз лука се нарязва на колелца,

морковите – на сламки. Зеленчуците се запържват 3 мин. Смесват се с малко

нарязано на кубчета сирене.

2. Рибата се полива с лимоновия сок и върху всяко филе се слага по малко плън-

ка. Филетата се навиват на рула, които се фиксират с клечки за зъби. Под-

реждат се в намазана с олио тава, покриват се с фолио и се пекат 10 мин на

температура 200 °С. Зелената част на праз лука се отделя на ивици, които се

нарязват на парчета по 12 см всяко. От тях се изплита „рогозката“.

3. Рибният бульон се кипва, котлонът се намалява и течността се оставя да 

ври, докато остане 1/4 от обема є. Добавят се останалото сирене, кравето 

масло, разбърква се и се вари още 5 мин. Посолява се и се поръсва с черен пи-

пер. Рулетите се подреждат върху „рогозката“ и всяко се полива с лъжица от

соса.

Време за приготвяне: 60 мин

В една порция: 480 кал

Есетрова риба с домати
ЗАПЕЧЕНА В ЛУЧЕН СОС С ГЪБИ

ЗА 4 ПОРЦИИ: 600 г някаква есетрова риба по 1/2 корен магданоз и це-

лина 1 стъбло праз лук За соса: 2 глави лук 10 гъби 1 дафинов лист 

3 зърна черен пипер 1 с. л. брашно 2 с. л. олио 100 г краве масло

3 домата сол

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Рибата се измива, почиства се и се нарязва на

порции. Парчетата се варят в не много голямо количество вода.

2. Рибният бульон се прецежда. Лукът се нарязва на ситно. Гъбите – на парче-

та. Лукът и гъбите се запържват в олиото, заливат се с бульона, добавят се 

дафиновият лист, зърната черен пипер и всичко се вари 10 мин. Брашното се

запържва в кравето масло, разбърква се в соса и всичко се вари още 15 мин.

Посолява се.

3. Рибата се подрежда в не много дълбока купа, залива се със соса и струйка 

олио и се пече 20 минути в предварително загрята до 180 °С фурна. При подна-

сяне се украсява с парчета запържени за кратко в олио домати.

Време за приготвяне: 60 мин

В една порция: 520 кал

Панирани рулца от раци
ПЪРЖАТ СЕ ВЪВ ФРИТЮРНИК ДО ЗЛАТИСТО

ЗА 4 ПОРЦИИ: 12 рулца от раци 250 мл олио 100 мл прясно мляко 3

яйца 100 г брашно 1 ч. л. сок от лимон сол млян черен пипер 1/2 

връзка магданоз 1 лимон

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Магданозът се измива и подсушава. Няколко

стръкчета от него се отделят за украса, останалите се нарязват на сит-

но. Рулцата от раци се заливат с 1 ч. л. олио, 1 ч. л. лимонов сок, овалват се в 

магданоза, посоляват се, поръсват се с черен пипер и се оставят да се мари-

новат 15 мин.

2. Брашното се размива с топло прясно мляко, добавят се яйчените жълтъци,

всичко се разбърква и се посолява на вкус. Белтъците се оставят за малко в 

хладилника и се разбъркват в тестото преди пърженето.

3. Рулцата от раци се овалват в тесто и се пържат 3 мин във фритюрник до 

образуване на златиста коричка. Лимонът се измива, подсушава се, нарязва се 

на полумесеци и се сервира заедно с рулцата. Ястието се декорира със стрък-

чета пресен магданоз.

Време за приготвяне: 30 мин

В една порция: 420 кал
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Г
аспачо (gazpacho) е ис-
панска студена дома-
тена супа, която е
много популярна в по-

топлите географски ши-
рини през лятото. Ние ви 
предлагаме един особено 
разхладителен вариант на
гаспачото – с краставици.

ГАСПАЧО ОТ КРАСТАВИЦИ 
С нежни ивици филе
от пушена сьомга
ПРОДУКТИ ЗА 4 ПОР-

ЦИИ: 1 скилидка чесън 2

стръка пресен лук 2 крас-

тавици 1/2 връзка копър

250 мл минерална вода 1 

ч. л. горчица 3–4 с. л. ли-

монов сок сол млян че-

рен пипер 1 ч. л. захар 1/2

ч. л. кимион 80 г нарязано

на тънки ивици филе от пу-

шена сьомга 2 с. л. квасена 

сметана

КАК СЕ ПРИГОТВЯ:

1. Скилидката чесън се
обелва и се пасира. Лукът
се почиства и нарязва на 
дребно. Краставиците се 
обелват и разполовяват. 
Почистват се от семките 
и се нарязват на кубчета.
2. Чесънът, лукът и крас-
тавицата се слагат в купа
и се пасират (с пасатор).
В купата се налива и ми-
нералната вода (около 250
мл), докато супата добие
желаната консистенция. 3.

Подправя се с горчицата, 
лимоновия сок, захарта, ки-
миона, солта и черния пи-
пер. Копърът се измива и 
подсушава. Една част от 
него се нарязва на дребно и
се изсипва в ястието. Сту-
дената супа се оставя да 
престои в хладилник (може
за кратко и в камерата).
4. Преди сервиране супата 
се изсипва в дълбоки чинии.
Ивиците сьомга се разпре-
делят по порциите. Гаспа-
чото се поднася украсено 
със сметаната и останали-
те стръкчета копър. 
Време за приготвяне: 
20 мин
В една порция: 100 кал

ГАСПАЧО, НО ОТ... КРАСТАВИЦИ

с т ъ п к а  п о  с т ъ п к а

МАЛКО 
ПО-ПОДРОБНО
Предварителна подготовка 

на краставиците
Семките на краставиците могат 
да развалят вкуса на гаспачото, 

затова краставиците се разполо-
вяват и семките им се изгребват 
внимателно с чаена лъжичка. Ме-
сестата част се нарязва на малки 
кубчета.

Приготвяне на пюрето
Всички зеленчуци се пасират с по-
мощта на пасатор. Долива се вода, 

докато супата добие необходимата 
консистенция. По желание може да 
се добави малко бяло сухо вино.

Украса
Сметаната се изсипва с лъжица на 
няколко места по повърхността на 

гаспачото. С помощта на клечка за 
зъби се „рисува“ върху оформилите 
се петна до получаване на причудли-
ви форми. 

АЛТЕРНАТИВА НА СТУДЕНИЯ ТАРАТОР
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Д
али заради обитаване-
то на тази необятна 
страна, или от сре-
щата на различни на-

роди и култури на тази те-
ДД
ритория, душевността на 
руснаците е микс от ла-
тиноамерикански темпера-
мент, европейска начете-
ност и азиатска мъдрост. 
„Натоварен“ с това наслед-
ство е и Саня. Още повече 
че през родния му Оренбург 
минава хипотетичната гра-
ница между Европа и Азия 
– мостът над река Урал, 
която протича през гра-
да, е всъщност мост меж-
ду двата континента. Още 
една граница определя съд-
бата му – Саня е роден 
между два зодиакални зна-
ка: Дева и Везни. „Затова 

– споделя с усмивка той – 
сутрин, преди да отида на
работа, чета и двете зо-
дии. За всеки случай.“

БЪЛГАРКА 
ГО ИЗЛЪГАЛА

През 1989 г. в Оренбург 
среща бъдещата си съпру-
га – българката Лидия, коя-
то е студентка там. Така
Александър Усачов попада
в с. Бела вода, Радомирско,
за което си е мислел, че е
квартал на София. Излъгала
го българката, и туй то!
В България освен втори 

дом Саня открива верни
приятели. Малко, но истин-
ски. Приятели нарича и слу-
жителите във фирмата си,
които неотлъчно остават с
него – и в добри, и в лоши

моменти. 

ДЕ Е БЪЛГАРИЯ?
„Странно защо, но българи-

те не уважават собствена-
та си държава. България за
мен е по-красива от Швей-
цария.“ – разказва ми Саня.
„Каква Швейцария!? – въз-
кликнал един негов приятел,
с когото пътували из наша-
та родина. – Та тук е хем
по-евтино, хем по-красиво!“
По начина, по който гово-

ри за България, разбирам, че
Александър Усачов се чув-
ства повече българин, от-
колкото руснак. Усетих го
и по преценките, които пра-
ви за българите: „Гостопри-
емни и добри хора сте. Да
спреш на пътя, да попиташ
някого нещо, не само ще те

упъти, но и до мястото ще
те заведе. Дразни ме само,
че българинът обича да го-
вори зад гърба на другия. А
това разделя хората.“ 

МЪЖ В КУХНЯТА

Готвенето му е хоби. На-
ред с риболова. Затова, ако
не е на риба, в събота и в
неделя вкъщи винаги готви
той. И обича да не му се
пречкат, докато го прави.
Не може да откаже само на
порасналата си дъщеря, коя-
то все настоява да му по-
мага. Нейните „ресори“ са
беленето на картофи, чис-
тенето на лук, както и
приготвянето на салатата.
„Най-голям кеф е – разказ-
ва ми Саня, – когато деца-еца-
та не хвалят манджата, аа, а

в
к у с н и  м а р ш р у т и

АЛЕКСАНДЪР УСАЧОВ:

„РУСКАТА 
САЛАТА В 

БЪЛГАРИЯ 
НЕ Е РУСКА“

Визитка 
Александър Усачов, или Саня, както го наричат приятелите, е руснак, ро-

дом от Оренбург. Съсобственик е на фирма, която внася у нас енергийни 

горива. От 16 години насам обаче се чувства гражданин на Радомир. „От-

където е жената, оттам е и родата“ – шегува се той. Руският му акцент 

почти не се долавя, но в говора му вече ясно личи влиянието на граовския 

диалект. Има 2 деца – Георги (13 г.), който носи името на дядо му, и Силвия

(9 г.), която Саня е кръстил на тъща си.

Бела, брой 6 (124), 2008 121



когато изяждат по две пор-ког
ции и се карат на кого по-ци
вече да сипя.“ 
Друга причина да се нау-

чи да готви била... тъща-
та. Под сурдинка споделя, 
че през първата година от 
престоя си в България бил 
заврян зет и „не че баба 
(както по радомирски мило 
и уважително наричат тъ-
щата) не готви вкусно“, но 
асортиментът є се изчерп-
вал със супа топчета, му-
сака, пиле с ориз, боб и за-
душени картофи. В името 
на разнообразието готве-
нето през събота и неделя 
поел Саня. 

РУСКИЯТ 
ВКУС

Според Саня руската кух-
ня е подценена и нераз-
брана. Богатството є се 
дължи на факта, че Ру-
сия е мултикултурна дър-
жава. Невероятно вкусни 
са различните зеленчукови 
ястия. Млякото, сметана-
та и сиренето са важни 
храни на руската трапеза. 
Както и бобовите. Месо-
то и рибата присъстват 
в почти всяко традици-
онно ястие. Често се су-
шат или опушват, за да 
се удължи трайността им.
Руснаците много почитат 
хляба. Приготвят го глав-
но от ръжено брашно. Су-
пата е неизменно блюдо от 
руския обяд. Саня се чуди 
защо у нас рядко я серви-
рат на масата. От чор-
бите с най-голямо усърдие 
приготвя борш – зеленчу-
кова супа с леко сладни-
кав вкус заради цвеклото 
в състава є, което є при-
дава и червено-лилав цвят. 
Боршът се яде както то-
пъл, така и студен. Може 
да се приготвя и с месо, 
но обикновено се сервира 
с квасена сметана и ръжен 
хляб.
Характерни за руската ку-

линарна традиция са и 

ЗАКУСКИТЕ 
Те са първото ястие, кое-

то се поднася на масата – 
богат асортимент от сала-
ти и мезета, подходящи за
многобройните наздравици
с водка, естествено. За да
избегне пиенето на гладен
стомах, руснакът вика на
помощ мезетата (закуски-
те) от сушена херинга, пу-
шена сьомга, пикантно пече-
но свинско. Едно от най-по-
пулярните и любими предяс-
тия е „Сельодка под шуба“.
Приготвя се от обезкосте-
на херинга, върху която се
редят на пластове настър-
гано червено цвекло, кисели
краставички, варени морко-
ви, картофи и лук. Заливка-
та е от майонеза и настър-
ган кашкавал. 

СПИСЪКЪТ С 
ОСНОВНИТЕ ЯСТИЯ 

включва пълнени зеленчуци,
яхнии и тежки месни блюда,
често придружени с карто-
фени пелмени – варени кне-
дли, пълнени с месо. Рибата
и месото могат да бъдат
приготвени на скара или на
тиган. Месата се поднасят
с гъсти и ароматни сосове,
най-популярните сред които
са на гъбена основа. Сред
любимите на руснаците яс-
тия са голубците – зелеви
листа, пълнени със свинско
и зеленчуци. Трапезата ни-
кога не е завършена без ти-
пичните домашно приготве-
ни десерти, варенки, кнед-
ли с плодов пълнеж, тор-
та с мед.

РУСКА ЛИ Е 
РУСКАТА САЛАТА? 
Картофената салата с

моркови, грах и варен кол-
бас, гарнирани със сметана,
е световноизвестната „Ру-
ска салата“. „Не обичам ру-
ска салата в България“ – 
признава Саня. – Оригиналът
не се приготвя с майонеза,
а с квасена сметана. Освен

това задължително трябва
да има грах, който в българ-
ския є вариант често от-
съства. Краставиците (веро-
ятно по аналог със „Снежан-
ката“) пък са допълнителна
екстра, която до неузнавае-
мост є променя вкуса.“
В България обаче Саня 

ПРИВИКВА КЪМ 
ШКЕМБЕ ЧОРБАТА 

Приема ястията от су-
бпродукти за наш национа-
лен деликатес, защото ни-
къде другаде по света не
бил ял език или шкембе в
масло. Друго трайно вкусо-
во впечатление му оставя
пъстървата, печена на ка-
мък, която му сервират в
Рилския манастир. От на-
шенските салати най-люби-
ма му е овчарската. 
Незабравима за него ще

остане първата му среща с
българските вкусотии. Ко-
гато пътува за първи път
към България, на ферибо-
та той вкусва „най-вкусния
хляб на света“. Не защо-
то е бил прегладнял, както
го заподозрях. После откри-
ва и най-вкусните кебапче-
та на света – в едно бист-
ро на 60 км от София, след
тунелите към Враца. При-
знава се за чревоугодник,
след като може всеки ден
да изминава това разстоя-
ние само заради любимите

си кебапчета.

ЗА ВСЯКА МАНДЖА – 
МЕРУДИЯ 

Макар че е самоук, Саня
много е напреднал в готвар-
ството. Фен е на българ-
ските подправки и знае коя
къде и кога се слага.
„Това е, което є липсва на

руската кухня – подправки-
те. Особено онези с по-ос-
тър вкус, които трябва да
се използват по-внимател-
но. Виждал съм домакини,
които слагат всички под-
правки, с които разполагат,
в манджата. Аз знам кога
точно да сложа определена
подправка, за да си пусне
оптимално миризмата. Ко-
гато в каймата за кюф-
тетата се сложат всич-
ки подправки предварител-
но, при пържене „изгаря“ и
вкусът на някои от тях“
– разяснява той като май-
стор-готвач. 
За да докаже кулинарния

си майсторлък пред чита-
телките на „Бела“, Саня
избра да сготви ястие от
времето на Чингиз хан – 
пилаф с 2 вида месо. „Пи-
лафът – ми каза той – по
принцип се приготвя само
от мъже. И задължително
се сервира на масата от
готвача“ – мотивира избо-бо-
ра си Саня.

ПИЛАФ С ДВА ВИДА МЕСО

ЗА 8 ПОРЦИИ:

 500 г телешко филе

 500 г агнешко месо 

(може и свинско)

 600 г бланширан 

ориз

 4 глави кромид лук

 1/2 кг моркови

 1 глава чесън

 1 ч. ч. олио

 сол на вкус
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„Рецептите“ на Саня 
за живота

 Един мъж цял живот трябва да строи. И да сади.

Трябва да създава нещо.  Когато един човек запо-

чне да мисли повече за миналото, отколкото за бъ-

дещето, значи вече е остарял.  Ако мислиш за бъ-

дещето, значи продължаваш да живееш. От мисли 

за бъдещето не ти остава време за лоши мисли. 

 На европейците им завиждам. Познавам и работя

с много европейски компании. И знам, че в петък 

следобед никого не трябва да търся, колкото и да

е спешна работата. Те уважават себе си и когато 

трябва да почиват, знаят как да го правят.

1. МесМММесММММ сотттотттотт  сеесесесе

ннанарнанарнаанарязвязвзвва нннннннна наааа 

кубуббубубк бубчччетччетчетта..а....

2. ....... ЛукЛуккът ттъ –– ннннннннна да дда дда да дда да да да даа да ддребребебребрерререрррр -– 

но,н  слс ед ед ед коекоо тттто тот се ееееее е заззааа-а-азазааааааазаат

пърп жжважважжжж  в  в дълдълдълдълдълр д ллбококбокококкокока та та та та та та та теен-енееееееел

джера (задъллжитжитититжитжитжитжителнелнелнелнелнелнелнннннелнннно ол

с дебело дъно!))о  в вввввв чачача-ча-чача-чачао

шата сгорещщено но но но ооо олиололиоололииииииио ио.о.щ

3. Когатоатото 

луклуклуклуклуклукътът ът т ъъът сстастастастане не нене 

пропрпропрозрарааченчен, , 

се се с приприп бавбавя я 

месмесме отоототоо. . 

4. Месото се

пържи при не-

прекъснато

бъркане до до-

биване на леко 

розова ко-

ричка.

5. Морковите

сесе е се сеес нанаснасссснасасассссстъртъртъртттърттъттттърттътт --

гвгвагвагвагвгват тт ннннааа а еа еа еа еееаа едрдрддрдрородд  

ренренренреренр дедедееее е дееее и и ссссси е е е е 

разразразразазра бърбърбърърррбъбъррррквввввваааат тт т

въввъвъввъвъввъввъвъв ввр врв ящаяща--

тттта та мана джажа. .

ДобДобДобДобавяавяавяавя се се и  и 

блаблаблаблалаблаблаблалалалл ншншишншиншншиншиншинншиншиншширанранранранранррраранарра и-и-и-и-и-и-

ят ят ят т ориориориориз.зз.зз

6. Чесъъъънъънъъъ т ст се де ддобаа-ъ

вя пасираиран вн в ясясясстието,т  и

след кооетето вввсичссис ко се еео

посолява на н вкувкув с.св

7. В тенджерата се налива вода

а покрие 4 пръста над ориза),(д(д(((д((д((да

азбърква се и се оставя да къкрирарараааара

од капак на бавен огън.ппопопппоооо

8. Следд од оод колколо 4о 4440 м0 мин д

пилафъъъът ет ет е гогготовтововввв....ъ

Текст Теодора СТАНКОВА  Снимки Мариана ПЕТРОВАи

Руски кулинарни хитрости
 Проверяваме дали олиото е нагрято с помо-

щта на щипка сол. Ако тя се „газира“, значи мо-

жем да започнем пърженето.  Лукът става по-

вкусен и предава аромата си на месото, когато е

изпържен в много олио.  Настърганите моркови 

в манджата са достигнали термична готовност, 

когато паднат на дъното на тенджерата.

Стъпка по стъпка:
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П
те в декоративната градина: бе-

гонията, кандилката, невенът, ка-

рамфилът, хризантемите, циклами-

те, цинерарията, диантусът, лобели-

ята, трицветната теменуга, приму-

лата, лютичето, сладкият грах, ку-

ченцето, ралицата и т.н.

През юни цъфтят азалията, ка-
мелията, калината и дафнето.

Извадете грудките на далията ведна-
га след като листата є увехнат. Па-
зете ги на сухо, прохладно място за
през зимата.

Подгответе лехите в зеленчукова-
та градина с голямо количество

органична тор.
Този месец е подходящ за засаж-
дане на разсада на броколито,

брюкселското зеле, кориандъра, праза,
марулята, граха, магданоза, спанака,
карфиола.

Окастрете овошките, лозата, ма-
лините и къпините.
Можете да засадите младите
ягоди в добре отцеждаща се поч-

ва, на слънчево място. По-добре под-
новете растенията, които са по-ста-
ри от три години.

Берете боба, граха и краставици-
те редовно, за да удължите ре-

колтата от тях.
Почистете лехите на ранните 
култури, използвайте ги повтор-

но за същите видове или ги оставете 
незасeти за есенните култури.

Ако наторите многогодишните 
растения през юни, това ще оку-

ражи растежа им в голяма степен.
Почистете градината от цъф-
тящите през пролетта видове, но 

не избързвайте прекалено – оставете 
листата им да увехнат от само себе 
си, осигурявайки хранителни вещества 
на луковиците за следващия сезон.

Ако имате смокиня, почистете 
градината от самораслите рас-

тения.
Осигурете защита от птиците 
на ягодите и френското грозде, е ко-

ито вече са започнали да раждат.
Сега е подходящият момент да 
размножите клематиса чрез рез-

ници.
Сега можете да вземете резници 
от градинския карамфил (Dianthus ((

plumarius).
Ако отглеждате цитрусови дръв-
чета в саксии, изнесете ги навън 

за през летните месеци.

Завържете новите леторасли на
пълзящите рози.

Орежете ориенталския мак,кк  след
като прецъфти. Почистете лю-

ляка от увехналите цветове.
Можете да засеете в градината
червена цикория, за да я оберете

през есента, както и семена на двуго-
дишни цветя, като например напръст-
ник (к Digitalis purpurea(( ), които ще цъ-
фнат през следващата година.

Нанесете подходящ за вашата
градина хербицид против плевели,

следвайки внимателно инструкциите
за прилагането му.

През юни е добре да поливате
цветята в саксии и сандъчета два

пъти на ден, тъй като те са осо-
бено чувствителни на суша и жега.
Позиционирайте ги на сянка, особе-
но следобед.

Възможно е през този месец да
възникне проблем при доматите и

чушките. Доста често растенията се
накъдрят и спаружват и дори обилно-
то поливане не ги възстановява. При-
чината е вирусно заболяване, което се
разпространява от хоботни насекоми.
Решението е да бъдат отстранени
заразените растения, за да се ограни-
чи болестта.

Поливайте зеленчуците редовно и
равномерно, защото в противен

случай може да започнат да загниват
в основата на плода.

Почистете прецъфтелите цвето-
ве на здравеца, цинията, невена

и розата. Ако направите това, пре-
ди да са се разпръснали семената, ще
облекчите следващия цъфтеж на рас-
тенията.

в
г р а д и н а т а

РАБОТА ЗА ГРАДИНАРЯ

рез юни градината е по-красива
от всякога. Положеният труд 
до момента дава и първите пло-
дове.

Сега се засаждат многогодишни-
те в декоративната градина: бе-

През  юни
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ОВЕН

Победи на всички фронтове

ТЕЛЕЦ

Период на обновление

БЛИЗНАЦИ

Трудности в работата

РАК

Време е за активни действия!

ЛЪВ

Повече така не може!

ДЕВА

Преливате от творческа енергия

ВЕЗНИ

Стойте далеч от скандалите

СКОРПИОН

Избягвайте началниците

СТРЕЛЕЦ

Роднините ви обвиняват

КОЗИРОГ

Победи на любовния фронт

ВОДОЛЕЙ

Около вас кипи от емоции

РИБИ

Изнервени сте!

за месец ЮНИ

Професионални 
астрологични анализи 

за всеки зодиакален знак

ПОДХОДЯЩИТЕ ЛУННИ ДНИ ЗА диети, разкрасяване, лечение, ПОДХОДЯЩИТЕ ЛУННИ ДНИ ЗА диети, разкрасяване, лечение, 
почистване на дома, шопинг, грижа за цветята и посещение при зъболекарпочистване на дома, шопинг, грижа за цветята и посещение при зъболекар

ЛУНЕН КАЛЕНДАРЛУНЕН КАЛЕНДАР

КАКВИ СА ХОРАТА С МЕРКУРИЙ В ДЕВАКАКВИ СА ХОРАТА С МЕРКУРИЙ В ДЕВА



Предстоят ви победи на всички фронтове.
Енергичността и инициативността ви ще
ви отворят добри шансове за реализация.

 Сега вече може да не се тревожите и съвсем
механично и рутинно да изпълнявате задължени-
ята си, без да влагате толкова много старание
и усилия, като през предишните месеци. Използ-
вайте това време за самоусъвършенстване, науче-
те повече за новостите във вашата професия, от-
дайте се на творчески занимания или се посвете-
те на хобито си.  Имате „право“ да си позволи-
те пътувания, които ще ви заредят с енергия
за следващите месеци.  Вашата най-добра отмо-
ра през юни ще е разнообразието. През почивните
дни бъдете изцяло с приятелите и семейство-
то си. Веселете се и се забавлявайте.  На 1-ви
ще ви сюрпризират вест или посещение на човек,
към когото не се отнасяте еднозначно. Във вся-
ко ваше начинание имате на своя страна хора,
които са готови да ви съдействат във всеки
един момент.

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

 Планирайте и обмисляйте действията си по-
дълго.  На 7-и се заемете основно с обичайните си
задачи и не се ангажирайте с вземането на важни
решения. Иначе са възможни усложнения.  Из-
ползвайте градивно познанствата си и не се на-
месвайте в чужд конфликт, за да не плачете
след това.  Запомнете, че точно през юни ще са
ви нужни съюзници, за да постигате целите си. Не
отказвайте ничия подкрепа! Ничия!

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
 В добра форма сте. Неразположенията ви ще

са временни и преходни и ще се дължат преди
всичко на нервност и преумора. Ще върнете енер-
гичността си, ако се заемете сериозно с трениров-
ки във фитнес залата. Разхождайте се по-често на
чист въздух.  На 3-ти е добре да се въздържате
от манипулации, свързани с използването на елек-
тромедицинска апаратура.  Рискът от пътно-
транспортни произшествия е голям и затова бъ-
дете крайно предпазливи зад волана.  Лекото не-
разположение на 16-и не е нещо сериозно. То прос-
то ви напомня, че много се преуморявате.  На
28-и е възможно да страдате от безсъние. Гла-
воболието ви, ако се появи такова, ще е от не-
доспиване. Страдащите от различни алергии мо-
гат да очакват обостряне.  Обогатете менюто
си с повече белтъчни храни – месо и млечни проду-
кти, риба и зеленчуци, защото нервната ви систе-
ма и мозъка имат нужда от тях.  Овните, които
работят вкъщи, да предприемат диета за реду-
циране на излишните килограми. Но запомнете, че
гладуването не е за вас. По-скоро балансирайте
между приети и изразходвани калории.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
 Много е вероятно да започнете месеца в ат-

мосфера на напрежение и ненужна трескавост в
работата. Правилната тактика е планово и съ-
вестно да изпълнявате преките си задължения.

 На 2-ри ще се наложи да сдържите присъща-
та си енергичност, защото ще ви забавят дреб-
но, но важни детайли. Тези от вас, които са ре-
шили да приключат наведнъж няколко ангажимен-
та, ще се нуждаят непременно от подкрепата на
колегите си.  На 9-и се подсигурете с повече из-
точници на информация, за да не се изложите с не-
вярна или неточна такава. Успехът ще дойде при
вас, ако излъчвате самоувереност и не унивате
от всяка критична дума.  Дори да се наложи
да общувате с напълно нови делови партньори на
8-и, правете го без притеснения.  На 16-и се под-
гответе за всякакви изненади на работното мяс-

то. Няма да скучаете.  На 26-и ви очаква тежък
ден. Ще се наложи да се борите с много по-си-
лен от вас противник – запазете самообладание
и не го подценявайте.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
 През юни настроението ви често ще се мени. За

радост положителните емоции ще са преобладава-
щи. Позволете си приятните преживявания, ко-
ито могат да задържат по-дълго добро настро-
ение. Това ще се отрази добре и на самочувст-
вието ви.  Ако все още не сте семейни, но имате
интимна връзка, бъдете особено внимателни с лю-
бимия човек. Има опасност отношенията ви да
се охладят поради небрежност и от двете стра-
ни.ии Емоционалният дисбаланс може да ви прово-
кира към по-силни реакции и избухвания. Опитай-
те се да овладявате емоциите си и да не из-
ползвате силни и крайни изрази, когато говорите
с партньор си. Това няма да е лесно, но пък ще
ви предпази от излишни и безсмислени пререка-
ния и конфликти.  Очаквайте прилив на сексуал-
на енергия, особено ако сте жена Овен. Сега е мо-
мент за нови връзки, обусловени изцяло от сек-
суално привличане.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ 

 ВЪЗМОЖНО Е ДА СТРАДАТЕ ОТ БЕЗСЪНИЕ: 

на 28-и.
 ВНИМАВАЙТЕ ПРИ ПОДПИСВАНЕТО НА ДО-

КОВОРИ И ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ: на 10-и. Въз-
можни са грешки.

 ЩЕ ВИ СЕ НАЛОЖИ ДА ВЗИМАТЕ БЪРЗИ РЕ-

ШЕНИЯ: на 16-и.
 ДНИ, НАСИТЕНИ С ЯРКИ ЕМОЦИИ ОТ РАЗ-

ЛИЧНО ЕСТЕСТВО: 7, 14 и 17 юни.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ ЮНИ

Хармонизирайте взаимоотношенията си
Лидерската ви нагласа е много силна и създава
предпоставки за трудни отношения с околните.
Като че ли най-добре през юни ще се чувства-
те в компанията на приятелите си. Срещите с
тях ще ви отморяват. Опитайте се да намери-
те достатъчно време за тях, а това означава и
за себе си. Но не гарнирайте тези срещи с голя-
мо количество алкохол, защото вас алкохолът ви
вади от равновесие, кара ви да започвате споро-
ве, които преминават в лични нападки и обиди. 

Обърнете внимание на семейството си 
Най-вече на децата си. Старайте се да не избухва-
те за щяло и нещяло. За съжаление това ще бъде
предизвикателство за вас, с което ще е трудно
да се справите. Не си позволявайте да налагате
категорично мнението си, опитайте се да чуете
и да обърнете внимание на това, което ви казват
близките ви. По-често се поставяйте на място-
то на другия. Раздразнителни сте и всяко нещо ви
вади от равновесие, а това може доста да охлади
отношенията с най-любимите ви същества.

Разногласията в брака 
Те ще имат и финансов характер. Ревността ще
бъде много демобилизиращ фактор и може да на-
вреди сериозно на отношенията ви. Пазете се от
проявата на небрежност и незаинтересованост
към любимия човек Връзката ви с партньора ще 
се стабилизира след 21 юни.

Не спорете с шефовете
Особено на 1-ви и на 26-и, които са критични дни 

за отношенията ви с висшестоящите. Изобщо
целият месец е под влиянието на този аспект,
но през първите му дни е най-опасно. В някаква
степен това може да ви коства загуба на заво-
ювани позиции, а не е изключено и да загубите и
работата си. Така че през юни бъдете диплома-
тични с началниците!

ОВЕН И...

..
.о

в
ен

Отношенията ви с другите Овни ще са
спокойни. Общуването с тях – леко. Енер-
гиите ви са в синхрон и няма признаци за
кризи и конфликти.

..
.т

ел
ец

Телец ще внесе доза положителни емоции
и романтика в отношенията ви. Не иро-
низирайте желанието му да създава пове-
че красота около вас и всичко помежду
ви ще е наред.

..
.б

ли
зн
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и С Близнаци ви очакват спокойните и пол-
зотворни срещи. Каквато и да е форма-
та на взаимоотношенията ви, те ще са
пропити с взаимно разбиране, хармония и
одобрение.

..
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Атмосферата на общуване с Раците също
е спокойна в общи линии. Изключение ще
има само Овните, родени през последните
дни на знака. На тях препоръчвам да об-

щуват по-деликатно с Раците през първи-

те 5 дни на юни.
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в

Лъвът е от знаците, с които през този
месец няма да ви е спокойно. Неговата
енергия сега е в повече, а оттам и избух-
ливостта му. Не бъдете дребнави с Лъво-

вете и не спорете с тях на 4-ти и на 16-и,

за да избегнете конфликти.
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Девитe са доста взискателни и каприз-
ни през този месец. Настроението им се
мени доста бързо, така че е най-добре да
общувате с тях от позиция на търпеливо
изчакване на „другото“ им настроение.
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Този месец няма да откриете хармония с
Везни, макар че няма основания и за без-
покойство. Просто ще си имате опонен-
ти в тяхно лице във всеки един момент,
когато се опитате да наложите силово
мнението си.
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.с

к
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р

п
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о
н Със Скорпион комуникацията ви ще е

трудна. Ако искате да запазите добрия
тон, избягвайте да се самоизтъквате пред
него. Той няма да ви го прости. Бъдете

много дипломатични с него на 7-и и на 9-и.
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Общите ви усилия и действия със Стре-
леца ще се увенчаят с успех през юни. Не-
говата намеса в заплетена ситуация може
да послужи като катализатор във ваша
полза.

..
.к

о
зи

р
о
г С Козирог ще бъдете в традиционно труд-

ни, но не конфликтни отношения. Общу-
ването ви ще е сложно, но и двамата ще
сте готови да балансирате, за да избягва-
те конфликтите.

..
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Водолеите са силно критични към всички
през юни, но не и към вас. Това ще ги на-
прави предпочитана от вас компания. Ос-
вен добронамереност те ще споделят с
вас и необичайните си идеи. 

..
.р

и
б

и С Риби няма да имате особени прежи-
вявания и срещите ви, ако има такива,
ще са изцяло в духа на добрия тон, но
нищо повече.
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На повечето от вас ще им е нужно спокойно 
място през юни, където да се скрият от те-
кущите проблеми, да починат и да съберат 

сили. За вас е важно да изпитвате радост от жи-
вота сега, за да се чувствате хармонично. В об-
кръжението на любимите си вещи, в обстановка-
та на комфорт и уют ще се чувствате най-добре, 
което ще ви позволи да разкриете прекрасните ка-
чества на характера си – търпение, издръжливост, 
доброта и нежност.  На 9-и в никакъв случай не 
омаловажавайте нито едно събитие, което се случва 
с вас и около вас.  След 10-и за вас започва период на 
обновление и нови проекти. Ще станете по-актив-
ни и предприемчиви, контактни и любознателни. В
това време на коренни промени добрите качества 
на характера ви ще изиграят важна роля. Спокой-
ствието и мекотата ви още повече ще привли-
чат другите. Не допускайте да се разпилявате. То 
може да ви лиши от възможността да постигне-
те максимума от положения труд. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

 Вашата приветливост и съчувствие към окол-
ните, готовността ви да се притечете на по-
мощ на всеки нуждаещ се ще разширят кръга на 
вашите почитатели. Но не подхранвайте от това 
своето самолюбие – това може да ви донесе непри-
ятни изненади.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
 В много добра физическа форма сте. Здраво-

словни проблеми не се очертават, освен ако не ги 
провокирате насила с безразсъдно отношение към 
организма си.  На 4-ти, 12-и и 13-и може да усе-
тите слабост и изтощение. Консултирайте се 
с личния си лекар как да преодолеете умората. 

 Не прекалявайте с алкохола и с тежките храни.
Чревоугодничеството, което по принцип е харак-
терно за вас, през тези дни ще бъде в апогея си. 
Обърнете внимание на храненето, за да избегнете 
неприятни изненади за здравето.  Бъдете особе-
но внимателни при шофиране на 6 юни. На 8-и са 
възможни проблеми с гърлото, а 14-и е много подхо-
дящ ден за разходки в планината. Търсете чистия 
въздух, както и общуването с позитивно настро-
ени хора.  На 15-и не консумирайте пикантните 
храни и мазни десерти. Отнесете се към тялото 
си с нужното уважение.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
 Опитвате се да бъдете навсякъде в начало-

то на периода. Много е вероятно да пропусне-
те нещо важно.  На 15-и ще получите финансо-
ва подкрепа оттам, откъдето най-малко очаквате.
Спокойствието, на което ще се радвате през 
деня, ще е истински благодат.  Затова пък на 
19-и ще се сблъскате с подмолни действия на коле-
га срещу вас. Вземете бързи и смели мерки. Си-
туацията ще изисква нестандартно решение от 
ваша страна. Приемете сериозно поставена ви 
служебна задача. Усилията ви ще се възнаградят. 

 Създайте си повече източници на информация, 
защото тя може да се превърне в основното ви кон-
курентно предимство. В точния момент може 
да блеснете с факт, който е убягнал на други-
те.  Ако възнамерявате да инвестирате в биз-
неса, не го правете през първата половина на ме-
сеца. Изчакайте втората половина на юни, кога-
то няма да ви липсва информация. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
 Жените Телци ще са емоционално по-задоволени 

от мъжете. Дамите ще излъчват женственост 
и елегантност.  С интимния партньор ще се до-
пълвате отлично, но силни страсти помежду ви ще 

липсват. Не пришпорвайте нещата и те ще се 
наредят от само себе си.  Някои от вас през 
този месец ще се отдадат на тайна любовна афе-
ра.  За други 7-и е дата, на която трябва из-
цяло или поне доколкото възможностите ви поз-
воляват да се посветите на любимия човек. Тези 
от вас, които нямат брак, ги очакват приятни 
часове на забавления и премерени флиртове.  Не-
обвързаните за съжаление няма да срещнат голя-
мата си любов и през този месец. Срещи и ху-
бави мигове няма да ви липсват, но интимните ви 
контакти ще са нетрайни. Не се отчайвайте, лю-
бовта ви ще се появи много скоро и съвсем нео-
чаквано! За да се разтоварите, излизайте по-чес-
то с приятели.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

 ПЕРИОД НА ОБНОВЛЕНИЕ И НОВИ ПРОЕК-

ТИ: след 10-и.
 СЕРИОЗНИ ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ ОЧАК-

ВАЙТЕ: на 2-ри. Възможно е да получите тлъст 
хонорар.

 ПОСВЕТЕТЕ СЕ ИЗЦЯЛО НА ЛЮБИМИЯ ЧО-

ВЕК: на 7-и.
 ШОФИРАЙТЕ С ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ:

на 6-и.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ ЮНИ

Радвайте се!
Изпълнени сте с желание да се радвате на све-
та и хората около вас. Това ще се усети най-на-
пред в дома ви. Желанието ви за мир и хармония 
ще намери почва сред любимите ви хора и наис-
тина с тях ще се чувствате най-добре. Особено 
силно важи това за отношенията ви с брачния 
партньор. Дори и да е имало някакви търкания 
помежду ви, сега всичко е ведро като след про-
летен дъжд. Усамотете се някъде с любимото 
същество за 2–3 дни. Ще се заредите взаимно с 
много любов и енергия.

Децата ви изненадват с успехите си
Добри резултати в обучението или пък вест за 
работа в чужбина ще ви направи горди родители. 
Но и малко тъжни, че е дошъл моментът, кога-
то наследниците ви ще отлетят от гнездото. 
Въпреки това задоволството, че сте си свърши-
ли добре работата като родител, ще е голямо. 
Добре е да го покажете на децата. То ще е най-
голямата награда за тях.

Приятелите ви търсят
Склонността ви да водите бохемски живот ще 
се активизира и купоните този месец ще са в 
изобилие. Бъдете внимателни обаче с алкохола, за-
щото той може да активира разгорещени споро-
ве с приятелите, които да доведат до помрача-
ване на хубавото ви настроение.

С колегите 
отношенията ви са привидно спокойни и от вас 
зависи да останат такива. Много е важно да не 
се поддавате на слухове и интриги. Ако запазите 
прословутото си спокойствие и се издигнете над 
нещата, ще се предпазите от излишно напреже-
ние в службата. На 10-и мерете всяка дума, коя-

то казвате в работата. Не наскърбявайте нико-

го. Всяко ваше изказване, което цели да изобличи 
чуждите грешки, ще предизвика гнева на колеги-
те ви и нежеланието им да ви сътрудничат. Бъ-
дете максимално дискретни, не се предоверявай-
те на никого. Използвайте градивно познанства-
та си и не се намесвайте в чужд конфликт, за 
да не „оберете“ вие негативите от създалата 
се ситуация.

ТЕЛЕЦ И...
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Овните са много добре разположени към 
вас, особено жените. Изпълнени са с до-
бронамереност, което е достатъчно да ви 
обземе желание за близост.
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ец С другите Телци отношенията ви са хар-

монични. Еднаквата ви позитивна енергия 
ще се усилва, когато общувате. Околните 
също ще я усещат.
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и Близнаци са извън обсега ви през юни. 
Може би просто вие не ги забелязвате 
сега. Но за тях вашето присъствие е ва-
жно, особено ако са част от колекти-
ва, в който работите. Те разчитат мно-
го на вас.
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С един Рак ви очаква невероятна духов-
на близост, която може да възроди поиз-
стинали чувства или да породи нови. Ако 
имате проблеми за решаване, сега е момен-
тът да ги преодолеете. Най-ползотворни 

дни в това отношение са 2-ри, 6-и и 22-ри.
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С Лъвовете за съжаление напрежението 
продължава. Опитайте се спокойно да каз-
вате в очите им всичко, което не ви 
харесва. Иначе ще натрупате много не-
приязън, която ще избухне в неподходящ 
момент. Критичните дни са 4-ти, 11-и и 

23-ти.
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Дева е отново в „лагера“ на хората, с ко-
ито ще се чувствате спокойно. Склонни 
сте да є простите всички грешки заради 
верността и почтеността є. Това особе-
но силно важи за Девите, с които сте 
бизнес партньори или колеги. Бъдете мал-

ко по-бдителни на 6-и и на 20-и, за да пре-

дотвратите гафове.
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С Везни не сте в особена хармония сега, 
но не може да се говори и за напрежение 
помежду ви. Отношенията ви са застина-
ли, но има шанс за разбирателство, защо-
то и двамата сте подвластни на Венера 
– планетата на любовта.
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Скорпион е сред вашите най-сериозни опо-
ненти през този месец, но и вие няма да 
му се дадете. Резултатът може да е раз-
дяла. Ако държите на връзката си с пред-
ставител на този знак, няма да е зле да 
намерите подходящия тон за разговор с 
него. На 11-и и на 12-и не влизайте в споро-

ве и разпри с него.
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ец Стрелецът няма да ви създава проблеми, 

но за вас не може да се твърди същото. 
Опитайте се да бъдете по-великодушни с 
него и не обръщайте внимание на всеки 
дразнещ детайл от поведението му.
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Козирог е сред хората, които могат да 
се нарекат ваши благодетели през този 
месец. Неговият „глас“ ще бъде на ваша 
страна и мнението му по спорен въпрос 
ще има голяма тежест. Партньорството 
ви е с добри перспективи, ако се вслушва-
те в съветите му.
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Срещите с Водолей ще са голямо предиз-
викателство и за двете страни. Нераз-
биране и недоразумения ще бъдат в осно-
вата на проблемите помежду ви. Особено 

критични са дните 18-и и 19-и.
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С Риби ще бъдете в прекрасни отноше-
ния през първите дни на месец юни. След 
5-и обаче „градусът“ на отношенията ви 
леко ще спадне, но няма да имате про-
блемни срещи.

Бела, брой 6 (124), 2008 127

те л е ц  (21.04 – 21.05)



Започвате период, през който е наложител-
но да подредите по приоритет бъдещите си 
планове и цели. Много неща трябва да проме-

ните. Някои от вас ще избягват публичността, 
поне докато се нагодят към обстоятелствата, 
свързани с новостите в живота им.  Доста 
трудно ще събирате мислите си и още по-труд-
но ще ги изразявате.  До 10-и трябва да решите 
какво искате и какво не ви достига, за да го полу-
чите. В комфортна, спокойна обстановка вие ще 
имате възможност по-лесно да преработвате по-
стъпващата към вас информация.  Изострените 
възприятия ще помогнат на всички, които се за-
нимават с творчески дейности – литература, ди-
зайн, рисуване и актьорско майсторство.  През 
първата седмица на месеца не можете да разчита-
те на успех при изпити, конкурси и състезания. 
Проблемите с образованието са неизбежни. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

 Борете се за успеха си активно.  На 3-ти 
действайте самостоятелно. Не занимавайте окол-
ните с въпроси, по които не могат да ви бъдат по-
лезни.  Не споделяйте лични неща с непознати.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
 Жизнените и съпротивителните ви сили нара-

стват. Усещането за бодрост и физическа сила 
ще е постоянно.  На 6-и има риск от простудни 
и вирусни заболявания. Не злоупотребявайте със 
сладкиши, мазна и тежка храна.  В края на първа-
та седмица на юни ще усетите вътрешна хармо-
ния. Време е да стартирате диета и да включи-
те спортуването в седмичния си график. Макар 
че апетитът ви ще е повишен.  На 8, 9 и 10 юни 
не консумирайте непроверени храни, защото има 
риск от стомашни проблеми.  На 17-и можете 
да си позволите да хапнете всичко, което ви се 
прииска. Ще вечеряте вкусни ястия, които от-
давна сте искали да опитате.  На 23-ти отново 
се пазете от простуди, въпреки че е лято.  

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
 Нещата в работата и в бизнеса не вървят до-

бре. Объркани сте и не знаете какво да предприе-
мете. Не се захващайте с нищо, което смятате за 
неправилно и непочтено. По-късно ще съжалява-
те.  Възможно е да смените работата си, къ-
дето ще се чувствате по-успешни. Засега тру-
пайте малки победи, за да постигнете голямата. 

 Деловите ви връзки през първата седмица на юни 
ще бъдат трудни. Ще възникнат спорове, които да 
предизвикат гнева и упорството ви.  На 6-и ще 
си спестите сериозните кавги с колегите, ако 
внимавате какво говорите и пред кого го казва-
те. На тази дата не взимайте и не давайте пари 
назаем.  На 11-и най-после ще можете да се пох-
валите с професионални успехи. Можете да прех-
върлите част от служебните си задължения на 
други. Разберете, че само така може да си оси-
гурите възможност за разтоварване и развлече-
ния.  Бъдете много внимателни със служебната 
кореспонденция на 20-и.  На 24-ти има вероят-
ност да ви поощрят с допълнително финансово 
възнаграждение.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
 През юни сте по-скоро емоционален покой. Нуж-

даете се от преоценка на чувствата си и зато-
ва сте ги поставили „под охрана“ на разума. Това 
не означава, че ще ви липсват емоции, а че ще 
ги контролирате строго.  На 1-ви ще се радвате 

на любовни преживявания. Интимният ви парт-
ньор ще бъде нежен и мил с вас.  На 9-и човек 
от противоположния пол, който отдавна ви инте-
ресува, сам ще потърси контакт с вас. Има веро-
ятност да създадете трайна любовна връзка. При 
някои тя ще завърши с брак.  Сексуалните ви 
желания се разпалват. Не подхождайте хазартно 
към тях.  На 15-и бъдете пестеливи на любовни-
те обяснения – може да останете неразбрани. Това 
е момент, в който наистина разумът трябва да 
надделее, особено ако имате постоянна връзка. 

 Не проявявайте ревност. Правете всичко въз-
можно да я потискате.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

 ПОСЕТЕТЕ КОНЦЕРТ, ТЕАТЪР ИЛИ ИЗЛОЖ-

БА: на 5-и. Ще ви подейства благотворно.
 ВАЖЕН ЗА БИЗНЕСА ДЕН: 6-и. Всички ще 

търсят мнението ви.
 ВЪЗМОЖНО Е ДА СЕ ИЗДИГНЕТЕ В СЛУЖ-

БАТА: на 24 юни. Тенденцията важи само за 
Близнаците, родени през втората и третата де-
када.
 НЕ СЕ ОБЯСНЯВАЙТЕ В ЛЮБОВ: на 15-и.

Няма да имате успех.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ ЮНИ

Трудни отношения
Това за вас е необичайно и ще ви потисне много, 
ако нямате яснота защо се случва. Проблем няма, 
просто сте в период на пренастройка и оттам 
се получава този дискомфорт при общуване. Не 
се насилвайте да се срещате с хора, ако не ви 
се говори с тях, а откровено им споделете как 
се чувствате. Тогава няма да оставите място за 
съмнения, мнителност и недоразумения.

Най-трудно ще ви е на работа
Причината е, че ще изискват от вас повече ак-
тивност, на която не сте способни в момента. 
Голяма част от колегите ви ще са ваши опонен-
ти. Изходът е да ги приемате точно като та-
кива, а не като врагове. Всяко нещо, на което 
те се противопоставят, погледнете с други очи. 
Не се заинатявайте, настоявайки на своето. Оп-
ълчите ли им се, ще загубите вие. Повече прие-
майте, а не предавайте информация.

Нисък емоционален градус
Това не е драма. Не се борете със себе си и не 
прехвърляйте за това вината на партньора си. 
Просто приемете, че през юни ще е така и не 
разпалвайте огъня с изкуствени средства. По-до-
бре си дайте малко почивка с интимния парт-
ньор. Заминете някъде сами за няколко дни. Това 
ще се отрази чудесно на отношенията ви. Не си 
позволявайте да спорите и избухвате без причи-
на и за дреболии.

Децата ще ви обичат
Ще се чувствате най-добре в тяхната компания. 
Посветете им колкото е възможно повече вре-
ме и това ще ви зареди с детски оптимизъм. 
Сега е моментът да погледнете на света през 
техните очи.
Друга опорна точка този месец ще са прияте-
лите ви. В тяхно присъствие също ще се раз-
товарвате. И с тях прекарвайте повече време 
и планирайте общи действия. Колективните дей-
ности е най-добре да осъществявате с тях. Не е 
задължително те да са свързани с бизнеса. Може 
да са свързани с лятната почивка например.

БЛИЗНАЦИ И...

..
.о

в
ен

Овните ще ви дадат добри идеи през юни. 
Те са доста общителни. В някаква степен 
сте с разменени роли и ако го приемете, 
ще си партнирате чудесно. Бъдете по-вни-

мателни в комуникацията с тях на 1-ви и на 

2-ри, за да не влезете в отегчителен спор.

..
.т

ел
ец

Ще се почувствате пренебрегнати от 
един Телец. Това обаче не бива да ви из-
мъчва, защото, повярвайте, не е насочено 
срещу вас. Просто Телците през юни ще 
са дистанцирани от вас по условие.

..
.б

ли
зн

а
ц

и С другите представителите на Близна-
ци сте в нормални отношения. Не се оч-
акват проблеми, нито пък някакви общи 
действия. Контактите ви са спокойни, 
та чак безлични.

..
.р

а
к

Рак е в състояние да ви вдигне адренали-
на, но за радост за кратко, така че не се 
очакват сериозни конфликти помежду ви.
Постарайте се да не избухвате на 2-ри. А 

на 3-ти не се впрягайте от негово прибър-

зано изказване.

..
.л

ъ
в

С Лъв през юни ще сте в добри отноше-
ния. Чувствата ви към него ще са топ-
ли и приятелски. Не го подценявайте оба-
че, защото това може да го разсърди. По-
скоро се осланяйте на неговите съвети и 
ще се радвате на подкрепата му. Не кри-
тикувайте постъпките му, особено ако е 
част от колектива, в който работите.

..
.д

ев
а

Между вас и Дева атмосферата е спокой-
но и не бива да активирате каквито и 
да било противоречия. Не бързайте да из-
разявате несъгласие с мнението є. Това 

може да отключи недоразумения, особено в 

средата на месеца.
..
.в

ез
н

и

Ако сте внимателни в общуването с Вез-
ни през първите дни на юни, то през це-
лия месец отношенията ви ще са много 
хубави. Но ако заредите началото на юни 
с напрежение, то може да се разпростра-
ни през целия период.
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Скорпион е много чувствителен и дори 
сантиментално настроен през този ме-
сец, което ще е в разрез с вашата емо-
ционална скованост. Това може да доведе 
до неразбирателства помежду ви, от ко-
ито да произтекат сериозни конфликти. 
Неговите емоционални изисквания няма да 
кореспондират с вашето душевно състоя-
ние. Стойте по-далеч от него. Или бъдете 
максимално мили, когато говорите с него.

..
.с

т
р

ел
ец Още през първия ден на юни може да се 

скарате със Стрелеца. Опитайте се да 
предотвратите този скандал, защото е 
по маловажен повод и не си струва да ха-
бите нерви.

..
.к

о
зи

р
о
г Козирог добре се вписва в настроението и 

поведението ви, така че от него не очак-
вайте неприятни изненади. Можете да се 
отпуснете и да бъдете себе си при общу-
ването с него.

..
.в

о
д
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ей

С Водолей ще имате приятни контакти. 
Неговото присъствие ви действа отморя-
ващо и е в хармония с това, което сами-
те вие желаете. Каквото и да предпри-
емете този месец с него, то ще е ус-
пешно.

..
.р

и
б

и

През първите дни на месеца ще усещате 
известно напрежение, когато общувате с 
Риби, но то ще е краткотрайно и не си 
струва да му обръщате внимание. Освен 
дотолкова, че да не се стигне до по-сери-
озни конфликти. След 9-и отношенията ви 

се успокояват.
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Юни ще ви зареди с прекрасна енергия, 
която само от вас зависи да претво-
рите в успех. Ще бъдете впечатляващо 

активни, енергични и самоуверени. Това ваше със-
тояние ще ви направи много предпочитани от 
деловите ви партньори и цялото ви обкръже-
ние.  Благоприятно време за пътувания, отдих. 

 Да разчитат на успех Раците, които се зани-
мават с организационна дейност. Астроситуаци-
ята ще е във ваша полза, така че не си губе-
те времето.  Готови сте да се раздавате, но не 
бъдете непредпазливи само защото са ви обещали 
желаното. И макар че вие сте в основата на 
промените, настъпили в живота ви, може да ви 
завладее чувство на носталгия по отминалите 
дни.  На 15-и изненадващо ще намерите решение 
на проблем, с който от дълго време сте си блъскали 
главата.  Запазете прословутото си мълчание и 
не се изкушавайте да споделяте идеите и плано-
вете си. Има опасност недоброжелатели да ви се 
изпречат на пътя. Затова не споделяйте намере-
нията и стратегиите си за действие.

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

 Овладейте гнева си на 12-и! Старайте се да 
сдържате агресията и раздразнителността си, за 
да не провокирате конфликтни ситуации.  Не 
си позволявайте да изпадате в униние, каквито и 
трудности да ви се изпречат на пътя. Време е за 
активни действия! 

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
 През първата седмица на юни е много вероят-

но да страдате от безсъние. Непременно намерете 
целесъобразни начини за освобождаване на енергия, 
иначе са възможни проблеми със здравето. То впро-
чем ще е лабилно.  На 1-ви има тенденция страда-
щите от хронични бъбречни заболявания да влошат 
състоянието си.  6-и и на 7-и се опитайте да 
спите повече.  На 11-и започнете занимания с йога 
– поне по 20 минути всяка сутрин. След няколко 
месеца няма да повярвате колко добре се чувства-
те.  На 18-и е възможно някои от вас да имат леки 
стомашно-чревни смущения. Не пийте лекарства, 
а променете хранителния си режим. Тогава могат 
отново да се появят проблеми със съня, но ще от-
шумят бързо.  На 29-и избягвайте пикантните и 
тежки храни, комбинирани с алкохол.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
 Успешен период за вашата бизнес и професионал-

на активност. Още на 1 юни ви очаква добро де-
лово предложение, което ще ви дойде изневиделица.
Реагирайте бързо, за да не изпуснете момента. 

 Мнозина от вас могат да спечелят добри пари, 
но трябва да действат по-активно.  Ако има-
те съдебни дела, би трябвало да се подготвите за 
дълга борба, която ще изисква повече твърдост и 
издръжливост. Апелация в по-горна съдебна ин-
станция няма да даде очаквания резултат.  На 
17-и внимавайте, защото има опасност претърпи-
те загуби, които чувствително ще се отразят 
на вашето благосъстояние. Мислете повече, ако 
ви се наложи да взимате решение за един имот. 

 След 21-ви ще ви завладее стремеж да се издиг-
нете в йерархията. Желанието за професионален 
растеж ще ви подтикне към повече работа, която 
ще вършите с удоволствие. Ако сте на ръководен 
пост, се опитайте да премълчите критиката в 
края на месеца към подчинените си. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
 Бракът, сключен през юни, ще бъде здрав и ус-

тойчив.  На 3-ти необвързаните Раци ще срещ-
нат интересна личност от противоположния пол.

 На 4-ти не забравяйте обещанията си и не 
дразнете интимния си партньор, за да не услож-
ните съвсем отношенията си с него.  Семейни-
те да помислят как да окажат специално внима-
ние на любимия на 7-и. Един малък жест е дос-
татъчен, за да пламне отново любовта помежду 
ви. Вечерта сексуалният ви глад ще бъде заси-
тен!  Повишеното ви либидо може да ви подтик-
не към безразборни връзки. Внимавайте, ако сте 
семейни. Има опасност да ви хванат в изневяра. 

 На 13-и не допускайте стари спомени да помра-
чат новите ви интимни отношения.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

 РЕШАВАТЕ ЛЕСНО МНОГО ТРУДЕН ПРО-

БЛЕМ: на 15-и.
 ДЕН, УВЕНЧАН С УСПЕХИ: 4-ти. С каквото

и да се захванете, ще спечелите! И колкото по-
добри резултати постигнете, толкова по-благо-
приятно ще се подреждат обстоятелствата.
 ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ СЕ ОЧЕРТАВАТ: на 

17-и. В никакъв случай не харчете вече спесте-
ни пари.
 ЩЕ СРЕЩНЕТЕ ЛЮБОВТА: на 3-ти. Важи за

необвързаните Раци.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ ЮНИ

Хаотични мисли
Ще ви трябват време и усилия, за да ги подре-
дите. Вашата вродена общителност ще улесни 
контактите ви. Обръщайте повече внимание на 
позитивния елемент в отношенията с околните, 
въпреки че след 12 юни ще се наложи да се пре-
борите с доста неразбиране, негативизъм и кон-
фликтни ситуации.

Бракът чука на вратата
Сега има голяма вероятност връзката ви да се 
развие до брак. Ако любовта ви е все още неспо-
делена, то сега е моментът, в който обектът 
на вашите емоции може да откликне, стига да 
не прикривате прекалено силно чувствата си зад 
хапливи реплики. Не се опитвайте обаче да вле-
зете в живота на човек, който е вече обвързан, 
защото това може да ви донесе много разочаро-
вания. На първо време усещането, че сте успели 
да го завладеете, ще бъде чиста самозаблуда и за 
двамата. В следващия момент вие ще сте изо-
ставените. Опитайте се да пренасочите внима-
нието си към друг човек. Той със сигурност ще 
е по-подходящият човек!

Децата ви създават грижи
Ще се карате с тях, особено ако са тийней-
джъри. Постарайте се да не бъдете сприхави и 
в никакъв случай не подхождайте от позиция на 
силата. Конфликтите с малките ще ви причи-
нят сериозни тревоги. Опитайте се да бъдете 
по-толерантни и разбиращи и да поговорите спо-
койно с тях. И най-важното – забравете мен-
торския тон. 

Проблеми с колегите
Привидно тяхното отношение към вас е пози-
тивно, но вече са в ход някои подмолни дейст-
вия, които могат да взривят цялата обстановка. 
Ще се справите, стига да не се вземете твърде 
насериозно. Старайте се да не изказвате край-
ни и категорични мнения и повече да слушате, 
отколкото да говорите. Това е трудно за вас, 
но би било голямо предимство в създадената си-
туация. След 11-и някои Раци могат да имат се-

риозни проблеми с началниците, особено ако те са 

жени. Вас не ви устройва размерът на заплата-
та ви, а отсрещната страна не е готова за про-
мяна. Не бива да предприемате прибързани и аг-
ресивни действия обаче.

РАК И...

..
.о

в
ен

С Овена се очакват дребни конфликти, 
които ще прераснат в сериозни сблъсъци. 
Вината ще е и на двама ви. Причината ще 
са необмислено изречени силни думи. Ако 

не искате сериозно драми, бъдете по-дели-

катни с него на 1-ви и на 2-ри.

..
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С Телеца е точно обратното – отноше-
нията ви са повече от хармонични. Общу-
ването с него ще ви направи по-стабилни 
и по-сигурни. Помолете Телеца за помощ и 
той ще ви я окаже.
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Близнаци се отнасят с вас добре, но не 
злоупотребявайте с това. В състояние 
сте да ги предизвикате, а не е „здраво-
словно“. Бъдете по-деликатни и не си поз-
волявайте емоционални изблици в тяхно 
присъствие.
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С другите Раци отношенията ви ще са 
хладни. Тази тенденция ще се запази през 
целия юни. В основата е усещането за 
конкуренция помежду ви, макар и да не 
го осъзнавате.
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Лъвът харесва вашата импулсивност. Не 
се опитвайте обаче да го манипулирате и 
да го ласкаете, защото той познава без-
погрешно фалшивите ласкателства. Ако 
го обсипвате с хвалебствия, ще се усъмни 
във вашата лоялност.

..
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а

Не се огорчавайте, ако усетите, че Дева 
ви отбягва. Това е добър вариант да се 
избегнат проблеми в отношенията ви. И 
двамата сте твърде напрегнати и изнер-
вени и по-близките контакти само ще 
нагнетят напрежението.
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Опитайте се да направите първата крач-
ка в хармонизиране на отношенията си с 
Везни. Ако успеете, ще имате един до-
бър съюзник и помощник в тяхно лице. В 
противен случай е възможно да се отда-
лечите за доста дълъг период от време.
Използвайте дните около 15-и за помиря-

ващ разговор.

..
.с

к
о
р

п
и

о
н Със Скорпион сте в отлични отношения. 

Можете да се доверите на неговите про-
зрения и да поставите начало на нещо 
ново – било то в личните отношения, 
или в бизнеса.

..
.с

т
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ел
ец Стрелец е извън обсега на активните ви 

контакти през този месец. Може да се 
каже, че почти няма да имате отношения 
сега. Което е добре за момента.

..
.к

о
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р
о
г Козирог е склонен да ви партнира и дори 

да ви помага, но не очаквайте инициатива-
та за това да е негова. Ще ви даде знак и 
ще остави инициативата във ваши ръце.
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Страните от Водолеите и това донякъде 
е разбираемо. Имате си достатъчно про-
блеми, за да се товарите с негативизма, 
който ги е обхванал. Но все пак не ги за-
гърбвайте съвсем.
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Напоследък вее хлад в отношенията ви с 
Риби. Още по-студени ще станат те след 
5 юни. Няма нужда да преодолявате кри-
зата. Оставете нещата така. И двамата 
се нуждаете от почивка в общуването.
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Имате усещане за силен енергиен спад. Особе-
но силно важи това за родените между 15 и 
20 август. Наистина имате основание да се 

чувствате така. Но това е само период и той 
изисква не толкова активност, колкото анализ. 

 Много от вас ще се чувстват самотни и изоста-
вени, макар че реалността не е такава.  Може да 
се появи силно желание да направите промени в 
живота си. „Повече така не може!“ ще е лай-
тмотивът ви през този месец. Искате да про-
мените най-вече работата си и отношенията си 
с най-близките. Всъщност нещата не са толкова 
зле, колкото изглеждат, и най-добре е да не правите 
опити точно сега да променяте каквото и да било.

 Периодът е благоприятен за всички Лъвове, ко-
ито са писатели, журналисти, сценаристи. Оне-
зи, които се занимават с точни науки, трябва да 
внимават да не се хлъзнат по наклонената плос-
кост на илюзията, на невярно подадената или 
прочетена информация.

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

 Опитайте се временно да слезете от сцена-
та и да намерите онези стойности, заради кои-
то сами ще се поздравите, без да се нуждаете 
от аплодисментите на публиката.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
 Повечето Лъвове нямат енергия сега и няма 

да се чувстват в кондиция. Хроничната умора 
и депресивните състояния постоянно ще ви съ-
пътстват. Нуждаете се от повече почивка и 
приятни преживявания в компанията на прияте-
ли. Осигурете си ги, но все пак гледайте да спи-
те поне по 7 часа на денонощие. Защото безсъ-
нието допълнително ще ви изтощи.  При пове-
чето от вас ще се активизират хроничните забо-
лявания. Посетете личния си лекар. Не подце-
нявайте каквито и да било симптоми. Те идват 
да ви подскажат, че през този месец наистина 
трябва да се погрижите добре за себе си. Не го 
ли направите, могат да настъпят усложнения и 
тогава усилията ви да запазите здравето си ще 
трябва да се удвоят.  Не пазете никакви дие-
ти за редуциране на теглото сега, но задължително 
избягвайте силните подправки. Има предпоставки 
за проблеми със стомаха, бъбреците и хемороиди.
Пазете се от физическа преумора на 7-и.  Оп-
лаквания, свързани с разширени вени, хемороиди 
и сърдечни аритмии могат да се обострят на 
14-и и на 15-и.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
 Този месец ви е отреден за равносметка, а не за 

нови начинания. Ако подцените този факт, може 
да попаднете в ситуация, от която по-късно труд-
но ще излезете.  Пазете се от взимане на ка-
квито и да било крайни решения. Направите чес-
тен и подкрепен с факти анализ на работата и 
на финансите си. Но е важно да сте максимално 
обективни.  Избягвайте да сключвате дългосроч-
ни договори, да купувате недвижима собственост, 
както и да правите големи инвестиции.  Съкра-
тете разходите си в рамките на бита. Ако ня-
мате собствен бизнес, не предприемайте стъп-
ки за смяна на работата или дори за промени на 
работното си място. Ще си навлечете излиш-
ни главоболия. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
 Бурни емоции няма да има. Дори има предпостав-

ки за проблеми в интимния живот. Имате чув-
ството, че никой не ви забелязва, и това може 
да ви направи мнителни или депресивно настрое-
ни. Не се поддавайте на лоши мисли и настроения, 

а приемете, че това е период за почивка от емоцио-
нални и сексуални преживявания.  Не се очерта-
ва нова връзка на хоризонта, така че не се надя-
вайте напразно. Това, разбира се, не означава, че 
няма да флиртувате и да се забавлявате. Просто 
не е момент за ново начало в любовта.  Тези 
от вас, които имат вече постоянен партньор, е до-
бре да му обърнат повече внимание. Ще ви коства 
усилия, но е наложително. Не забравяйте, че във 
всяка връзка съществува принципът на огледало-
то, и ако ви се стори, че той/тя е поохладнял/а, 
значи вие също се държите хладно.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

 ВЪЗМОЖНИ СА ПРОБЛЕМИ С БЪБРЕЦИТЕ: 

на 1-ви и на 2-ри.
 НЕ ХАРЧЕТЕ МНОГО ПАРИ: през периода от

2-ри до 6-и. Възможни са загуби и кражби.
 СТАРАЙТЕ СЕ ДА НЕ СЕ КАРАТЕ С ШЕФО-

ВЕТЕ: на 17-и и на 18-и. Дните са критични за
отношенията ви.
 ПРОВЕРЯВАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО ПОСТЪПВА-

ЩАТА ИНФОРМАЦИЯ: на 22-ри. Твърде веро-
ятно е да е подвеждаща.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ ЮНИ

Временно слезте от сцената
Опитайте се да намерите онези стойности, зара-
ди които сами ще се поздравите, без да се нуж-
даете от аплодисментите на публиката. Това не 
означава, че контактите ви ще намалеят – на-
против, вие ще се чувствате твърде изтощени 
точно поради многото срещи с най-различни хора. 
Това, което трябва да направите, за да бъдат 
контактите ви ползотворни, приятни и преди 
всичко успешни, е да спрете да се интересувате 
как ще се представите пред другите, а какво ще 
чуете и научите от другите. Станете ли по-слу-
шащи и разбиращи, на края на този месец ще се 
поздравите с добри резултати.

Конфликтни сте
Най-вече с хората от близкото ви обкръжение. 
Няма да е никак лесно на хората около вас да 
разберат и преглътнат вашите избухвания и сил-
ни думи. Затова е добре съзнателно да си сло-
жите спирачка и да не изригвате с повод и без 
повод като вулкан.
С любимия човек месецът също започва конфлик-
тно. Предстоят ви сериозни предизвикателства 

на 1-ви и на 2-ри. Ще трябва наистина да положи-

те усилия, за да съхраните интимната си връзка.

Разбира се, усилията трябва да са двустранни. 
Освен това е добре да знаете, че това е само 
критичен период и може би не си струва да до-
пуснете разрив, за който само след един месец 
ще съжалявате.
Очакват ви

много нови запознанства 
през целия месец. На 5-и ви предстои среща с чо-
век, който има много достойнства да стане ваш 
партньор в бъдеще. Това може даже да е среща, 
от която да се роди сериозна връзка и желание 
за брак. Ще бъдете активни в служебните си 
контакти – ще ви се налага да разпределяте за-
дачи и да сте отговорни за тяхното изпълнение 
пред трети лица. Чувството ви за отговорност 
може да ви напрегне твърде много – до степен 
да правите груби и дребнави забележки. Пазете 

се от такова поведение, особено на 3-ти, 6-и и на 

11-и, защото то може да доведе до разпадане на 

екипа, с който работите.

ЛЪВ И...
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С Овен ще общувате и ще си сътрудни-
чите добре през този месец. Възможно е 
да приключите с даден проект и да сло-
жите начало на нов. Не бъдете педантич-
ни с него повече от необходимото, защо-
то ще загубите енергията си в дреболии. 
Доверете се на Овена.
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С Телец ще имате неприятности, особе-
но ако отлагате възложената ви работа 
и не сте коректни в сроковете, поставе-
ни от него. Постарайте се да свършите 
навреме всичко.
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и Близнаци са добронамерени към вас, неза-
висимо че имат навика да ви посочват 
грешките. Не се гневете и не избухвай-
те, а се вслушайте в онова, което ви каз-
ват. Конфликтите са неизбежни обаче на 

10-и и на 18-и.
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Разминавате се много с Раците. Очаквате 
да получите цялото им разбиране, но не 
го получавате. Това се дължи на пропуск 
в системата ви на комуникация, който 
трябва да запълните. Ако искате да полу-
чите адекватна реакция, поставете адек-
ватно условията.
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Лъвовете трудно ще комуникират помеж-
ду си този месец и няма да има полза от 
каквито и да било усилия за подобрява-
не на комуникацията. По-добре оставите 
решаването на проблемите помежду си за 
по-добри времена. 
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С Дева сте в дребнаво заядливи отноше-
ния, но провокаторът сте вие. Истината 
е, че в повечето случаи вие задавате тона 
на вашите отношения и ако нещо не ви 
допада, то се сърдете на себе си. Бъдете 

толерантни с Девите на 5-и.
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С Везните няма изгледи за приятно общу-
ване през този месец. Пък и самите вие 
няма да искате никакво общуване. Въз-
можно е да избухвате с повод и без по-
вод срещу тях, така че ако искате мир 
и спокойствие, оставете ги намира. Поне 
за през юни.
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Със Скорпион отношенията ви не са ед-
нозначни. Той непрекъснато ви ръчка и 
провокира, но някак си това не ви драз-
ни, а напротив – действа ви като добър 
импулс да си свършите качествено рабо-
тата. В този смисъл може да се каже, че 
сте добър тандем.
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Стрелец е в списъка на добронамерените, 
но неактивни контакти през юни. Може-
те да сте спокойни в общуването с него 
на всякакви нива, макар че то няма да е 
много интензивно. Ако искате да постиг-

нете нещо, насрочете разговор със Стре-

леца за 10-и.
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С Козирог този месец сте в пасивни от-
ношения. Почти няма да имате допирни 
точки. Ако все пак се налага да водите де-

лови разговор, планирайте го за 17-и.
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Водолей може да ви подразни с категорич-
ното си мнение. Ако е сред шефовете ви, 

по-добре недейте да спорите с него, особе-

но на 18-и. Няма изобщо да ви чуе, но ще 
остане с впечатление, че му се противо-
поставяте.
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С Риби няма да имате проблеми в общу-
ването през този месец, но не може да 
се каже същото за тях. Вие сте проблем 
за Рибите поради нежеланието да приеме-
те тезите им и това ще доведе до спо-
рове помежду ви.
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Ю ни ще е успешен за всички, които рабо-
тят в сферата на правосъдието, рели-
гиозните общности и туризма. Ще раз-

ширите способността си да комуникирате и да 
намерите общ език с всекиго. Сериозното учене 
и подготовка, заниманията с философия и духовни 
материи ще ви интересуват най-много от всичко.

 Интуицията ви ще е завидно силна и ще на-
сочва поведението ви в правилна посока.  Ам-
бициозни и решителни сте. Хората ще предпочи-
тат компанията ви.  На 2-ри получавате шанс 
да реализирате своя отдавнашна мечта.  Усеща-
нето за лична удовлетвореност през втората 
седмица на месеца ще ви направи истински щаст-
ливи.  Опитвайте се да канализирате творче-
ската си енергия, която буквално прелива, да за-
действате способността си да дарявате хората 
около вас с радост. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

  Във вашето обкръжение има хора, които ви про-
вокират към съмнителни постъпки; постарайте 
се да стоите по-далеч от тях.  Потърсете въз-
можности за духовно пречистване.  Бъдете по-
отворени към околните и проявявайте повече 
разбиране към тях.  Всеки опит да изпреварите 
събитията е обречен на неуспех.  Не бъдете раз-
точителни в края на месеца.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
 Занимавате се с много неща едновременно, ко-

ито не са ви по силите. Задължително отделе-
те време за активна почивка, за да „стопите“ на-
прежението.  На 2-ри не правете нищо вкъщи, 
дори и ако се налага да завършите започнат ре-
монт. Възможни са сериозни травми.  В среда-
та на месеца очаквайте безсъние. Трябва сами да 
си помогнете.  В началото на юни сте склонни 
към преяждане – нещо твърде нетипично за вас. 
Ограничете се, за да нямате проблеми със сто-
маха.  Периодът между 5-и и 9-и е подходящ за 
всякакви електропроцедури и медицински изследва-
ния. Не се самолекувайте!  Получавате подкрепа 
от звездите да спрете цигарите, но първо тряб-
ва да преодолеете напрежението в работата, за-
щото то може да ви накара да забравите добри-
те си намерения.  При някои Деви на 18-и се оч-
ертават проблеми с опорно-двигателния апарат. 
На 19-и има вероятност от сгрешени диагнози и 
лекарски грешки. 

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
 Освободете се от всички дребни текущи задачи 

на 4-ти, за да се почувствате по-спокойно.  До 
6-и включително замразете всички финансови и де-
лови сделки.  На 10-и безработните Деви могат 
да получат нелошо предложение за работа.  На 
16-и има вероятност да се посветите на служеб-
ни пътувания и делови срещи.  Имате да съби-
рате пари, раздадени на различни хора. Очертава 
се кратко финансово оживление, но ще пренасочи-
те значителна сума от постъпленията за нещо 
различно от предвиденото. На 26-и може да за-
почвате подготовка за отдавна планирано пъту-
ване в чужбина.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
 Всички ваши дълбоко скрити в подсъзнанието 

ви желания ще потърсят път навън, а една част 
от тях съвсем не съответства на общоприетия 
морал и етика. В резултат са възможни неочаква-

ни разриви с брачния партньор.  На 9-и несемей-
ните Деви ще водят разговори за трайно съжи-
телство с интимния си партньор.  Не вярвай-
те на слуховете и интригите, които ще ви зале-
ят на 13-и. Активността и искреността ви ще 
са определящите за намиране на търсеното от 
вас съвършенство в любовта.  След 21-ви очаква 
успех в семейните дела. Ще се радвате на любов и 
привързаност. Не се впускайте в краткотрайни 
флиртове, които могат да подействат разруши-
телно на брака ви.  На 24-ти непрекъснато ще 
минавате през най-различни емоционални състоя-
ния, що се отнася до интимните ви отношения. 
Намерете начин да се справите с тях, защото 
изсмукват силите и енергията ви.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

 НЕ ПРАВЕТЕ НИЩО ВКЪЩИ, АБСОЛЮТНО

НИЩО: на 2-ри. Има голяма опасност от бито-
ви злополуки.
 ЩЕ ИЗПИТАТЕ ЗАДОВОЛСТВО ОТ СЕБЕ СИ:

на 10-и. Това ще ви направи истински щастливи.
 ЩЕ СЕ РАДВАТЕ НА ЛЮБОВ И РАЗБИРАНЕ В

БРАКА: на 21-ви.
 НЕСТАБИЛНИ СТЕ ЕМОЦИОНАЛНО: на 

24-ти.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ ЮНИ

Интимните отношения – с приоритет
Не ви се иска да си признаете, че напоследък на 
любовния фронт нещо не е наред. Както в по-
вечето случаи, и сега се криете зад многото ра-
бота и не искате да видите истината в очите 
– не отделяте достатъчно време и внимание на 
любимия човек и той се чувства пренебрегнат. 
Това, че сте готови да свършите и негова ра-
бота, не променя ситуацията. Колкото и да ви 
влиза в положението, неговото усещане, че е из-
вън живота ви се засилва и това поражда сил-
но напрежение в отношенията ви, което може 
да прерасне в сериозен конфликт. Наложете си, 
когато с него, да не мислите за служебните си 
проблеми. Ако все още не сте семейни и държите 

на връзката си, трябва да се промените, за да не 

загубите интимния си партньор. Ако сте семей-
ни пък, можете да провокирате партньора си към 
изневяра с това свое поведение.

Не общувайте авантюристично с колегите
На 2-ри емоционална среща на работното място 

ще повиши за кратко настроението ви, но в по-

следствие може да стане причина за конфликт с 

колегите. Време е да се огледате и да намери-
те нов екип. Но не пренебрегвайте задълженията, 
които сте поели. Бъдете по-взискателни не към 
околните, а към собствените си думи и дейст-
вия. И не прибързвайте с квалификациите.

Трудности със съдружниците 
Не е здравословно да удовлетворявате желанието 
си да се откроите от тях с извънреден и свър-
зан с пределно напрежение труд. Като оставите 
настрана здравословните проблеми, които са не-
избежно следствие от този начин на действие, 
вие просто ще си създадете врагове. Помнете, 
че никой не обича слабостите му да изпъкват на 
фона на нечие усърдие. А точно това може да 
предизвикате сред партньорите си. Като приба-
вим и изострената ви чувствителност и по-бу-
рната ви емоционалност през юни, вероятността 
да попрекалите на моменти е твърде голяма и е 
добре да внимавате за опасност. 

ДЕВА И...
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С Овен не бива да се държите завоалира-
но. Не се мъчете на всяка цена да го при-
влечете за каузата си, тъй като впослед-
ствие може да се почувства изманипули-
ран и да разруши всичко с гнева си.
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С Телец ще си партнирате отлично. Ва-
жно е да сте спокойни, но не и безгриж-
ни. Този месец вашите грешки от преста-
раване или недоглеждане ще са често явле-
ние, затова не бъдете разсеяни, но и пре-
напрежението е лошо. Телецът е готов да 
ви прости и подкрепи.

..
.б

ли
зн

а
ц

и С Близнаци отношенията ви са спокойни, 
но е възможно между 14-и и 16-и да се 
появи напрежение помежду ви. Затова бъ-
дете по-деликатни и не им правете забе-
лежки за дреболии.
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Напрежението между вас и Рак се усеща 
във въздуха и този месец е добре да сте 
по-внимателни с него. Пазете дистанция. 
Не се опитвайте на всяка цена да прео-
долявате противоречията помежду си, те 
ще отминат от само себе си. Особено 

опасен е периодът 1–5 юни.

..
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ъ
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Не се поддавайте на провокациите на 
Лъва. Опитайте се да отминете деликат-
но хапливите му забележки. Не ги прие-
майте лично и се опитайте да премълчи-
те несъгласието си. Най-добре е ако съу-
меете да превърнете всичко в шега. Това 
ще ви предпази от негативни емоции и 
натрупване на обида.

..
.д

ев
а

С останалите Деви ще се разбирате чу-
десно. Сега повече от всякога ще ви обе-
диняват общите ви интересни, което ще 
ви прави сплотени и задружни. Използвай-
те момента да видите чрез тях как из-
глеждате в очите на околните.
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С Везни сте в хармонични отношения и 
това ви разтоварва. Ако са сред коле-
гите ви, може да се окаже, че в тя-
хно лице имате сериозен поддръжник. Чув-
ството им за справедливост е изцяло на 
ваша страна.
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Скорпионът е готов да сключи примирие с 
вас. Въпросът е дали сте готови вие. Бъ-
дете честни и не прикривайте истински-
те си чувства. Това ще ви се отрази по-
зле, отколкото ако откровено му заявите 
онова, което ви дразни. Дни за добри кон-

такти са 6-и, 7-и 11-и и 29-и.

..
.с

т
р

ел
ец Със Стрелец юни започва добре. Ако ви 

предстои да водите сериозен разговор с 

него, направете го на 4-ти или на 5-и. След 
това ще ви бъде по-трудно да намери-
те общ език.

..
.к

о
зи

р
о
г С Козирог ще останете добър тандем, 

ако не се влияете от слуховете по негов 
адрес. Имайте едно наум, че някои хора 
около вас завиждат на подкрепата, коя-
то получавате от него, и се опитват да 
ви скарат.

..
.в

о
д
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ей

Водолей не е в полезрението ви през този 
месец, но точно това би могло да създа-
де проблеми. Една негова внезапна поява 
на хоризонта може да ви изненада и да ви 
принуди да реагирате неадекватно – кое-
то ще рече необмислено.

..
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Риби са много творчески настроени този 
месец и са особено великодушни към вас. 
Това ви кара да сте спокойни и сигурни 
в тяхно присъствие. Но не бива да ста-
вате безотговорни, защото това може да 
ги ядоса много сериозно.
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Щ е се чувствате напрегнати и нервни без 
повод. Настроението ви ще е променли-
во. Нуждаете от пълноценна почивка.

Ако не можете да си вземете отпуска, опитай-
ЩЩ
те се да си починете „в движение“. Не се на-
гърбвайте с много работа и най-вече не участ-
вайте в решаването на чужди проблеми, защото 
ще се окажете в центъра на голям скандал – без 
вина виновни.  Стойте настрана от всички, кои-
то искат да им помагате сега! Опитайте се так-
тично да отклоните молбите им. Отложете са-
марянството за другия месец. Не се страхувай-
те, че някой ще се обиди, защото сега всички са 
положително настроени към вас и ви разбират. 

 Време е да започнете нова дейност. За всички, 
родени след 6 юни, се очертава прекрасен пери-
од за поставяне на ново начало. За вас юни ще 
е плодотворен месец. Ще кипите от енергия, ще 
работите успешно и пълноценно.  Помислете за 
обновяване на гардероба си. Външният ви вид ще 
е много важен при сключване на сделки и в служеб-
ното ви ежедневие. Но се придържайте към семп-
лата елегантност, за да направите добро впе-
чатление.

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

 Организирайте се добре, за да оползотвори-
те пълноценно всички шансове, които звездите 
ви дават.  Бъдете много бдителни за всичко ко-
ето ви се случва, дори за незначителни на пръв по-
глед събития. Скоро тази информация ще ви е 
нужна.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
 В началото на месеца сте в отлична форма.

Здравето ви малко ще се поразклати чак след 
10-и, но няма да е много обезпокоително. Пазете 
бъбреците си и се пазете от простуди.  Не кон-
сумирайте калорични сладкиши, защото има опас-
ност да качите килограми. Този период ще продъл-
жи до края на месеца.  Везните, които имат 
проблеми с кръвната захар, да следят нивата є, 
защото има повишен риск към покачването им. 

 След 8-и си направете козметични процедури, но 
не се подлагайте на оперативни манипулации. Те 
по принцип не са препоръчителни за вас, а през 
този месец просто са противопоказни.  Бъдете 
предпазливи за здравето си на 3-ти, 4-ти, 16-и 
и 17-и – преди всичко се пазете от настинки и 
вирусни инфекции.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
 В никакъв случай не се доверявайте на бързите, 

лесни, но опасни начини за печелене на пари. Оп-
итайте късмета си в по-безобидните лотарии 
и игри, но не разчитайте на тях да забогатее-
те. По-полезно ще е да наблегнете на професионал-
ното си израстване. Разчитайте на помощта на 
властимащо или влиятелно лице.  През целия ме-
сец ще имате силен подтик да започнете нещо 
ново, което да ви погълне изцяло. В никакъв слу-
чай не го превръщайте обаче в свое основно за-
нимание, а се постарайте да развиете като па-
ралелен бизнес. Това занимание ще ви носи и не-
лоши странични доходи, от които вие така се 
нуждаете в момента.  На 6-и и 10-и ще бъдете по-
активни, много инициативни и ще реагирате супе-
радекватно в работна среда.  Не се страхувай-
те, че финансовото ви състояние ще се влоши. 
Напротив, парите ще идват при вас равномер-
но и вие ще бъдете много доволни от развитие-
то на бизнеса си. Не избързвайте обаче с шопинг 

терапия, защото имате лошия навик да харчите 
пари за глупости.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
 Съзнанието ви е ангажирано с много важни 

дела, затова нямате време да проявявате емоции. 
За съжаление вашата половинка ще бъде недовол-
на от това и няма да пропусне да го подчер-
тае. Имайте готовност за евентуални мърморе-
ния, подмятания, дори и неизбежни сценки на рев-
ност. Може да предпазите себе си, любимия чо-
век и връзката си от тези глупости, ако седнете 
и искрено споделите проблемите си пред парт-
ньора. Не очаквайте той да разбере всичко. Но 
поне ще се опита. Възможно е даже да се опи-
та да ви помогне да се справите по-бързо и лес-
но.  Везните, които нямат постоянен партньор, 
могат да имат неочаквана среща с хора от ми-
налото. Нищо през този месец няма да е случай-
но, така че се замислете дали пък не сте про-
пуснали в миналото неща, които имате да на-
ваксвате сега.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

 ЕМОЦИОНАЛНО АКТИВНИ СТЕ: на 3-ти, 
4-ти, 12-и и 18-и. Пазете се тогава от избух-
вания.
 ЩЕ ВИ ВЪРВИ В РАБОТАТА: на 6-и и на 10-и.
 ПОДХОДЯЩ ПЕРИОД ЗА КОЗМЕТИЧНИ

ПРОЦЕДУРИ: след 8-и.
 РИСК ОТ НАСТИНКИ И ВИРУСНИ ИНФЕК-

ЦИИ: на 3-ти, 4-ти, 16-и и 17-и.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ ЮНИ

Подкрепа от любимия човек 
На преден план излизат отношенията ви с родни-
ни и партньори. За съжаление не всичко ще вър-
ви по мед и масло, но вие имате усет и талант 
да се справяте с такива ситуации, а този месец 
ще бъдете в особено силна позиция.
Семейните Везни ще се радват на помощта на 
партньора си, който ще е неотлъчно до тях. Бъ-

дете предпазливи в семейния живот на 8-и. Въз-
можно е да изпаднете в нелепа ситуация и да 
обвините интимния партньор в несъществуващи 
грехове. Дори и да имате основания, първо прове-
рете фактите, за да се предпазите от излишни 
скандали и чувство на вина в последствие. Изне-

надайте любимия човек с билети за театър или 

кино на 10-и. Това ще го предразположи към ро-
мантично настроение, от което ще се възполз-
вате и вие.

Съвместен бизнес с роднина
Началото на юни е подходящо за такова начи-
нание. Уточняващ разговор ви предстои на 2-ри.

Тази нова дейност ще ви донесе така необходими-
те странични доходи. Направете този свой род-
нина доверен ваш помощник. Даже ви съветвам 
да му се доверите и да оставите бизнеса в него-
ви ръце, а вие само да вършите част от задъл-
женията, за да не ви се стоварят допълнителни 
тревоги.След 7-и ще имате приятни срещи с близ-

ки приятели, както и запознанства с нови. Въз-
можно е някой от тях да е в основата на на-
миране на важно за вас решение. При всички слу-
чаи не пропускайте възможности да се видите с 
тях. Освен релаксиращи тези срещи ще се ока-
жат много важни за вашето самочувствие.
Организирайте екскурзия с приятели на 16-и и на 

17-и. Колкото по-голяма е групата, толкова по-
приятно ще е преживяването. 

ВЕЗНИ И...
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През юни сте в много добър синхрон с 
Овена. Той прекрасно ви разбира и общу-
ването помежду ви ще е пълноценно. Мо-
ментът е подходящ за встъпване в дълго-
срочни партньорски отношения с него. 
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Не може да се каже същото за отноше-
нията ви с Телеца. Има известно напре-
жение помежду ви, породено от вашето 
фриволно поведение. Но ако подходите с 
чувство за хумор към забележките му, ще 
минете през периода без конфликти. Бъде-

те максимално позитивни и дипломатич-

ни с него на 2-ри.
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и Като цяло с Близнаци ще важи поговор-
ката, че денят се познава от заранта. 
Както поставите отношенията си в на-
чалото на месеца, такива ще бъдат те 
през цялото време. Това зависи и от два-
ма ви по равно.
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С Раците са възможни проблеми, но прео-
долими, особено ако и двете страни жела-
ят това. Те могат да поставят началото, 
да направят първата крачка към хармони-
зиране, но вие сте тези, които могат да 
доведат нещата до успешен край.
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С Лъва няма добри изгледи за приятно об-
щуване, затова не го провокирайте. Въз-
можно е да избухва с повод и без повод 
срещу вас, така че ако искате мир и спо-
койствие, оставете го намира.
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През този месец се държите изключител-
но добре с Дева. Имате импулс да я под-
крепяте и да се сближавате с нея. Това 
е много хубаво и не го пропускайте като 
шанс, особено ако Девата е ваш колега. 
Ще си спечелите един верен партньор за 
дълго време напред. 
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С останалите Везни сте чудесен тандем. 
Разбирате се без думи, но не ги пренебрег-
вайте все пак, защото имате много неща 
да си кажете и да обсъдите за бъдещите 
си общи действия.
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Малко ще ви раздразни затвореността на 
Скорпиона. По-добре не се опитвайте на 
всяка цена да завържете разговор с него. 
Може би няма да се почувствате до-
бре от това си усилие. Най-малкото, кое-
то може да ви сполети, е да изразходите 
енергията си за едносрични отговори.
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Със Стрелеца ви очакват интересни раз-
говори. Той ще е добър събеседник за вас, 
но това не означава, че ще успеете да се 
сближите повече с него. Той ревностно ще 
пази личното си пространство от посега-
телствата ви.
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С Козирога ще ви е спокойно, но не бих 
казала, че ще се радвате на неговата бли-
зост. По-скоро ще сте доволни, че нямате 
повод за конфликти и спорове.
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Водолеите са много позитивно настрое-
ни към вас и може да се каже, че помеж-
ду ви протича силно взаимно привличане. 
Ако се занимавате с творческа професия, 
сътрудничеството помежду ви ще донесе 
добри резултати.
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С Риби няма да имате много вземане-дава-
не през юни. Но почивката в отношения-
та ви е търсена и полезна за двете стра-
ни. Така че не ги закачайте, ако те не ис-
кат да говорят с вас.
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Юни ще е успешен за всички, които ра-
ботят по социални проекти в непра-
вителствени организации. Мислене ви 

ще е задълбочено, интуицията – силна, реакциите 
ви – предпазливи. Ако проявите типичното за вас 
търпение, ще постигнете много.  Вашият при-
същ магнетизъм ще предразполага хората да ви 
сътрудничат. След 10-и се очертават приятни 
моменти, прекарани със семейството и приятели-
те. Някой от вас ще започнат ремонт и ще по-
харчат много пари.  На 12-и непредвидени съби-
тия и вести от чужбина ще объркат плановете ви. 
Затова не избързвайте в нищо.  Очертават се 
добри възможности да се изявявате и защитава-
те идеите си.  През последната седмица на юни 
рискувате да си спечелите врагове, които в бъ-
деще дълго и упорито ще спъват всичко, с кое-
то се захванете. Пускането на слухове и интриги-
те срещу вас ще са ежедневие през този месец. Не 
подценявайте ситуацията. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

 Не предприемайте дълго пътуване на 3-ти.  Не 
си позволявайте закъснения и неизпълнение на 
обещания към колеги и роднини.  На 5-и овладей-
те импулсивните си желания. Бъдете откровени 
с близките до сърцето ви хора – казвайте им на-
право какво не харесвате в действията им.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
 Обърнете повече внимание на здравето си в 

началото на месеца. Натрупването на нервна пре-
умора ще продължи до 5-и, когато са възможни не-
разположения. Спазвайте правилен ритъм на по-
чивка и работа и всичко ще отшуми.  Още на 
8-и здравето ви се стабилизира.  На 10-и ви пре-
поръчвам да отидете във фитнес залата. Ще се 
заредите с много енергия.  Не си правете сексу-
ални експерименти, за да не застрашите здраве-
то си.  Скорпионите, които страдат от бъбреци, 
да вземат превантивни мерки, защото има веро-
ятност от бъбречна криза през юни.  Непрестан-
ното говорене по повод и без повод на 12-и бук-
вално ще ви изтощи. Спомнете си, че който го-
вори, нищо не научава.  Не прекалявайте с кафе-
то. На 16-и могат да се появят проблеми с кръв-
ното налягане.  Около 25-и здравето ви пак се 
разклаща – ставате уязвими от инфекции. 

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
 В работата от вас очакват оригинални идеи. 

На 4-ти добра финансова новина ще ви изпълни с 
реални надежди.  На 5-и успешното приключва-
не на един проект ще ви зарадва и стимулира до-
пълнително.  Не се поддавайте на настроенията 
си в работата. Работете спокойно, за да се справи-
те с всички задачи.  Финансите и търговията са 
сферите, в които трябва да бъдете особено вни-
мателни на 9-и. Не сключвайте сделка за недви-
жим имот, както и не оперирайте с големи суми. 

 На 11-и безпаричието ще ви изнерви допълни-
телно. Още на следващия ден спокойствието и 
работоспособността ви се връщат.  На 18-и ще 
се сблъскате с бюрократични трудности.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
 През юни желанието ви да изразявате емоции-

те си ще е потиснато. Ще търсите себе си и 
това ще се изтълкува от интимния ви партньор 

като хладина.  Несемейните Скорпиони да очак-
ват предложение за брак от човек, с когото могат 
да изградят хармонични отношения в бъдеще. Въз-
можно е с него да имате и общ бизнес.  Жените 
Скорпиони ще харчат безогледно, с което ще пре-
дизвикат недоволството на съпрузите си.  На 
3-ти планирайте романтична вечер с любимия чо-
век.  Между 11-и и 20-и е особено необходимо 
да отчитате нуждите на другите членове на се-
мейството ви.  След 22-ри отношенията с ин-
тимния ви партньор навлизат в нова фаза – на 
възраждане и развитие на друга плоскост.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

 В ОТЛИЧНА КОНДИЦИЯ СТЕ: на 17-и и 18-и.
 ХАОС НА РАБОТНОТО ВИ МЯСТО ЩЕ 

ЦАРИ: на 19-и. Само от вас зависи да зависи да
сложите нещата в ред. Не се съмнявайте в пра-
вилността на взетите от вас решения и всич-
ко ще се оправи. 
 ВЪЗМОЖНА СРЕЩА С ЛЮБОВТА НА ЖИ-

ВОТА ВИ: на 6-и. Тя ще промени коренно целия
ви живот.
 КОРЕННА ПРОМЯНА НА ЛЮБОВНИТЕ ВИ 

ОТНОШЕНИЯ: след 22-ри.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ ЮНИ

Проблеми в общуването
За да постигнете онова, което искате, ще ви се 
наложи да общувате по-интензивно. Най-трудни 
ще са контактите ви с най-близките ви хора, и 

по-точно, с брачния партньор. Ще изпитвате го-
ляма потребност да се разбирате, но ще става 
точно обратното. Усещането за липса на вни-
мание и разбиране е взаимно и то може да из-
чезне само ако и двете страни положат усилия. 
Не оставяйте времето да уталожи напрежени-
ето помежду ви. Насрочете колкото е възмож-
но по-скоро разговор за изясняване на отношени-
ята с любимия човек. Ако го отлагате, ще ста-
не по-трудно.

В службата
Не е изключено някои от вас да получат предло-
жение за допълнителна и добре платена работа. 
Приемете го. Трябват ви пари.
Внимавайте как се държат с вас колегите. Въз-
можни са конфликти от нищото. Причина за тях 
са събития, които са наложили вашата решител-
на намеса преди време. Около вас ври и кипи, ра-
ботата ви залива от всички страни и това на-
прежение може да доведе до непредвидени и за 
самите вас реакции. Само не реагирайте спонтан-
но! Служете си само с доказани факти и избяг-
вайте да давате квалификации. На 23-ти нервен 

колега ще се опита да изнерви и вас. Не му обръ-
щайте внимание. С началниците отношенията 

ви ще са изключително трудни. По-добре изчакай-

те с всякакви идеи и предложения за промени или 

нововъведения в работата.

Децата ви радват
26-и ще ви донесе радостно събитие, свързано 
с децата ви. През целия юни ще се радвате на 
приятно и ползотворно общуване с тях. Използ-
вайте времето пълноценно, за да попълните ня-
кои празнини, получили се напоследък вследствие 
на вашата натовареност. Посветете на децата 
си повече от свободното си време. Но не прене-
брегвайте и брачния си партньор.

СКОРПИОН И...
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С Овен отношенията ви ще са на висо-
та през юни. Разбирате се чудесно и това 
може да ви помогне да изгладите някои 
понатрупали се помежду ви недоразумения. 
Контактите ви ще са приятни и ползот-
ворни и за двете страни.
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Има опасност, без да искате, да станете 
инициатор на конфликти и разпри с пред-
ставител на знака Телец. Това може да се 
окаже разрив на отношенията ви. Само 

от вас зависи да го избегнете, като не ре-

агирате бурно и спонтанно на 11-и, 12-и, 

22-ри и 23-ти.
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и Сложни ще са ви отношенията с Близ-
наци. Вашата чувствителност няма да 
срещне разбиране от тяхна страна, кое-
то може да ви нарани дълбоко. Всичко ще 
отшуми бързо, ако приемете, че през юни 
просто сте на различна вълна.
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Близостта ви с Рак през този месец е 
много голяма. Интуитивният начин, по 
който се разбирате, внася лекота и хар-
мония в отношенията ви. Вашата сплоте-
ност и разбирателство може да бъдат ос-
нова за добър съюз, който да дадете от-
пор на хора, които по някакъв начин са 
злонамерени към това, което правите.
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Лъвовете ще са много толерантни към 
вашите прояви на взискателност, но все 
пак не злоупотребявайте с това. Може 
да минете границата на тяхната търпи-
мост и да последва взрив. Критични дни 

са 4-ти и 30-и.
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Честност е разковничето в отношенията 
ви с Дева през този месец. Всякаква фор-
ма на задкулисни действия от ваша стра-
на ще бъде разкрита и това ще доведе до 
напрежение и нескончаеми обяснения. За-
това бъдете искрени с Девите.
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Везни могат да се почувстват изолирани 
и даже изоставени от вас. Не се драз-
нете от желанието им на всяка цена да 
привлекат вниманието ви, а се помъчете 
да сте по-толерантни към тях, особено 
ако са сред хората, на които държите. В 
противен случай рискувате да ги отблъс-
нете завинаги.
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Хармония и толерантност – това са харак-
теристиките на отношенията ви с оста-
налите Скорпиони. Има огромен потенциал 
за общи действия и сега е подходящият мо-
мент да ги активизирате. Не се впускайте 
обаче в дълги обяснения, това може да на-
вреди на всички. Действайте интуитивно.
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ец Няма промяна в отношенията ви със 

Стрелец. Може би малката разлика е, че 
и на вас не ви се иска вече да го пре-
дизвиквате. Затова и отношенията ви са 
в застой.
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г Козирог ще искат по някакъв начин да ви 

наложи стил и метод на действие и по-
ведение. Може би няма да е директно, но 
вие сте много чувствителни и подушвате 
индиректната намеса в личния ви живот. 
Това ще ви ядоса.
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ей С Водолей избягвайте сериозните разго-

вори и планирането на общи действия на 

19-и. Вероятността да се разминете е 
много голяма.

..
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и С Риби имате добър синхрон, макар че по 
някакъв начин се чувствате подценени от 
тях. Това може да се окаже и причина за 
отдалечаване помежду ви.

Бела, брой 6 (124), 2008 133

с к о р п и о н  (24.10 – 22.11)



Звездите ви съветват да се заемете с твор-
ческа дейност – в началото на месеца точ-
но творческият труд ще бъде най-ползот-

ворен за вас. Вдъхновени сте и успешно ще разгър-
нете дарбите си. Мисленето ви ще е подчерта-
но креативно, но сте склонни да драматизирате 
действителността.  Енергичността ви се пови-
шава, честолюбието ви се засилва. Ако досегаш-
ните ви действия са били обмислени и последова-
телни, то може да не се притеснявате за близ-
кото си бъдеще. Склонни сте да игнорирате емо-
циите и настроенията на другите хора и това 
може да породи напрежения и конфликти.  Про-
мените от различен характер на 1-ви и 2-ри няма 
да зависят от вашата воля.  Към средата на ме-
сеца се появява добра възможност да отстраните 
от пътя си всички съперници. Широтата на въз-
гледите ви, честността и упоритостта ви ще 
ви помогнат да укрепят влиянието и авторите-
та си. Възможно е да реализирате едни от най-
смелите си планове. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

 Планетните аспекти са такива, че е най-добре 
да се подчините на обстоятелствата.аа  Не се 
изкушавайте да използвате натиск, за да постиг-
нете онова, което сте решили. Нито пък прекале-
на бъбривост в средата на юни! Контролирайте 
се да не изпуснете нещо, което не бихте иска-
ли да изречете. 

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
 Неблагоприятен в здравословно отношение е 7-и.

Много от вас ще се чувстват нервни и депре-
сирани. Уязвими са китките на ръцете, гласните 
струни и белите дробове.  Затова пък 11-и се оч-
ертава като активен ден, „добър“ към здравето на 
много от вас. Преодолявате здравословните про-
блеми в областта на шията и гърлото.  Дори 
да се наложи да посетите личния си лекар в среда-
та на месеца, не се притеснявайте. При някои от 
вас са възможни проблемите със зъбите, които 
също са решими. По-скоро финансовата част ще 
ви обремени.  Обърнете внимание на хранител-
ния си режим, защото напоследък сте склонни 
към напълняване. Препоръчително е за известно 
време да изключите от него храните, които съ-
държат захар и много мазнини. Така ще стопите 
бързо излишните килограми.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
 Популярността ви расте. Радост и удовлетво-

рение получавате от участията си в публични ме-
роприятия и светски събития.  Откажете се 
от изчерпаните контакти и внимателно проверя-
вайте всички документи, които трябва да под-
писвате.  Обхващат ви страхове по парични въ-
проси, свързани с отдавна отлаган проект, който 
всъщност може да промени финансовия ви ста-
тус към по-добро. Привличането на пари ще за-
виси преди всичко от вашето умение да изградите 
доверителни отношения с колегите си. Много не-
обходима ви е одобрителната оценка на другите 
за това, което правите. Бъдете нащрек, защото 
някои от тези хора могат да ви подведат с не-
проверена или лъжлива информация.  След 21-ви 
увеличаването на приходите ви ще бъде директно 
свързано със сделки с чужденци, а така също и с дъл-
ги командировки.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
 Началото на месеца е благоприятен период за 

любовни и сексуални срещи. Вашата активност 
нараства и това привлича към вас партньори от 

противоположния пол.  Някои Стрелци може да 
се „разболеят“ от лидерска болест, което гаранти-
рано ще съсипе отношенията им с любимия човек.
Потиснете желанието за емоционално господство 
над другия.  След 21-ви отношенията ви с парт-
ньора бележат рязко подобряване. Твърде силното 
ви увлечение по темата любов може негативно 
да се отрази на другите ви жизнени планове и 
цели, както и да усложни отношенията ви в ра-
ботата. Връзката, започнала през този период, ще 
се дължи на добра сексуална съвместимост, а в ос-
таналото между вас ще има много малко сходства.
Принципно продължава тенденцията за доминация 
от ваша страна в любовните отношения.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

 ПРИЯТНИ ЛЮБОВНИ И СЕКСУАЛНИ ПРЕ-

ЖИВЯВАНИЯ ВИ ОЧАКВАТ: в началото на
юни.
 НЕ СЕ ПОДЛАГАЙТЕ НА ОПЕРАТИВНИ ИН-

ТЕРВЕНЦИИ: на 2-ри и 8-и.
 ВЪЗМОЖНО Е ДА УЧАСТВАТЕ В ПУБЛИЧЕН

СКАНДАЛ: между 11-и и 20-и.
 ОТЛОЖЕТЕ ПЪТУВАНИЯТА СЪС САМОЛЕТ

И ВНИМАВАЙТЕ ПРИ РАБОТА С ЕЛЕКТРИЧЕ-

СКИ УРЕДИ: на 15-и.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ ЮНИ

Недоразумения с приятели
Темата за приятелствата е актуална за вас. Въз-
можни са сблъсъци с близките ви хора и повод за 
това може да бъде глупаво недоразумение. Мно-
го е вероятно да изпаднете в нелепа ситуация, 
понеже не сте разбрали добре казаното от тях. 
Затова бъдете внимателни при уговорки с прия-
тели, дори не е лошо да повтаряте онова, което 
сте чули, за да е сигурно, че няма разминаване 
в информацията. Ако все пак избухне конфликт, 
бъдете добронамерени.

Разбирателство със семейната половинка
Отношенията ви с брачния партньор са много 
хармонични и това ви носи спокойствие и ком-
форт. Моментът е подходящ да се изгладят 
стари недоизяснени противоречия. Вслушайте се 
в нещата, които поради импулсивния си характер 
не сте допуснали да ви се кажат. Опитайте се 
да се поставите на мястото на другия.

Опасно е да се шегувате с колегите
Имате възможност да предотвратите взрив в 
отношенията с колегите. Планетите ще бъдат 
с вас. Достатъчно е да обърнете внимание на 
репликите, които ви се подхвърлят, дори и под 
формата на шега. Избягвайте забележки, които 
не засягат пряко работата. Бъдете по-лаконични 
и добронамерени в думите си и избягвайте ирони-
ята и сарказма, когато говорите с колеги.

Роднините ви обвиняват 
Взаимоотношенията ви с роднините могат да се 
влошат и да настъпи сериозна криза. Независи-
мо че сте изключително почтени към тях, не е 
изключено да бъдете набедени точно в непочте-
ност. Бъдете с повишена чувствителност към 
отправените забележки и думи, за да съумеете 
навреме да реагирате. Постарайте се да отчи-
тате желанията и да уважавате мнението им, 
за да избегнете скандалите. След 21-ви актив-

но се включвайте във всички дела, засягащи рода-

та. Домът ви може да се превърне в място за 
срещи на приятели, роднини, съседи. Това е до-
бра форма за предпазване от растящото напре-
жение вкъщи.

СТРЕЛЕЦ И...
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С Овен сте в много добри взаимоотноше-
ния този месец. Неговите великодушие и 
търпение добре ще кореспондират с ваша-
та импулсивност. Ако искате да затвър-

дите връзката си, то 13-и и 22-ри са много 

подходящи за това.
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Телците са твърде целенасочени сега и 
това може да доведе до известно напре-
жение в отношенията ви, особено ако ре-
шите да реагирате на всяка тяхна за-
бележка. Напрежението ще е голямо на 

24-ти, така че не доказвайте правотата 

си точно тогава.
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и Не бъдете дребнави и с Близнаци. Въз-
можни са пререкания по най-незначител-
ни поводи с тях, които няма да доведат 
до драми, но ще ви натоварят изключи-
телно много.
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С Рак се чувствате спокойно, защото ин-
тересите ви не се пресичат. Няма повод 
за напрежение, но няма и причина за кой 
знае колко вълнуващи срещи помежду ви.
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От вас зависи какви и колко контакти да 
имате с Лъв. Той е добронамерен, но не 
е активен спрямо вас. В случай че искате 

среща или търсите повод за конструкти-

вен разговор с него, то 10-и е най-подходя-

щата дата за това.
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Началото на юни е благоприятен период 
за делови срещи и разговори с предста-
вители на знака Дева. След 8-и общуване-

то ви може малко да се усложни и да из-

исква от вас повече усилия и най-вече кон-

центрация.
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Нямате особено желание да се доверява-
те на Везни, независимо че те са много 
добронамерени към вас. Имате право, за-
щото са прекалено бъбриви и това може 
да изиграе лоша шега както на тях, така 
и на вас.
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Неговият заядлив тон и преднамереното 
му поведение, които ви напрягаха, сега не 
са толкова отровни и това позволява да 
общувате по-толерантно.

..
.с

т
р

ел
ец С другите Стрелци сте в отлични взаи-

моотношения. Желанието ви е да споде-
ляте е същото като тяхното. Ако сред 
тях имате роднини, точно сега можете 
да изгладите взаимоотношенията си.
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.к

о
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р
о
г Козирог не е във фокуса на вашите ин-

тереси, но той пък си е намерил други 
обекти за критикуване. Дори да се нало-
жи контакт с него, той ще е в рамки-
те на добрия тон и относително разби-
рателство.
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.в
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д
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Сътрудничеството ви с Водолей е на ниво. 
Имате неговото разбиране и подкрепа в 
деловите разговори. Изключете обаче емо-

циите и не позволявайте на чувствата да 

провокират излизане от рамките на до-

брия тон на 19-и.
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С Риби сте в дисхармоничен аспект и 
този месец това може да се усети осо-
бено силно. Най-добрият начин да предо-
твратите това е да избягвате срещи с 
тях. Знайте, че силата в момента е на 
тяхна страна.
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Месец юни може да се окаже ключов за рас-
тежа ви през тази година. Инвестирай-
те повече време и усилия, за да разгърнете 

максимално добрите си аспекти.  Жизнената ви 
енергия сега е изключително голяма. Подобряват 
се самочувствието ви и творческата ви актив-
ност. Това ще даде сериозен тласък на вашето 
развитие напред и нагоре. Едновременно с това 
ще се наслаждавате на живота.  Възможно е на 
2-ри да се впуснете в приключения, удоволствия и 
развлечения, което да се окаже в ущърб на професи-
оналната ви активност.  През първата седми-
ца на месеца не се поддавайте на желанието си 
за хазарт. Ако не допускате агресивно поведение, 
трудностите ще останат зад гърба ви. Бъдете 
търпеливи и последователни в действията си. 
Трябват ви смели съюзници.  След 11-и започ-
ва благоприятен период за Козирозите с творче-
ски професии – литератори, писатели, журнали-
сти. Ще имате шанс да реализирате нови твор-
чески идеи. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

 На 3-ти не се подавайте на внушения. Не при-
емайте чужди съвети, а също така и предложения, 
дори и да изглеждат много примамливи.  На 12-и 
запазете спокойствие въпреки интригите, с ко-
ито е възможно да се сблъскате. Времето ра-
боти за вас. 

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
 В добра физическа форма сте. Излъчвате спо-

койствие и увереност. Това ви прави търсени и 
привлекателни.  Не прекалявайте с алкохола на 
4-ти.  На 5-и пазете гърлото. През цялата пър-
ва седмица на месеца се пазете от простуди и 
вирусни заболявания. Отделяйте повече време за 
разходки на чист въздух.  На 7-и е възможно да 
възникнат проблеми с храносмилането заради пре-
каляване с тежки храни. През цялата година има-
те склонност към напълняване, но този месец за 
вас е особено критичен!  На 26-и не претовар-
вайте организма си с висококалорична храна.
Макар в момента да сте в идеална форма, за да 
се радвате по-дълго на добро здраве, посетете 
личния си лекар за профилактичен преглед. Пери-
одът е подходящ за оздравителни процедури, в 
случай че имате хронични заболявания. Ефективни 
ще са всякакви диети за прочистване на органи-
зма или за редуциране на телесното тегло.  

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
 Очаква ви усложняване на деловите контакти.

Възможно е да възникнат спорове, които да пре-
дизвикат гнева и упорството ви. Доверието ви 
към важен за вас партньор ще бъде сериозно раз-
клатено.  4-ти е много важен ден за вас в профе-
сионален план. Ще търсят мнението ви по раз-
лични въпроси. За да си спестите сериозни не-
доразумения, внимавайте пред кого говорите и 
бъдете прецизни в изказванията си. Потърсете 
мнението на компетентен специалист, преди да 
направите следващата стъпка, особено ако кон-
куренти спъват развитието ви.  На 8-и ви очак-
ва успешен ден, ако се занимавате с право. Профе-
сионалната ви активност е висока и сте в със-
тояние да решите отдавна точещ се и заплетен 
казус.  На 15-и е възможно доскорошен конкурент 
да ви предложи неочаквано помощ. Не бъдете мни-
телни, можете да му се доверите.  На 17-и е 
възможно да възникне служебен конфликт. Не взи-
майте страна в спора, особено ако е свързан с 
финансови операции. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
 През този месец ще бъдете във върхова сексуал-

на и емоционална форма. Любовните ви връзки 

ще се отличават с дълбочина и интензивност. 
Ще се радвате на пълнота и взаимност в любо-
вта. Интимният партньор ще бъде особено не-
жен и мил с вас.  При някои Козирози е възмож-
но забременяване.  На 6-и не натоварвайте лю-
бимия с проблемите си, както и със своята под-
озрителност и ревност.  Положението на пла-
нетите между 11-и и 20-и е благоприятно за стар-
тиране на семеен бизнес. Отношенията с децата 
през този период ще се базират на общи инте-
реси и разбиране. Връзката между вас ще бъде 
силна.  На 16-и любимият човек ще има нужда 
от помощта, а не от съветите ви.  Ако няма-
те постоянен партньор, през последната седмица 
от месеца е възможно да си „уловите“. Разчитай-
те на чара си.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

 ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ТВОРЧЕСКА АКТИВ-

НОСТ: след 11-и.
 НЕ ПРЕКАЛЯВАЙТЕ С ВИСОКОКАЛОРИЧНИ 

ХРАНИ: на 26-и.
 УСЛОЖНЯВАНЕ НА ДЕЛОВИТЕ КОНТАКТИ.

ПРОЯВЕТЕ ТЪРПЕНИЕ: до 7-и.
 РАЗЧИТАЙТЕ НА ЧАРА СИ: от 23 до 30 юни.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ ЮНИ 

Трудности в общуването
В началото на месеца за мнозина от вас общу-
ването ще е проблемно. Това е валидно най-вече 
за родените през последната десетдневка на зна-
ка. Дори да полагате усилия, няма да го преодоле-
ете. Ако е възможно, отложете по-важните де-
лови срещи за друг месец. В противен случай ще 
допуснете грешки или ще се сблъскате с пробле-
ми, които ще ви създадат напрежение. Проявете 

търпение, комуникациите ви ще се нормализират 

след 7-и. Тогава ще реализирате всички пропусна-
ти срещи и разговори. Бизнес отношенията ви и 
общуването ви с колегите ви също ще се норма-
лизират. След първата седмица на месеца ще по-
чувствате ентусиазирани за подновяване на кон-
такти. Общуването във всички сфери на живота 
ще ви носи радост.

Начало на трайна връзка
Интимните ви отношения ще бъдат в апогей. 
Желанието ви да споделите любовта си ще е 
от първостепенно значение за вас. Периодът е 
подходящ за нови запознанства и за начало на 
трайна връзка. Разчупете оковите и се отдай-
те на емоциите и романтичните си настроения. 
Ако вече имате постоянна връзка, сега е момен-
тът за нейното освежаване. Изненадайте при-
ятно половинката си, като направите нещо не-
очаквано за нея.

Изчистете недоразуменията
За онези от вас, които са семейни, юни е ме-
сец на хармония и любов. Не пропускайте въз-
можността да заредите с енергия семейното ог-
нище. Партньори, които са в криза, имат шанс 

да я преодолеят и да разведрят отношенията си.

Поемете инициативата!
Има вероятност да се почувствате като

обединител на рода 
Отношенията ви и в по-широк семеен кръг – 
братя, сестри, братовчеди – също носят харак-
тер на сближаване. Моментът е подходящ за ре-
шаване на стари спорове и негативни натрупва-
ния. Не влизайте в сражение с колегите си, дори 
и да усетите, че завиждат на природната ви ин-
телигентност и артистичност. Това напрежение 
може да бъде избегнато, ако им обърнете искано-
то от тях внимание.

КОЗИРОГ И...
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С Овен през юни ще ви е трудно да наме-

рите общ език.кк  Ще бъдете в непрекъсна-
ти пререкания, а недоразумения и споро-
ве могат да възникнат на всяка тема. За-
това отложете сериозните разговори за 
по-късно.
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С Телеца през този месец сте в добро съ-
трудничество. Отношенията ви ще бъдат 
изпълнени с разбиране и взаимна подкрепа. 
След 7-и всичките ви общи начинания ще 

се радват на успех. Взаимно се зареждате 
с идеи и енергия за реализирането им.
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Присъствието на Близнаци ще ви развед-
рява и ще подобрява настроението ви. Но 
само това.
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Имате подчертано попечителско отноше-
ние към Рака – готови сте да го съвет-
вате, когато взима решения, но нямате 
желание да свършите работата му вмес-
то него.
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Лъвът през този месец е встрани от об-
сега ви на внимание. Нямате много взи-
мане-даване през този период, но срещите 
ви, ако ги има, ще бъдат спокойни.
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Заради добрия синхрон с Дева можете да 
станете и двамата обекти на злонамере-
ност и завист. Важното е да запазите 

спокойствие и да отминете с безразличие 

клюките и интригите.
..
.в

ез
н

и Доста хладни сте към Везни и това в ня-
каква степен ги потиска. Те ще търсят 
близостта ви, макар че на вас няма да ви 
е спокойно и комфортно с тях.
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Бъдете внимателни и деликатни в общу-
ването си със Скорпион. Не се увличайте 
да критикуване неговите действия и се 
опитайте да прощавате внезапните про-
мени на настроението му. Щадете его-

то му на 10-и и не влизайте в пререкание 

с него, особено ако усетите напрежение в 

тона му.
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ец Отношенията ви със Стрелец са спокой-

ни. Нито той, нито вие ще предявявате 
претенции. Липсва заряд, който да прово-
кира каквато и да е енергия помежду ви.
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г С другите Козирози отношенията през 

този месец ще бъдат непоследователни. 
Ще се редуват дни на силно привличане 
с периоди силно на противопоставяне по-
между ви. Този месец не взимайте важни 

решения, засягащи общи бъдещи проекти.
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Водолеите през този месец няма да спе-
челят вашето внимание. В момента тях-
ната ексцентричност и желание за раз-
влечения не кореспондират с вашето на-
строение и желание да отхвърлите повече 
задачи. Поради това нямате общи теми 
на разговор.

..
.р

и
б

и С Риби продължават ползотворните твор-
чески контакти от миналия месец. Пери-

одът на хармонична комуникация помеж-

ду ви се очертава да бъде дългосрочен.
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Т ози месец ще бъде белязан за вас от много ра-
достни събития. Ще ви се наложи обаче 
да положите повечко усилия, за да постиг-

нете успех.  Честите пътувания през първата 
седмица на месеца ще отнемат много от енерги-
ята ви.  За някои Водолеи има вероятност да 
сменят местожителството си.  На 3-ти около 
вас ще ври и кипи от емоции. Взаимоотношенията 
ви с близките минават на качествено ново, по-
хармонично ниво.  След 16-и бъдете по-самос-
тоятелни. Решителността ви ще се увенчае с 
успех.  След 19-и започва период на разраства-
не на комуникациите. Споразуменията и догово-
рите, които подписвате след тази дата, ще са 
дългосрочни, затова бъдете много внимателни. 

 Ако искате да направите промяна в дома си, 
21-ви е подходящата за това дата.  След 21-ви 
ставата податливи на чужди влияния и лесно мо-
жете да бъдете подведени в погрешна посока. Вни-
мателно преценявайте мотивите на тези, които 
ви съветват.

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

 На 7-и ще се почувствате като пренатегна-
та пружина, която може да се скъса всеки мо-
мент. Имате нужда от почивка, така че оста-
вете настрана всички ангажименти.  На 10-и не 
започвайте нищо ново. Денят не е благоприятен 
за нови начинания. 

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
 В началото на месеца не сте във върхова фор-

ма, но не се претоварвайте с работа, за да не се 
преуморите и изнервите. Ако го сторите, осво-
бодете напрежението с физически упражнения или 
плуване.  На 3-ти не шофирайте, освен ако не 
е абсолютно наложително.  На 6-и непременно си 
осигурете време за отдих. Не изтощавайте орга-
низма си и не прекалявайте с кафето. Ако про-
дължите да работите със същото темпо, пре-
умората и депресията са неизбежни.  На 15-и 
и 16-и организмът ви е в добра форма. Внимавайте 
при излагане на слънце, слънчевите лъчи могат 
да ви причинят вреди.  На 21 юни се пазете от 
травми, навяхвания и дори счупвания на крайници.

 Не консумирайте яйца на 29-и и бъдете внима-
телни при работата с остри предмети, инстру-
менти или прибори.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА 
 Деловите и финансовите ангажименти ще ви 

погълнат още от първия ден на юни. Имате идеи ии
за нови финансови постъпления. За осъществява-
нето им ще ви помогне човек, който в момента е 
зад граница.  Среща с важни и отговорни хора 
на 3-ти ще ви изпълни с оптимизъм. Профе-
сионалната реализация и стабилитет на мнозина 
от вас ще зависят от високопоставени покровите-
ли.  Добра финансова новина на 9-и ще ви зарадва 
много. Ще се срещнете с нови делови партньо-
ри, но ще се наложи да се примирите, че не сте 
в позиция да диктувате всички условия. С по-
вече активност и такт ще съумеете да реши-
те важни за вас въпроси на работното си мяс-
то. Овладейте своята раздразнителност и не 
влизайте в конфликт с хора от обкръжението 
си.  След 17-и възможностите за служебно из-
растване ще се умножат.  На 18-и проблеми на 
работното място ще развалят настроението ви.
Възможно е известно изостряне на отношения-
та с колегите.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
 През този месец ще се наложи да подредите 

приоритетите си така, че да не страдат се-
мейните ви отношения за сметка на служебните 
ангажименти. Сериозно обвързаните ще изживе-
ят щастливи мигове с половинката си и ще от-
ворят нова страница за връзката си. На 5-и ще 
почувствате прилив на енергия и на самочувствие.
Това ще засили експанзивността и желанието 
ви за приключения.  Желанието ви за любовни 
авантюри през този месец нараства. Интересът 
ви към противоположния пол ще бъде посрещнат 
с взаимност. На 11-и ще прекарате една много при-
ятна вечер в компанията на човек, когото отдав-
на преследвате. Не си позволявайте емоционални 
неясноти. Пазете се от любовни разочарования. 

 В края на месеца сексуалните ви преживявания 
ще надхвърлят и най-смелите ви очаквания.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

 РАДОСТНИ СЪБИТИЯ И ПОЛОЖИТЕЛНИ 

ЕМОЦИИ ОЧАКВАЙТЕ: на 3-ти.
 ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ТРАВМИ НА КРАЙНИЦИТЕ: 

на 21-ви.
 ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НОВИ ФИНАНСОВИ ПО-

СТЪПЛЕНИЯ СЕ ОЧЕРТАВА: на 3-ти и 9-и.
 В СЕКСУАЛЕН АПОГЕЙ СТЕ: на 11-и и през

последната седмица от юни.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ ЮНИ 

Напрежение в общуването
За никого не е тайна, че Водолеят се нуждае от 
неограничена свобода. Именно от това свободо-
любие произтичат проблемите ви през този ме-
сец. Изискванията, които ви се поставят как-
то вкъщи, така и на работното място, ще ви 
накарат да се почувствате притиснати в ъгъ-
ла. Това ще ви изнерви, в резултат на което ще 

се влошат отношенията ви с близките и с начал-

ниците.

Отдайте се на любимите си хора 
Напрежението в дома ви ще нарасне. Възможни 
са битови конфликти и недоразумения. Семей-
ството през този период има завишени изисква-
ния към вас. Това ще събуди вашата съпротива. 
Не се инатете, отделяйте на близките си дъл-
жимото време и внимание. Имайте предвид, че 
проявата на безразличие и неспособността да из-
слушвате другите може да влошат сериозно от-
ношенията ви с тях.
Истината е, че вие също имате нужда от гри-
жи и внимание. Не се притеснявайте да си го 
поискате. Прекарвайте повече време с близките 

си. Това ще потуши вътрешния ви конфликт и 

напрежението между вас и любимите ви хора ще 

утихне. 

В офиса ви липсва разбиране
На работното място напрежението също расте. 
От една страна, сте ограничени и чувствате 
напрежение заради контрола на висшестоящите. 
Изнервяте се от непрестанното следене на рабо-
тата ви, чувствате се като под лупа. От дру-
га страна, колегите като че ли са се отдръпнали 
от вас и това ви създава усещане за безизходи-
ца в работата. За съжаление в тази ситуация е 
трудно да се реагира, затова се опитайте да фо-
кусирате общуването си извън офиса или насоче-
те усилията си към друга дейност. Ако е възмож-

но, най-добре е да си вземете отпуска. Въпреки че 
бягството не ви е по вкуса, във времето, отре-
дено за почивка, ще „решите“ конфликтите как-
то у дома, така и на работното място. 

ВОДОЛЕЙ И...
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Овенът е силно привлечен от вашето по-
ведение. Въпреки обичайната хармония по-
между ви през този месец той ви обръ-
ща извънредно много внимание. Това ще ви 
сближи още повече.
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Напрежението ще витае във въздуха, ко-
гато сте в компанията на Телец. Опити-
те ви да го разредите с чувство за ху-
мор ще са безсмислени. По-добре е в среда-

та на месеца да сте по-далече от полезре-

нието на Телеца. 
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и Лекота се очертава в общуването с Близ-
наци. Ще водите интересни разговори, ко-
ито ще ви дават приятно усещане за пъл-
нота и единомислие. Ако искате да споде-

лите с тях своя идея – сега е моментът. 

Перспективата е обещаваща.
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На вас дори не ви е ясно защо не ви 
се общува с Рак. Не се насилвайте. През 

този месец избягвайте срещи с него. Ако 
се налагат обаче контакти, то се поста-
райте да не говорите по адрес на други 
хора пред него. Той не обича това.
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С Лъва не влизайте в пререкания на 18 юни.

Отношенията ви могат да се изострят 
и единственото, което може да се случи, 
е да си скъсате взаимно нервите. До раз-
бирателство няма да се стигне. Особено 
опасно е, ако сте в позиция началник–под-
чинен, независимо кой кой е.
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С Дева нямате активни контакти този 
месец. Ако се случи да сте заедно, най-
добре е да сте по-деликатни с нея. Тя 
не понася високомерно поведение спрямо 
себе си. Ще усетите много отчетливо 

това на 6-и.
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С Везни сте в чудесни отношения и за-
видна хармония. Творческият ви потенци-
ал има еднакви вибрации. Взаимно се за-

реждате с идеи и с енергия за реализира-

нето им. Помислете за реализиране на общ 

проект.
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Със Скорпион сте в непрекъснати пре-
рекания. Чувствате напрежение в негово 
присъствие, имате усещането, че ви про-
низва с поглед и че ви чете мислите. Не 
сте далече от истината. Но ако заложи-
те на искреността, напрежението може 
да бъде преодоляно.
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ец Между вас и Стрелеца има синхрон в об-

щуването. Чувствате се спокойно в ком-
панията му. Няма повод за безпокойство, 
но няма да има и ярки емоции, когато 
сте с него.
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В отношенията ви с Козирог се чувстват 
приливи и отливи. Приемете с разбиране 
резките смени на настроенията му.
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Между вас и другите Водолеи има нетър-
пимост и крайно неразбиране. Избягвайте 

споровете и не влизайте в дискусии, не си 

позволявайте многословност и емоционал-

ни изблици пред тях.
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Рибите няма да ви притесняват, дори ко-
гато вие няма да имате нищо против. 
Приемете, че в момента имат други сери-
озни ангажименти и вие затова сте извън 
обсега на тяхната внимание.
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Периодът е подходящ за активно обучение, 
тъй като вашата памет и способност към 
концентрация са в чудесна форма. Лесно 

ще усвоявате информация.  Трудно ще приемате 
всеки опит да бъде променено мнението ви. Ак-
тивността ви ще се влияе силно от настроенията 
ви – ще сте ту много усърдни, ту лениви, ту равно-
душни, ту пък пълни с ентусиазъм. Инстинктивни-
те ви реакции ще са много правилни.  При ня-
кои от вас нагласата да се отлагат от днес за 
утре важни неща може да създаде проблеми в ра-
ботата и в бита.  След 11-и заетите в модата, 
изкуството, търговията и бижутерията Риби да 
очакват успехи.  Ще имате нужда да общувате 
с близки по дух хора. Оригиналната ви мисъл ще 
привлича именно такива хора към вас.

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

 На 2-ри бъдете много активни, но и много пред-
пазливи. Изпипвайте детайлите, ако не искате 
да претърпите загуби. Въздържайте се от не-
обмислени изказвания.  На 19-и не харчете мно-
го. Не е изключен и опит за измама на тази дата.

 Не се осланяйте на чужди обещания, защото е 
възможно да ви подведат. 

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
 1-ви ще е тежък и изтощителен за вас ден. При 

някои от вас могат да се появят проблеми с 
кръвообращението или леки смущения в сърдечна-
та дейност. Препоръчвам ви да не пътувате на 
тази дата. Стара травма в коляното може да 
наложи консултация с лекар.  Безсъние се очер-
тава на 4-ти. През целия ден ще избухвате безпри-
чинно.  През периода 11–21 юни организмът ви 
ще реагира много позитивно на всякакви лечеб-
ни процедури.  Ограничете консумацията на за-
харни изделия и сладолед. В менюто си включе-
те храни, съдържащи йод – риба и рибни проду-
кти, различни морски дарове. И млечни продукти 
– сирене, кашкавал, мляко.  На 5-и и 6-и е да из-
бягвате храни и напитки, които се преработват 
трудно и дразнят червата. Яжте повече проте-
инови храни, които се усвояват бързо и забърз-
ват метаболизма.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
 На 1-ви ще успеете да решите професионален 

спор. Рибите с творчески и публични професии 
ще се радват на продуктивен ден. Някои ще по-
лучат обнадеждаващи новини, други ще проявят 
завидна упоритост в стремежа си да променят 
обстоятелствата.  На 4-ти повечето Риби ще се 
почувстват така, сякаш започват нов етап в жи-
вота си. И ще бъдат прави.  Цялата втора сед-
мица на юни ще е натоварена и трудна. Търпени-
ето ще бъде подложено на изпитание.  Една за-
гадка в работата ви измъчва от дълго време, прави 
ви мнителни и потиснати. Пречи ви да я разга-
даете прекаленото ви любопитство.  Не прие-
майте финансови съвети от приятели.  На 20-и 
ще са ви нужни здрави нерви и актьорски талант 
да се справите с капаните в делови и личен план.
Някои от вас може да почувстват неудовлетво-
рение от работата си. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
 Интересни запознанства и перспективни пред-

ложения могат да дадат друга посока на интимния 
ви живот. При някои Риби обаче се очертава за-
стой в любовта. Причината е, че поради обзе-
лата ги еуфория те не знаят какво точно ис-
кат. Истината е, че в момента имат нужда по-
вече от духовна, отколкото от сексуална връз-
ка.  На 10-и трудно ще постигнете съгласие с ин-

тимния партньор по битов въпрос. Опитайте се 
да не му давате и поводи за ревност.  За необ-
вързаните краят на деня на 28-и е подходящо време 
за нови запознанства. Представител от проти-
воположния пол може да отвори сърцето си пред 
вас. Бъдете максимално естествени и изразете 
свободно чувствата си.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ 

 НОВО ЖИТЕЙСКО НАЧАЛО: на 4-ти.
 ТРУДНОСТИ С ИНТИМНИЯ ПАРТНЬОР: на

10-и.
 ЛЮБОВНИ ИГРИ: вечерта на 28-и. Предстои 

ви интересно запознанство.
 ТЕЖЪК И ИЗТОЩИТЕЛЕН ДЕН: 1-ви.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ ЮНИ

Погълнати сте от себе си
И от своите проблеми. Това оставя впечатле-
ние у близките ви, че ги пренебрегвате. Ваша-
та самовглъбеност е донякъде инстинкт за са-
мосъхранение, тъй като от известно време има-
те усещане за неяснота, обърканост и липса на 
концентрация.

В семейството 
този ваш вътрешен конфликт като че ли е най-
явен. Той е провокиран и от редица проблеми, ко-
ито в последно време ви атакуват. Иска ви се 
да намерите разбиране, но понякога отказвате да 
разбирате другите и това води до конфликти. 
Искате свобода, а в същото време се месите 
прекалено в живота на най-близките си, което 
пък няма как да не ги дразни.

С родителите 
отношенията ви не са също хармонични. Те ис-
кат да знаят, а вие не можете да споделите. 
Възможни са известни търкания и недоразумения 
помежду ви. Те се притесняват за вас, защото 
поведението ви им изглежда странно. Искат да 
ви помогнат, но не знаят как. Кажете им от-
кровено как се чувствате, а не избухвайте срещу 
тяхната загриженост.

В любовта
няма да има проблеми, напротив – звездите ще 
ви помагат. Вашата чувствителност и мечта-
телност ще се отразят много добре на чове-
ка до вас, стига да ги пуснете на воля, а не да 
ги сдържате в себе си. В противен случай ще 
изглеждате студени и незаинтересувани, което 
може да провокира недоволството на интимния 
ви партньор.
Разговорите ви в началото на месеца ще бъдат 
съсредоточени преди всичко около темите за па-
рите и собствеността ви. Това ще засегне 

отношенията ви с близките роднини 
За съжаление цялата хармония този месец може 
да бъде нарушена от темата за парите. На пър-
во място, това може да влоши качеството на 
контактите с приятелите ви. Много са възмож-
ни конфликти и пререкания относно общи финан-
сови средства или общи инвестиции. Това, което 
е сложното в случая, е, че проблемите са до го-
ляма степен нереални, несъществуващи или силно 
преувеличени. Също така е възможно самите вие 
да сте изпаднали в неяснота и заблуда. Важното 
е да не избързвате да обвинявате невинни хора.
Финансовата тема може да е сред условията за 
конфликт и с вашите деца, особено ако те са 
навършили пълнолетие. Може би е дошло време 
да им предадете опита си за цената на вложе-
ния труд и начина, по който се управлява семей-
ния бюджет.

РИБИ И...
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С Овен сте в хармония с превес на поло-
жителни емоции един към друг. Сега е мо-
ментът да използвате целия си чар, за да 
го плените и да изкопчите от него едно 
дългоочаквано „да, съгласен съм“.
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От началото на месеца се очакват мно-
го ползотворни дни за вас и Телеца. След 

4-ти тази тенденция става по-слаба, но 

няма да прогони усещането, че сте харес-

вани и одобрявани от него.
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Точно обратното ще се случи с Близнаци. 
Лекото напрежение, което витае във въз-
духа между вас, ще продължи само пър-
вите няколко дни на юни. После всичко 
ще се нормализира. Избягвайте директни 

атаки към Близнаци до 5-и.
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С Рак отношенията ви са по-хладни и 
дистанцирани. Може би вината донякъде е 
във вас, но не е сега времето за изясня-
ване. Има опасност противоречията да се 
задълбочат, затова си дайте време за ос-
мисляне на ситуацията.
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С Лъв се налага да общувате по-внима-
телно. Най-добре е, ако си намерите по-
мощник или посредник, тъй като Лъвове-
те не са склонни да чуват какво им гово-
рите сега. Бъдете максимално деликатни 

и точни с тях на 16-и и на 20-и.
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С Дева имате общ език през този месец 
и е напълно възможно да свършите сери-
озна работа заедно. Начинът, по който си 
партнирате, задоволява и двете страни и 
няма място за притеснения, дори ако въз-
никнат дребни спорове помежду ви.
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С Везните няма да ви се налага да общу-
вате активно през юни. Временната дис-
танция помежду ви е полезна и за двете 
страни. Ако обаче се налага делови кон-
такт, няма да имате проблем, стига да 
поставите разумните аргументи над емо-
циите.
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н Не се опитвайте да доминирате над 

Скорпион. Това може да го потисне, ако 
е в по-ниските етажи на йерархията и 
ще се лишите, макар и временно, от це-
нен сътрудник.

..
.с

т
р

ел
ец

Този месец сте много чувствителни към 
Стрелеца и това може да доведе до про-
блеми. Опитайте се да проявите своите 
великодушие и търпимост. По-късно ще 
бъдете възнаградени за усилията.
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г Творческият и емоционален подем в от-

ношенията ви с Козирог продължава. Това 
ви зарежда с много енергия и с усещане за 
сила и равновесие.
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С Водолеите сте малко дистанцирани, ко-
ето може да им се стори доста стран-
но. Но отдалечаването ви не е проблем, 
стига да сте коректни и добронамере-
ни към тях.
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Помежду си Рибите ще са много сговорчи-
ви и ще се разбират без думи през този 
месец. Внимавайте обаче да не ви запо-
дозрат, че се обединявате около някакъв 
таен заговор.
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО
ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

1 и 2, както 

и от 19–30 юни 

НАМАЛЯВАЩА 

ЛУНА

 Затова ще 
ви е много трудно да преодолеете вълчия глад, който ще изпитвате през тези дни.  Задължително
избягвайте солените храни, ако сте решили да пазите диета, макар че те най-много ще ви се 
прияждат. Добре е да консумирате само растителни храни (зрял боб, леща, грах или зелен фасул), 

приготвени с много малко мазнина. Те са отлична профилактика на стомаха, а и не са особе-
но калорични.  Дните от 19 до 23 юни включително са отредени за строга диета. Тогава Луната
минава през Козирог и Водолей и няма да изпитвате глад.  На 24-ти и 25-и наблегнете на зеле-

ните салати, а на 26-и и 27-и – на плодовете и немазните меса.  Сега се отслабва с лекота бла-
годарение на отливната вълна, провокирана от Луната.

3 юни, 22.24 ч., 

Луната е 

в Близнаци 

НОВОЛУНИЕ

 Сега е моментът да „почистим“ тялото от отрови. Ако гладувате изцяло, не пренебрегвайте
приема на много течности, защото именно те подпомагат извеждането на отровите от организма.

 Днес повече от друг път се нуждаете от слънце, движение и чист въздух!  Не забравяйте на 

този ден да отправите към вселената своите желания и молитви, които ще се „изпълнят“ със си-

гурност от Луната в Близнаци – можете да си пожелаете бързо развитие и резултати в сферата на 

интелектуалния труд, лесно усвояване на знанията и боравене с информация.  Обещайте си да си
направите нова програма, за да не изпитвате повече нервност, нито пък да прибързвате, когато
изпълнявате задълженията си.  При необходимост започнете ново лечение в областта на ръце-
те, белите дробове и нервната система (тези трите се управляват от Близнаци). Сенната хрема
също ще излекувате по-лесно, ако предприемете лечението им на тази дата.

4–18 юни 

НАРАСТВАЩА 

ЛУНА

 Това са дните, през които ще отслабнете много, много трудно! Приемете този факт. За-
това пък ще успеете да се заредите успешно с необходимите ви хранителни вещества, за да 
не се изтощите от постоянни диети и ограничения по време на намаляваща Луна.  Направе-
те справка с табличката за храните и се съобразете с нея, когато правите дневното си меню.  Ако 
сте почитатели на хранителните добавки и на витамините във вид на таблетки, то сега е пе-
риодът, когато най-добре ще ги усвоите.  Хапвайте си редовно, но и прилагайте дребни хит-

рости, за да не качите много килограми. Например подбирайте храни с по-ниска масленост и по-

ниско съдържание на захар. (Ако консумирате сирене с масленост 30% вместо с 60% на 100 г, ще 

спестите цели 130 калории само от този вид храна!) Същото важи за млякото и другите храни. 
 Традиционно ще ви посъветвам през този период да засилите вашата физическа активност, за 

да противодействате на натрупването на излишни килограми.Дните за плуване, водни процедури 

и масажи под вода са 6, 7, 14 и 15 юни. За фитнес, аеробика и танци – 7, 8, 9, 10, 16, 17 и 18 юни. За 

активни разходки на чист въздух, дихателни упражнения и каране на колело – 4, 12 и 13 юни.

18 юни, 

20.32 ч., 

Луната е 

в Стрелец 

ПЪЛНОЛУНИЕ

 Ще получите импулс да прекалявате във всичко – от храна до емоции. Не се изкушавайте да 
се задълбочавате в проблемите и несвършената работа точно днес, защото всичко ще ви се вижда 
двойно по-затормозяващо.  Вегетарианците нека да са само на плодове, а за останалите месо-

то трябва да бъде без всякакви мазнини и да не е препържено или препечено. Не си позволявайте
да преяждате точно днес – ще усетите силен дискомфорт и ще обострите здравословните си
проблеми.  Ако имате проблеми с кръвното налягане, бъдете много внимателни, защото има опас-
ност от кризи. Днес са уязвими още черният дроб и жлъчката. Гладуването ще подейства оздра-
вително и пречистващо на онези от вас, които имат проблем с тези органи.  Успокоителните 
чайове, разумното хранене и спокойствието са особено препоръчителни за днешния ден. Възползвайте 
се от оптимизма на деня, а не от „склонността“ му към преувеличение, премодулиране и преяж-
дане.  Вечеряйте не по-късно от 18.00 ч., иначе безсънието и тревогата са ви сигурни!

ХРАНИ СПОРЕД ЛУНАТА

ВИДОВЕ
При нарастваща Луна (4–18 юни) 

ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА...

При намаляваща Луна 

(1, 2, както и 19–30 юни) 

ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА...

Белтъчни храни и плодове 7, 8, 16, 17, 18 26, 27

Сол и кореноплодни 9, 10 1, 2, 19, 20, 28, 29

Мазни храни 4, 11, 12, 13 3, 21, 22, 23, 30

Въглехидрати и листни зеленчуци 5, 6, 14, 15 24, 25

На датите, посочени в таблицата, ще извличате най-полезните вещества от съответния вид храна. Тогава организмът е
най-чувствителен към нея (особено при нарастваща Луна) и ще ви се прияждат точно такива продукти, и то в големи
количества. Но бъдете внимателни, ако имате здравословни проблеми, които се провокират от определени хранителни

вещества. Ако сте хипертоник например, ще се наложи да ограничите солта в „дните на солта“. Ако искате да отслабнете,
наложете си на съответните дати през юни да не посягате към упоменатите срещу тях храни.
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ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ ПРЕЗ ЮНИ
ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

– 5, 6, 24, 25
Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно и ще се омазня-

ва по-бързо.

4, както и 7–18 – Ако искате косата ви да расте бързо.

1, 2,
както и 19–23, 26–30

– Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

1, 2, 28, 29 –
Ако имате проблем с кожата на главата. Направете си маска в корените.

Ефектът ще е поразителен.

1, 7, 10, 13, 15, 
16, 21, 26, 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

– 5, 6, 14, 15, 24, 25 –

1, 2, 21, 22, 23, 28, 29,
както и 9–13

– Къдренето ще е най-безвредно и трайно. Прическата ще ви стои добре.

7, 8 – Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни – като гривата на лъвица.

Б
оя

ди
св

ан
е – 5, 6, 24, 25 –

9–13 – За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.

1, 2, 7, 8, 14, 15,
22, 23, 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, 5, 6, 24, 25, 30
Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е

много болезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

– 4–18, както и 24 и 25 Датите са неподходящи за епилация.

1, 2,
както и 19–23, 26–29

– Тези дати са подходящи за оформяне на вежди.

1, 2,
както и 19–23, 26–30

–
Датите са подходящи за механична епилация. Отскубнатите косми 

ще растат по-бавно.

1, 2, 28, 29,
както и 19–23

– 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, 2, както и 19–30 – –

Парна баня
– 4–18 Има опасност да ви останат белези.

1, 2, както и 19–30 – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с 
пл

од
ов

и 
ки

се
ли

ни

7, 8, 16, 17, 18, 26, 27 – –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
-

щ
и 

м
ас

ки
 

с 
гл

ин
а

1, 2, 9, 10, 19,
20, 28, 29

– –

П
од

хр
ан

ва
-

щ
и 

и 
ов

ла
ж

ня
ва

щ
и 

м
ас

ки

4–18 –
Най-ефективни ще са процедурите на 7, 8, 16, 17 и 18 юни, 

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

4–18 – –

Н
О

К
Т

И Подрязване 
и изпиляване 4–18 – –

Оформяне 
и лакиране

1, 2, 7, 8, 14, 15, 16, 
21, 22, 23, 28, 29

– –

М
А

С
А

Ж
И

Ле
че

бн
и,

 
ли

м
ф

од
ре

на
ж

-
ни

 и
 а

нт
иц

ел
у-

ли
т

ни

– 4–18 –

1, 2, както и 19–30 – –

Релаксиращи, 
регенериращи – 1, 2, както и 19–30

С
А

У
Н

А

1, 2, както и 19–30 – Ефектът ще е максимален на 21, 22, 23, 26, 27 юни.
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КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ ЮНИ

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: на 1 и на 2, 

както и от 19 до 30 юни.
Пране, химическо чистене и миене на прозорци:
не пропускайте датите 5, 6, 14, 15, 24 и 25 юни. Това са 
т. нар. дни на водата. Всички замърсявания и петна ще се
отстраняват с лекота. 
Неподходящи дати за миене на прозорци:
3, 4, 11, 12, 13, 21, 22, 23 и 30 юни. Тогава по стъклата 
след избърсване 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 юни.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия 
и козметика, музикални инструменти и аудиозаписи:
1, 2, 11, 12, 13, 28, 29 юни.
Недвижими имоти, мебели: 1, 2, 5, 6, 19, 20, 28, 29 юни. 
Автомобил, мотор или колело: 3, 4, 14, 15, 26, 27, 30 юни. 

Текстилни и метални изделия, предмети за бита:
26 и 27 юни.
Канцеларски материали и книги:
3, 4, 9, 10, 11, 30 юни. 
Спортни стоки: 17, 18, 26, 27 юни.
Бяла и черна техника, електроника, компютри 
и мобилни апарати: 21, 22, 23 юни.
Обувки и дрехи: 19, 20, 21, 24, 25 юни.
Бижута, злато, луксозни вещи: 7 и 8 юни.

Древните лекари са се ръководели от лунните принципи, ко-
гато са лекували своите пациенти. За да не се обременявате 
с тях, оставете изчисленията на мен. Ето как стоят неща-
та с критичните дни за планови операции през ЮНИ 2008 г. 

и с благоприятните дати за лечение при намаляваща Луна.
ВАЖНО!
По възможност избягвайте всякакви планови оперативни ин-
тервенции на 18 юни (пълнолуние) и на 3 юни (новолуние).

* На долуизброените дати не правете плано-
ви хирургични операции. Това не се отнася за 

спешните случаи!
** През тези дни успешно ще проведете про-
филактични неагресивни процедури на съот-
ветните органи, изброени в средната колонка

ОРГАНИ И СИСТЕМИ НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО
Всички те се активират последователно от минаването на Луната през 

зодиакалните знаци на всеки 2–2 1/2 дни

*** На долуизброените дати 
успешно можете да проведете 
профилактични процедури, да 
приемате укрепващи органи-
зма ви витамини, минерали и 

хранителни добавки

26, 27
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, 

устна кухина, зъби
12, 13

1, 2, 28, 29 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки 14, 15, 16

3, 4, 30 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце 17, 18

5, 6
Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, 

жлъчен мехурур
19, 20, 21

7, 8 Сърце, слезка (далак) 22, 23

9, 10, 11
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, 
черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна система

24, 25

12, 13
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както 

и на целия гръбначен стълб
26, 27

14, 15, 16 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали 1, 2, 28, 29

17, 18 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта 3, 4, 30

19, 20, 21 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби 5, 6

22, 23
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система,

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане
7, 8

24, 25 Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система 9, 10, 11

* Луната е в знак, който управлява частите на тялото, посочени в средната колонка.

** На същите дати можете да лекувате съответния орган с хомеопатия, цветолечение и прочие неагресивни методи.

*** Луната се намира в противоположния зодиакален знак на този, посочен в първата колонка. Тъкмо това е подходящото време за профилактика на органите, из-

броени в средната колонка.
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АДЕКВАТНИ ГРИЖИ ЗА СТАЙНИТЕ РАСТЕНИЯ

КОГА ДА ПОСЕТИМ ЗЪБОЛЕКАРЯ

СПЕЦИАЛНИТЕ ДНИ ПРЕЗ ЛУННИЯ МЕСЕЦ

Стайните растения също са много чувствителни към лунни-
те ритми. Те успяват да усвоят водата най-добре само в оп-
ределени дни от месеца, когато Луната минава през водните 
знаци. Ако ги полеете в неподходящо време, само ще им навре-
дите. А и хранителните вещества няма да стигнат до рас-
тението.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 5, 6, 14, 15, 24, 25 
юни.
НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 3, 4, 11, 12, 13, 21, 
22, 23, 30 юни. На тези дни с поливането има опасност да
провокирате появата на листни въшки или други вредители.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 5, 6, 24, 25 юни.

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 периода от 22 до 25 и на 30 юни.

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: на 1, 2, 19, 
20, 21, юни, както и през периода от 26 до 29 юни вклю-
чително. И в никакъв случай (освен в спешен!) не ходете на зъ-
болекар на 18 юни (пълнолуние) и на 3 юни (новолуние). Много 
ще ви боли.

1-ви лунен ден (ЛД) – 3.06 (от 22.24 ч.)

Чист и светъл ден. Припомнете си 
детството. Ще ви осенят творчески 
идеи. Не започвайте нищо ново. Посве-
тете този ден на всичко, което възви-
сява духа.
2-ри ЛД – 4.06 (от 5.50 ч.) Не се подда-
вайте на гнева, избягвайте конфликти-
те и изблиците на емоции. Подходящ е
за нови начинания. 
3-ти ЛД – 5.06 (от 6.58 ч.) Енергетика-
та на този ден изисква да сте актив-
ни. Пасивността е противопоказна и 
опасна.
4-ти ЛД – 6.06 (от 8.16 ч.) Не взимайте
прибързани решения. Усамотете се. Раз-
ходете се сред природата. Занимавайте
с дома и семейството си. Колективна-
та работа няма да ви спори.
5-и ЛД – 7.06 (от 9.35 ч.) Делови ден. Под-
ходящ е за пътувания и за планиране на 
генерални промени. Работете концентри-
рано. Не преяждайте. Целеполагането
ще е успешно.
6-и ЛД – 8.06 (от 10.51 ч.) Смирете се. 
Дайте прошка. Не изразявайте недовол-
ство на глас. Подходящ е за подмладя-
ващи козметични процедури. Ден за га-
даене и пророчества.
7-и ЛД – 9.06 (от 12.03 ч.) Ден за молит-
ва. Сбъдват се желания.
8-и ЛД – 10.06 (от 13.11 ч.) Сега се ак-
тивират фините и неуловими енергии в 
организма. Добре е да се гладува, за да 
се прочисти тялото.
9-и ЛД – 11.06 (от 14.16 ч.) Не е успешен. 
Склонни сте към заблуждения и самоиз-
мами. Добре е да дадете прошка. Прак-
тикувайте йога.
10-и ЛД – 12.06 (от 15.21 ч.) Не планирай-

те нищо важно. Изкъпете се с гореща 
вода. Медитирайте.
11-и ЛД – 13.06 (от 16.24 ч.) Много мощен 
ден. Активира се вселенската жизнена 
енергия кундалини. Добре е да прочисти-
те организма си. Внимавайте с режещи
инструменти.
12-и ЛД – 14.06 (от 17.28 ч.) Дава се ми-
лостиня. Молитвите се чуват. Подхо-
дящ е за взимане на важни решения.
13-и ЛД – 15.06 (от 18.32 ч.) Ден за ак-
тивни контакти, работа с информация 
и учене. Сами си пригответе и изпече-
те хляба. Не преяждайте.
14-и ЛД – 16.06 (от 19.35 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. Про-
чистете организма си.

15-и ЛД – 17.06 (от 20.33 ч.) Сънищата са 
верни и важат за месец напред. Лош
ден за секс. Сатанински ден, у нас се 
пробуждат зли изкушения. Проявете ас-
кетизъм.
16-и ЛД – 18.06 (от 21.16 ч.) Ден за по-
стигане на вътрешна хармония. Старай-
те се да вършите само добри дела.
17-и ЛД – 19.06 (от 22.10 ч.) Подходящ е
за удоволствия, общуване и физически 
натоварвания. И за брак по любов.
18-и ЛД – 20.06 (от 22.47 ч.) Изгонете ло-
шите мисли. Прочистете стомашно-
чревния тракт – ден за гладуване.
19-и ЛД – 21.06 (от 23.18 ч.) Запалете по-
вече свещи у дома, направете анализ на
постъпките си. Ще успеете да се от-
ървете от чуждото влияние.
20-и ЛД – 22.06 (от 23.44 ч.) Получават се 
духовни знания и прозрения. Не проявя-

вайте гордост!
21-ви ЛД – 24.06 (от 0.06 ч.) Много акти-
вен, творчески ден. Отличен е за започ-
ване на нова работа, спортуване и пъ-
тешествия.
22-ри ЛД – 25.06 (от 0.27 ч.) Ден на мъд-
ростта. Предайте на другиго своите 
знания. Посетете астролог.
23-ти ЛД – 26.06 (от 0.48 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 – 27.06 (от 1.10 ч.) Активен,
творчески ден. Използвайте го за ук-
репване на духа и тялото. Ден за нов
строеж.
25-и ЛД – 28.06 (от 1.35 ч.) Всичко на 
този ден става с лекота, с вътрешен 
порив. Спонтанно могат да се появят
телепатия и ясновидство. Днес не бър-
зайте!
26-и ЛД – 29.06 (от 2.04 ч.) Въздържай-
те се от активна дейност и постете. 
Пестете си енергията и мълчете.
27-и ЛД – 1.06 (от 1.20 ч.), както и 30.06 

(от 2.42 ч.) Дни за прекратяване на кон-
такти с лоши хора. Почивайте и меди-
тирайте. Ще имате прозрения.
28-и ЛД – 2.06 (от 4.09 ч.) Ден за покуп-
ка на жилище или началото на ремонт. 
Сънищата са верни.
29-и ЛД – 3.06 (от 4.53 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 23 юни е пропусната по астро-
номически причини! Не е грешка!

Рубриката „Луната съветва“ подготви МИШЕЛ

Лунните дни са с променлива дължина, която е различна от възприетото денонощие (24 часа). Лунният ден започва с изгрева на Луна-
та. Само първият лунен ден започва от новолуние и завършва с първия изгрев на Луната. Лунният месец може да бъде от 29 или от 30 
дни. Понякога разликата в продължителността на първия и последния лунен ден варира от по няколко минути до цяло денонощие.
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ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯТА НАВЪПЛЪЩЕНИЯТМеркурий
Апътешествие от 

миналата година 
продължава. „Из-

черпахме“ лунните зодиакални 
превъплъщения. Сега в продъл-
жение на 12 месеца ще спрем 
вниманието си на планетата 
Меркурий и нейните различни 
тълкувания в зависимост от 
разположението є в 12-те зо-
диакални 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 харак-
теристиките на човешкия ум,
за начина на мислене, за начина
на възприемане и асимилиранеане
на знанията и за уменията нана

стрологичното ни 
в

„ХЕРМЕС, ТИ, КОЙТО ПРЕД ВСИИЧКИИИИ 
ДРУГИ БОГОВЕ СИ НАЙ-ЛЮБИМИИЯТТТТ 
ПРИДРУЖИТЕЛ НА ЧОВЕКА…“

„ИЛЛИИАИАИАДАДАДА““
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общуване. Меркурий отговаря общ
за всички комуникативни уме-за
ния – говорене, писане, пеене, 
както и за обмена на идеи и 
информация. В зависимост от 
знака, в който се намира, той 
показва какви дарби и талан-
ти притежава човекът със 
съответния хороскоп. Както 
и по какъв начин този човек 
установява 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 ДЕВА
Ако имате такова разполо-

жение на Меркурий във ваша-
та рождена астрокарта, то 
вие сте критични, аналитич-
ни и практични. Вашата ми-
съл е хладна, логична и без-
пристрастна. Вашата клю-
чова дума е методичност! 
�Преценката ви е обективна, 

умът ви класифицира и отбе-
лязва всички идеи и ги склади-
ра да са готови за използване, 

когато необходимо.

� ПРОЯВЯВАТЕ ИНТЕРЕС КЪМ ЛИ-
ТЕРАТУРАТА И ИМАТЕ СКЛОННОСТ 
КЪМ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. ОТ ВАС 
МОЖЕ ДА ИЗЛЕЗЕ ОТЛИЧЕН УЧЕН.

�Възможно е да се интере-
сувате и от медицина, хигие-
на, математика и въобще от
всички дейности, които пред-
полагат задълбочаване в детай-
лите. Знаете как да превърне-
те знанието в материална из-
года. � Често обаче проявя-
вате нетърпимост към онези,
които са с по-нисък интелект
от вашия. Или пък сте твър-
де скептични.

РАЗУМНО Е СЪЩО ДА СЕ БОРИТЕ 
СРЕЩУ СКЛОННОСТТА СИ ДА ПРАВИ-
ТЕ БЪРЗИ И КАТЕГОРИЧНИ КЛАСИ-
ФИКАЦИИ НА ВСИЧКО, КОЕТО ВИ ЗА-
ОБИКАЛЯ.

�Обичате да проучвате и
най-малките детайли. �Крас-
норечиви сте – и устно, и 
писмено. �Вие сте прагма-
тици и обикновено си създа-
вате специални навици, както
и технически опит и умения 
в някаква практическа област
на живота. По принцип нау-
ката, идеите и теориите не
ви интересуват много, а само
ако ви носят някаква реално 
осезаема практична полза.

�СКЛОННИ СТЕ ДА АНАЛИЗИРАТЕ, 
ИЗМЕРВАТЕ, ПОДРЕЖДАТЕ ВСИЧКО И 
ВСИЧКИ ДО НАЙ-МАЛКИТЕ ДЕТАЙЛИ, 
БЕЗ ДА ГУБИТЕ ПРИ ТОВА НЕЗАБЕЛЕ-
ЖИМИТЕ ОТТЕНЪЦИ В УСЕЩАНИЯТА 
И СМИСЪЛА НА ЦЯЛОТО.

Вашата сила е в точното ми-
слене, в акуратната изработ-
ка и в пълното овладяване на
занаята. �Ако работата, из-
вършвана от хората, с които
заедно се трудите, не отгова-
ря на високите ви критерии,
вие се настройвате критич-

но и към работата, и към хо-
рата. �Притежавате голямо
благоразумие и сте много уме-
ли в изкуството на логиката.
Вашата сила е в анализа.

�СЪУМЯВАТЕ ДА ОТКРИЕТЕ 
ЦЕЛОСТТА В ДЕТАЙЛИТЕ, ЗАТОВА ОТ 
ВАС ИЗЛИЗАТ СЪЩО ОТЛИЧНИ ХУ-
ДОЖНИЦИ, ПИСАТЕЛИ, КУЛИНАРИ, 
ЛЕЧИТЕЛИ, СЧЕТОВОДИТЕЛИ И КОМ-
ПЮТЪРНИ СПЕЦИАЛИСТИ.

�Здравето и усъвършенства-
нето на тялото представля-
ват голям интерес за вас. Най-
вероятно притежавате забеле-
жителна библиотека, пълна с
книги за здравословен начин на
живот, за градинарство, обза-
веждане и кулинария! �Мисли-
те ви са заети с дълга и слу-
женето и са насочени към ра-
ботата и отговорността.

ТОВА, КОЕТО МОЖЕ ДА ПОПРЕЧИ НА 
ПРЕЦИЗНАТА ВИ РАБОТА, Е ДА ЗА-
БУКСУВАТЕ ПРИ РАЗЛИЧАВАНЕТО НА 
ВАЖНИТЕ ОТ МАЛОВАЖНИТЕ ПОД-
РОБНОСТИ.

Не се старайте да бъдете
чак толкова безукорни, за да
живеете по-спокойно. �Вие
учите и възприемате нови
знания най-добре в подредена
среда, когато разполагате с
всички факти, класифицирани
по логичен начин. Имате по-
требност да обработвате и
асимилирате информацията. 

�ЧЕСТО ВИ УКОРЯВАТ, ЧЕ ПЪРВИ 
ЗАБЕЛЯЗВАТЕ „НАПУКВАНЕТО НА ТА-
ВАНА“, НО НЕ ОБРЪЩАЙТЕ ВНИМА-
НИЕ НА ТЕЗИ УКОРИ. ТОЧНО В ТАЗИ 
НАБЛЮДАТЕЛНОСТ СЕ КРИЕ ВАШИ-
ЯТ ЧАР!

АЛГОРИТЪМ 
ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ 

НА ЧОВЕК С МЕРКУРИЙ 
В ДЕВА 

�Представя себе си като ана-

литичен, начетен, улавящ за-
кономерностите и логичните
връзки компетентен събеседник.
�Изразява се мотивирано, по-

зовава се на примери, прави
точен анализ и разбор на даде-
на ситуация, прекалено е земен
и не притежава склонност да
преувеличава или да изкривя-
ва информацията. �Скромен
е, не бърза да се налага и да
търси сцена или трибуна за
изява. Умерен е и е сигурен в
знанията и уменията си. Ни-
кога не говори за това, което
не е научил до съвършенство,
не го е разбрал и не го е об-
мислил. Първо, информацията
или знанието трябва да „от-
лежат“ в главата му, да ста-
нат „негови“, и чак тогава
този човек се решава да се
изкаже компетентно по даден
въпрос. �В действителност
такъв човек е доста притес-
нителен и нервен, но умее да
прикрие това. Нервността
остава вътре в него. Прека-
лено рядко бихте го видели
да изпуска от контрол своя-
та неувереност, която винаги
дреме дълбоко в него и не му
дава покой. �Обича да бъде
изслушван, да има адекват-
ни и стойностни събеседни-
ци насреща си, които споде-
лят неговото мнение и мисли.
�Умее да чува и да прие-

ма чуждо мнение, особено от
тези, които са по-запознати
от него по даден въпрос. Ува-
жава авторитетите и умее
толерантно да се съобразява
с тях. �Умее да „води“ раз-
говора смислено и аргументи-
рано, дори да бива прекъснат
или апострофиран. С достойн-
ство приема това и успява да
продължи тона на смисления
разговор или дискусия. 

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:
„Папагалът на Флобер“. Сарацин. Алтум. „Те“. Атрей. Кента. Ибсен (Хенрик). Итака. Врана. Етна. ОФИ. Акт. Азиди. Ди. Раев (Ганчо). Надежда. Плазма. Пет. Лан. 

Алабак. Рубеж. Имаго. Рутил. Икар. Жар. „Не“. Цена. Алов (Александър). Ес. Раб. Апте (Хари). Инара. Напад. Тотем. Джаул. Ро. Гибел. Пепел. Лъмет (Сидни). Тацит. 

Бутер. Хасе. Бои. Морал. ЗИС. Кал. Кръпка. Италия. „То“.

ОТВЕСНО:
Мастиф. „Лаура“. Приток. Партида. Бурат. Баир. „Мареа“. Излет. Летец. Гайка. Мажино. Олимп. Кац (Сигизмунд). Акран. Левит. Ток. Лик. ТА. НЕП. Ра. Кънев (Вел-

ко). Амеба. Нрав. Пули. Анатаз. Адет. Аланин. Жлеза. Юфт. Адапа. Сцена. Рил. Луи. „Иде ли“. Есаул. Си. Бомбе. Етамин. Плъх. Стаж. Бакара. Мак. Кетен. Драга. Ад-

ресат. „Рената“. Кораб. „Отело“.

Бела, брой 6 (124), 2008144
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