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Дразни ви телефонът?
Нормално. Той е уред, който се асоциира с работа.

А на вас нали не ви се работи. Тогава го изключвай-

те поне за през уикенда. В понеделник сутринта раз-

гледайте списъка с обажданията и отговорете на най-

неотложните. Така хем работата ще е свършена, хем за

два дни ще сте си починали от стряскащите позвънявания. 

Бела календарБела календарБела календар

през юли La vita ѓ bella
Юли предразполага към мързелуване, забавления и... Абе, хич не ви се работи, нали?
И на нас. Но няма как. Лято е, а ние все още сме в града и се трудим с отвращение. 
Обаче във всяка работа може да се открие по нещо приятно. Дори и да го няма.

Когато гримирането 
стане досадно
Американките хич даже и не си пра-

вят труда да се гримират. Но вие 

не взимайте пример от тях. Защо-

то европейците все още държат на

поддържаните жени! Ако полагане-

то на грим ви е дотежало, експери-

ментирайте с нови гримове за удо-

волствие. Зеленото например отива 

на почти всички дами. И е модерно

в момента. Изберете вашия нюанс.

Имате работа на… покрива
Ако се налага да доработвате нещо вкъщи през уикенда, съче-

тайте полезното с приятното. Вземете си лаптопа и право на

покрива. Не е задължително да сте по бански, за да почувства-

те милувките на вятъра и целувките на слънцето. Но не прека-

лявайте с престоя, ако е голяма жега. Да не ви заболи глава.

По-ефирно 
работно 
облекло
И без това шефът ви е в

отпуска и няма да ви мъм-

ри, че сте дошли с по-фри-

волна прозрачна и широ-

ка рокля на работа. Ако 

не е в отпуска обаче, ви 

съветваме да се облича-

те така само в петъци-

те. Поне тогава няма да 

усещате жегата. Все е

нещо. През другото вре-

ме разчитайте на клима-

тика, но не го усилвайте

много, за да не ви се схва-

не вратът.

След голямото чистене – шоколад
Като свършите с почистването на дома, задължително

се наградете. За 1 час чистене сте стопили около 550

кал, които сега можете да „наваксате“ спокойно с един

голяяям шоколад. Но само ако здравата сте чистили!

Бела, брой 7 (125), 20084
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ЗА КАКВО 
СА приятелките
С

рррррррр
кку

рр
ннея!) и споделяне, много споделяне. По-и с

рр
ннякога споделянето пък е гарнирано с 
много сълзи, истерични сълзи, от ко-много сълзи, истерични сълзи, от ко-
ито чак ти присяда хапката. На при-
ятелката ти – също. Изглежда, че
по неволя сме „заплюли“ времето за
хранене, и по-точно времето за вече-
ря (по възможност извън вкъщи, че е
по-социално), като време за приятел-
ки и за приятелство. Само то обаче
не стига, за да се обградим с верни
хора, на които да разчитаме задълго
– да ни носят лимони, когато сме бо-
лни, да гледат котката и да поливат
цветята, когато сме на почивка, и да
ни дават заеми, когато сме останали
с 20 лева в портмонето...
Обилните вечери (пък било то по-

някога и обилно полети с женски съл-
зи) приятелки не правят. Според Окс-
фордския речник „приятел“ е „човек,
свързан с друг човек с взаимна добро-
желателност и близост“. Значи по де-
финиция приятелите са хора, които
просто взаимно се харесват и изпит-
ват удоволствие да вършат определе-
ни неща заедно. Но не само да консу-
мират и да си бъбрят. 
Спекулация е, че забързаният делник

краде от времето ни за заедности с
приятелите. Човек винаги намира вре-

лл
телската близост е много по лесна за 
разрушаване, защото тя за разлика от 
р р р ц рбрака не се прекратява с церемониал-
ната тромавост на бракоразводното 
дело. А отлика от роднинските връзки 
е доброволен избор. Роднините не си ги 
избираме, колкото и да ни се иска, но 
понякога си ги правим приятели.
Ясно е, че няма ясни правила кои 

могат да ни бъдат приятели и как-
во точно приятелите трябва да пра-
вят заедно. Но е повече от ясно, че 
присъствието на тази заедност е за-
дължително, ако говорим за приятел-
ство. И според мен е изключено тя 
да се изразява само в солидарно плю-
скане, мрънкане и реване. Да, на най-
добрата приятелка трябва да можем 
да се обадим и в два часа през нощта, 
без угризения, че ще нарушим здраво-
словния є сън с тревогите и безсън-
ните си проблеми. Но и с тази приви-
легия не бива да злоупотребяваме, ако 
държим на трайната близост, а не на 
приятелството „на маса“.
Приятелската близост не е само функ-

ция на взаимното харесване и използ-
ване, а предполага съвместни действия 
по интереси – ходене на театър, кино 
и фитнес. Както и размяна на взаимни 
услуги, някои от които не чак толко-

близост не е функция и само на вза
имното потупване по рамото и на по-
щр цощряването на самооценката с взаим-
ни комплименти. Тя, както и любовта,
изисква понякога хората да се скарат,
за да стигнат до истината. И на кого,
ако не на най-добрата си приятелка би
позволила да те разкритикува приятел-
ски? Приятелската близост не е функ-
ция на плюскането, а по-скоро на ба-
лансираното диетично хранене, което
изисква мисъл и бдение. Приятелките
може и да са като козуначени кифлич-
ки в ранно утро, като пилешка супа в
зимен ден, като препечена пържола след
тридневна диета, но с тези калории не
бива да се прекалява. 
Но къде точно минава границата на

злоупотребата? Колко точно килогра-
ма от тъгата и ядовете си можем да
прехвърлим на приятелките си, така
че да не ги удавим в енергийния си
вампиризъм? Колко точно споделяне
от онова, истеричното, могат да по-
несат те? Всичко е като в диетата
– брой калориите и внимавай! И на-
мали приятелските вечери за сметка
на приятелския фитнес. Може и да е
фитнес само за мозъка – пак ще е по-
здравословен от плюскането.

Мариана ЯНЕВА
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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

Откакто се пръсна Пеневата чета, България вече не 
е футболна монархия и мъжете спряха да гледат фут-
бол, откакто започнаха да се епилират. Случи се пър-
венство по първенство, косъмче по косъмче, точно по 
законите за поддръжка на епилираните повърхности, 
постепенно, но упорито и методично. Причини за това 
са неудачите в родния футбол, корупцията в клубове-
те, слабото вътрешно първенство и фактът, че все 
по-трудно се класираме на големи шампионати. БНТ 
също има своя принос, защото и тя се епилира, „осво-
боди се“ от Евро 2008. Стисна очи от болка (досущ 
като при обезкосмяване за пръв път) и излъчванията 
от Европейското отидоха при „Диема“. УЕФА вина-
ги е продавала правата за футболните първенства на 
медии с ефирно излъчване и 100% покритие на пазара. 
Досега. Новата схема създаде известни проблеми само 
на косматите мъжаги от село, които нямат кабелна 
телевизия и не можаха да гледат европейското. Какво 
можеха да направят те, освен да станат граждани, да 
си пуснат кабелна и да започнат да се епилират. Тога-
ва пък нямаше да им се гледа вече футбол. 
Иначе тази българска работа беше хубава, защото 

„Диема“ излъчи мачовете много по-пълноценно. Не мах-
ше картината веднага след последния съдийски сигнал, 
за да даде старт на някаква нейна си, умопомрачител-
на късна музикална програма. Освен коментарите върху 
играта на отборите и головете „Диема“ ни даде въз-
можност да гледаме как фенки от първите редове на 
трибуните взимат автографи и целуват по потните 
вратове любимците си след края на мачовете. Казано 
по женски, „Диема“ гримира и представи първенство-
то много привлекателно. Грижите за външността не 
са осъдителни и затова метросексуалната вълна, коя-
то яхнаха много представители на мъжкия пол, не при-
тесни жените. Още повече че неин капитан беше точ-
но един футболист – Дейвид Бекъм. Мъжката еманци-
пация от футбола също не би била толкова страшна, 
ако не съвпадаше с драмата на много жени, които не 
могат да си намерят истински мъже. 
Защо футболните първенства напоследък не пълнят 

душите на мъжете както преди? Защо този факт 
пронизва жените с все по-голяма сила и защо пък да е 
вярно, че футболът е критерий за мъжественост? 

В опит да отговорят на всички тези въпроси жени-
те не започнаха да гледат мачове, но започнаха да злоу-
потребяват с бира и вайкане, че мъжете са педерасти, 
че удобният им крак вече не е десният, а левият, ка-
зано на футболен език. Отново на футболен език, това 
означава, че дамите от доста време непрекъснато са в 
засада, когато решат да вкарат победен гол на само-
тата. Едни от най-тъжните сцени по време на Евро 
2008 бяха тези на сами жени, които пият бира във ви-
енска сладкарница, и мъже, които си поръчват торти 
на същото място по време на най-интересните мачове. 
Заради мъжете и жените се отдалечиха от пола си и 
заприличахме на онези пластмасови плодове и зеленчуци, 
които купуваме извън сезона. Доматите, които имат 
вкус, различен от този на футболна топка, са кът, 
също както и мъжете, които са мъже по новата жен-
ска футболна теория. Трудно ми е пред голяма аудито-
рия и с абсолютна убеденост да заявя, че всеки мъж, 
който не гледа футбол, е обратен, но със сигурност не 
е истински принц, а е някакъв декоративен.  
А и принцът, дори на бял кон, си е принц. Царят си 

е цар. Ето защо с характеристиките на по-висшесто-
ящия трябва да се съобразява по-низшият. Освен по 
вас вашият принц трябва да си пада и по Цар Фут-
бол. Вече поне знаете къде и кога можете да ги срещ-
нете и двамата. Фиестата в Швейцария и Австрия 
раздели мъжете на такива, които гледат футбол, и 
такива, които не гледат. Тя разби и мита, че жени-
те са онеправдани, защото трябва да дробят салата 
след салата. Мачовете се гледаха на големи екрани по 
кръчми и квартални кафенета. От тук насетне само 
да чуете, че има мач, хуквайте навън и търсете го-
леми екрани, които излъчват футбол, защото мъжете, 
които предпочитат спортове, в които няма реклама 
(тенис на маса), са мъже, в които също няма реклама 
(тези, които ползват градския транспорт). 
На жените не им трябва да разбират от футбол, за 

да разбират от мъже, стига им само интуитивно да 
усещат, че у всеки мъж, когото срещат, дреме един 
истински запалянко, разбирай лошо момче, каквито на 
нас ни харесват много. А това се проверява чрез Цар 
Футбол. Ако се ядосва, вика, псува, може и да не е 
точно Принц, но е мъж...

Мирослава ИВАНОВАМирослава ИВАНОВА

ЦАР ФУТБОЛ 
И ПРИНЦЪТ2008 : 0
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Дигитални двойкиДигитални двойкиДигитални двойки

В
сички мразим будилниците. Те сякаш ни вадят от кръгоо-сякаш

врата на природата, за да ни превърнат в елемент от ци-т циевърн

кличността на деня. Събират целия  чар и динамика наия ч

живота в дванадесет удара. Часовникът с всички негови пре-

димства, свързани с организацията и точността превръща жи-

вота на човека от природен феномен в робство. Ние сме роби

на времето, роби на минутите, роби на точността, която самито, ро

сме създали. Представете си какво би било обществото, тако-ли. Предст

ва, каквото го познаваме без часовника?познаваме

Всеки негов удар отеква над забързаните градски улици като теква

спазъм на световната икономическа, социална и дори морална 

надпревара. Днес часовникът не просто отмерва „разстояние-

то“ между изгрева и залеза, той придава ритъм на всеки личен

жизнен цикъл. Той е силата, която ни вади от природния безкрай

и ни вкарва в тясната, но неуморна кутия на обществения ме-

ханизъм. Вашият личен живот може да се побере в 24-те часа,

които преброява така неуморно личният ви часовник.които преброява така

Раждането, тъмното начало на вашия живот, 0.00 часът. В

3.00 ч. вече сте дете, което си играе във все още неясния свят 

и казва „мама“. В 6.00 ч., началото на деня, сте човек с мечти 

и фантазии в зората на съществуването си. В 9.00 ч. сте из-

пълнени с енергия и амбиции, готови сте да се борите за всич-

ко. В 12.00 ч. попадате в „тясната кутия“ и тук започват първи-

те напрегнати моменти от живота. В 15.00 ч. вие все още сте

млад и бодър човек, който се бори с тъмнината на обществения 

механизъм. В 18.00 ч. вие сте родител на едно хубаво дете, кое-

то обичате безкрайно и именно тази любов ви връща в усеща-

нето за 6.00 ч. сутринта. В 21.00 ч. вие сте дядо или баба, които

премислят стойността на собственото си съществуване. В 

0.00 ч. вашето кратко, но пълноценно или не толкова пълноценно

съществуване, било то бурно или заспало, богато или бедно, ре-

волюционно или лакейско, продуктивно или лумпенизирано, какво-акво

то и да е, остава в историята.

След вас остават счупени очила, неизписано мастило, недоизка-изка

зани думи, пролети сълзи и вашите дела.

Всеки, който вярва в тази мрачна теория за часовника, е щаст-аст

лив, че е прозрял трагедията на обществената надпревара и 

това го прави нещастен песимист!
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Страницата подготвиха Анита ДИМИТРОВА и Теодора СТАНКОВА

Въпреки твърденията, че чилаут дух 
се усеща още в класическите твор-
би на Ерик Сати и Дебюси, музиката, 
която носи особения вкус на изтощи-
телно горещи дни, соления полъх на 
морето и настроението на коктейл 
с черешка, дължим на Хосе Падиля – 
легендарния диджей на залеза, стопа-
нин на Cafe Del Mar в Сан Антонио, r

на острова на забавленията Ибиса.
Барът отваря врати през 1978 г. 

Но световната му слава идва заед-
но с Падиля, който застава зад ди-
джей пулта в началото на 90-те и 
пръв смесва електронен амбиънт с 

етноелементи. Сред изтощените от
целонощни партита рейвъри Падиля
става знаменит със сетовете си по
залез – лежерно съчетание от музи-
ка, слънце и блаженство. Те намират
място в албумите Cafe Del Mar, по
един всяко лято. Така се ражда чила-
утът (от chill out – охлаждам).t

Хосе Падиля сдава караула в „Кафе
дел мар“ през 1999 г. Оттогава музи-
ката с тази марка е подчертано ко-
мерсиална, а стотици диджеи и про-
дуценти експлоатират печелившата
формула. Чилаутът не само озвучава
всички плажни барове по света и у

нас, но е и официална музикална по-
литика на цял тв канал – създадения
през 1997 г. fTV.VV

Независимо дали отпуската и море-
то са още далечен мираж, или чете-
те този брой с кампари ориндж на
плажа – няма по-подходящ саундтрак
от чилаута за този сезон.

Бебешките пелени идват
от римско време и били из-
ползвани в Европа до края
на осемнадесети век. Бебе-
тата били увивани като
мумии, понякога дори ги за-
вързвали към дъска или сла-
мени дюшеци.
Защо го правели? Ами на-

пример защото смятали, че
бебето може да си издере
очите до смърт. Или че
краката и ръцете му мо-

гат да се разкривят. Или
че от мятане главата му
може да се откъсне. Да,
хората наистина вярвали в
тези глупости. Затова уви-
вали бебетата като пашку-
ли поне през първите месе-
ци, а понякога дори в про-
дължение на цяла година.
Днес за радост всички ро-
дители използват памперси.
Пелените останаха в мина-
лото. Май завинаги.

В к в С

Chill-out, саундтракът на лятото

Бебешките пелени идват гат да се разкрив

Историята на пелените

Често се случва някои хора да сти-
гат до крайност в модните си увле-
чения. Като 39-годишната Лесли Но-
въл от Уелс, която починала от от-
равяне на кръвта при 118-ия си пи-
ърсинг. Коментирайки нейния случай,

лекарите припомнят, че пиърсин-
гът е рана все пак. Тези рани
могат да кървят, да хванат
коричка или да се инфекти-

рат, ако не се грижим правил-
но за тях.
Една жена замалко не умряла, кога-

то езикът є се надул (като реакция
след пиърсинг) и едва не я задушил.
А пък един мъж така разранил уста-
та и венците си, че се наложило да
му присаждат кожа. Но да знаете, че

историята за младежа, който се из-
пържил, защото металното кабарче
на езика му изиграло роля на гръмо-
отвод, е пълна измислица. 
Декорирането на тялото с пиър-

синг, татуировки и белези датира от
векове и е използвано в различни пле-
мена във всички краища на света.
Когато първите пънкари се появили
с пробити носове и безопасни игли в
ушите, това било нещо ново и шоки-
ращо. Днес, след повече от 25 годи-
ни, пиърсингите не впечатляват ни-
кого. Кабарчета, халки и други укра-
шения в ушите, носовете, веждите
и пъпчетата са нещо обикновено. Те
вече не са форма на протест, а мо-
ден аксесоар.

Пиърсинг до смърт
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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.

011



МодаМодаМода

ГРАДСКО И СЕКСИ

КАРИ, ШАРЛЪТ, МИРАНДА И САМАНТА СЕ ВЪРНАХА – 

НЕ САМО НА ЕКРАНА, НО И В ГАРДЕРОБА НИ.

ЕТО КАКВИ МОДНИ ТЕНДЕНЦИИ ЗАДАДОХА ЛЮБИМИТЕ НИ 

ГЕРОИНИ ЗА ГОРЕЩИЯ СЕЗОН.

ОБЕМИ И ПРАВИ ЛИНИИ

От ляво на дясно:  Къса права рокля в цвят шампанско, с дис-
кретна платка в стила на 60-те, черни сандали с каишки през
глезена и очила с широки рамки.  Раирана риза (черно-бяло
райе) с къси буфан ръкави и бял пластрон, вталена жилетка с
маскюлин излъчване и прав бял панталон – тип цигара. Санда-
лите в люляков цвят са екстравагантно допълнение към тоа-
лета.  Балон рокля в цвят пепел от рози, с висока талия (в
стил ампир) и V-образно деколте. Светлокафявият широк ко-
лан с кръгла катарама и златистите сандали слагат златната
точка на този аутфит.  В стил Саманта: втален блейзер в
цвят фуксия, с перлени копчета върху лилава сатенирана рокля
с обем в долната част и колан панделка. Сандалите – също в
цвят фуксия, на високи токчета.ксия, на висок

ЛЯТНО МАНТО 
с флорални щампи, 3/4 ръка-

ви и окръглена вратна извивка
(без яка), декорирано с тюл и
разноцветни камъчета. „Зако-о
нът за обема“ е спазен и прии
връхните дрехи – по-тесни в
горната част и по-широки в

долнатаа.

„ЦЪФНАЛА“ 
РОКЛЯ

 Яркоцветни фло-
рални едри щампи 
върху бял фон – 
това е водещата 
тенденция за лет-
ните рокли. Чан-
тата може да е 
по-незабележима,
както в случая – 
бежова, но може и
да е яркочервена, да
ркожълта или яр-яр
ооранжева.ко  Топ
т цикламен сатен от
намачкана опти-с 

ка в комбинация с ка
„основния“ за ля-
тото бял прав
панталон „цигара“.

„РАЗНОЦВЕТНА“ КАФЕ-ПАУЗА

 лош рокля на бели точки в стила наЧерна кл
омбинация с червени сандали на високи50-те в ко

токчета. Модерни за през това лято цветове сатокчета. М
доматено червеното, черното (то си е класика) и
яркозеленото. Спокойно можете да седнете на обяд
с приятелки и да си поговорите модерно за мъже,
ако сте облечени в малка черна рокля със спагети
презрамки, червена права рокля с буфан ръкави илили
пък в искрящо зелена блуза с дълбоко деколте.
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АКЦЕНТИ

ЦВЕТНИ ОБУВККИИИ И ИИИ И И И 
Естествено, вссяяяяяяяяяяяккккка ка кккаккак

жена трябва дада иииииимаиимаимаимаааиимаимаииииииииииии  

поне един чифтт т клаклакклалаклак аалалл -

сически черни ооооооооооооообувбувбуббу -

ки. Но за товаа лллялятлятляттлятятляятлляятлятллляттятлятлялятлятлятлятлятллятятялл о о

е добре да се „„вввввъовъовъъоъовввввввв оввв --

ръжите“ с понене двдввввдвавдвавдвававввавввваа  

чифта в ярки ммоод-д-д-

ни цветове – ороран-н-

жево, синьо, люлякяко-о-

во, зелено и злат-

но, задължително

златно!

МОДНАТТТТТТТТТТТТТТТТА ЧА ЧА ЧА ЧА ЧА ЧА ЧА ЧА ЧА ЧЧА ЧА ЧА ЧЧЧА ЧАНТАНТАНТАНТАНТАНТАНТАНТАНТАНТАНТАНТАНТАНТАНАНАНТН ААААААААААААААААТ  От От От От ОтОт ОтОт ОтОтОтОт ОтОтООтОтОтделделделделделделделделделделелелделелелеллделделеелелеллделееллелелделдее етеетеетеетеетеетеетеететеететеетеетеетеететеетееттетееететттттт  п   пп пп по попопо пп п ппппппп вечччче вееееееееее е еее реме не на ттърсърсеененнненененн ------

то на ноововововововововвввововововоовооова ча ча ча ча ча ча ча ча ча ча ча ча а а аа антантантантантантантантантанттанттантантаан а. а. а. аа. а. а.а. а. а. а. а. аа. ТозТозТозТозТозТозТозТозТоТозТозТозТозТозТозТозТоТоззТо и ви ви ви ви ви ви ви ви ви ви ви ви ви ви вви вви ви ажажеажеажеажеажеажеажеажеажеажеажеажеажеажееажежажеажеажежеженнннннн анннннннннн ксесеееесеесесесесесесссс сссосооооооаоооаоооосо р ер  в в съсъстояниение о

както да а аа аа а ааа а а а ааа приприприприприпрприприприприприприприприррридаддаддаддаддаддаддаддаддаддаддаддаддаддададдадддаадад е че че че че че че че че че че че че че че чче ччччар ар ар ар ар ар арар ар арар ар р ар арарараарар ра на на на на на на на нанана наанананнаннанан вънвънвънвънвънвъвънвънвънвънннвънвънввънънннвънвъънншшнишшнииииииииияяяя я я ввяяяяяя виии  вви ввид,ид  така ка и ди да ра рразазазаз-аз-з-азз-азазааа

вали общщощощощощощощощощощощощщощщ тототото тото тотттотооо ввввпевпевпевпепевпепвпевпевпеввпечатчатчатчатчататчатчатчатчатчатчатчатта ленленленленленлелл иеиееие и ззза ззззззз вааваасаасваавасаасаавасвв . П. ПППППП. рррррраававараарааарарарра илаи та а за за избизбороррраааррр  є є щ

са просттититититии: м: м: м: м: м: мм жожеожеожеожеожеожеожетететететете те и ди ди ди ди ди да на на на на на на еее яееееее  ссъсъсъсъсъъъссъссссъъсъссъчетчечечетттттттч тч ааааавававваваававваавв те те по по цвяцвят ст с дддрррдд е-е-ет

хите и ддругите аксесоариариии, н, н, н, нннннннннннннннооооо о ззззоооооооооо адаадъадъъъъъъъъад лжилжижжжииллжиллжиилжижиилжителтелно но трятрябвабва д дддаадададд дддддддддд  я  я я д

съчетаете по стил. Чанта със спортно излъчване никак
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НОНЕПРЕТЕНЦИОЗНИИ,И,И  
СТИЛНИ гоМожете ддддаа 

ан-постигнете с XXLL L ччча

ест-та от плетена есттетете

лат-вена кожа, римски ззлл

 об-ни сандали и бежоввваа

кля.емнемнемнемнемнеммнемемем а „кукленска“ рококк

ХАЙДЕ НА КИНО В 18.00 Ч.!
 Дълга до коленете рокля с обем в долната

част в жълто-черна „геометрия“ в съчетание
със златни сандали на високи токчета и мал-
ка черна лачена чанта.  Вталено жълто сако
с 3/4 ръкави и тесен „вграден“ колан от плат
в ансамбъл с жълта балон пола с басти. Чан-
тата може и да е яркочервена, независимо че
обувките са черни.  Морскосиня рокля с гео-
метрични и флорални щампи в комбинация с...
морско зелени обувки с френски палец, хиперви-
соки токчета и малка платформа отпред.
С тези тоалети след киното можете директ-
но да отидете на парти.

БЯЛА РОКЛЯ 
НА ЧЕРНИ ТОЧКИ

с дължина до коляното в стил 
ампир. Ако е по-хладно, можете
да я комбинирате с цикламено
болеро от кашмир в кройка „пре-

“гърни ме“.

ПАМУК & КОПРИНА

С този тоалет можете да се 
появите и в офиса. Наситено 
лилавата копринена блуза с ши-
роки реглан ръкави и ефектни 
набори на талията е асамблира-
на перфектно с памучен широк 
екрю панталон. Аксесоарите – 
кафява чанта с ресни и кафяв 
кожен колан. 
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В
ши
дът“ Кари ни инспирира с 81 то-
алета, сътворени от звездната
стилистка Патриция Фийлд. Но

още в тв сериите Сара Джесика Пар-
кър се превърна в ходещ навигатор за
стил. Марките, чиито дрехи и аксе-
соари тя разхождаше пред камерата
– като Manolo Blahnik иk Heatherette, – 

се прочуха по цял свят благодарение
на Фийлд. Затова хич не е чудно, че
най-големите модни къщи са се над-
преварвали да обличат Кари, Миран-
да, Саманта и Шарлът в новия филм
„Сексът и градът“. 
Но коя е тайната на задаващия тен-

денции аутфит на Кари? Ето ги и
четирите най-важни стъпки, които
трябва да направите, ако искате да
заприличате поне малко на иконата на
модерността Кари Брадшоу.

1. ПОВЯРВАЙТЕ СИ! 
Първата и най-важна крачка е пра-

вилната нагласа. Която включва ос-
ъзнато желание и кураж за изпробва-
не на комбинации, които на първо че-
тене са ви се сторили шантави. Ва-
жно е обаче и да се чувствате добре
в тоалетите, които сте се осмелили
да пробвате. Само така ще откриете
своя индивидуален стил, защото точно
той е онова, което прави Кари Брад-

д р
с цветни акценти – например жълти 
обувки, някой по-странен шал, една по-
арт чанта или една сладка шапка.

2. БЪДЕТЕ КРЕАТИВНИ 
Лека-полека ще усетите, че става-

те все по-сигурни в комбинирането на 
по-смели дрехи. Заложете на комбина-
ции, които освен вас никой не при-
тежава. Поровете се в гардероба на 
майка си (но онзи, на тавана, от вре-
мето, когато тя е била млада) или 
влезте в някой Second Hand магазин и d

потърсете стари, но стилни дрехи. 
Винтиджът днес е по-актуален от 
всякога. Номерът е винтидж дрехите 
да комбинирате с такива по последна 
мода. Например винтидж рокля с мо-
дерна оранжева чанта и фешън санда-
ли или обратното. 

3. ПАЗАРУВАЙТЕ ОТ ЧУЖБИНА

Ако работата ви е свързана с коман-
дировки зад граница или просто обича-
те далечните пътувания, използвайте 
тези възможности да си донесете ня-
кой вносен тоалет. Всичко, което си 
пренесете отвън в България, със си-
гурност ще ви стане любимо. Не само 
защото ще ви напомня за някое лю-
бимо място, но и защото ще е една 

малка „тухличка“ от новия ви интер-
национален стил на обличане. Който
със сигурност ще ви прави различна. 

4. СТАЙЛИНГ ПАРТИТА 
С ПРИЯТЕЛКИ

Три или четири жени накуп биха ро-
дили със сигурност повече идеи, от-
колкото една. Вашите приятелки ще
бъдат вашите „контрольори“ по стил,
в случай че прекалите с нещо. Пока-
нете ги вкъщи, сервирайте коктейл 
Cosmopolitаn (ако не знаете, прави се
от водка, ликьор Cointreau, лимонов
сок и сок от червена боровинка) и си
побъбрете за мода и мъже.
Пожелаваме ви успех в търсенето на

своя индивидуален стил по стъпките
на Кари Брадшоу!

у р о ц и  п о  с т и л

ирокоекранния „Сексът и гра-
ът“ Кари ни инспирира с 81 то-

шоу магнетична. Започнете да проме-
няте имиджа си постепенно. Първо 

В КАРИ ФОРМАТ

Творческо 
заимстване

 Кари носи пъстра етуи (кок-
тейлна, дълга до коляното) рокля
с огромни флорални принтове – аб-

солютна тенденция за летния мо-

ден сезон.  Зеленото е абсолютен

хит за лято 2008.  Гладиатор-
ски сандали на високи токчета са

другият must have за този сезон. Те

са запазена марка на Dior. Но и ла-
чените обувки с френски палец и
хипервисоки токчета ще ви пре-

върнат в звездата на партито. 

 Жълта чанта е добре да имате, 

но това вече ви го повторихме два-

три пъти в юнския брой на „Бела“. 

 Прав бял панталон тип цигара – 
също, но и това вече ви го казахме 

в този брой.  Масивната широ-
ка гривна сложете не на китката, 

а над лакътя. Много шик стои, но

само ако ръката ви е перфектна.
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Болна темаБолна темаБолна тема

А
ко не си омъжена, 
живееш на квар-
тира – с котка, 
претъпкан с пар-

ти тоалети гардероб, счу-
пен хладилник, бръчки и 
уморена надежда, че най-до-
брото предстои, все няко-
га ти хрумва, че искаш да 
имаш апартамент. Хубав и 
собствен. В него е по-веро-
ятно да припознаеш пред-
стоящото най-хубаво, за-
щото за хубав мъж с хубав 
апартамент си се обезкура-
жила да чакаш. 

апартамент, 
собствен, се 

купува с пари – много и 
собствени. Защото нали вече 
уточнихме, че благополучния 
мъж с апартамент си го из-
ключила от житейските си 
планове. (Не че си меркан-
тилна, но би било прекрас-
но любовта на живота да 
е комплектувана със солид-
ни материалности, защото 
си около златните 40 (+(( /+ –// 5 

години) и нямаш много вре-
ме тепърва да градиш мате-
риална надстройка с някой 
незрял и не толкова соли-
ден индивид от мъжки пол.) 
В най-добрия случай нека 
предположим тогава, че си 
от справящите се работе-
щи жени и получаваш „убий-
ствено“ добра заплата.

думата „запла-
та“ хич не се 

асамблира с думата „апар-
тамент“. Да приемем за
удобство, че „убийствено“
добра заплата за BG реали-
ите в момента е 2000 лева.
Ако не си много лакома за
квадратура и мечтанията
ти стигат максимум до 80
квадратни метра жилищна
площ, това означава, че са
ти нужни 80 цели месеч-
ни възнаграждения, за да си
платиш това удоволствие
(при условие че че 1 кв. м
струва 1000 евро). Тогава в
идеалния случай те очакват
близо 7 години глад и нище-
та, ако решиш да спестя-
ваш целите си „убийстве-
ни“ заплати, за да сбъднеш
мечтата си за собствено
жилище. Което си е буквал-
но убийствено за теб. Още
на втория месец ще изчез-
неш като биологичен вид.
От глад. Значи идеята за
спестяване от заплати ав-
томатично я нулираме.

е напълно въз-
можно вече

да имаш някой спасителен
спестен лев или някоя малка
недвижимост на свое име,
от продажбата на която
да покриеш първоначална-
та вноска на новото си жи-
лище мечта. Щастливка си
ти, че поне можеш да започ-
неш отнякъде! Но ако беше
такава щастливка, досега да
си направила сто пъти тази

първа крачка към щастието,
наречено собствено жили-
ще. Защото, ако се върнем
назад във времето, е имало
далеч по-благоприятни пери-
оди (от конюнктурна гледна
точка) за покупко-продаж-
ба на апартамент. Защо е
трябвало да чакаш чак до-
сега, когато цените на имо-
тите са космически?! Освен
това никой не сключва пред-
варителен договор за покуп-
ко-продажба на имот, без да
разполага с цялата сума или
поне без да има и най-мал-
ка представа откъде ще я
намери. Освен пълните глу-
паци, но ти не си глупачка,
надявам се.

напоследък се
нароиха едни

добри банки, които отпус-
кат добри ипотечни креди-
ти на добри и умни моми-
чета като теб. Само дето
ти не си момиче (макар и
да си добра и умна). Кое-
то е голям недостатък, в
случай че разчиташ на дъл-
осрочно 100% кредитиране.

Защото и банките може и
да са добри, но също не са
глупави. И си правят смет-
ката, че на пенсионна въз-
раст (не че си толкова бли-
зо до нея, но все пак!) мал-
ко трудно ще можеш да по-
гасяваш месечните си внос-
ки по кредита, та дори
и пенсиите да са стана-
ли суперевропейски дотога-
ва. За сведение, за твоите
80 квадратни метра площ
ще трябва да се издължа-
ваш всеки месец в продъл-
жение на 30 години (в най-
добрия случай!) с по бли-
зо 1000 лева, ако си имала
късмета да вземеш кредит,
който да покрива цялата
цена на мечтания апарта-
мент. Май ще се наложи
да се простиш с илюзии-
те за ново строителство
и да ограничиш избора си
до някоя мухлясала панелка
от максимум 50 квадратни

метра. 
не се заблуж-

давай, че панелките в мо-мо-
мента вървят супер евти-ти-

АПАРТАМЕНТ?! 
ДА, НО... ДАНО

ДА, НО

ДА, НО
к
т
ч
т
д
т
с
г

УМНИТЕ ЖЕНИ НЕ СЕ УПОВАВАТ НА ДЖОБНИ 
ИЛЮЗИИ, КОГАТО ГРАДЯТ КРУПНИ ПЛАНОВЕ. А 

КРУПНИТЕ ПЛАНОВЕ НА УМНИТЕ ЖЕНИ 
СЕ ПРОСТИРАТ ВЪВ ВРЕМЕТО НАЙ-МНОГО 
ДО ЕДИНСТВЕНОТО ОБОЗРИМО БЪДЕЩЕ – 

БЛИЗКОТО БЪДЕЩЕ.

ДА, НО

ДА, НО

ДА, НО
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но. Влез в някой сайт за но
продажба на недвижими имо-про
ти и се увери сама. Ма-
кар че, ако питаш мен, най-
добре е да влезеш в някой 
чуждестранен сайт за запоз-
нанства, мила ми Венето, за 
да потърсиш своя Ботев, 
който после отечеството 
си ще обича най-много теб 
(малко унизително, че няма 
да си първа в списъка!), но 
пък е твърде вероятно да 
има апартамент.
Не, не плачи. Не си жал-

ка. Това беше ободряваща 
шега. Естествено, че в ни-
какви сайтове за запознан-
ства няма да влизаш. Няма 
и нужда, защото повечето 
европейци живеят под наем, 
така че ще е трудно да си 
намериш мъж с апартамент 
сред тях. Ако питаш мен 
обаче, много по-трудно ще 
ти е, ако по собствена воля 
се съгласиш да живееш жал-
ко 20–30 години само и само 
да получиш собственост вър-
ху тухлен „ковчег“ с алуми-
ниеви прозорци, в който да 
прекараш уж сигурно самот-
ните си старини и в който 
да умреш... спокойно, та чак 
тъжно. 

„кой е ка-
зал, че ще жи-

вея жалко?!“, би възразила 
ти с подчертано достойн-
ство в гласа. Хм, казахме 
вече, че си умна жена. А 
умните жени не се упова-
ват на джобни илюзии, ко-
гато градят крупни плано-

ве. А пък крупните планове
на умните жени се прости-
рат във времето най-много
до единственото обозримо
бъдеще – близкото бъдеще.
20–30 години са житейски
период, през който всичко
може да се случи. Когато аз
след дълги колебания реших
да се жертвам и да изтег-
ля непосилен за финансови-
те ми възможности ипоте-
чен кредит, един мой мъдър
приятел (брокер на недви-
жимости) ме спря: „Мариа-
на – каза той, – предлагам
ти да се опиташ в продъл-
жение само на 5 месеца да
спестяваш по 700 лева. Ако
успееш да го направиш, оба-
ди ми се, ще ти намеря въз-
можно най-изгодното жили-
ще на пазара в момента.“

за твоите 80
квадрата „лукс“

на теб ще ти се налага да
„спестяваш“ месечно не по
700, а най-малко по 1000 лева
(това е горе-долу месечната
вноска за 30-годишно погася-
ване на кредит от 80 000
евро при изгодна за момента
годишна лихва 7,2%, в случай
че си точно на 40 години).
Е, въпросът за шестица е с
какви пари ще живееш (пар-
дон, преживяваш!) в близко-
то обозримо и в далечното
необозримо бъдеще?! Но още
по-важният въпрос е как
ще живееш през това вре-
ме? Почти е сигурно, че ще
мизеруваш, ще икономисваш,
ще избираш по-евтини плоч-

ки, пердета, абажури, дивани
и... патладжани. Евтин жи-
вот. Не струва. Страстта
по икономии ще застане на
пътя ти към уютния рес-
торант, в който обичаш да
похапваш суши с приятелки,
към магазина за класни чан-
ти, към задължителния пиа-
но бар в петък вечер и към
бутика с онези изящни обув-
ки... Страстта по иконо-
мии ще застане на пътя на
страстта към живота!

се предпола-
га, че запла-

тата ти също ще расте
през следващите обозрими
години от близкото бъде-
ще. Ти предполагаш, но гос-
под разполага точно с колко
ще расте тази твоя запла-
та. Защото, ако вземе мно-
го да „порасне“, тогава про-
блеми с купуването на апар-
тамент няма да имаш и на
по-късна възраст.

ама надали!

Инвестицията в собствен
апартамент е хубаво и умно
нещо. Но апартаментът е
място, в което се отглеж-
дат деца, и собственост, ко-
ято се завещава на внуци.

Само живецът на живота
оправдава неговото притежа-
ване. Другото е суета в по-
добрия случай и космическа
глупост в по-лошия (особено
при тези космически цени на
жилищата). Затова, сестри,
за бога, не купувайте! Оста-
вете този подвиг за... бра-
тята. Вие по-добре се посве-
тете на търсене на... любо-
вта. Защото домът е там,
където е сърцето!

ме разбра правил-
но, мила ми Ве-

нето. Живей си живота – 
на квартира, със счупения
хладилник, с претъпкания си
гардероб и с неуморната си
надежда, че най-доброто ти
предстои. Ако обаче твърдо
си решила да инвестираш в
преждевременното си пенси-
ониране, тегли го този кре-
дит и си го купи този апар-
тамент. (Но поне прочети
следващия текст, който ще
те предупреди за евентуал-
ните грешки при тази „опе-
рация“.)

си щастлива. И
дано намериш хем

евтини, хем хубави плочки
за банята.

Мариана ЯНЕВА

ки пердета абажури дивани Само живецът на живота

АПАРТАМЕНТЪТ Е МЯСТО, В КОЕТО СЕ ОТГЛЕЖДАТ 
ДЕЦА, И СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО СЕ ЗАВЕЩАВА 
НА ВНУЦИ. САМО ЖИВЕЦЪТ НА ЖИВОТА 

ОПРАВДАВА НЕГОВОТО ПРИТЕЖАВАНЕ. ДРУГОТО 
Е СУЕТА В ПО-ДОБРИЯ СЛУЧАЙ И КОСМИЧЕСКА 

ГЛУПОСТ В ПО-ЛОШИЯ (ОСОБЕНО ПРИ ТЕЗИ 
КОСМИЧЕСКИ ЦЕНИ НА ЖИЛИЩАТА).

ДА, НО

ДА, НО ДА, НО

ДАНО

ДАНО

ДАНО

„Чао“ на лошия дъх 

с новата паста за зъби
Vademecum Hydra Refresh

Тя освежава устата за 12 часа на-
пред. Лабораториите Vademecum

създават високоефективни пас-
ти за зъби, които се грижат как-
то за зъбите, така и за венците. 
Новата Vademecum Hydra Refresh с
аромат на мента се бори с ло-

я дъх на четири различни фрон-
та. Премахва плаката от зъби-
те, като действа бързо и ефикас-
но с антибактериален ефект. Ос-
вен това прочиства устната кухи-
на, като оставя свежо усещане и 
се бори срещу сухотата в устата, 
която разваля самочувствието ви.

„За теб и тези, които обичаш“
Певиците Александра Раева и Йо-
ана станаха лица на Националната 
кампания срещу рака на маточна-
та шийка „За теб и тези, кои-
то обичаш“, инициирана от „Глак-
соСмитКлайн“ и подкрепена от

редица други организации. Двете
дами се включиха в най-голямата
фотопетиция в подкрепа на борба-
та с коварната болест. На апела 
на българските звезди за профилак-

тика на рака на маточната ший-
ка чрез профилактични прегледи,
навременна диагностика и вакси-
нация само за 2 месеца откликна-
ха и над 500 души, които качиха
свои снимки в сайта на кампани-
ята като личен пример за актив-
но отношение към проблема. Всяка 
българка може да застане зад ка-
узата за борба с рака на маточ-
ната шийка, като се включи във
фотопетицията. За целта е нуж-
но да изпрати своя снимка на ин-
тернет страницата на кампания-
та www.zateb.infoff .

р
„Чао“ на лошия дъхо“ на шия

Шарени новиниар н н нарарр
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ГРЕШКА 1 
ОБИКНОВЕНО ХОРАТА ДАВАТ ПЪ-

ЛЕН КРЕДИТ НА ДОВЕРИЕ НА РЕ-

КЛАМИТЕ. Запомнете, че масовите
рекламни кампании не гарантират из-
годни условия на кредитиране. Те само
промотират най-привлекателните ус-
ловия на кредитиране. Постарайте се
да съберете максимум предварителна
информация от интернет. Идеалният
вариант е да платите на опитен фи-
нансов брокер, който да направи спе-
циално за вас обзор на пазара. 

ГРЕШКА 2 
БАНКАТА СЕ ИЗБИРА САМО ВЪЗ 

ОСНОВА НА ОБЯВЕНИЯ ОТ НЕЯ 

ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ ПО СЪОТВЕТ-

НИТЕ КРЕДИТИ. Освен него обаче
тя може да взима еднократни коми-
сиони за отваряне на сметката и за
отпускането на кредита, както също
и ежемесечни комисиони – такса за
обслужване на сметката ви. 
Далеч не всички банки разкриват своя
най-ефективен лихвен процент. Поин-
тересувайте се има ли за вашата ор-
ганизация или институцията, в която
работите, специално предложение от
някоя банка за привилегировано креди-
тиране. Много е вероятно да получи-
те много по-изгодни условия от „сво-
ята“ банка.

ГРЕШКА 3 
СМЯТА СЕ, ЧЕ БАНКАТА МОМЕН-

ТАЛНО ВЗИМА РЕШЕНИЕ ЗА ОТ-

ПУСКАНЕ НА КРЕДИТА. Банката ни-
кога не отпуска кредит толкова бър-
зо, колкото на вас ви се иска. Даже
при нужда удължава заявените срокове
за разглеждане на молбата ви. Може
да се наложи да вадите и предста-
вяте допълнителни документи или да
се появи необходимост, да поправя-
те допусната грешка(и) във вече по-
дадените.
Има т. нар. банкови пикови дни. На-
пример преди новогодишните празници

или други национални празници. Тога-
ва банковите служители физически не 
могат да успеят да разгледат всич-
ки молби в срок заради огромния чо-
векопоток пред гишетата за потре-
бителски кредити. Отчитайте подоб-
ни ситуации.
Ако парите ви трябват спешно, те-
глете експресен кредит – той обик-
новено изисква минимум документи и 
може да ви бъде отпуснат буквал-
но в деня, в който сте подали мол-
бата си. 
Но по-често вие доста по-отрано зна-
ете за кой точно ден ще ви трябва 
точно определена сума пари. Нищо не 
ви пречи да подадете молба до банка-
та предвидливо по-рано. Най-добре е 
да предвидите във времето не обичай-
ните 5–7 дни (за толкова обикновено 
банките обещават да разгледат мол-
бата ви), а минимум 2 седмици. То-
гава ще разполагате с време в запас 
за евентуална поправка на документи-
те, ако банката намери някакви греш-
ки в тях.

ГРЕШКА 4 
ОЧАКВАТЕ БАНКАТА ДА ВИ ПРЕД-

ЛОЖИ ЕКСПРЕСЕН КРЕДИТ С МИ-

НИМАЛЕН ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ, 

НА НИСЪК ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ. На-
против, разходите за ползване на та-
къв точно кредит ще бъдат макси-

малните от всички възможни. И това
е съвършено логично: колкото по-мал-
ко банката знае за бъдещия си кре-
дитополучател, толкова по-голям риск
има за нея. И съответно толкова по-
скъп трябва да е този кредит.

ГРЕШКА 5 
ДА СЕ ОБИДИТЕ НА БАНКАТА, АКО 

ТЯ ВИ Е ОТКАЗАЛА ОТПУСКАНЕ НА 

КРЕДИТ. Естествено, вие сте честен
човек и нямате намерение да мамите
никого. Но банките не дават кредити
на всички желаещи, както напоследък
се опитват да ни уверят рекламни-
те послания. В това няма нищо лич-
но – бизнесът си е бизнес! Спомнете
си дали на ваше име не се води някой
друг просрочен кредит от друга бан-
ка. Ако има такъв, погасете задълже-
нията си по него и пробвайте да се
обърнете за друг кредит, но не банка-
та, която вече ви е отказала.

ГРЕШКА 6 
ДА ПОДПИШЕТЕ ДОГОВОРА ЗА 

КРЕДИТ НАБЪРЗО, БЕЗ ДА ГО ЧЕ-

ТЕТЕ, А СЛЕД ТОВА ДА ОБВИНИ-

ТЕ БАНКАТА В ТОВА, ЧЕ ТЯ ВИ Е 

„ПОДЛОЖИЛА ДИНЕНА КОРА“. 

Прочетете договора подробно и вни-
мателно! Ако ви карат да бързате и
всячески ви пречат да го прочетете,
това може да се таксува като нару-
шение на гражданските ви права. Ако
сте подписали договора, а след това
сте прочели или сте се сблъскали с
неудобно за вас условие, проблемът си
е само ваш. Банката ви е предложила
услуга, а вие сте се съгласили с усло-
вията є чрез подписа си.

ГРЕШКА 7 
ДА МИСЛИТЕ, ЧЕ БАНКОВИТЕ СЛУ-

ЖИТЕЛИ ЩЕ ВИ РАЗКАЖАТ ЗА 

ВСИЧКИ ТЪНКОСТИ НА КРЕДИ-

ТА. На кредитните инспектори и без
това не им стига времето. Имат сиси
и други клиенти на главата. Затоваова

Кредит без грешка
Кредите отдавна станаха част от нашето ежедневие, но и грешките при тяхното теглене – 

също. За да не бъркате фатално, ги обобщихме и анализирахме. 
От нас препоръките, от вас – действията. Правилните! И умната!
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ви съветваме да позвъните в инфор-ви
мационната служба на банката. Тозимац
телефонен разговор няма да ви га-
рантира подробна консултация, защо-
то такава не се прави по телефона.
Но на базата на общата информация,
която ще получите, ще можете по-
лесно да се ориентирате към кого да
се обърнете за подробности. Но най-
смислено е да се обърнете към незави-
сим консултант в областта на креди-
тирането. И да си платите услугата.
Тогава е най-сигурно, че ще ви отде-
лят необходимото време и ще ви раз-
кажат абсолютно всичко за плюсове-
те и минусите на кредита, който се
готвите да теглите. 

ГРЕШКА 8 
СМЯТА СЕ, ЧЕ ЗАСТРАХОВКА ЖИ-

ВОТ Е БЕЗПОЛЕЗНА ЗАГУБА НА 

ПАРИ. Застраховката живот (и тру-
доспособност) задължително се прави
при сключването на договор за ипо-
течен кредит, тъй като по принцип
този заем се отпуска за много дълъг
срок и застрахователите гарантират
по този начин както спокойствието

на банката, така и спокойствието 
на вашите наследници (ако има таки-
ва). Застраховката живот при кре-
дит за автомобил и при потребител-
ски кредит не е задължителна и се 
прави по ваша преценка. Ако не ис-
кате да я сключите, не позволявай-
те да ви убеждават в нейната неза-
менимост.

ГРЕШКА 9
ЧЕСТО ХОРАТА СЕ ЗАБЛУЖДА-

ВАТ, ЧЕ КАТО ВНЕСАТ ВНОСКАТА 

ПО КРЕДИТА В ДЕНЯ ПРЕДИ ДАТА-

ТА ЗА ИЗПЛАЩАНЕТО Є, ТО ПАРИ-

ТЕ ЩЕ ПОСТЪПЯТ В СЪЩИЯ ДЕН 

И НЯМА ОПАСНОСТ ОТ ПРОСРОЧ-

ВАНЕ. Често банковите системи не 
позволяват да се правят зачисления 
на паричните средства в същия ден. 
Още повече ако сте внесли сумата в 
самия край на работното време на 
банката. Погрижете се да изплаща-
те вноските по кредита поне някол-
ко дена преди посочения краен срок 
(до еди-кое си число на месеца), което 
ще ви предпази от неприятни грижи 
и от неприятни напомняния по те-

лефона от страна на банковите слу-
жители. Позвънете в банката и раз-
берете от своя кредитен инспектор
постъпили ли са парите в сметката
ви. Съветваме ви грижливо да пази-
те всички платежни бележки, с кои-
то сте внасяли сумите по кредита.
За всеки случай.

ГРЕШКА 10
ПОВЕЧЕТО ХОРА СМЯТАТ, ЧЕ БАН-

КАТА Е ЗАДЪЛЖЕНА ДА ПОМНИ 

ВСЕКИ СВОЙ КЛИЕНТ И ВСЕКИ 

МЕСЕЦ ДА МУ НАПОМНЯ ЗА ПОГА-

СЯВАНЕТО НА КРЕДИТА. Има и та-
кива банки, в които работят много
хора. И някои от служителите дейст-
вително са натоварени със задачата
да звънят на клиентите, но не преди
просрочие, а два-три дни след влиза-
нето ви в просрочие, което не е фа-
тално откъм лихви. Информационната
система първо трябва да „светне“, че
този кредит е в просрочие, за да за-
почне напомнянато. Но вие не разчи-
тайте на това. Старайте се да бъ-
дете точни при изплащането на кре-
дитните си вноски.
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К
олкото и да ни се иска, 

ККпонятие „здравословен ККзагар“ не съществува. ККПоне в това са уве-КК
рени американските дерма-
толози. „Ако, разбира се, не 
сте се родили тъмнокожи“ – 
добавят те на шега. 
А какво да кажем за де-

фицита от витамин D? Та 
нали педиатрите от наше-
то детство аргументираха 
препоръките си за слънчеви 
бани точно с неговия недос-
тиг? Обаче вие даже не мо-
жете и да си представите 
колко пренебрежително мал-
ко хора страдат от дефи-
цит на витамин D – твър-
дят днес изтъкнати профе-
сори и доктори на наука-
та. При това недостигът 
на този витамин в органи-

зма се попълва изключител-
но лесно – нужно е прос-
то системно да приемате
хранителни добавки и да се
придържате към разумен ре-
жим на хранене. 
Специалистите, работе-

щи за много известни марки
козметични продукти, смя-
тат, че „слънцето ни е не-
обходимо за поддържане на
психологическото равнове-
сие“. Да, с това сме съглас-
ни! Но слънцето може да
бъде полезно само ако почер-
няваме разумно.

НЕРАВНА БИТКА

За да разберете колко се-
риозни щети нанася слън-
чевата радиация, сравнете
кожата на вашето лице с
тази от долната страна на

предмишницата на ръката
– съветват американски-
те дерматолози. Даже ако
не сте злоупотребявали със
слънчевите бани, вие ще ус-
тановите разликата с невъ-
оръжено око! Кожата, ко-
ято не е била излагана на
слънце, е много по-нежна и
опъната...
За щастие кремовете от

последно поколение не само
защитават повърхността
на кожата, но и предотвра-
тяват негативните измене-
ния на клетъчно равнище,
провокирани от слънцевата
радиация. 

ПО-ВИСОКО Е 
САМО СЛЪНЦЕТО

През последните годиниини

Красота и здравеКрасота и здравеКрасота и здраве

ÏÅÒÍÀ
ПО СЛЪНЦЕТО

ЗА БЪЛГАРКИТЕ „КРАСИВА КОЖА“ И „ЗАГОРЯЛА КОЖА“ СА ЕДНО И СЪЩО. 
НО КАК ДА СЕ СДОБИЕТЕ С ТАКА ЖАДУВАНИЯ ШОКОЛАДОВ ОТТЕНЪК ПРЕЗ ЛЯТОТО,
БЕЗ ДА НАНЕСЕТЕ НЕПОПРАВИМИ ВРЕДИ НА КРАСОТАТА И ЗДРАВЕТО СИ?

ВЪВ ВОДАТА Около 60% от UV лъ-
чите проникват до 50 см под во-
дната повърхност. Затова мократа 
кожа изгаря много по-бързо от суха-
та. Ако обичате да стоите по-про-
дължително време във водата, из-
ползвайте водоустойчиви продукти
и след всяко мокрене се намазвайте 
отново с тях. 
КОЛКО ТОЧНО? Количество от
1/2 ч. л. (около 3 мл) от фотопро-
тектора се нанася върху всяка ръка, 
лицето и шията. Количество от по
1 ч. л. (около 6 мл) – върху гърди-
те, корема, гърба и всеки крак. Това

прави около 33 мл фотопротектор,
които са необходими за покриване
на цялото тяло с нужната дебели-
на на крема. За удобство използвай-
те бирена капачка (1 бирена капачка
побира около 3,3 г от продукта).
МИНИМУМЪТ Минималното коли-
чество продукт за нанасяне и върху
лицето, и върху тялото се събира в 
1 чашка за текила.
КОЛКО ЧЕСТО? Нанасянето на 
слънцезащитния продукт трябва да
се подновява на всеки 2 часа (при
условие че не плувате – в противен
случай подновяването на „защитата“ 
трябва да се прави след всяко изли-

зане от водата).
КОГА ТОЧНО? Слънцезащитните
средства с химически филтри тряб-
ва да се нанасят още вкъщи, поне
20 мин преди да се появите на пла-
жа. А кремовете с физически фил-
три можете да нанасяте и на пла-
жа.
КЪДЕ НЕ? Не нанасяйте слънцеза-
щитни средства (особено с химич-
ни филтри) върху бузите. Рискът 
от възникване на алергични реакции
е огромен. Най-добрият начин да за-
щитите нежната кожа около очите 
е да си купите надеждни и качест-
вени слънчеви очила.

ЗНАНИЕТО Е СИЛА
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3 Weather Taft Power за коса, 

която стои гордо

Никой не иска да има коса, която
изглежда безжизнена. Schwarzkopf 

обнови популярната си стилизира-
ща серия 3 Weather Taft Power, за да 

е на косата силна и дълготрай-
на фиксация. Подобрената форму-
ла е с иновативен витаминен ком-
плекс, подсилващ косъма от въ-
тре навън, за да стои косата гор-
до. А за сухата и крехка коса се
грижи линията 3 Weather Taft Power 

Cashmere Touch, която е специал-
но разработена да придава мекота
и гъвкавост на косъма. Към гама-
та на 3 Weather Taft Power има още r

едно ново попълнение – 3 Weather 

Taft Power водоустойчив гел, с кой-
то косата ви ще изпъкне сред
тълпата без значение какво е вре-
мето навън.
С обновената серия 3 Weather Taft 

Power прическата издържа до 30%
повече, а косата изглежда здрава и 
изпълнена с живот. 

Braun Silk-ѓpil Xpressive – 

революционният епилатор 
Той имат не само привлекате-
лен дизайн, но е и изключител-
но нежен към вашата кожа. Нова-
та революционна система на Braun

с повдигащ ефект премахва до 7 
пъти по-добре малките косъмче-
та, които другите епилатори не 
успяват. Също така премахва по-
вече косми от който и да е друг
епилатор – само с едно минаване.
Braun Silk-ѓpil Xpressive не само из-
глежда по-впечатляващо от стан-

дартния епилатор със своето раз-
нообразие от цветове – искрящо
бял, розов, син и зелен, но и със
своите високотехнологични екстри,
създадени специално за да напра-
вят премахването на нежеланото 
окосмяване по-удобно и ефективно 
от всякога.

р
3 Weather Taft Power3 за коса, r дад

Красиви новиниКра н нКраКрар

козметичните производите-коз
ли ни зарадваха с рекорд-ли
но количество слънцезащит-
ни средства с фактор на 
защита SPF 50. Той е абсо-
лютната норма, да кажем, 
за Япония. Дори не е доста-
тъчно надежден за бледите 
лица на японките! Затова 
на слънце те се появяват 
скрити под чадъри, с ши-
рокополи шапки на главите. 
Подобни мерки не са нало-
жителни за българките, но 
да се предпочитат кремове-
те с висока степен на за-
щита, в някои случаи е по-
вече от препоръчително.
Особено ако сте навърши-

ли 50 години. А за дамите, 
чиято кожа е осеяна с бенки 
и е извънредно чувствител-

на, слънцезащитните сред-
ства с висок SPF са F must 

have във всяка възраст. 

Топлото 
също е вредно
Средствата със SPF са в състо-

яние да ви защитят от ултрави-

олета. Но баналното въздейст-

вие на топлината също влияе не-

гативно на кожата – прави я не-

еластична и отпусната. Ако ще

прекарвате на слънце дълго вре-

ме, на всеки 15 минути се крий-

те под сянка, за да дадете въз-

можност на кожата поне малко

да се охлади и да възстанови си-

лите си!

МАКСИМУМ ПОЛЗИ

Някои специалисти се от-
насят скептично към пре-
паратите, които съчета-
ват в себе си антицелулит-

ни и слънцезащитни свой-
ства. Има нещо гнило, ако
се презентира, че дадено
средство може едновремен-
но да реши принципно раз-
лични кожни проблеми. По-
мислете сами – за да се
бори един крем с целулита,
той трябва да прониква на-
дълбоко в кожата и да рабо-
ти на клетъчно ниво. А за-
щитата от слънцето пред-
полага въздействие, концен-
трирано на повърхността
на кожата.
Най-естествената ком-

бинация е слънцезащитно
средство с anti-age ефект.
На тази комбинация вече
може да се вярва. И най-
обикновените слънцезащит-
ни продукти от ново по-
коление  пазят повърхност-
та на кожата чрез анти-
оксиданти и слънчеви екра-
ни, неутрализирайки свобод-
ните радикали и поглъщай-
ки ултравиолетовите лъчи.
Има обаче high tech слънце-
защитна козметика, в чий-
то състав влизат адипоге-
ни (последните изобретения
в лабораториите). Те акти-
визират естествената спо-
собност на кожата да се
приспособява към въздейст-
вието на ултравиолета и
ефективно облекчават за-
червяванията.
А някои продукти от ново

поколение са способни даже
да предотвратяват щети-

те от вредното въздейст-
вие на околната среда, кои-
то много по-късно във вре-
мето водят до преждевре-
менно стареене. Ех, защо
нямаше такива продукти
преди време, когато без ни-
каква защита се пържехме
целодневно на плажа! Някои
от нас вече „берат“ непри-
ятните последици. Десет
или даже петнадесет годи-
ни по-късно.

ДОСТОЙНА ЗАМЯНА

Специалистите са увере-
ни, че единственият безо-
пасен начин за почерняване
е загарът без слънце. Ако
не ви харесва да се върга-
ляте по пясъка, но искате
да се любувате на смугло-
то си отражение в огледа-
лото, за вас са разработе-
ни средства за постепенно
придаване на загар. Основни-
те им предимства (пред ав-
тобронзантите и слънчеви-
те бани): те не само че
придават на кожата разко-
шен оттенък, но и я ов-
лажняват никога не оста-
вят по нея ивици и оран-
жеви петна имат приятен
аромат някои от тях съ-
държат и SPF 15. Недос-
татъкът им е един-един-
ствен: ще ви се наложи да
почакате резултатите ми-ми-
нимум три дни.
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ПРОБЛЕМ 1.

ВЯРНО ЛИ Е, ЧЕ В ГОРЕЩИНИТЕ 
НЕ Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО 

ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПАРФЮМ?
РЕШЕНИЕ

БЕЗАЛКОХОЛНИТЕ ВЕРСИИ 

И СЕРИИТЕ ЗА БАНЯ СА

ВСЪЩНОСТ ЛЮБИМИТЕ ВИ

АРОМАТИ ЗА ПРЕЗ ЛЯТОТО? 

НЕ СЕ ЛИ БЯХТЕ ЗАМИСЛЯЛИ?

Не е задължително да се лишава-
те от дезодорант и парфюм през ля-
тото, просто трябва да минете на
аромати, несъдържащи алкохол. Защо-
то под въздействието на слънчеви-
те лъчи спиртът може да провокира
алергични кожни реакции. Освен това
безалкохолните аромати са по-въздуш-
ни и прозрачни и в жегите те пси-
хологически се възприемат по-добре.
Създават чувство на лекота. В осо-
бено знойните дни е по-добре да се
откажете от наситените екзотични
източни ухания.

През дългите летни дни ние посто-
янно използваме слънцезащитни сред-
ства. И е важен фактът, че можем 
да пръскаме безалкохолните аромати 
толкова пъти, колкото ни се иска 
върху SPF защитата. 

НО ТРЯБВА ДА ЗАПОМНИТЕ, ЧЕ ПРЕДИ 
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АВТОБРОНЗАНТИ НЕ БИВА 
ДА УПОТРЕБЯВАТЕ НИКАКВИ АРОМАТИ.

По-добре изчакайте 30 минути. През 
това време автобронзантът ще е ус-
пял да попие в кожата. Чак тогава 
посегнете към парфюма и/или дезодо-
ранта. Ако не се съобразите с този 
съвет, ще се разочаровате от нерав-
номерния тен. 
За жалост да се удължи действието 

на леките летни версии на парфюми-
те, е невъзможно. Единственият из-
ход е да се пръскате няколко пъти 
през деня. Но има и един трик, кой-
то впрочем е актуален през цялата 
година. Добре е парфюмът, душ-гелът 
и млякото ви за тяло да са от една 
и съща серия. Тогава кожата ви ще 

ластя-

козме-
и пар-

фюми, които съдържат „хормон на
щастието“. Ако изберете тях, ще се
чувствате радостни и леки през ця-
лото лято.

ПРОБЛЕМ 2.

КАК ДА УДЪЛЖИМ УСТОЙЧИВОСТТА 
НА МАКИАЖА НА ПЛАЖА?

РЕШЕНИЕ

С ДЕКОРАТИВНА КОЗМЕТИКА,

РАЗРАБОТЕНА СПЕЦИАЛНО

ЗА ЖЕГИТЕ.

Ако сте решили, че на плажа грим
не ви е необходим, то преди всичко
се откажете от тоналния крем и се
ограничете до използването на корек-
тора, който се нанася локално, а не
върху цялото лице. През лятото ко-
жата под слънцето трябва да почи-
ва, да диша. Затова и количеството
на декоративната козметика, а и въ-
обще на козметиката, която използ-
вате, трябва да е минимално. А из-
борът на козметични средства – до-
бре обмислен.
За да изглеждат по-изразително очи-

те ви, възползвайте се от „услуги-
те“ на спиралата за мигли, но задъл-
жително заложете на водоустойчива-
та. Само през лятото си заслужава
да смените по-суровите цветове (че-
рен и кафяв например) с ярки и блес-
тящи.

СЪС ЗАГАРА ДОБРЕ СЕ СЪЧЕТАВАТ ПЕРЛЕНИТЕ 
СЕНКИ ЗА ОЧИ. СЕНКИТЕ МОЖЕТЕ ДА ЗАМЕСТИ-
ТЕ С ПЕРЛЕН МОЛИВ ЗА ОЧИ. КОНТУРИРАЙТЕ 
И ЛЕКО РАЗМАЖЕТЕ С ПРЪСТИ КОНТУРА, 

ПРЕЗ ЛЯТОТО В ГЛАВАТА НИ СЕ БЛЪСКАТ КУП ВЪПРОСИ – КАКЪВ КРЕМ ДА НАНАСЯМЕ НА ЛИЦЕТО,
КАКВА СПИРАЛА ЗА МИГЛИ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ, НАЛАГА ЛИ СЕ ДА СЕ ЛИШИМ ОТ ЛЮБИМИЯ СИ ПАРФЮМ.

ЕТО КАКВО НАУЧИХМЕ ОТ СПЕЦИАЛИСТИТЕ...

ГОРЕЩИ ДЕБАТИ

ПРОБЛЕМА – 
РЕШЕНИЯ

ухае по-дълго време заради напл
ването на аромата. 
И една добра новина – някои 

тични марки разработиха летни
ф к ж
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ЗА ДА ИЗГЛЕЖДА ГРИМЪТ ПО-НЕБРЕЖЕН.

Блестящите устни изглеждат много Б
красиви, но не забравяйте да защита-
вате тяхната нежна кожа със специ-
ални слънцезащитни балсами (с висок 
фактор на защита). Що се отнася 
до ружа, той трябва да е в пастел-
ни оттенъци, с блестящи частици в 
състава си. Точно такива ружове са 
включени в почти всички летни ко-
лекции декоративна козметика.
На плажа трябва задължително да 

се погрижите и за косата си, защото 
тя също като кожата се поврежда 
при срещите си със слънцето и мор-
ската вода. Препоръчваме използване-
то на масло за коса с рефлекторни 
частици – то не само защитава ко-
съма от ултравиолетовите лъчи, но и 
допълнително го овлажнява.

ПРОБЛЕМ 3.

КАК ДА СЕ ГРИЖИМ 
ЗА КОЖАТА В ГОРЕЩИНИТЕ?

РЕШЕНИЕ

СЪС СРЕДСТВА С ЛЕКИ 

ТЕКСТУРИ И SPF 

(СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН ФАКТОР).

За да изберете средството с идеал-
ната текстура за лятото, трябва да
имате предвид следното: при промя-
на на климата кожата може временно
да смени своя тип и съответно оби-
чайните си реакции. Затова избирайте
средства с минимално количество ли-
пиди, а най-добре – без никакво съдър-
жание на липиди. Отличен вариант е
лосионът с лека текстура, с овлажня-
ващи и почистващи свойства.

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ТАКИВА ПОЛЕЗНИ 
ПРОДУКТИ КАТО ТОНИК ПОД ФОРМАТА 
НА СПРЕЙ. В ЖЕГИТЕ ТОЙ ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕ 
В ЖИВИТЕЛНА ГЛЪТКА ВЛАГА ЗА КОЖАТА ВИ. 

Тоникът облекчава зачервяванията и
раздразненията. 
Естествено, през лятото главни-

те герои в света на козметиката са
слънцезащитните продукти. Въздухът,
пълен с мръсотия и прах, се „размек-
ва“ под въздействието на слънчевите
лъчи и придобива разрушителна сила.
Затова на кожата є е жизнено необ-
ходим продукт със слънчеви екрани
и голямо количество антиоксиданти
(вещества, които възпрепятстват
разрушаването на клетките).
Важни продукти са и нощните кре-

мове. От тях не бива да се отказ-
вате – след дневния стрес кожата
се нуждае от отдих и възстановява-
не. Ако сте подбрали правилно козме-
тичните средства (в съответствие с
типа на вашата кожа), то независимо
от сезона те ще действат ефектив-
но и отличният резултат от тяях ви
е гарантиран.

Целулит
С помощта на антицелулитните средства можете да намалите оби-

колката на бедрата с 2–3 см (макар и временно!). За да ускорите проце-
са, нанесете крема (или гела) с масажни движения, а след това направе-
те компрес на проблемните места с готварско фолио. Изчакайте 20 мин, 
след което махнете фолиото.
Четковият масаж на сухо също ще ви помогне да заравните целулита. 

Той активизира кръвообращението, благодарение на което кожата с леко-
та елиминира токсините.
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Н
а всички ви е извест-
но, че най-бързият на-
чин да усъвършенства-
те контурите на тя-

лото си е да придадете на 
кожата си по-тъмен отте-
нък. Средствата за автоза-
гар са истинска бърза помощ 
за красотата през лятото. 
Стига да владеете тънко-
стите за нанасянето им и 
да ги познавате добре. 

5 КРАЧКИ КЪМ 
СЪВЪРШЕНСТВОТО

1Излющване Мъртвите 
рогови клетки на по-

върхността на кожата при 
всички случаи влияят зле на 
резултата от намазването 
с автобронзант. Влезте под 
душа и ги елиминирайте на 
всяка цена. С помощта на 
любимите си скрабове и 
пилинг продукти. Обтрий-
те цялото тяло, като ак-
центирате на коленете и 
лактите. Накрая се убеде-
те, че кожата ви е идеал-
но подсушена – никъде няма 

нито капка влага, – иначе
могат да останат неприят-
ни оранжеви черти от ав-
тобронзанта, след като го
нанесете. 

2Овлажняване Тънък слойовлажняващ лосион ще
подготви кожата ви за ав-
тозагара. Изчакайте поне
10 минути обаче, преди да
нанесете продукта за из-
куствено почерняване, за да
може лосионът да попие до-
бре.

3
Покритие Няма нищо
по-неприятно от оцве-

тените от продукта длани.
Затова за нанасяне на ав-
тобронзанта се въоръжете
с латексови ръкавици.

4Втриване За да изглеж-да естествено нанесени-
ят загар, размажете сред-
ството по тялото с енер-
гични масажни движения.
Започнете от краката и
постъпателно се движете
нагоре по тялото.

5
Изсушаване Тази точка
е най-важната. Даже и

ако на опаковката на ав-
тобронзанта е написано, че
той попива моментално, по-
чакайте поне 20 минути,
преди да облечете нещо или
да легнете в чаршафите.

ТЕКСТУРАТА Е 
ПО-ВАЖНА 

ОТ МАРКАТА
Не е лесно да се ориен-

тира човек в безбрежното
разнообразие от автоброн-
занти. Изборът ви трябва

да се базира не просто на
предпочитание към опреде-
лена марка. Налага се вни-
мателно да проучите тек-
стурата и вида на въпрос-
ното средство. Да се опи-
таме да разберем за кого е
предназначен този или онзи
продукт. 
СПРЕЙ Най-удобната за са-
мостоятелно нанасяне раз-
новидност. Благодарение на
фино разпръскващия механи-
зъм ще съумеете равномер-зъм ще съумеете равномер-
но да нанесете средство подд рр дд
гъгъгъгъгггггггггг рбрбрбрба а а а и и и и въвъвъвърхрхрху ууу дрдрруги и тртрудудноно-
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ВЕЛИКОЛЕПИЕ
РЕД ШОКОЛАДОВАТА ПУБЛИКА НА ПЛАЖА БЛЕДАТА СИВОТА НА СВОЕТО ДАДАДАДАДАА ДД Д ДДДЕМЕМЕМЕММОНОНОНОНОНООНОНО СТСТСТСТРИРИРИРАРААРАТЕТЕЕТЕ ППП ПРЕРЕРЕРЕРЕРЕ

НЕПРИЯТНО. ТО Е УНИЗИТЕЛНО! ЗА ДА НЕ СЕ ЧУВСТВАТЕ КАТО БЯЛАТЯТЯТЯТ ЛОЛЛЛОЛОО ЕЕЕЕЕЕ, МЕМЕММММ КОКООКООО КК КККАЗАЗАЗЗАЗАЗЗАНАНАНАНАННО,О,О,ОО, НН НННН Н
ЖАТА СИ ОТРАНО. НО С ВЕЩИНА. МАЙСТОРСКИ.ВРВРАНАНА,А, ТТОНО ИРАЙЙЙЙЙЙТЕТЕТЕТЕТЕТЕ К КК ККОЖОЖОЖОЖЖОЖ
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Балсам за тяло  и лице, ускоряващ 
процеса на придобиване на тен. 

Без слънцезащитен фактор. 
Препоръчителна цена: 14,80 лв.

Водоустойчив слън-
цезащитен лосион 

за лице итяло 
за чувствителна 
и светла кожа с 

фактор SPF61. 
Препоръчителна 

цена: 12 лв.

Водоустойчиво 
и хидратиращо 

слънцезащитно олио за 
лице и тяло с фактор SPF6. 

Препоръчителна цена: 10 лв.

Интензивно хидратиращ и 
подхранващ балсам за тяло - 
запазва тена и омекотява кожата. 
Препоръчителна цена: 11 лв.

Специалните формули осигуряват ефективна защита срещу 
слънчевите лъчи, хидратират и подхранват кожата на лицето и 
тялото, като същевременно я правят по-стегната и еластична. 
Фамилната серия включва продукти с богат асортимент от 
слънцезащитни фактори (за лице и тяло), както и продукти 
за чувствителна и деликатна кожа. Ефективната детска серия 
включва специални продукти с висока защита, а серията  
“Слънчево докосване“ съдържа микроскопични златни частици, 
които в комбинация със загара придават на кожата още по-красив 
и сияен тен. Продуктите с противостареещо действие имат двоен 
ефект - висок фактор за защита и anti-aging регулярна грижа 
за кожата. Непропускайте и специалния продукт, ускоряващ 
процеса на придобиване на слънчев тен.

Посрещнете с  усмивка горещите летни дни 
с атрактивната гама слънцезащитни продукти Lirene

Водоустойчиво и хидратиращо слънцезащитно олио за 
лице и тяло с фактор SPF6. Препоръчителна цена: 10 лв.

Водоустойчив слънцезащитен балсам с блестящи 
частици и фактор SPF8.  Препоръчителна 
цена: 12,60 лв.

Водоустойчив 
слънцезащитен лосион 
залице и тяло, подходящ 
за деца, с фактор SPF20. 
Препоръчителна 
цена: 15,25 лв.

Вносител и представител за България: Бултайм ООД, тел.: 02/974 45 59, emal: bultime@abv.bg; www.lirene.com
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Спокойствие 

през лятото 

с OFF!
Репелентите от се-
рията OFF! са ба-
зирани на активна-
та съставка DEET, TT

разработена по по-
ръчка на американ-
ското министер-
ство на отбрана-
та за защита сре-
щу хапещи насекоми
при военни операции 
в джунглата. Без 
да омазнява и оста-
вя петна по дрехи-
те, OFF! ви спасява
от неприятните ле-
тящи и хапещи на-
секоми. Продукти-

на OFF! се предлагат в няколко
удобни формата. OFF! спрей про-
тив комари – еднократното напръ-
скване с него е достатъчно, за да 
ви защити за 3–4 часа. Може да
се пръска и директно върху дрехи-
те, като по този начин защита-
ва от ухапване не само по откри-
тите части на тялото! OFF! ак-
тив аерозол е уникален продукт от
серията с най-висока концентрация
на активната съставка (30%), кой-
то ви предпазва не само от ко-
мари, но и от кърлежи и конски 
мухи. Действа от 3 до 6 часа спо-
ред вида насекоми. OFF! лосион 
против комари се употребява само
върху кожата, като леко я хидра-
тира и ароматизира. Сега е още
по-удобен и ефикасен в новата опа-
ковка под формата на спрей.

NIVEA и Nokia – 

най-обичаните марки 

в Европа!
Това сочат резултатите от най-
голямото потребителско изследва-
не European Trusted Brands 2008 на
издателство „Рийдърс дайджест“.
Изследването се провежда за осма 
поредна година. Традиционен орга-
низатор е световното издател-
ство „Рийдърс дайджест“ със сво-
ето едноименно списание, на чии-
то страници се публикува изслед-
ването. Граждани от 16 държа-
ви с 14 национални езика участ-
ват в допитването, като опреде-
лят най-популярните за тях тър-
говски марки в 20 общи категории
за всяка страна.
Немската козметична марка NIVEA

и финландският производител на

мобилни телефони Nokia са тради-
ционни победители в анкетата. И
тази година те са предпочитани в
своите категории („Грижа за кожа-
та“ и „Производител на мобилни
телефони“) от жителите на всич-
ките 16 европейски страни, които
участват в изследването. Кредитни-
те карти Visa заемат трето мяс-
то в класацията с номинации от 14 
държави. Canon продължава да зат-
върждава позицията си в продукто-
вата категория „Фотоапарат“. След
първите четири бранда се нареждат
производителят на зърнени закуски
Kellogg’s с челна позиция в 10 стра-
ни, Hewlett Packard с предпочита-d

ния в 7 държави, Ariel, Miele, Avon,
Nestle, L`Oreal. В категорията „Лек
автомобил“ първото място се дели
от Volkswagen и Toyota.
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ЖЕЛАНОТО – 
В ДЕЙСТВИТЕЛНО
ВпВпВппВВпррророр чечееччем мм мм ммм какккакаккакакккк к тототточнчч о о въвъвъвъз-з-з-

д р ддедедедейсйсййссстввтвтвтвтвтвататтатат с сс сс ссссрерререрреррр дсдсдсдсдссдсствтвтвтвтвтвтввтвтвататататататаааааааа зазаза 
автозагар върху кожата, е автозагар върху кожата, е
все още загадка за мнози-
на. Явно затова са толкова 
разпространени митовете, 
че ако използвате подобни 
средства, можете веднъж 
и завинаги да нарушите ес-
тествения процес на про-

изводство на меланин. В
действителност нищо та-
кова не може да се случи.
Защото автобронзиращите
препарати само провокират
естествена химична реакция
между захари и аминокисели-
ни (по-известна като реак-

ция на Майер). Тази реакция
води до образуването на ка-
фяв пигмент, оцветяващ ко-
жата в цвета на натурален
слънчев загар. Никакви стра-
нични ефекти не възник-
ват от този химичен про-
цес. Авторитетни експерти
ни уверяват, че освен визу-
алния ефект средствата за
постигане на автозагар са в
състояние да донесат и не-
малко ползи за кожата.
Някои по-скъпи флакони

съдържат патентовани със-
тавки (например екстракт
от индийското растение
колеус – биостимулатор на
меланина) и отрано подгот-
вят кожата за срещата є
със слънцето. А витамини-

те В, Е и С, влизащи в със-
тава на някои продукти, за-
щитават кожата от преж-
девременно стареене. Кок-

тейлът от етерични масла 

от мащерка, шалфей, лаван-

дула и здравец пък тонизи-
ра, почиства и стимулира
кожата. Цинкът и калцият 
в състава на подхранващия
крем повишават съпроти-
вителните є сили към аг-
ресивните въздействия от
околната среда, възвръщай-
ки нейната опънатост и
сияйност. А екстрактът 

от домати е способен за

много кратък срок да по-
добри външния вид на ко-
жата и да съживи цвета є.
Другата интересна състав-
ка е екстрактът от бяла 

лилия, който освежава ко-
жата и тя изглежда по-от-
починала. Още едно ноу-хау
е комплексът от съставки, 

който оптически намалява 

видимостта на бръчките

– в този комплекс влизат
перлени пигменти с медни 

отблясъци, благодарение на
които лицето засиява. 
Впрочем много водещи про-

изводители на козметика
препоръчват препаратите
за автозагар да се нанасят
ежедневно – по този начин
можете да усилите ефекта
на естественото сияние на
кожата. А и да потренира-
те и усъвършенствате нави-
ците си за нанасяне на про-
дукти за изкуствен загар.
Запомнете обаче, че дори

и тонирана с автобронзант,
кожата може да изгори под
естественото слънце. За-
това не пренебрегвайте на-
мазването със слънцезащит-
ни средства, когато си уго-
ворите среща със слънцето.
А за вредното въздействие
на последното сме писали
поне сто пъти. Даже и в
този брой.
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1Спорт Колкото досад-
но, времепоглъщащо и из-

потяващо да ви се стру-
ва спортуването, то е най-
ефективният начин за под-
държане на фигурата. Ако 
не ви се спортува, поне хо-
дете по-често пеша. Впро-
чем и смехът „гори“ кало-
рии. Така че в краен слу-
чай практикувайте този 
„спорт“. А за секса какво 
да кажем – колкото повече, 
толкова по-добре.

2 Ефектът на „зимния сън“ Без-
упречната красота на 

моделите се дължи до голя-
ма степен на най-евтината 
козметика на света – съня. 
Нужни са най-малко 8 часа 
сън на денонощие. Най-ва-
жната възстановителна за 
кожата фаза е в интервала 
между 23.00 и 5.00 ч. 

3 Ванилова диета Ваниловата 
есенция притъпява чув-

ството на глад. Носете в 
чантата си малко шишен-
це и го помирисвайте, щом 
усетите, че ви се прияж-
да нещо сладко. Наистина 
действа! 

4Коректор Това е незаме-
ним козметичен продукт 

за борба със сенките под 
очите. Ако го нямате, по-
правете тази грешка. 

5„Притоплена“ стилизация Ако 
прекалявате със стили-

зиращите продукти и за-

това прич
не стои к
един съвет
на известн
ди да изп
ксата или
топлете г
кратко. Та
омекне и п
зирате.

6 Розово срещу умората 
имали време да се наспи-

те достатъчно? Освежете
лицето с матови светлоро-
зови сенки. Нанесете малко
от тях и под долните кле-
пачи. Никой няма да разбе-
ре, че не сте си доспали!

7 Мокри кърпички Дръжте па-
кет бебешки мокри кър-

пички в чантата си. Те ще
ви спасят, ако случайно гри-
мът ви се размаже.

8 Масаж с... водка Колкото и
да мразите обувки с ви-

соки токове, все ще се на-
ложи да ги обуете по ня-
какъв повод. И след това
краката ви ще „протести-
рат“ цяла седмица. Масажи-
райте ги веднага след като
се приберете с... водка. Ще
се изненадате от ефекта.

9 Шампоан с пилинг ефект Ако
прекалявате със стилизи-

ращите продукти за коса,
от време на време използвай
шампоан с пилинг ефект,
който да отмие напластили-
те се остатъци от козме-

10 Почивка за кожата

казват да слагат грим през
свободното си време. За да
се възстанови кожата на-
пълно.

11Нещо характерно Най-тър-
сените модели в света

са онези, които имат нещо
характерно във външността
си. Затова куражът за ради-
кални промени във външния
вид е добре дошъл във ва-
шия живот. Но не променяй-
те драстично прическата и
цвета на косата си, ако вече
сте ги „улучили“. Изберете
да промените нещо друго.
Например веждите си.

12Етерично масло вместо пар-
фюм Като алтернатива

на парфюмите много модели
използват етерични масла.
Най-предпочитаните от тях
са от роза или от сандалово
дърво. Освен че ухаят спе-
цифично, те притежават и
успокояващи свойства.

13 Сутрин – вода Много мо-
дели след ставане пият

по 1 чаша топла вода. Спо-

14 Фея в кухнята

сложи на масата си и си
спестява много въглехидра-
ти. Самата Хайди призна-
ва: „Не ям никакъв хляб и
ориз и съм се отказала на-
пълно от млякото. От вре-
ме на време си позволявам
по едно парче пица.“

15 Бронзиране на целулита По-
грешно е да се смята,

че суперслабите красави-
ци нямат целулит. Те прос-
то знаят, че загорелите на
слънце крака изглеждат по-
гладки и стегнати. За да се
прехласват по тена ви, пра-
вете като звездите – смес-
вайте обичайния си лосион
за тяло с малко автоброн-
зант. Преди да нанесете
вълшебната смес, направете
задължително пилинг.

16 Червило по устните – да. По 
чашата – не. С перфект-

но нанесеното червено чер-
вило устните изглеждат
страхотно. Но когато от-
пиете от прозрачна чаша,ша,
част от червилото оставаава

Хайди Клум: „Не ям никакъв хляб и ориз и съм се отказала напъ

От време на време си позволявам по едно парче пица.“

ТАЙНИ ЗА 
ВЪНШНОСТТА 
НА МОДЕЛИТЕ

ческата ви никога
както трябва, ето
т от коафьорите
ните модели. Пре-
ползвате гела, ва-
и лака за коса, за-
ги със сешоара за
ака продуктът ще
по-лесно ще го до-

рещу уморатаНе сте

тика по косъма и по скалпа.
Решете косата си по-чес-
то и редовно подстригвай-
те цъфналите є краища. И
от време на време се лиша-
вайте от помощта на бал-
сама за коса без отмиване.

10 Почивка за кожата Използ-
ването на грим всеки

ден стресира кожата, за-
това много модели се от-

ред поклонниците на аюрве-
да тази процедура прави до-
бро на стомаха и забързва
обмяната на веществата.
А обмяната на веществата
е решаваща както за красо-
тата, така и за здравето.

14 Фея в кухнята „Да си
готвим сами!“ е деви-

зът на Хайди Клум. Така
тя сама избира какво да

ълно от млякото. 

КАКВО ПРАВЯТ ИЗВЕСТНИТЕ ТОПМОДЕЛИ,
ЧЕ ИЗГЛЕЖДАТ ВИНАГИ ТОЛКОВА БЕЗУПРЕЧНО? 
И НИЕ СЕ ПОПИТАХМЕ СЪЩОТО. И РАЗКРИХМЕ 
ЗА НАС, А И ЗА ВАС ТЕХНИТЕ ТАЙНИ.
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17 Малкото е много

18 Много в едно р
фаворит сред младите 

модели е обикновеният аро-
матен и омекотяващ кожа-
та лосион за тяло, който 
те използват и за... лице.

19 Съвети за пътуващи моми-
чета Ако ви се нала-

га да пътувате често като 
професионалните модели, 
трябва да се научите да 
пиете много вода и никакъв 
алкохол. Поне по време на 
пътуването! Когато имате 
възможност, напръсквайте 
лицето си с термална вода, 
за да го освежите.

20 Сладка маска Ако имате 
нужда от спешна мас-

ка за лице, забъркайте 2 с. 
л. мед и малко извара. Прес-
тоят с маската е 20 мин, 
след което лицето се изми-
ва. И изглежда страхотно – 
нежно овлажнено, без никак-
ви червени петна.

21 Дънки кантар Ако през 
годините успявате да 

се вмъквате в едни и същи 
дънки, които са ви стое-

22 Лъскава коса

23 Светлоотразяващи частици

24 Убиец на пъпки

и облекчават възпаления по
кожата. Но са скъпички.

25 Изкусителни устни Кра-
савиците от модни-

те подиуми имат решение
за случаите, в които спеш-
но трябва да направят уст-
ните си пухкави и гладки.
Използват гел за околоочен
контур. Този продукт е
предназначен за чувствител-
ната кожа около очите, но
перфектно успокоява и ко-
жата на устните и я снаб-
дява с необходимата влага.
Медът върши същата рабо-
та – нанася се вечер. От
него напуканите устни ста-
ват нежни като на бебе.

26 Здрава коса Моделите 
най-много се оплакват

от увредените си коси, за-
щото горещата струя на
сешоара преди модното де-
филе направо ги „изпича“.
Коафьорите им препоръчват
преди сушене винаги да се
използва защитен лосион.

27 Кралицата вода 2 литра 
на ден е златното пра-

да-
та
тва
от
нни

28 За плосък корем еди
од-
не
ън,
га-
ези
аха.
щу
ки-
ра-

29 Нежни ръце од-
си
ат
на-

30 Афтърпарти та
те
рен
С

та
на-

31 Максимумът в чинията
Колко всъщност е поз-

волено да изядете на едно
хранене? Правилото на мо-
делите е никога повече, от-
колкото можете да побере-
те в шепата си. 

32 В краен случай – избелване
Моделите също си поз-

воляват понякога малки из-
кушения като кафе, червено
вино или цигари. Те вредят
страшно много на кожата
на лицето, затова модната
икона Кейт Мос например
редовно избелва кожата си
при козметик.

33 Цветовете на грима Ак-
трисата супермодел 

Мила Йовович има своя цве-
това комбинация фаворит,
с която смята, че всяка
жена би изглеждала осле-
пително – кафяви и зеле-
ни сенки за очи върху кле-
пачите и розов руж върху
скулите. 

Дора АЛЕКСАНДРОВА

върху чашата. Много гроз-въ
но! За да избегнете това но!
неудобство, бързо и незабе-
лязано оближете петното 
червило. 

17 Малкото е много Смисълът 
на фон дьо тена е да 

направи кожата по-красива, 
а не да я скрие. Никой мо-
дел не би използвал по свое 
желание цял тон фон дьо 
тен. За да не се превърне 
фон дьо тенът ви в маска, 
нанасяйте го пестеливо.

18 Много в едно Безспорен 

ли перфектно навре-
мето, значи нямате 
нужда от никаква ди-
ета.

22 Лъскава коса След 
като измият 

косата си, моделите 
винаги я изплакват 
с... минерална вода. 
Защото тя не съдър-
жа варовик, който да 
изсушава и изтощава 

косъма.

23 Светлоотразяващи частици
Чудите се защо кожа-

та на подиумните красави-
ци винаги изглежда сияйна? 
Топмоделите Жизел Бюнд-
хен и Наоми Кембъл се къл-
нат в страхотния ефект 
на фон дьо тена със свет-
лоотразяващи частици. 

24 Убиец на пъпки Моделите 
са луди по капките за 

очи като средство за ту-
ширане на пъпките. Капки-
те действат антисептично 

б к в в

вило на всеки модел. Вод
та поддържа влажностт
на кожата, благоприятст
хубавия тен и предпазва о
появата на преждевремен
бръчки.

28 За плосък корем Пре
да се качат на мо

ния подиум, красавиците 
хапват кромид лук, чесъ
зеле и мляко. И не пият 
зирана вода. Защото те
продукти подуват стома
Шакира пък се бори срещ
подуването с пресни смок
ни, които стимулират хр
носмилането.

29 Нежни ръце За да по
държат ръцете 

нежни, моделите използва
тонове крем за ръце. Вин
ги когато се сетят.

30 Афтърпарти Вечерт
преди лягане изпийт

1 чаша вода с разтвор
в нея течен витамин С. 
негова помощ на сутринт
кожата ви ще изглежда зн
чително по-добре.

Жизел Бюндхен се кълне 

в страхотния ефект 

от фон дьо тена 

със светлоотразяващи

частици
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Да бъде жега!
КОГАТО ТЕРМОМЕТЪРЪТ 
ППОДСКОЧИ НАГОРЕ 
ИИ ВИ СЕ СТОРИ,
ЧЕ СЯКАШ НЯКОЙ 
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Основата на основите на
летния грим са правилно под-
браните тонални средства.

 Когато зад прозоре-
ца е безпощадна жега, на-
шата кожа става по-маз-
на от обикновено, което 
означава, че не є е нужно 
допълнително подхранва-
не, нито прекалено овлаж-
няване. Идеалният вариант
за летните дни са леките 
хидратиращи и едновре-
менно леко тониращи сред-
ства. Мазните кремове ги 
забравете!  Вместо тона-
лен крем използвайте лека
пудра.  Не пренебрегвайте
базата под макиажа. Пре-
ди нанасяне на коректора
водещите визажисти смес-
ват малко количество от 
него с малко основа (за ус-
тойчивост) и с пръсти
„набиват“ тази смес в ко-
жата. Това гарантира из-
дръжливостта на грима. 

 Нанесете леко тонално
или бронзиращо средство, 
пръснете лицето с овлаж-
няващ спрей, а след това
с възглавничките на пръ-
стите акуратно „поправе-
те“ тена на лицето.

МАНИКЮР

Актуалната форма на нокти-
те е заоблената. Запомнете,
че прекалено дългите нокти не
са на мода това лято. Топ 5 на
fashion цветовете за лакове-
те са:

 Синьо (аквамарин) 
 Бордо (към кафяво)
 Червено (ферари)
 Розово и бяло за френския

маникюр, но този път лен-
тичката не е в края на но-
кътя, а в основата му

 Бял матов лак
НАЙ-БЛЕСТЯЩОТО РЕШЕНИЕ

Сенките се размазват върху клепачите, тушът моментално 
се превръща в черни кръгове под очите, а очната линия се 
стопява за броени секунди в горещините... Позната ви е тази 
ситуация, нали? И на нас – също. За да избегнете тези безоб-
разия, пак послушайте съветите на водещите гримьори.

 Купете си водоустойчива спирала. Тя е напълно ус-
тойчива не само на въздействието на влагата, но и на 
въздействието на естествено отделяните от кожата 
секрети.  Не нанасяйте бронзовите сенки върху целия 
подвижен клепач, а като блясък – само по средата на 
клепача и във външния ъгъл на окото.  Преди да нане-
сете сенките със сребристи и златисти оттенъци, ко-
ито са така актуални през лятото, най-добре използ-
вайте специални базови продукти или сухи сенки с мно-
го светъл цвят, близък до този на кожата.
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ќфициален вносител У–алицаФ ќќƒ:
1463 —офи¤, ул. У’ан јспарухФ 35,

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

«а привлекателно т¤ло,
нежна и гладка кожа

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

≈Ќя

CMY

Съвет за нанасяне на сенките
Не е важно какви са формата, цветът и размерът на окото ви. 

Сенките са най-лесният и безпогрешен начин да направите по-

гледа ярък и изразителен.

1. Не ги подбирайте по цвят, хармониращ с цвета на ирисите 
ви! Цветът им по-скоро трябва да контрастира с този на очи-

те, за да подчертаете тяхната форма. 

2. Преди да ги нанесете, леко напудрете клепачите – така те ще „преживеят“ по-дълго върху тях, поч-

ти през целия ден. Ако имате мазна кожа, използвайте само прахообразни сенки за очи – кремообразни-

те текстури няма да се задържат дълго върху клепачите ви.

3. Не се страхувайте да нанасяте сенките с пръсти – така те по-добре ще се разнесат. За да се сдо-

биете с интересен цвят, смело смесете два тона.

1. ИЗБЕЛВАНЕ НА ЗЪБИТЕ Нищо не подчертава загара по-добре от
белоснежната усмивка. С „новите“ зъби червеното червило ще засвети
върху устните ви по друг начин.
2. УДЪЛЖАВАНЕ НА МИГЛИТЕ Идеалният летен макиаж включва и
по-дълги ресници (при това тъмни, за да можете да минете и без спира-
ла). Ако майката природа ви е дарила с такива – и обемни, и дълги, ОК. 
Ако не – удължете ги в някой бюти салон. Процедурата е безболезнена. 
3. ПИЙТЕ МОРКОВЕН СОК даже и ако прекарвате на слънце минимал-К

но количество време (което несъмнено е най-правилно!) Веществата, съдър-
жащи се в прясно изцедения морковен сок, гарантират, че загарът ви ще е 
по-траен и наситен. Дозата – 1 чаша на ден.
4. ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ „УСЛУГИТЕ“ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОСТИГАНЕ 

НА ПОСТЕПЕНЕН ИЗКУСТВЕН ЗАГАР, в случай че никак не обичате да се
печете на слънце.
5. ЛЕКО МЕЛАНЖИРАНЕ Този съвет в най-голяма степен се отнася за блон-
динките, но и на брюнетките няколко кичура в по-светъл оттенък в непосред-
ствена близост до лицето няма да навредят. По този начин с един куршум
уцелвате два заека – косата ви ще бъде като естествено просветляла от слън-

цето, а грамотно добитият ви загар ще изпъква повече – по-ярък и по-жизнен.
6. ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЕНКИ ЗА ОЧИ В ЗЛАТИСТИ ОТТЕНЪЦИ Именно с тяхна по-
мощ ще заприличате на средиземноморска красавица със загоряла кожа и тъмни
ресници, които се открояват под блестящите клепачи. Сякаш слънцето ласкаво
е докоснало вашето лице и е оставило по него нежни златни следи. Сенките в 
цвят старо злато, пясък, теракота и бронз са най-търсените през топлите ме-
сеци. Добрата новина е, че тези цветове отиват практически на всички жени. 
7. ТАТУАЖ НА ВЕЖДИТЕ Веждите много често са несправедливо забравяна част
от нашето лице. С помощта на татуажа можете да направите линията им без-
упречно точна. Процедурата е малко болезнена, но пък е приятен фактът, че ре-
зултатът от нея ще бъде очевиден в продължение на 3–4 години.

стъпки към лятна визия

УСТНИ В ЦВЯТ

Ако не обичате да гримирате очите си, това е уникална въз-
можност още от сутринта да подчертаете устните си с 
много ярко червило, запечатано с блясък. 

 Червилата в оранжевата, бежовата и златистата 
гама са най-подходящи за летния грим. Но преди да на-
правите избор на цвета на червилото, убедете се, че 
той отива на цвета на косата ви и на тена на кожа-
та ви.  Яркооранжевото червило изглежда добре, при 
условие че гримът на очите е изпълнен в ярки, много 
чисти цветове.  Ако сте се спрели на бронзови сенки 
за очи, тогава червилото ви трябва да е в хладните 
оттенъци на розовото и малиновото.
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С
тара като света пого-
ворка гласи: „Ако же-
ната е решила да про-
мени прическата си,

очаквай кардинални промени
в целия є живот.“
Притежателките на меки,

непослушни къдрици изглеж-
дат много женствени. Но
ако буклите са ви омръзна-
ли, смело пристъпете към
изправяне!

ПОДГОТОВКА

Трябват ви голяма четка,
спрей за изправяне на коса,
сешоар и малко сръчност,ст,
защото тази манипулацияция

ф р и з ь о р с к и  с а л о н

Монката

Нора Цеци
Марин Хубенов–

Мърфи

ТАЗИ РУБРИКА Е ЗА ОНЕЗИ, КОИТО НЕ ЗНАЯТ КАКВО ИСКАТ, КОГАТО СЕДНАТ НА СТОЛА ВЪВ ФРИЗЬОРСКИЯ САЛОН,
КАКТО И ЗА ОНЕЗИ, КОИТО ЗНАЯТ КАКВО ИСКАТ, НО НЕ ЗНАЯТ КАК ТОЧНО ДА ГО ОБЯСНЯТ НА ФРИЗЬОРА СИ.

Вече познавате Мърфи, Мони, Нора и Цецо. Можете да им задавате своите

въпроси, свързани с косата, в писма до редакцията (1124 София, ул. „Заго-

ре“ 4, ет. 2) или на e-mail: redakciabela@cablebg.neg t. Моля, отбелязвайте на

пощенския плик „За рубриката „Фризьорски салон“. Съветите от страници-

те на БЕЛА ще са безплатни за вас. Ако решите да ги приложите на практи-

ка 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.

ИЗПРАВЯНЕ 
НА КОСАТА 

ЗА ДОМАШНО

1

3

2
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не е много лесна. Много ще не
си облекчите работата, ако си
използвате сешоар със спе-
циална накрайник за изпра-
вяне на коса. (снимка 1)

ОБЕМ ОТ КОРЕНИТЕ

Преди да изпънете къд-
риците, нанесете в коре-
ните (косата трябва да е 
мокра) малко пяна за сил-
на фиксация. Преди обемът 
на прическата се създава-
ше от игривите ви къдри-

ци, но в случая с правата
коса трябва да се акценти-
ра за обем в корените. Ина-
че рискувате прическата ви
да изглежда като залепена
за скалпа. (снимка 2)

РЕЗУЛТАТЪТ

Сухата коса напръскайте
с лак за силна фиксация, а
за оформяне на краищата
използвайте вакса (за да ос-
танат изправени по-дълго
време). Помислете предвари-

телно къде искате да стои
пътят ви. Защото ако ре-
шите, че искате да го но-
сите не отляво, а отдясно,

след изправянето на косата
ще е вече късно за подобна
промяна. (снимка 3)

Симеон ВЕДЕВ

ПРИЧЕСКИТЕ НА ЛЯТО 2008ПРИЧЕСКИТЕ НА ЛЯТО 2008
ПРЕПОРЪЧАНИ ОТ ЕКСПЕРТИТЕ 

НА P&G BEAUTY

„Контраст“ е ключо-
вата дума в мода-

та на летните прически.
Характеристики: необик-
новена различност и нео-
чаквани посоки, движещи 
се от изтънченост до
драматични акценти.
Косата ви може да бъде
Gorgeously groomed (вели-
колепно поддържана, блес-
тяща и женствена като
от модните ревюта на
Versace и Blumarine). Или 
да се превърне в High

Drama (силно драматич-
на прическа с леко де-
кадентска визия – като 
в колекциите на Marc 

Jacobs, D Squared и d

Cavalli). В тенденцията
Modern Gypsy (съвремен-
на циганка – в колекции-
те на Etro, Giles и Chloe) 
прическата подчерта-
ва бунтарската индиви-
дуалност, докато при 
Controlled elegance (кон-
тролирана елегантност – 
в колекциите на Channel,

YSL и Bottega) структу-
рата на косата създава 
изразителна авторитар-
на визия.

Gorgeously 
groomed коса в 

стил Versace – 

за оформянето

є експертите 

на P&G Beauty 

препоръчват 

шампоан, бал-

сам и мас-

ка на Pantene

Full&Thick

Modern Gypsy 

небрежна коса 

в стил Etro 

– за постига-

нето на този

ефект се пре-

поръчват шам-

поани Head& 

Shoulders 

Menthol и

Classic clean, 

балсам Pantene 

Classic Clean 

и лак за коса

Wellaflex

Sensitive

High Drama 
коса-кошер 

в стил Marc 
Jacobs, коя-

то може да

бъде оформе-

на с помощта

на шампоани

Head&Shoulders 

Extra Volume,

Pantene Anti-

Breakage или

W&Go Aloe,

балсам и мас-

ка Pantene

Аnti-Breakage,

руси нюан-

си на Wellaton 

Natural и сери-

ята Wellaflex

2nd day

Controlled 
elegance коса в 

стил Bottega –
може да се оф-

орми с шампо-

ан H&S Classic 

Clean 2in1, шам-

поан и бал-

сам Pantene 

Smooth&Silky, 

маска Pantene 

Triple Amino, 

руси и светло-

кафяви тонове 

от Wella Safira, 

лак и пяна за 

коса Wellaflex 

Brilliant Colors и 

Shiny Hold

�ÙËÁ¸ÓÒÚ‚Ó �Ï‡ÌËÍ˛ 
�ÍÓÏÔ˛Ú˙Ì‡ ÏÓ‰ÛÎ‡ˆËˇ 
�ÍÓÁÏÂÚËÍ‡ Á‡ ÍÓÒ‡ �Ó·Û˜ÂÌËÂ 
ÔÓ ÙËÁ¸ÓÒÚ‚Ó
София, ул. „Константин Иречек“ 11,
тел.: 02/ 953 11 82, моб. 0888 419 775
София, бул. „България“ 11 (партер)
тел.: 02/ 481 95 70, моб. 0887 428 326
Свищов, ул. „Цар Освободител“ 23, ет. 2
тел. 0631/ 6 08 36
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Снапредването на възрастта и под въздействието на различни въ-
трешни и външни фактори настъпват редица специфични кожни 

промени. От вътрешните фактори водeщи са възрастта, полът и хормо-
налният статус, а от външните определящи са температурните промени, 
вятърът, 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
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Л
ечението на кариеса 
може да бъде консер-
вативно и радикално. 
Консервативно е, ко-

гато кариесът се „хване“ 
на много ранен стадий и 
тогава е възможно зъбът 
да не се пили, а да се обра-
боти със специални гелове и 
разтвори и процесът да за-
почне обратно развитие.

В САМОТО НАЧАЛО

Кариесът представлява 
тебеширено бяло петън-
це по емайла на зъба, кое-
то понякога пациентът за-
белязва сам с просто око 
(особено на предните по-
върхности на зъбите). Чрез 
намазването на тези петън-
ца с гелове и разтвори, бо-
гати на флуор и калций, те 
постепенно изчезват.

ПЕТЪНЦАТА ВСЪЩНОСТ СА

ЗОНИ НА ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ 
НА ЕМАЙЛА, Т.Е. ТАМ Е ИЗВЛЕЧЕН

МНОГО КАЛЦИЙ И ОТ КРИСТАЛНО

ПРОЗРАЧЕН ЕМАЙЛЪТ СТАВА

ТЕБЕШИРЕНО БЯЛ.

Консервативното лечение 
изисква многократно нана-
сяне на разтворите и про-
следяване на развитието на 
петното, но спестява из-
пиляването на зъба. За жа-
лост няма още измислена 
такава пломба, която на-
пълно да е равностойна на 
твърдите зъбни тъкани, ко-
ито ни е дала природата. 
С нищо не може да се за-
мени съвършеният емайл на 
зъба – нито като твър-
дост, нито като естети-
ка, нито като трайност. 
Такива разтвори могат да 

се прилагат и профилактич-
но за намаляване на риска
от кариес. Тази превенция
на кариеса е разпростране-
на в скандинавските стра-
ни. Благодарение на нея поя-
вата на кариес при тамош-
ното население е сведена до
минимум.

РАДИКАЛНОТО ЛЕЧЕНИЕ 
Включва изпиляване на

зъба до отстраняване на
цялата мъртва тъкан. От
медицинска гледна точка
елиминирането на част от
зъба трудно може да се на-
рече лечение.

ЗАТОВА РАДИКАЛНОТО ЛЕЧЕНИЕ 
НА КАРИЕСА МОЖЕ ДА СЕ СРАВНИ

С АМПУТАЦИЯТА – ЗА ДА СЕ СПАСИ 
ЗЪБЪТ ЖИВ, СЕ „ОТРЯЗВА“ 
БОЛНАТА МУ ЧАСТ.

Отстраняването на кариеса
не е прост акт на изпи-
ляване. То изисква прециз-
ност. Ако стоматологът
не отстрани напълно кари-
еса, има опасност той да
се развие отново под плом-
бата и много бързо да пре-
расне в скрит пулпит. Ако
пък не щади зъба при изпи-
ляването, той може по-къс-
но да се счупи.

ВЪЗМОЖНО Е СЪЩО

ПРИ ДЪЛБОКО ПИЛЕНЕ ДА СЕ

СТИГНЕ ДО ПУЛПАТА. ПОСЛЕДНОТО 
СЛУЖИ ЗА ОПРАВДАНИЕ НА НЯКОИ 
КОЛЕГИ ДА НЕ СЛАГАТ УПОЙКИ

НА ПАЦИЕНТИТЕ СИ – ВИДИТЕ ЛИ, 
ЗА ДА СЛЕДЯТ ПО БОЛКАТА КОЛКО 
СА БЛИЗО ДО ПУЛПАТА.

Това е изключително неп-
рофесионално, защото озна-
чава, първо, че зъболекарят
не познава добре анатомия-

та на зъба, който из-
пилява. И второ, бол-
ката е изключително
субективно усещане.
Имал съм пациенти, ко-

ито изпитват силна бол-
ка и от минимално пиле-
не на зъба, далеч от пулпа-
та. Имал съм и такива, ко-
ито категорично отказват
упойка и не чувстват голя-
ма болка дори когато пиля
на 1 мм от нервите в пул-
пата. Субективните усеща-
ния на пациента не бива да
се използват за ориентир
колко дълбоко трябва да се
пили зъбът.
Лечението на кариеса из-

исква накрая

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
НА ДЕФЕКТА

Това става чрез пломби-
ране на зъба с някакъв ма-
териал за трайно затваря-
не. Днес съществуват мно-
го материали, заместващи
емайла, но са малко мате-
риалите (това са т.нар. ци-
ментови подложки, които
стоят под пломбата), кои-
то заместват дентина. Те
имат за цел да пазят зъба
от токсичността на плом-
бите, да намалят усещани-
ята за натиск и промяна в
температурата. 

ПОДЛОЖКИТЕ СА 
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНИ, 

ЗАЩОТО, КАКТО КАЗАХ, НЯМА ОЩЕ

ИЗМИСЛЕНА ТАКАВА ПЛОМБА, 
КОЯТО НАПЪЛНО ДА Е РАВНОСТОЙ-
НА НА ТВЪРДИТЕ ЗЪБНИ ТЪКАНИ.

Много често пациенти ми
се оплакват, че скоро след
поставянето на пломба от
някой колега са започнали да
чувстват болка от студе-
ни храни и напитки или от
натиск (при стискане на
храната). Това се дължи на
липсата или на неправилно
поставена циментова под-
ложка под пломбата.
Чрез редовни посеще-

ния при вашия зъболекар
ще елиминирате риска от
късно откриване на дълбо-
ки кариеси и най-важното – 
ще избегнете изпиляване на
бол ния зъб.

Д-р Цветан ПЕШЕВ,

стоматолог

Ако проявявате желание лично да се убе-

дите в способностите на д-р Пешев като 

стоматолог, а не само да четете стати-

ите му, можете да се обадите на телефо-

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

запишете час за посещение. Кабинетът се 

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

ет. 1. Дано да ви е наблизо!

у с м и в к а т а

КАРИЕСЪТ – 
II ЧАСТ
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Т
ова е въпрос, кой-
то всеки от нас – 
трениращ или нет-
рениращ – си е за-

давал, когато е търсел сво-
ята малка причина да го
прави или не.
Ползата от физическото

натоварване (непрофесионал-
но) е всеизвестна от де-
сетилетия и все пак голя-
ма част от хората не са
истински убедени в смисъ-
ла на редовното спортува-
не. Извиненията да не си
размърдаме дупето варират
от „нямам време“, „нямам
пари“ до чисто женските
оправдания „нямам подходящ
екип“. Въпреки че на теория

всички знаем, че спор-
тът е нещо добро, на
практика все още има
такива, които гледат
скептично към редовни-
те и целенасочени фи-
зически занимания.

ЗАЩОТО 
Е ПРИРОДНО

Природата е дари-
ла човека с най-добра-
та комбинация от ин-

телект и физическа функ-
ционалност на тялото, пра-
вейки го доминиращ вид на
планетата.

МУСКУЛАТУРАТА НИ (И ВЪОБ-

ЩЕ ЦЯЛОТО ТЯЛО, КОЕТО Е ЕДНА 

СЛОЖНА И ПЕРФЕКТНО СИНХРО-

НИЗИРАНА „МАШИНА“) Е ТАКА 

ИЗГРАДЕНА, ЧЕ ДА БЪДЕ ПОДЛА-

ГАНА ЕЖЕДНЕВНО НА СЕРИОЗ-

НИ ФИЗИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛ-

СТВА, КЪМ КОИТО ТЯ СЕ АДАПТИ-

РА ОТНОСИТЕЛНО БЪРЗО.

Именно стремежът на тя-
лото към адаптация с цел 
оцеляване, който е заложен
у всеки биологичен вид, е
онова, което може да подо-
бри или влоши външния ни
вид и здравето ни. Физи-
ческото натоварване е вид
външен дразнител за на-
шето тяло (мускулатура).
Дразнител, който стимули-
ра редица процеси в нас и
чрез адаптирането ни към
него ни прави по устойчиви
на този и на подобни драз-
нители.
Ние можем да се адапти-

раме обаче към почти ни-
какво движение на мускула-
турата което би довело до

загуба на мускулна маса (не-
здравословна) и до намаля-
ване на дееспособността на
цялото тяло. Но можем да
се адаптираме и към еже-
дневно и методично физиче-
ско натоварване, което ще
подобри коефициента на по-
лезно действие на цялото
тялото. 

ЗАЩОТО 
Е ИСТОРИЧЕСКИ 

ОБУСЛОВЕНО

В световната история чо-
век е изумявал себеподоб-
ните си с различни физи-
чески и умствени постиже-
ния – колко бързо или дълго
може да бяга, колко тежко
може да вдигне, колко про-
дължително е в състояние
да задържи дъха си... Имен-
но всичките тези свръхспо-
собности – физически или
умствени – са следствие
от ежедневно и методично
дразнене (трениране) на тя-
лото и ума. (Трябва да се
отбележи, че тук не гово-
рим за генетичните пред-
разположения на конкретен
индивид да се развива в да-
дена област, което се нари-
ча талант.)

ПРИ ТАЗИ ФУНКЦИОНАЛНОСТ И 

ФИЗИЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ НА ЧО-

структор в „Атлетик“ (Со-

фия, кв. „Изток“, ул. „Атанас

Далчев“ 6) работи само от 

6 години, но е добър в рабо-

тата си. Сигурно си спомня-

те, че така го представихме 

и в ноемврийския ни брой от

2007 г. От тогава до днес

няколко дами от офиса сме 

му верни клиентки и фенки. 

Сигурно защото ни доказа, 

че думата му на две не ста-

ва. Не вярвахме, че фитне-

сът може да направи чудеса 

с телата ни точно защото

работим в женско списание 

и сме преситени от разнос-

транна информация по тема-

та. Но Васко обеща на вся-

ка от нас онова, което на 

нея є се искаше най-много, и 

то наистина се случи. Сега

сме по-стройни, по-енергич-

ни и по-стегнати. Истината

обаче е, че в залата следва-

ме безпрекословно неговите 

„заповеди“, а извън нея спаз-

ваме препоръките му. Чудо-

то не се случва без жела-

нието, участието и усилия-

та ни. За съжаление. Но ако 

всеки разчита на един Ва-

ско, който да го убеди, че то 

е възможно, ще му е по-лес-

но. Затова помолихме Ва-

сил Найденов да ви запали за 

фитнес от страниците на

списанието, така както за-

пали нас.

ф
и т н е с

а комбинация от ин- турата, което би довело до

ДРЕВНА ПОГОВОРКА ГЛАСИ: 
„АКО НЕ СЕ ГРИЖИШ ЗА ТЯЛОТО СИ, 

КЪДЕ ЩЕ ЖИВЕЕШ?“

Васил Найденов (Васко, как-

то го наричаме в редакция-

та) практикува фитнес от 

11 години. Като фитнес ин-
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ВЕШКАТА МУСКУЛАТУРА Е НАЙ-

МАЛКОТО НЕСПРАВЕДЛИВО ДА ОС-

ТАВЯМЕ ТЕЛАТА СИ НА ПРОИЗВО-

ЛА НА СЪДБАТА.

Древна поговорка гласи: 
„Ако не се грижиш за тя-
лото си, къде ще живе-
еш?“ По темата може да 
се философства много, но 
е факт, че нашите тела 
са създадени да са физиче-
ски активни и да ги оста-
вяме да бездействат е не-
естествено.
Дотук добре 

НО КОЙ ТОЧНО СПОРТ 
Е ДОБРЕ ДА СЕ 
ПРАКТИКУВА 

Безспорно практикуването 
на всеки спорт е полезно, 
но повечето спортове изис-
кват твърде много – под-
ходяща екипировка, подхо-
дящ сезон, подходящ брой 
хора, физическа подготовка 
и най-вече подходяща въз-
раст. Не на последно мяс-

то те натоварват опреде-
лени части от тялото по-
вече от други, без да пред-
лагат възможности за ко-
рекции.

ТРЕНИРАНЕТО ВЪВ ФИТНЕС ЗА-

ЛАТА ВИНАГИ Е БИЛО ПРИЕМА-

НО КАТО ГРУБ И СИЛОВ СПОРТ, ОТ 

КОЙТО НЯМА ПОЛЗА, ОСВЕН АКО 

НЕ ИСКАШ ДА ПРАВИШ МУСКУЛИ.

Сигурно защото погреш-
но се асоциира с образи-
те на яки момчета и жени
мъжкарани с големи бице-
пси. Всъщност концепция
на фитнеса е правилно на-
товарване на мускула в най-
безопасната (естествената)
за него траектория.

ФИЗИОЛОГИЯТА 
НА ДВИЖЕНИЕТО 

във всеки един спорт има

своя много по-безопасен и
по-контролиран аналог във
фитнеса. В залата може да
се тренира както за сила
и маса, така и за релеф и
за тонус. 

ВСЯКО УПРАЖНЕНИЕ ОБХВАЩА 

ПЪЛНАТА АМПЛИТУДА НА ДВИЖЕ-

НИЕ НА МУСКУЛА, КАТО СЕ ДАВА 

ВЪЗМОЖНОСТ СПОРТУВАЩИЯТ ДА 

КОНТРОЛИРА НАТОВАРВАНЕТО СЪ-

ОБРАЗНО С НУЖДИТЕ И ВЪЗМОЖ-

НОСТИТЕ СИ. 

Това е спорт, на който
повечето здравословни про-
блеми не пречат (когато
става въпрос за контроли-
рана тренировка). Даже ня-
кои здравословни оплаквания
се повлияват положително
от фитнеса.
Кръвното налягане и пул-

сът пък могат да бъдат

„управлявани“ по време на
цялата тренировка и да се
извлече максимумът от вся-
ко тяло, без да се стига до
крайности.
По-важното, което тряб-

ва да се проумее, е, че фит-
несът

НЕ Е 
ЗАБАВЛЕНИЕ 

ЗА ПРЕЗ УИКЕНДА 
а необходима част от на-
шето ежедневие. Ежедневие,
което все повече ни лишава
от физическа активност.
Това е спортът с най-мно-
го вариации за натоварване,
спортът, който ви предла-
га избор кое и колко да на-
товарвате.

ФИТНЕСЪТ Е УНИВЕРСАЛЕН 

СПОРТ – ВСЕКИ МОЖЕ ДА ГО 

ПРАКТИКУВА БЕЗ ОГЛЕД НА ПОЛ, 

ВЪЗРАСТ И ТРЕНИРАНОСТ.

И не е просто фитнес, аес, а
начин на живот.

КОНЦЕПЦИЯТА НА ФИТНЕСА Е ПРАВИЛНО 
НАТОВАРВАНЕ НА МУСКУЛА В НАЙ-БЕЗОПАСНАТА 

(ЕСТЕСТВЕНАТА) ЗА НЕГО ТРАЕКТОРИЯ.
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А
климатизацията 
през първите 3–4 
дни на пребивава-
нето ви в друга 

климатична зона е явление 
закономерно. Именно затова 
физио- и психотерапевтите 
препоръчват да „резервира-
те“ за отпуската си не по-
малко от 10, а най-добре 
14 дни. За да разполагате с 
достатъчно време за пълно-
ценен отдих.
Но често дългоочакваната 

адаптация не настъпва и за 
седмица. По статистика 
все повече хора на възраст 
от 30 до 45 години изпит-
ват проблеми с отпускане-
то. От детските си годи-
ни се учим да работим, да 
се концентрираме, да се на-
стройваме на „последен на-
пън“ или на „дълга дистан-
ция“. В резултат се оказ-
ва, че тялото и разумът 
просто са се отучили да 
почиват.
Около 65% от „непочи-

ващите нещастници“ са 
мъже. На тях им е мно-
го по-трудно, отколкото на 
жените, да превключват на 
фаза „покой“. Съгласете се, 
че на всяко семейство би 
му било трудно да се на-

слаждава на курортния жи-
вот, когато неговата гла-
ва постарому си остава на
границата на нервния срив,
спи неспокойно, дразни се
от дреболии и отказва да
възприема живота в без-
грижно розово. Но и на же-
ните, особено на много ра-
ботещите, не им е лесно.
Човека, неспособен да по-

чива заради психоемоциона-
лен стрес, специалистите
изпращат на психоневролог
или на психотерапевт. Или
му препоръчват курс по фи-
зиотерапия – на първо мяс-
то масаж и водни проце-
дури. Защото тялото на-
трупва годишна умора и
откликва на натоварването
и проблемите с повишена
мускулна скованост. Именно
общото състояние на тя-
лото позволява или не поз-
волява на мозъка да се на-
строи на почивка. 

ИЗЦЕЛЕНИЕ С ВОДА

Въздействието на мор-
ската вода върху организма
е неоценимо. На човека в
стрес просто му е необхо-
дима таласотерапия, убеж-
дават ни специалистите в
спа салоните. Водорасли-

те и морската кал запъл-
ват през кожата липсите
на необходимите ни микро-
елементи – на първо място
магнезий, който най-актив-
но от се елиминира от ор-
ганизма по време на дълго
напрежение и, естествено,
запасите му в тялото ряз-
ко намаляват. Освен това е
научно доказано свойството
на морската вода да „отми-
ва“ негативната информа-
ция. А и във водата муску-
лите си почиват най-добре.
Един от най-ефективните
начини за релакс е хидро-
масажът. Много полезно за
общата релаксация е и плу-
ването. Така че, ако почи-
вате на море, ви препоръч-
ваме да се къпете и плува-
те повече – два-три пъти
по 15 минути на ден ще ре-
шат проблема ви с адапта-
цията. 
Много ефективен е и ма-

сажът на цяло тяло. Той
не само снема напрежение-
то, раздвижва енергиите,
но и нормализира циркулаци-
ята на кръв, което означа-

ва, че от тялото активно
се извеждат продуктите на
разпад, които влияят нега-
тивно на самочувствието.
Две са най-големите стре-
сосборни зони по тялото – 
вратът и краката (по-точ-
но прасците и стъпалата).
Следователно на тях тряб-
ва да се обръща най-мно-
го внимание при масажира-
нето. Отпускането на ця-
лото тяло започва от кра-
ката. Направете 10-мину-
тен сутрешен самомасаж
на ходилата и прасците и
само след няколко седмици
ще усетите, че те се умо-
ряват вече значително по-
бавно, но и че гледате на
света с по-голям оптими-
зъм. Вечерният обгрижващ
ритуал за краката трябва
да включва 10-минутна то-
пла вана, след което „све-
щените“ 15 минути отмора
с крака, вдигнати по-високо
от главата.

ДИАЛОГ С ТЯЛОТО 
Има и начин за по-дълбо-лбо-

ко проникване в „езика“ нана

на ч и н  н а  ж и в о т

По статистика все повече 
хора на възраст от 30 до 45 
години изпитват проблеми 
с отпускането. От детски-
те си години се учим да рабо-
тим, да се концентрираме, да 
се настройваме на „последен 
напън“ или на „дълга дистан-
ция“. В резултат се оказва, че 
тялото и разумът просто са 
се отучили да почиват.

климатизацията слаждава на курортния жи

БЕЗ НАПРЕЖЕНИЕ

КАК ДА НАСТРОИМ ТЯЛОТО 
СИ НА РЕЖИМ „ПОЧИВКА“
ЦЯЛА ГОДИНА МЕЧТАХТЕ ЗА ТАЗИ ОТПУСКА, 
ПРЕДСТАВЯХТЕ СИ СЛАДОСТТА НА БЛАЖЕНОТО 
НИЩОНЕПРАВЕНЕ... И КАКВО? ДНИТЕ МИНАВАТ,
ОТПУСКАТА НАМАЛЯВА, А НАПРЕЖЕНИЕТО НЕ ВИ 
НАПУСКА. МАЙ ВИ Е СТАНАЛО НЕЩО КАТО НАВИК. 
АКО НЕ ВЗЕМЕТЕ МЕРКИ, ЩЕ СЕ ОКАЖЕ, 
ЧЕ ОТПУСКАТА Е СВЪРШИЛА, А ВИЕ ТАКА И НЕ 
СТЕ СИ ПОЧИНАЛИ.
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Punto Accessori в София
В новооткрития магазин ще се 
предлагат всички модни аксесоари с
марката Missy’s Bloom
За откриването на магазина в
столицата пристигнаха собстве-
ниците и създателите на Punto

Accessori г-н и г-жа Давиди и 
Костанца Торди. В България офи-
циално ги представлява техни-
ят син Маноло Торди, който също 
беше на откриването. 
Punto Accessori е първата итали-
анска фирма, която излиза на бъл-
гарския пазар с толкова широк 
спектър от качествени аксесо-

ари и материа-
ли за мода. Всяка
една от колекци-
ите е с уника-
лен дух и почерк.
Вече 30 години
Punto Accessori е 
лидер в създава-
нето, разширено-
то производство
и търговията 
на едро на мод-

аксесоари и различни, изработе-
ни специално за тях, модифицира-
щи ги детайли. Фирмата разпола-
га с 12 000 артикула по каталог 
– разнообразни аксесоари за облек-
ло, обувки, шапки, кожа и бижу-
терия. Много от аксесоарите съ-
пътстват и допълват много от
колекциите и ревютата в Милано
и Париж. Една от последните го-
леми изяви на Punto Accessori е съз-
даването на тоалетите за конкур-
са Miss Italy World. За миналата го-
дина Punto Accessori взе наградата 
за ВИП продукти на панаира „Мод
а Монд“ в Париж. Дизайнерите
на Punto Accessori създадоха и всич-
ки тоалети и модни аксесоари за 
тазгодишното издание на конкурса
Мис Италия Нел Мондо.
Марката Missy’s Bloom е свят на 
аксесоари, отличаващи се с еле-
гантност и стил, едно креативно
пространство, в което властват
новите модни тенденции, където
се смесват емоции, експерименти-
рат се различни траектории от 
съвременността. Това е свят, от-

ворен за теб и твоята неповто-
римост. Специален каталог с мод-
ните тенденции за това лято ще 
можете да намерите в магазина 
на ул. „Дякон Игнатий“ 21. Сним-
ките в каталога са дело на Васил 
Къркеланов, а топмоделите Диля-
на Попова и румънката Лавиния са 
от агенция Next One.

Детски рисунки върху 

металните кутии 

на NIVEA Crѓme 
171 училища от цялата стра-
на взеха участие в тазгодишно-
то, второ поредно издание на кон-
курса за детска рисунка на тема
„Моето семейство, моите прияте-
ли, моите игри“, организиран от
„Байерсдорф – България“. Канди-
датираха се общо 20 963 ученици
от 1-ви до 4-ти клас от 44 града
и 16 села. Всички участници полу-
чиха блокче за рисуване и флумас-
три, а техните класове – кален-
дар за 2008 г. с избрани рисунки.
Победителите в конкурса са Ста-
нислава Каменова, 2„а“ клас на ОУ 
„Алеко Константинов“ – Пловдив, 

Йоан Петров, 1„г“ клас на 2-ро СОУ 
„Академик Емилиян Станев“ – Со-
фия, и Александра Гълъбова от 3„б“ 
клас от V СОУ „Георги Измирлиев“ 
– Благоевград. Техните рисунки са
отпечатани върху металните ку-
тийки на NIVEA Crѓme в парти-
да, произведена специално за бъл-
гарския пазар, и вече са в търгов-
ската мрежа в цялата страна. Ос-
вен това всеки от победителите 
получи подарък по избор на стой-
ност 80 лв. от детски хипермар-
кет „Хиполенд“, както и организи-
рани тържества с подаръци и ла-
комства за неговия клас. 
Конкурсът се провежда с подкре-
пата на Министерството на об-
разованието на национално ниво.
Целта му е да мотивира детско-
то въображение и да популяризира
творчеството на учениците. 

р
Punto AccessoriP в Софияi ни 

Красиви новиниКра н нКраКрар

тялото, за по-сериозно раз-тя
биране на неговите насъщни бир
потребности. И този на-
чин се нарича кинезиология 
(от гръцки – наука за дви-

жението). Като наука ки-
незиологията се е появила
само преди 40 години. Аме-

риканският мануален тера-
певт и бившият главен ле-
кар на олимпийския отбор

на САЩ Джон Гудхард след
20-годишна практика и на-
блюдения направил извода,
че информацията за състо-
янието на организма може
да се получи от най-пълния
и достоверен източник – 
от самия организъм. Спо-
ред теорията му абсолют-
но всички вътрешни орга-
ни са свързани с определени
мускули. Ако органът е на-
ред, мускулът е в нормален
тонус. Но когато се появи
проблем, мускулният тонус
на „пострадалия“ мускул 
(т.е. на пострадалия приле-
жащ орган) отслабва. От-
там и изводът, че чрез оп-
ределен начин на въздейст-
вие върху мускулите може
да се нормализира и рабо-
тата на организма като
цяло. Защото всички проце-
си, които протичат в чо-
вешкото тяло, са неразрив-
но свързани. Впоследствие
друг американски специа-
лист – Джон Тий, разрабо-
тил особен кинезиологичен
метод – на целебния допир,
който може да усвои все-все-
ки желаещ.

От практиката
Взаимовръзката между състоянието на мусммусмусммусмусусмусусу кулкулкулкулулулкулкуу итеитеииттет , е, ее, емоцмоцмоцмоцмоццции-ии-ии-ии-ии-иииии-и-и-и-и-ии
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дравее на физическо равнище, се нормаллиииииилилииилииизирзизизирзирзирзирзирирррзирззизириррррзиррррзиррирзииррзизирирззиирррааа ииа иа иа иа иаа иа иа иа иаааа иааааааа ииа и пспспспспсспппсспсп псппппсппс пспссспспсппсихихихихохоихохооихоооохохооихоихоихоихоиихоиииихооии емоемоемоемоемомомооемоемоемоеммееммемоемомемеммоомомоеемоемемомооемооеммомоомомоциоциоциоциоциоциоциоциоциоциоиоиооциоциоиоооциооициоциооцициоциоциоциоиооциоииоцииоциооциоццццц -----

налното състояние. Но този кръг е омаггьгьггьггьгьг оосасаосаосаоосаососо н. н. нннн. .н. НапНапНапНапНапНапапапНаппаппаааапаппапа риррриримримримримримримримримримимриимримимееререр ер ер ер ер ерер рер рреер ер р рррр ррррер рр третретретретретререретретретретретрттртртрт -----

вожността оказва негативно влияние наа фа фа фа фа ффа фааа фа фааа фааа ункункунунккункункккункнкункункун ццццициициициицииииициииицициициициицииииииииицииццииицициицииициииициите тте тте тететете е тете тететееететттееееее на нананананананананаанаанааана нннн далдалдадалалалдалдалалалалалалалдададаалддадад лдад лла-а-а-аа-а-а-а-а-а-аааа

ка, гневът „бие“ по черния дроб, страхъттт ут уут ут ут ут уут уут ут уут ут ут ут т ут ууувврвреврвревревревреврврреревреврреревреврвррр жджджджджждждждддадададаждаждажджждждажджддаждажжддадаждддаждддддд  бъ бъ бъбъбъббъбъбъбъ бъбъбъббъбъъъъъъъббъб бребребреббребребребреребререребребребреребребребребреббререббребребб ееееебр цциццци-цици-ци-ци-цици-ци-ци-ци-ци-ци-ци-цци-цици-цци-ци-и-и-цццицииццицииии

те, а тъгата, депресията се отразяватт зт зт зт зззззт зт ззлеле лле лееле ллее ллллеллее ле е ле е нннна на на на наннаа на а нннанннна аа съссъссъссъссъссъсъссъъсъссъсъсссссссс сссъсъ тоятоятоятоятоятоятоятоятоятоятояятоят ятоятоятояоятояяяятояояяяяяяниниениениениениениениенининиеиениеиениенинииениениниеиен еннннн ееетоттототото тто то тоотоо то отоо оо ттоттоо тотоооооотто оотооооототттоотттт

на белите дробове. И когато под въздейссссссссссссттттвивтвитвитвитвививививитттттттттвиииитвтт иииииететоетоетоетоетоетоетоетотетототоетоетототетоетотототетттттотттттттттттт  на на нана нанана нананананааанааааа ст ссс стссссст ст стст ст ссссстсссссттстстстресресресресрресресресесресресессссресересересеересесеееесесеер аа ааа а а аааааа аа аааа

тези органи престанат да работят праааааввивививилвилвилилилилилилвилиииивилиииивиллвилввввв но,нононо,но,но,оно,но,но,но,но,но  те тете тетететете те тетт тетт ттт  сас сассас сасасааасасаааасссассамимимими мимимиммимиммиииии „попопопо„пооопооо„по„поппо„ппопоод-д-д-д-дд-д-дд-ддд-д---дддд--д

клаждат“ появата на негативни емоции.. ...

Този омагьосан кръг може да бъде прекъссссссссссссснатнатнататнатнатнатнатнааттттнатататн чрч чр чрччрчччреезезез з еззезезез рефрррефрефрефрефрефеффефефефрефреффр феффефефефффффффффффффффффлеклеклеклелелелеклеклекккклеккл со-со-со-со-со-со-со-со-ссо-ососс

терапия – чрез целенасочено въздействииеиеиеии  въ въ въвъвърхрхурхуууурху ооопопопопппопоопппооппо опппредредредррредредеддедрерререр дедеррреддерер дделелелелееелеелеелееллееелеелеееллллллееллллее еелелелелеел --

ни точки по тялото, свързани с т.нар. енернернернеррнернерненернернеререррррненереререррррргигийгийгийгийгийгиййгийгийгийгийгийийгиййййййййиййййгийгийийнининини нини ни ннннннннннннни нни ни ннии мермермермермермермерем рмеррмермеремме идиидиидиидидиидиидидииииидидиддидиддддддидддддд анианиииииа иииииии. . ..

Тази терапия нормализира емоционалнотттототото ттотттото тттототттттто то тотооот съсъссъсъссъссъссъсссъсъсъсъъсъссъъсъъъсъ тоятоятоятоятоятоятоятояттояояниениениениениеиениениенниениниеие и и и иии и  ии е де де де де де дде дееее дее дде де де е дееее дее де де де де деееее дддос-осососос-осос-ссос-ос-сосссооо

татъчно сериозна профилактика на досттаттатттаттаттаттататататататататтаттататтттттта ъчнъчнъчнъчъъчнъчнъчнъчнъчъчъчннъъччннно со со со со со со со соо соо со ссооо сеерериееериеререриририеерериеререере оознозознозознзознззнзнзннннннооззнзоознннознзнзнзннзннноо нии би би би би би би би бии би бббббии о-о-оооо-оо-ооо--

лести. Негативните емоции имат връзккккккка наа на нна на ннаа на ннннеее се ссссе сссссссе се ссе ссе ссе ее е  ссамоамоамоамоамоамоамама оамоамо с  с ссс ссссссссс с вътввъвъвътвъъттттвъввъттттвътъъътв тъв реререререеееерешрешрешрешрешрешрешеерешеееееерешешрешеешееешешшрешешешшшшшшшшшешшешшшшшшр -------

ните органи, но и с мускулите, което впрророррочрочоооочччоччччрочрочрочоччрочрочччрочроччрочччочччччччччччччччеем ем мем ееемеемееееем м нарнарнарнарарарнарнарнарннаан рооооддодъодъодъодъоододъодъдъъо ъдътт мттт мт мт мт мт мт мт мт мт мт мт мт мммт мтт ммтт мт мт мт мт мт мммммт ннонноно-нононнннннннннн

го точно е описал като „да ти се стоваррррррррррри вии вии виии ввви вввви ви ви вв ви ввви вии вви ввии вви ви виии ви в вии вии вввви ввви ввввввввии в и ввии сичсисисичссичсичсичиччсичсиси коккококо коко ко кококо ко ккоо нннннананананана на нннаннанннана ннанаа на а аааа а нна пппппплплепппппп щи-

те“. Бремето на грижите буквално се стттртрттрррруупввуупвпвупвупввпввааа на на на на на на на на на на на ннаа нна нннааааааа а га аааааааа ърба ииии нна нанананананананнаннн

раменете и затова често ние ги чувствваамамамвваамммммммммв ммммеее сее е се се се се сеее се сссе сссссссссккккковкокккккккк ани, с, с ссссссссхххвхвхвахвахвахвахвхвахвхваввх на-нана-

ти. За да си върнете усещането за комффффффофофофофофоффофоффофофофофофоофофофоооооффф рррррррт,ррт,ррр  из изпропроророооооооооооббббвбвбвбвбвбвабвбвбвбваббвайтейтейтее 

едно китайското упражнение, наречено „„РРъцецетете те те тее ее е е е е е е  ппппповповппп дигдигдигат аат не-не-

бето“. При вдишване изпънете ръце правво нанананаааааааааааапппппрпрпрепрепрпреппрп д (д (препред гд гд ър-ър-

дите), след това ги вдигнете нагоре и сссее е е е ппе пе пе пе пе пе пе пе пе п пее ротротротегнегнетеете. П. При ри

бавно издишване спуснете ръце до тялототото пр пр през ез е стрстрт анианин  и и и ще ще ще щ

усетите пълно разпускане. Упражнениетто тоо т отпотпотпппускускускускууска на наа на някояякокоокооколклколколкол о

мускулни групи едновременно.
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х р а н е н е

ВКУСНО
ПОЛЕЗНИ РЕЦЕПТИ ЗА ДИЕТИЧНИ ЛАКОМСТВА

ДА СЕ ХРАНИТЕ ПРАВИЛНО И ВКУСНО,

НЕ Е НЕВЪЗМОЖНО! 

ПРИ ТОВА НЕУСЕТНО 

ЩЕ СЕ ОТЪРВЕТЕ 

ОТ ИЗЛИШНИТЕ КИЛОГРАМИ.

В
место рязко да ограничавате коли-
чеството храна, която поглъщате,
достатъчно е само да замените
някои от продуктите в обичайно-

то ви меню с други. Предлагаме ви лес-
ни и приятни рецепти за балансирано
хранене, съобразени с последните проуч-
вания в сферата на диететиката.

Тези блюда можете да консумира-

те по всяко време на денонощието. С 

тях бързо ще заситите глада си, без 

да прибавите и грам към теглото си. 

Ако следвате тази диетична програ-

ма, ще свалите, при това здравослов-

но, 15 кг до една година. 
Не се колебайте да стартирате ди-

етата! Уверяваме ви, че няма да съ-
жалявате.

КокКокКокКоктейттейтейл ол т ккт исеисело ло л млямлямл ко ко с мс малиалини ни (ил(или с с др другиги плплодоод ве)ве

КАК РАБОТИ ТОЗИ ПРИНЦИП

Балансираната закуска е ключът към успеха. 
Началото на деня е отговорен момент в една 
диета. Сутрин организмът трябва да се заре-
ди с ценни хранителни вещества, като глюко-
за, която подпомага мозъчната дейност. Не-
отдавна проведен научен експеримент доказва, 
че хората, които закусват, консумират само 
със 100 калории повече от хората, които не за-
кусват. Освен това закусващите редуцират 
много по-бързо теглото си, защото успяват 
да ускорят метаболизма си още от началото 
на деня. А и този метод на отслабване дава 
дълготрайни резултати. 80% от участниците 
в експеримента, закусващи всеки ден, отслаб-
нали средно с 13 кг за 1 година. 

1. ПРАВИЛНАТА ЗАКУСКА

Лесна рецепта 
На закуска обаче не посягайте към кифла с мармалад (480 кал).
По-добре се поглезете с коктейл от кисело мляко (1,5% масле-
ност) и плодове (може да са замразени). Или пък с каша от кисе-
ло мляко и овесени ядки (265 кал). Тази замяна ще ви помогне да
намалите калорийния прием с 220 кал ежедневно, което прибли-
зително е равно на 10 кг излишно тегло на година. 

ОТСЛАБВАНЕ
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КАК РАБОТИ ТОЗИ ПРИНЦИП За да редуцира бързо излишните килограми, организмът се нуждае от много 
плодове и зеленчуци. Зеленчуковата супа е нискокалорична, така че от нея можете да погълнете колкото 
ви се иска. Освен това супата съдържа много полезни хранителни вещества и е достатъчно засищаща. 

КАК РАБОТИ ТОЗИ ПРИНЦИП Зеленчуците активират обмяната на веществата. 
Зеле, моркови и краставици можете да ядете без ограничение. Но това 
еднообразие бързо ще ви омръзне. Включете в менюто си жълти или чер-
вени чушки, различни видове зеле, спанак, тиквички, патладжани, зелен 
фасул, целина. Резултатът ще дойде много бързо. Изследване, проведено в 
продължение на половин година, доказало, че участниците, които ядели зе-
ленчуци всеки ден (на салата, супи и гарнитури), натрупвали с 510 калории 
по-малко от тези, които не консумирали зеленчуци.

2. ДИЕТИЧНА СУПА ЗА ОБЯД

3. ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПАК ЗЕЛЕНЧУЦИ

Лесна рецепта 
Вместо богата хранителна супа с месен бульон (450 кал) за обяд опи-
тайте зеленчукова супа (приготвена с вода – 160 кал). С втората ще 
се предпазите от по 290 излишни калории дневно, което ще ви помог-
не да отслабнете с 2 кг за година. 
Продукти за супата: 1 цвекло, 1 морков, 1/4 зелка, доматено пюре (или
2 домата), праз лук, 1 сладка чушка, зелени подправки и малко сол. 

Лесна рецепта 
Заменете порцията от печените картофи (150 кал) със същото ко-
личество печено зеле (15 кал). Така ще консумирате 135 кал по-малко. 
Приложена 2 пъти в седмицата подобна замяна ще ви помогне да се
освободите до 2 кг на година. И още няколко „вкусни“ съвета: не се ко-
лебайте да експериментирате и да приготвите спанака с портокали
(50 кал). Броколи, овкусени с джинджифил и кимион (60 кал), е фантас-
тична гарнитура. Дресингите, които избирате за салатите, трябва
да са по-леки. Използвайте нискомаслено кисело мляко или растително 
олио, смесено със сок от лимон или ябълков оцет. 

КАК РАБОТИ ТОЗИ ПРИНЦИП Млякото е природен еликсир за здраве. Млечните продукти съдържат
голямо количество калций. Учените твърдят, че продуктите, богати на калций, понижават
нивото на калцитриола – хормон, отговорен за разрастването на мастните клетки и съот-
ветно за натрупването на мазнини. Млякото и млечните продукти помагат на организма по-
бързо да изгори мазнините. Необходимата дневна доза на организма за целта е 100 г днев-
но. В резултат на наскоро проведен експеримент специалистите са убедени, че участниците
в експеримента, консумирали в течение на няколко месеца продукти, богати на калций, са се 
отървали от 2 пъти повече килограми, отколкото участниците, които не консумирали про-
дукти, богати на калций, или пък са ги консумирали в много малко количество. Ако не оби-
чате обезмаслено мляко, можете да го направите вкусно и полезно, като го разбиете с миксер със
замразени плодове. Получава се нискокалоричен и полезен десерт. Допълнителен бонус: млечните
продукти, освен че заздравяват костите и профилактират остеопорозата, намаляват също 
така и риска от диабет и сърдечносъдови заболявания.

4. ДВА ПЪТИ ПОВЕЧЕ МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

Лесна рецепта 
Любимия си бананов шейк (500 кал) заменете с мус от ягоди/френско 
грозде и обезмаслено кисело мляко (250 кал). Ще намалите теглото
си до 1 кг на година. Любителите на сиренето е по-добре да заменят
високомаслените видове с рикота и обезмаслена извара. Така ще се
простите с излишните 1,5 кг на година.

Зеленчукова а супсу а
с цвекло

ЯгоЯгодовдовд  му муус сс сс ки ки киселсесело мо мо мляклякккоооо

БроБрокококолли и
с дс дсс жинжинджиджииффффилф
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КАК РАБОТИ ТОЗИ ПРИНЦИП Пълнозърнестите продукти за разлика от шлифо-
ваните и преработени житни продукти помагат да се поддържа нормално 
нивото на захарта в кръвта и контролират чувството на глад. Благода-
рение на съдържащите се в обвивката им вещества те стабилизират об-
мяната на веществата в организма. Нужни са ви 48 г пълнозърнести храни
дневно. Четете внимателно етикетите, за да се убедите, че продуктът, кой-
то купувате, е от пълнозърнесто брашно.

КАК РАБОТИ ТОЗИ ПРИНЦИП Научно е доказано, че нискокалоричната диета, включваща риба, подпомага по-бързото топене на
наднормените килограми в сравнение със същата диета, но без рибни и морски деликатеси. Не само защото рибата е нис-
кокалорична. Изследователите предполагат, че мастната киселина омега-3 влияние на процесите на обмяната и по-специално на
процеса на изгаряне на мазнините. Друга причина, заради която си струва по-често да ядете риба, е, че... ще изгаряте ка-
лории и насън. В това няма нищо свръхестествено. Холандски учени поясняват, че ако вашето меню съдържа повече про-
теини (морските продукти са основен източник на протеини), организмът равномерно разпределя работата по обмяната на
веществата и докато бодърствате, и докато спите. Освен това храната, богата на протеини, е много засищаща.

6. ПЪЛНОЗЪРНЕСТИ ХРАНИ

5. РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ

Лесна рецепта 
Ако поне 2 пъти седмично заменяте сандвичите от бял хляб с масло (420 кал) с каша от
овесени ядки, ще се избавите от излишните 700 г за година. Вариантът на полезното блю-
до, богато на целулоза и белтъчини, е задушено пилешко филе с гъби и кафяв ориз (340 кал).

Лесна рецепта 
Веднъж-два пъти седмично заменяйте свинските ребърца (с гарнитура от кар-
тофено пюре – 810 кал) със задушено пилешко филе или риба (със същата гарни-
тура – 410 кал) и ще отслабнете с около 2,6 кг на година. Съветваме ви да опита-
те и диетично и полезно рибно блюдо: печена сьомга с лимон и див ориз (310 кал). 

Кафяв в ориорир з със с зеллз енченчнчнчуциуциц
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П
рез лятото всички ис-
каме да имаме тен. 
Дълготраен и привле-
кателен. В резултат 

на тези наши желания ма-
зането с всевъзможни ак-
тиватори, стимулатори и 
прочие се превръща в основ-
на наша активност. Знаете 
ли обаче, че качеството на 
естествената пигментация 
може да се подобри с помо-
щта на проста диета, бла-
годарение на която няма да 
имате нужда да спирате да 
си миете зъбите, за да има-
те време да се намажете 
с автобронзант или нещо 
друго? Храната наисти-
на може да усили загара и 
да го направи по-устойчив. 
За качеството на пигмен-
тацията се грижи

БЕТА-КАРОТИНЪТ 
който е провитамин на ви-
тамин А (от бета-кароти-
на в черния дроб се синте-
зира витамин А). Той сти-
мулира изработването на 
меланина, който придава на 
кожата ни шоколадов от-

тенък. Ето защо бета-ка-
ротинът се счита за един
от най-силните природни
активатори на загара.

СЪДЪРЖАНИЕТО НА БЕТА-КАРОТИН

Е НАЙ-ГОЛЯМО В ЧЕРВЕНО-ОРАН-
ЖЕВИТЕ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ.

Ако видите по шезлонгите
на плажа мадами, които се
спукват от пиене на сок
от моркови или от кайсии,
да знаете, че са решили да
се върнат от отпуска със
силен и траен тен вместо
с бирено коремче.
Но и с 

ПИЕНЕТО 
НА ПЛОДОВИ СОКОВЕ 

разбира се, трябва да бъ-
дем внимателни. Първо, при
пийването на морковено-
кайсиев сок пигментация-
та на кожата ви може да
придобие жълтеникав от-
тенък. Второ, кожата ви
може да потъмнее петнис-
то, т.е. неравномерно. За
да избегнете подобен кон-
фуз, е достатъчно да не
злоупотребявате с оранже-

во-червените сокове. Чаша
на ден е напълно достатъч-
на. Освен това питието не
трябва да се пие на пла-
жа, а няколко часа преди
започването на слънчевите
бани. Например вечер, ако
ще ходите на плаж сутрин-
та, или рано след ставане,
ако сте решили да плажува-
те в късния следобед. Само
така можете да обезопаси-
те себе си от нежелател-
ни „проявления“ на сокове-
те върху тена ви.

ДИНИТЕ, ЧЕРВЕНИТЕ ЧУШКИ, ЧЕР-
ВЕНИТЕ ЯБЪЛКИ И КРУШИТЕ НЕ 
СЪЗДАВАТ ОПАСНОСТ ЗА ПОЯВАТА

НА ПЕТНА ПО ТЯЛОТО, НО ТЕ И ПО-
СЛАБО УСИЛВАТ ЗАГАРА В СРАВНЕ-
НИЕ С МОРКОВИТЕ И КАЙСИИТЕ.

ДОМАТИТЕ ЗАСЛУЖАВАТ 
ОТДЕЛЕН РАЗГОВОР 

Както и във всички други
червени зеленчуци, и в тях
се съдържа голямо количе-
ство от веществото бета-
каротин. Въпреки това оба-
че доматите не стимули-
рат пигментацията на ко-
жата, дори напротив – по-
тискат я. Канадски учени
вече са намерили обяснение
на този феномен.

ОКАЗВА СЕ, ЧЕ ДОМАТИТЕ

ПРЕЧАТ НА СИНТЕЗА НА 
МЕЛАНИНА, КОЕТО ПЪК ПРЕЧИ 
И НА ПОЯВАТА НА ЗАГАРА.

Доматите са много полез-
ни обаче, защото предпаз-
ват кожата от появата на
ситни бръчици, които са
един от нежеланите ефек-
ти на слънчевите бани.
Освен на бета-каротин 

ПЪПЕШИТЕ ПЪК 
са богати и на калий, на-
трий и магнезий. Имен-
но тези микроелементи се
елиминират накуп от ор-
ганизма и техният дефи-
цит обезателно трябва да
се възстановява. А пъпеши-
те се справят прекрасно с
тази задача.

ВСЕКИ 300 Г ОТ МЕКАТА ЧАСТ НА 
ПЪПЕША СА СПОСОБНИ ДА ПРЕДО-
ТВРАТЯТ ДЕФИЦИТА, КОЙТО НА-
СТЪПВА СЛЕД 3 ЧАСА, ПРЕКАРАНИ

ПОД ПРЯКА СЛЪНЧЕВА СВЕТЛИНА.

Така че е хубаво да си по-
хапвате пъпеш на плажа.
И тенът ви ще се появи
бързо, и обмяната на веще-
ствата няма да пострада. 
По време на слънчеви бани

не е желателно да злоупо-
требявате с алкохола.

ХМЕЛЪТ ВИ „УДРЯ“ 
ПРАВО В ГЛАВАТА 

когато пийвате бира под
парещите слънчеви лъчи, но
от това страда и качест-
вото на вашия загар. Из-Из-
следвания доказват, че мела-ела-

ТЕН
НАХРАНИ СЕ 

С ТЕН
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нинът се изработва трудно, нин
когато по време на слънчеви ког
бани се приемат слабоалко-
холни напитки. Най-пагубно 
е въздействието върху тена 
на газираните напитки. 

СПЕЦИАЛИСТИТЕ СЪВЕТВАТ НА

ПЛАЖА ДА ПИЕТЕ САМО МИНЕРАЛ-
НА ВОДА. ТЯ НЕ ПРЕЧИ НА ХУБАВИЯ

ЗАГАР И ВЪЗСТАНОВЯВА МИКРОЕ-
ЛЕМЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ИЗХВЪРЛЯТ 
ОТ ОРГАНИЗМА С ПОТТА.   

Важна роля в процеса на 
образуване на меланин играе 

АМИНОКИСЕЛИНАТА 
ТИРОЗИН 

Именно от нея се образу-
ва тъмният пигмент. Мно-
го козметични компании за-
почнаха да произвеждат 
продукти, които съдържат 
това вещество. Рекламите 
на подобни кремове и лоси-
они ни убеждават, че ефек-
тът настъпва моментално 
и тялото почти мигнове-
но се покрива с великолепен 
загар. Ясно е обаче, че при 
никакви обстоятелства ти-
розинът не може да проник-
не в дълбокия слой на кожа-
та, където именно се изра-
ботва пигментът.
Освен това влиятелни-

те фармацевтични фирми 
не препоръчват използване-
то на козметични проду-
кти, съдържащи тирозин. 
На този етап няма клинич-
ни данни, които доказват 
тяхната безопасност.
Справедливостта изисква 

да отбележим, че няма дан-
ни и за тяхното вредно 
въздействие върху човешкия 
организъм. И така, ако има 
все още големи съмнения за 
въздействието на тирозина, 
който се нанася върху ко-
жата, то ефективността 
на „вътрешния“ тирозин не 
буди никакви съмнения.

ХРАНАТА, КОЯТО СЪДЪРЖА СО-
ЛИДНИ ПОРЦИИ ОТ ТАЗИ АМИНО-
КИСЕЛИНА, ДЕЙСТВИТЕЛНО УСИЛ-
ВА ИЗРАБОТВАНЕТО НА МЕЛАНИН.

Тирозин се съдържа в голе-
ми количества в продукти-

те от животински про-
изход – месото и рибата.
Ежедневни порции говеждо
или свинско печено, както
и други месни и рибни блю-
да ще усилят пигментация-
та на кожата по естест-
вен начин. 

ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ Е, ЧЕ В НАЙ-
ГОЛЕМИ КОЛИЧЕСТВА ТИРОЗИНЪТ

СЕ СЪДЪРЖА В ТРЕСКАТА И РИБА-
ТА ТОН.

Огромно значение има и
„растителният“ компонент
на порциона ви и обяснение-
то за това е просто. Тиро-
зинът се превръща в „слън-
чевия пигмент“ меланин не
сам по себе си, а в комби-
нация с витамин С. Така че
по-голямото количество 

АСКОРБИНОВА КИСЕЛИНА 
(ВИТАМИН С)

се отразява добре на ка-
чеството на загара. Набля-
гайте на френско грозде,
цитрусови плодове и черве-
ни чушки.

ЗА ЦИТРУСОВИТЕ ПЛОДОВЕ ТРЯБ-
ВА ДА ЗНАЕТЕ, ЧЕ НЕ Е ПРЕПОРЪ-
ЧИТЕЛНО ДА ХАПВАТЕ ГРЕЙПФРУТ, 
ЛИМОНИ ИЛИ ПОРТОКАЛИ, АКО

ПЛАНИРАТЕ ИЗЛАГАНЕ НА СЛЪНЦЕ 
ВЕДНАГА СЛЕД ТОВА.

Възможни са алергична ре-
акция или поява на червено-
кафяви петна. Такива алер-
гични метаморфози не за-
стигат всеки човек, а само
„избран“ кръг от хора.
Фотоалергично въздейст-

вие върху кожата може да
има и сокът от полски рас-
тения. Съществува дори
такъв термин – „ливаден
фотодерматит“. 
Сокът от тези расте-

ния предизвиква зачервява-
не на кожата, когато тя е
в пряк контакт със слънче-
ва светлина.
Сметана и кисело мляко 

пък ще облекчат възпалени-
ята и ще намалят болка-
та, ако сте му изпуснали
края и сте почернели (то-
ест почервенели), та чакк да
ви боли.
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Н
асекомният дерматит е реакция
на кожата при ухапване от пче-
ли, оси и други насекоми. Харак-
теризира се с много силна болка

на мястото на ухапването (ужилване-
то), с възпаление (възпалителен кръг),
зачервяване и подуване на засегнатия
участък. Ако не се вземат мерки да
се извади жилото и да се намаже
кожата с противовъзпалителни сред-
ства и билки, дерматитът може да
прерасне в уртикариален обрив или
алергия. Първата помощ за пострада-
лия задължително включва внимател-
но изваждане на жилото на насекомо-
то. След това можете да се възполз-
вате от възможностите на съвремен-
ната фитотерапия с...

...планинска чубрица (Satureja((

Montana) Ужиленото от пчела или оса
място се намазва със сок от расте-
нието или се натърква със свежо рас-
тение. Болката, отокът и сърбежът
бързо се облекчават.

...кромид лук или чесън Дермати-
тите, причинени от ухапвания на пче-
ли или оси, се подобряват след нала-
гане на засегнатия участък с каши-
ца от счукани луковици (или скилидки

чесън). Намазванията се праввят 2–3 
пъти на ден до пълното излеккуване. 

...магданоз Засегнатата оббласт се 
намазва със сок или осочнени счукани 
свежи листа от тази подправвка.

...малина Увредената част на ко-
жата се маже с лосион от малинов ввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввовоовооовв 
цвят, киснал 20 дни в зехттин (на-((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((нннннннннннннннннннннннннннннннннннннн
стойка). Добре е да приготвитте този тттттттетеетететттттееетететтттттетееттттететтттттеетттттттттттт
лосион още в началото на ляятото – 
за всеки случай.

...широколистен жиловлек Кли-
нично проверени резултати сочат, че 
третирането на засегнатите от дер-
матит (при ухапвания от пчели, оси 
и паяци) участъци с кашица от све-
жите листа на тази билка е много 
оздравително.

...теснолист жиловлек Засегнато-
то място се налага с лапи от рас-
тението.

...шапиче (Alchemilla Vulgaris(( ) Увре-
дените места се покриват с каша от 
свежо растение или с компреси, напо-
ени със запарка от шапиче (2 с. л. от 
билката киснат в 1/2 л вряла вода 20 
мин). Запарката се използва след ох-
лаждане и прецеждане.

...бъзак (тревист бъз) Полезен е 

особено при ухапвания от паяци. Пра-
вят се бани с топлата вода от сва-
рени корени или плодчета.

...невен Препоръчва се като сред-
ство за облекчаване на ухапани от
жилещи насекоми места под формата
на запарка, настойка или маз (цвето-
вете от невена се пържат със свин-
ска мас на котлона до получаването
на мехлема).
Ако нямате подръка гореспоменати-

те билки или средствата, приготвени
от тях, намажете ужиленото място
с лимонов сок или с оцет възможно
най-бързо след ужилването. 

Д-р Неделка МИТРЕВА

Все повече хора стават алергични към жилещи насекоми. За тези, които не са имали контакт с оси, пчели и стър-
шели, не може да се знае дали са алергични, или не. Още повече че при първия контакт между организма на алергич-
ния човек и отровата става само т. нар. сенсибилизация – образуване на антитела без особени клинични изяви. Ан-
тителата се запазват дълго време в кръвта и едва при следващ контакт реакцията е значително по-бурна и бърза. 
За нашите географски ширини са най-характерни алергиите от пчели. В отровата им се съдържат много токсични 
субстанции, които провокират реакция, но главни алергени си остават мелитинът (белтък) и фосфолипазата А2 (ен-
зим). В зависимост от силата на алергичния отговор симптомите могат да бъдат леки и тежки. Леките са уртика-
риални обриви, зачервяване (на по-голяма площ), сърбеж, отоци около очите, устните, шията, ларинкса (оток на Квин-
ке), ушите и ингвиналните гънки. Тежките прояви се генерализират по цялото тяло – появяват се задух, трудно гъл-
тане, променен глас, стягане в гърдите, хрипове. Голяма част от тези симптоми се дължи на ужилвания в областта 
на езика, гърлото, гръкляна и външната повърхност на шията. Най-животозастрашаващата реакция към ухапване от 
жилещи насекоми е анафилактичният шок.
Лечението на алергията от инсекти е комплексно и зависи много от тежестта на симптоматиката. Но за хората, 
които знаят, че са алергични, се препоръчва винаги да носят със себе си (особено в планината) т. нар. анафилактичен 
набор: ампула адреналин, ампула Urbason и алергозан, както и сами да се обучат да си инжектират тези препарати. 
А всички останали е добре да избягват контакта с пчелите и осите, защото не се знае дали не са алергични. Ако 
ви ужилят, потърсете незабавно придружител и се насочете към най-близкия медицински пункт. За всеки случай.

Опасни жила

ФИТОТЕРАПИЯ НА 
НАСЕКОМЕН ДЕРМАТИТ

б е з  р е ц е п т а
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О
ако не го претоварваме и 
не прибягваме до самолече-
ние. Ще се спрем на най-
разпространените ситуации, 
при които не друг, а ние 
самите можем да навредим 
на собствения си слух.

НЕ БЪРКАЙТЕ 
МНОГО НАВЪТРЕ

„Чистотата е здраве“ са 
казали древните и са били 
прави. Но имайте предвид, 
че почистването на уши-
те не бива да нарушава ес-
тествената защита, дадена 
им от природата. По по-
върхността на ушния канал 
са разположени серни жле-
зи, които отделят секрет 
(ушна кал), непозволяващ на 
инфекциите, идващи от-
вън, да се развиват. Ушна-
та кал предпазва и от ме-
ханични замърсявания – час-
тици прах, малки насекоми 
и други. Власинките в уш-
ния пък изтласкват насъб-
ралия се секрет навън. За 
да не повредите власинки-
те, трябва да почиствате 
внимателно само отверсти-
ето на ушния канал с па-
мучни тампони. Не бъркай-

Ако...
 

дите оттам с подръчни „инстру-

менти“.  ...В ухото ви попадне

голям предмет, оставете всичко,

както си е, и възможно най-бързо 

потърсете лекарска помощ.  ...В 

ухото ви попадне някоя заблудила

се мушица или глупав комар, кап-

нете няколко капки олио или зех-

тин в ушния канал и насекомо-

то само ще излезе заедно с теч-

ността.  ...Ако обаче насекомо-

то заседне – ръцете далеч от 

ухото и бегом при доктора!

И помнете, че невинното
наглед почистване на ухото
не е толкова безобидна про-
цедура. Най-малкото защо-
то по ушната мида са раз-
положени стотици биоло-
гично активни точки, „от-
говорни“ за различни органи
в тялото (особено за очи-
те, носа и гърлото). Зато-
ва рискът да ги засегнете
е голям. А с това се пови-
шава и рискът да си навле-
чете хронично главоболие,
хрема или тонзилит.

В МЪТНА ВОДА

Често през лятото вслед-
ствие на къпане в замърсе-
ни води се стига до възпа-
ление на външния слухов ка-
нал (бански отит). Съпро-
водено е с едностранна или

двустранна болка и заглъ-
хване на ушите. Този т.нар.
дифузен външен отит няма
нищо общо с характерния
при малките деца среден
отит. Дължи се на инфек-
ция с бактерии или гъбички,
но може да е и резултат
от физико-химичното въз-
действие на водата. Дори
и в най-чистите плувни ба-
сейни могат да се изоли-
рат някои особено устой-
чиви микроорганизми. Освен
това прекалената дезинфек-
ция е причина във водата
да се задържат остатъчни,
дразнещи кожата и очите
вещества. За да се избегне
инфекцията, ползването на
плувна шапка е добро реше-
ние, но невинаги е приложи-
мо. Поставянето на пред-
пазни тапи в ушите също
е вариант, но често сами-
те тапи травмират уш-
ния канал и стават източ-
ник на инфекция. Това, ко-
ето можете да направите,
е да подсушавате ушите
след намокряне. Опитайте
с леко тръскане на глава-
та и външно попиване (не
чрез вкарване на тампони
в ушите). При средноширок
ушен канал подсушаването
на ухото не е проблем. При
широк ушен канал водата
обикновено сама изтича. А
при тесен канал изобщо не
влиза навътре.

БЕЗ ИЗЛИШЕН ШУМ

Mp3 плеърът е ваш по-
стоянен спътник? Само
че силната музика притъ-
пява слуха. Какви слушалки
използвате? Ако са малки,
имайте предвид, че ушите
ви са в опасност. Разлика-
та в шума, който излъчват
големите закрити слушалки
и тези от типа „тапи за
уши“ е 9 децибела. Откри-
тите слушалки нямат до-
бра изолация от странични-
те фонови шумове, което
ни принуждава да увеличава-
ме пък звука на музиката. 

ОТКАЖЕТЕ 
ЦИГАРИТЕ 

В сравнение с вредата, ко-
ято цигарите нанасят на
белите дробове, сърцето и
сърдечносъдовата система,
всички други „неудобства“,
причинени от пушенето, из-
глеждат маловажни. Но все
пак да ви предупредим! Аме-
рикански учени установили,
че пушенето може да ста-
не причина за частична за-
губа на слуха при напредва-
не на възрастта. Продължи-
лите 5 години изследвания
с участието на 4 хиляди
души в средна и над сред-
на възраст показало, че при
пушачите с напредване на
възрастта слухът отсллабва
2 пъти по-често. 

ч и ч о  Д о к т о р

ЧУВАШ 
ЛИ?

толаринголозите 
ни уверяват, че 
повечето болеж-
ки, свързани с 

ушите, могат да бъдат из-
бегнати, ако се грижим до-
бре за слуховия си апарат, 
к в в

те много навътре. 

Ако...
...В ухото ви случайно попад-

не някакъв предмет (това често 

се случва както на любопитни-

те малчугани, така и на възраст-

ните), не се опитвайте да го ва-

дите оттам с подръчни инстру

А?!
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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

В щ р р , ц ф р д
растенията е в разгара си. Когато освен приятната гледка на раз-
листилите се дървета могат да възникнат проблеми при деца, пред-
разположени към алергии. Това е и сезонът с пик на голямата група 
заболявания с името

ПОЛИНОЗИ 
Много родители познават досадните симптоми на сенната хрема – 
кихане, сълзене, мъчителна хрема, и, разбира се, консултацията със 
специалист алерголог е най-правилното решение. Съвременното лече-
ние е на базата на т.нар. антихистаминови препарати (Zyrtec, Claritin, 
Fenistil) и локални средства – очни и носни капки, спрейове. Плюше-
ните играчки също дразнят нежните детски нослета и не е жела-
телно да оставяте наследниците си да спят с тях. Профилактич-
но „пухкавите приятели“ могат да се поставят във фризера или на 
слънчева светлина – така се неутрализира алергизиращият потенциал 
на микроакарите по тях.
Лятото предоставя и чудесни възможности за 

ЗАКАЛЯВАНЕ И ЕСТЕСТВЕНА ПРОФИЛАКТИКА

Защото под действие на слънчевата светлина в кожата се образува 
така полезният витамин Д. Слънчевото изгаряне обаче е една вечно 
дебнеща заплаха за нежната детска кожа и не бива да забравяме из-
ползването на защитни кремове с висок UV филтър дори и при крат-
котрайно излагане на слънце. Колкото и да се съпротивлява детето, 
шапката трябва да е задължителен атрибут към тоалета му. 

р ф ц
е също така да настъпи и топлинен удар. По-големите деца също са
застрашени от летния зной при оставяне в затворена кола или ако
са изложени директно на слънцето. Най-добре е да предприемете бър-
зо охлаждане – хладък душ, много течности, и да приложите „Пара-
цетамол“ до идването или консултацията с лекар. 
Всеки ден научаваме от пресата за

ФАТАЛНО ЗАВЪРШИЛО КЪПАНЕ 
за отравяния от привлекателно изглеждащи растения, гъби. Прос-
то не бива да забравяме, че нашите малки любими същества оби-
чат да пипат и проверяват всичко сами и трябва винаги да бъдат
наблюдавани.
Доста семейства свързват отиването на море с чести посещения на
местната болница. През първите дни всичко е наред, а после детето
започва да повръща, отказва да се храни, коремчето го присвива, поя-
вява се разстройство. Обикновено диетата на базата на ориз, карто-
фи, моркови и сухари преборва неприятния вирус. Ако детето ви не
желае билков чай, спокойно може да го замените с газирана напитка
– по-добре, отколкото мъничето ви да се обезводни.
Любимият ни малък човек изучава света чрез всичките си сетива, но
нашата роля е да бъдем близко до него, за да се радваме заедно на
прекрасния процес на порастването му.

Д-р Пламен МАСЛАРСКИ,

педиатър в МБАЛ „Вита“

Всъщност подготовката за лятното спокойствие би трябвало да 
е започнала още през пролетта, когато цъфтежният период на 

Не бива да подценяваме и факта, че високите летни температури
влошават протичането на някои инфекциозни заболявания. Възможно

Как да преживеем Как да преживеем 
спокойно лятотоспокойно лятотоНА КАКВО ТРЯБВА ДА ОБЪРНЕМ ВНИМАНИЕ, 

ЗА ДА МОЖЕМ ДА СЕ НАСЛАЖДАВАМЕ 
НЕОБЕЗПОКОЯВАНИ НА ТОПЛИТЕ СЛЪНЧЕВИ 
ЛЪЧИ И НА УСМИВКИТЕ НА ЗДРАВИТЕ НИ ДЕЦА?
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А
ко вашето дете 
още не е навър-
шило 3 години, 
без нужда не бива 

да го водите в друга клима-
тична зона! Защото адап-
тационните възможности 
са пряко свързани с ендо-
кринната, имунната, веге-
тативната и нервната сис-
тема в организма, които 
при децата се намират още 
в стадий на формиране.

ОТ ХЛАД НА ЖЕГА

По мнението на специа-
листите на малките са им 
нужни не по-малко от 2–3 
седмици (от които 7–14 дни 
за адаптация) пребиваване на 
юг, за да могат да се акли-
матизират и за да старти-
ра оздравителният ефект. 

Колкото по-малко е дете-
то, толкова по-дълъг е пе-
риодът на аклиматизация.
За да почива то без про-
блеми за здравето в гореща
климатична зона, ще трябва
да му осигурите достатъчно
дълъг период на престоя. Ко-
ето невинаги е възможно.
От един до три часа след

полета детето се оказва на
40-градусова жега в Турция
или в Египет, да кажем.
Можете ли да си предста-
вите на какъв предел ра-
ботят защитните сили на
организма му и обмяната на
веществата, за да се при-
годят към тази темпера-
турна разлика? През първи-
те дни очаквайте прояви на
вялост, лошо настроение,
липса на апетит и дори ви-

сока температура. По-от-
далечени по време последи-
ци са общо отслабване на
имунитета, чести просту-
ди, хиперреакции на органи-
зма към ваксинации, алергич-
ни реакции от различен ха-
рактер (които по-рано не
ги е имало!). Най-големите
опасности за детето обаче
са прегряването и обезвод-
няването. Според педиатри-
те прегряването може да
провокира гърчове (ако де-
тето има неврологична па-
тология), топлинен удар, а
също и проблеми със сър-
дечносъдовата система. 

РИСКОВА ГРУПА деца до
3-годишна възраст децата
с хронични заболявания (в
това число алергии) често
боледуващи деца

РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА 

Преди да изберете марш-
рута, се посъветвайте с
педиатър, на когото има-
те доверие.

КАКВО ДА ПРАВИТЕ ДО 

ИДВАНЕТО НА ЛЕКАРЯ 

При топлинен удар (със
симптоми: отпадналост, ряз-
ко повишение на температу-
рата, евентуално кръвоте-
чение от носа, главоболие и
шум в ушите) пренесете де-
тето в прохладно помещение
и обтрийте тялото му със
студена вода. На челото му
сложете хладен компрес. А в
областта на шийната арте-
рия дръжте кубчета лед. 

При припадък сложете
детето да легне за 15 мину-ину-
ти, като краката му тряб-яб-

С ДЕЦА 
НА ПЪТ
С ДЕЦА 
НА ПЪТ

ЗОНИТЕ НА РИСКА

ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ТУРИСТИ С ДЕЦА НА РЪЦЕ ОТДАВНА НИКОГО 
НЕ УЧУДВАТ. НО И НАШИ СЪНАРОДНИЦИ МОЖЕТЕ ВЕЧЕ ВСЕ 
ПО-ЧЕСТО ДА ВИДИТЕ НА ДАЛЕЧНО ПЪТУВАНЕ С МАЛЧУГАНИ.
В ПО-ГОРЕЩИТЕ КЛИМАТИЧНИ ЗОНИ ОБАЧЕ НЕУКРЕПНАЛИЯ 
ДЕТСКИ ОРГАНИЗЪМ ГО ДЕБНАТ СЕРИОЗНИ ОПАСНОСТИ.

Преди да тръгнете, се увере-
те, че малкият/малката е абсолютно 
здрав/а. Ако кашля, страда от хро-
нична хрема (и даже от обикнове-
на!), е възможно тези негови оплак-
вания да прераснат в по-сериозни за-
ради разликите в налягането по вре-
ме на полет.

Детето няма нужда от почивка 
в смисъла, в който се нуждаят въз-
растните (смяна на обстановката и 
вида дейност). Най-добрата почивка 
за едно дете – това са игрите на 

въздух и пълноценният сън. Създайте
му условия за това!

Колкото е по-малък пътешест-
веникът, толкова повече обичайни
предмети трябва да има на разполо-
жение той – любимо одеялце, играч-
ка или биберон. Това не са капризи,
това са жизнено необходими за него
вещи. Особено при кардинална промя-

на на окръжаващата го среда.
Най-добре изберете за почив-

ка място, проверено преди това от
ваши приятели или познати, които
обаче са го посетили с малки деца.
Техните отзиви са носители на най-
ценната и вярна информация. Не се
доверявайте за тази информация на
туроператорите.

Детското креватче в хотелска-
та стая трябва да е разположено
колкото е възможно по-далеч от кли-
матика.

БЛИЦСЪВЕТИ
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ва да поставите на 30–40 ва
см по-високо от тялото (в см
такова положение прито-
кът на кръв към главата 
се усилва). Не бива да го 
слагате в седнало положе-
ние! Пръскайте лицето му 
със студена вода, тупайте 
бузите му, внимателно маса-
жирайте ушните му миди. 
И в никакъв случай не из-
ползвайте нишадърен спирт, 
за да го вкарате в съзнание! 
Той не е подходящ за мал-
ки деца.

Важно! Не бива да прави-
те никакви ваксинации точ-
но преди отпътуване!

АКО ГО 
БОЛИ СТОМАХ

Неспазването на прости 
правила на хигиена по вре-
ме на пътешествие (отна-
ся се най-вече за пътувания 
с влак) носи риск от отра-
вяне и стомашно-чревни ин-
фекции. Смяната на видове-
те храни и водата, с коя-
то са сготвени манджите, 
разстройва също стомаш-
но-чревния тракт. 

РИСКОВА ГРУПА децата, 
които не са кърмени деца, 
които бързо са били отби-
ти от кърмене и са минали 
на обща храна алергичните 
деца деца, които страдат 
от нервен стомах съвсем 
малки деца, които всичко 
слагат в устата.

РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА 

Не експериментирайте с 
храненето. Подсигурете оби-
чайните бързо разтворими 
каши и пюрета в бурканче-
та (не е сигурно, че по вре-
ме на пътуването ще може-
те да ги купите, а най-ва-
жното – те са изпробвани!) 
поне за през първите дни на 
почивката. Не давайте на 
малките пикантни национал-
ни блюда и фаст фуд. Во-
дата е препоръчително да е 
бутилирана.

КАКВО ДА ПРАВИТЕ ДО 

ИДВАНЕТО НА ЛЕКАРЯ 

Обезателно запомнете и 
запишете какво и кога е 

следните 1–2 дни, което ще
помогне на доктора да из-
ясни по-бързо причината за
стомашното разстройство.

При обезводняване да-
вайте на детето по мал-
ко преварена вода, но чес-
то. Можете леко да под-
сладите водата за възста-
новяване на въглехидратния
баланс.

При диария не бива да
държите детето на гладна
диета. Ако апетитът му
не е намалял, можете да му
давате леки блюда (оризова
каша, картофено пюре, па-
сирана круша и др.), но на
неголеми порции.

Не хранете насила дете-
то! Гладуването, което ор-
ганизмът „иска“ сам, е само
от полза за детския орга-
низъм.

Важно! Консумацията на 
нови продукти отложете
за по-прохладно време. През
лятото не се препоръчва
и „сбогуване“ с майчиното
мляко – прекалено голям е
рискът за стомашно-чревна
инфекция, който се покач-
ва още повече, когато се
прибави и психологическият
стрес от смяната на вида
на храната.

СЛЪНЦЕ 
„ЗА СПОМЕН“

Активното слънце е осо-
бено вредно за малките
деца, защото при тях мела-
нинът (който има и защит-
ни функции) се произвежда
в доста по-малко количе-
ство, а кожата им е много
нежна и чувствителна. За-
това през обедните часо-
ве присъствието на деца на
плажа е направо забранено. 

РИСКОВА ГРУПА алер-
гични деца деца с ендо-
кринни заболявания свет-
локожи и рижи деца деца, 

много лунички, с рождени
петна и съдови образувания
(хемангиоми и др.) деца,
чиито родители имат слън-
чеви алергии

РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА 

До 5-годишна възраст е
най-добре да не водите де-
тето на почивка на юг. А
след това – само с разреше-
нието на лекаря! Ако дете-
то не е в рисковата група,
то може да стои на плажа
до 10.00 ч. преди обяд и от
17.00 ч. следобед. Но дори и
тогава е наложително да го
мажете със слънцезащитни
средства с максимална за-
щита (SPF 50).

КАКВО ДА ПРАВИТЕ ДО 

ИДВАНЕТО НА ЛЕКАРЯ 

Напълно изключете от
храненето възможните алер-
ени: екзотични плодове,
прясно мляко, мед, орехи,
риба, морски продукти, яго-
ди, шоколад, плодове с чер-
вен и оранжев цвят. Давай-
те на детето повече вода и
кисело мляко, но без подсла-
дители и ароматизатори.

При сърбеж, почервенява-
не на кожата и обрив (с
дребни пъпчици) веднага дай-
те на детето антихистами-
нов препарат, проверен във
времето от организма му.

Важно! Децата до 1 го-
динка въобще не бива да бъ-
дат излагани на слънчева ра-
диация. Те трябва да стоят
само на сянка. В жегата де-
тето трябва да носи леки,
светли дрехи от естестве-
ни материи, закриващи ши-
ята, раменете и ръцетее му.
Както и шапка с козиркка.

яло вашето дете през по- чието тяло е обсипано с

И

х
г
п
р

ПРЕДИ ДА СЕ ОТПРАВИТЕ НА ДАЛЕЧНО
ПЪТЕШЕСТВИЕ С ДЕТЕ/ДЕЦА, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

СЕ КОНСУЛТИРАЙТЕ С ПЕДИАТЪР,
НА КОГОТО ИМАТЕ ДОВЕРИЕ.
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П
ознават
но върт
творени очи? Отчаяно иска-
те да заспите, а не можете.

1:54 – показва дисплеят на часовника.
Опитвате да се унесете, но сънят не
идва и не идва. Вместо него в гла-
вата ви изплуват несвързани образи.
„Трябва да заспя, по дяволите! – си
казвате. – Утре ще бъде тежък ден“
– и се завъртате рязко на другата
страна. Но, не и не. 2:30 – заплашва
будилникът. Вече знаете, че утре ще
се чувствате зле. Имате важни зада-
чи, с които трябва да се справите,
а точно утре няма да сте в най-до-
бра форма. Започвате да си мислите
за тези задачи. 
„Достатъчно! Заспивай!“ – заповяд-

вате сами на себе си. Но и със запо-
веди не става. Въздишате тежко и
започвате да броите овце. Напразно.
Времето равномерно „цъка“ до гла-

спира на зелените цифри на часовника 
– 3:18! „Чудесно – не остана нощ!“ – 
мислите си. Напрегнати сте, дишане-
то ви се учестява, усещате ударите 
на сърцето си в тишината. Изпоте-
ни сте и на всичко отгоре не може-
те да си намерите удобна поза. „По 
дяволите!“ – отмятате завивката и 
сядате на ръба на леглото. Положени-
ето е трагично – главата ви е зама-
яна, усещате слабост. Събирате сили 
и отивате в кухнята (не че там има 
какво да правите). Повъртявате се, 
надзъртате в хладилника, затваряте 
го, сипвате си чаша вода, но не я до-
пивате. Няма как, трябва да се спи. 
И се затътряте обратно към леглото 
– вашето лобно място, до неотдав-
на – място за блаженство. Лягате си 
обратно – все пак ви се спи. 
Изведнъж си давате сметка, че това 

не ви се случва за първи път. И сега
е моментът да си направите най-ло-
шата услуга, която можете. Осъзнай-
те го ясно и кажете на глас:

„Аз страдам 
от безсъние!“

Така. Сега вече се програмирахте!
Сега цялото ви същество е в плен на
онова отвратително нещо, което съм
чувала да наричат невроза на съня.
Това е разстройство, при което чо-
век започва да се тревожи, че стра-
да от разстройство на съня. И поне-
же се тревожи, не може да заспи или 
спи лошо и така сам се убеждава в 
своите опасения.

езсъние,
, който
на гърба

си. „И какво да правя?“ – ще попи-
тате. Представям си как ще реагира-
те, ако ви кажа: „Нищо. Правете се,
че не сте забелязали.“ Но именно без-
покойството за безсънието и насоче-
ното внимание, което посвещаваме на
своя сън, могат да ни направят 

истински мъченици 
на недоспиването

Процесите, протичащи в нервната
система, могат да се разделят на два
типа – възбудни и задръжни. Сънят е
свързан със задръжните процеси, дока-
то тревожността – с възбудните. При
сигнал „тревога“ организмът активира
своите системи, за да се подготви за
„атака“ или за бягство – според ситу-
ацията. А подготовката за сън е свър-
зана с деактивиране (успокояване) на
много от мозъчните центрове. 
Ето простата причина, поради коя-
то добрият сън и тревожността не 
са съвместими. Когато сте разтре-
вожени за това, как ще се наспите, 
вие със сигурност няма да се наспи-
те добре.
Има

различни видове 
безсъние 

Безсъние, което се появява от вре-
ме на време при психическо натовар-
ване, при смяна на леглото или на ня-
какви жизнени условия. Това безсъние
изчезва след адаптацията. Нарича се
ситуативно безсъние и е съвсем оби-би-
чайно явление. Кратковременно можеоже

„Историите, които разказвам, са понякога тъжни, понякога весели, но най-често ужасно прозаични. 

Толкова прозаични, колкото обикновено е и самият живот.“ 

Ина Илиева, клиничен психолог и психотерапевт

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

те ли това мъчител-
тене в леглото със за-

вата ви. Завъртате се на другата 
страна и премреженият ви поглед се 

чувала да наричат невроза на 
Това е разстройство, при коет
век започва да се тревожи, че 
да от разстройство на съня. И
же се тревожи, не може да зас
спи лошо и така сам се убежда
своите опасения.

Омагьосан кръг.
Мисълта, че страда от б

може да вкара в потрес всеки,
поне веднъж го е изпитвал н

Невроза на 

Сънотворният сценарий,
който ще ни върне

нощното блаженство
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да се появи безсъние, което е резул-да 
тат от по-сериозни причини – емоци-т
онална травма, продължителен стрес
или някакво заболяване. 

Хроничното безсъние е най-тежкият 
вариант – сънят е нарушен поне за 
три денонощия през седмицата. 

Нарушенията на съня също са някол-
ко: трудно заспиване (то обикновено
е резултат от остър актуален стрес
често събуждане през нощта (то е ре-

зултат на вътрешно напрежение, което
бие „тревога“) твърде ранно събужда-
не без необходимост – повърхностен сън
като резултат от хроничен стрес (от
него човек се събужда уморен).
Безсънието е симптом, то може да 

съпровожда различни 
заболявания 

И при лечението му е необходимо да
се лекуват и двете – и самото без-
съние, и заболяването, което го по-
ражда. Безсънието трябва да се леку-
ва, защото то влече след себе си дос-
та неприятни последици – лошо само-
чувствие през деня, лесна уморяемост,
раздразнителност, нестабилно настро-
ение, апатия, намалена способност за
концентрация и запаметяване. 
Основният причинител на безсъние-
то е стресът. Отначало безсънието 
възниква като резултат от стреса, 
но впоследствие самото то се пре-
връща в стрес.

Затова и безсънието е чест придру-
жител на тревожните разстройства. 
Други причини за нарушенията на

съня могат да бъдат както някои
заболявания, така и употребата на
някои лекарства, психотропни веще-
ства, алкохол, кофеин и никотин.
Много хора си мислят: „Ще изпия

една чашка, за да се отпусна и да
заспя.“ Това е заблуда, защото сънли-
востта, провокирана от алкохола, не
е естествен резултат на циркадните
ритми на човешкия организъм, а е ре-
зултат на опиянението. Този сън при
това не е здрав и възстановителен.
Това е сън в наркоза.
Не е тайна, че

кофеинът и никотинът 
също влияят на съня. И кофеинът, и
никотинът са стимуланти. Макар че

има хора, които твърдят: „На мен ка-
фето ми влияе точно обратното. Пия 
една чашка, лягам и спя като пън.“ 
Според мен това не е съвсем вярно. 
Може просто техните „кофеинови“ ре-
цептори да са по-слабо чувствителни. 

Но нито едно сериозно изследване 
досега не е доказало, че кафето има 
сънотворен ефект.

Преяждането преди лягане е друг се-
риозен враг на добрия сън. Вярно че 
когато човек се нахрани добре, вед-
нага му се доспива, защото от мозъ-
ка кръвта се смъква надолу и се кон-
центрира в храносмилателните орга-
ни, които от своя страна заработ-
ват с пълни обороти.
Главата спи, но стомахът и червата 
юнашки се трудят. Настъпилият в 
такъв момент сън става повърхнос-
тен, неспокоен и в крайна сметка е 
също непълноценен.

Понякога хората, без да си дават 
сметка за това, си създават вредни 
навици, които могат да пречат на до-
брия сън. Такъв един навик е излишна-
та превъзбуда вечер преди лягане. Тя се 
появява, когато, макар и с добри наме-
рения, вечер се натоварим с физически, 
интелектуални или емоционални пробле-
ми (упражнения за здраве, някаква уси-
лена умствена дейност, гледане на пре-
възбуждащ филм или сериозен анализ на 
семейните проблеми). Всичко това води 
до активация на мозъка, а активация-
та е противопоказна на съня. 
Има и друг важен фактор – 

вие за какво използвате 
леглото си? 

Имате ли навик просто така да се 
търкаляте и излежавате в него, без 
да имате намерение да спите? Или 
може би сте свикнали да работите в 
леглото си, да учите, да гледате фил-
ми или да играете на някоя електрон-
на игра? Това не е неговото предназ-
начение. Тази мебел е произведена, за 
да се спи и само да се спи на нея.
Ако искате да спите добре в легло-
то си, моля, използвайте го само по 
предназначение.

Защо ли? Проблемът е в нашите 
рефлекси.
Най-добрият, истински полезният сън 

е този, който идва при нас като по 

график. По естествен път. И тук иг-
раят роля времето, когато отиваме
да си лягаме, действия, които изпъл-
няваме всяка вечер преди сън, обсто-
ятелствата, обстановката – всичко
това е един сложен ритуал. И този
сложен ритуал има изключително зна-
чение за добрия сън. Той представлява

сложен условен рефлекс
Хората имат различни навици преди

сън – един изпушва цигара, други из-
пиват чаша мляко, измиват си зъби-
те, обличат си пижамата...

Казването на „Лека нощ!“ на близки-
те, „задължителната“ целувка на ня-
кого преди сън, влизането в тихата 
спалня, познатата светлина на нощ-
ната лампа, настройването на бу-
дилника, четенето на книга, дори по-
зата, в която лежим – всичко това 
са сигнали за „повикване“ на съня.

Когато този ритуал стартира, мо-
зъкът вече знае, че скоро трябва да
се настрои за сън. Всеки един еле-
мент от ритуала е изключително ва-
жен. Пропускането на елемент води до
объркване. Разместването на местата
на елементите – също. Мозъкът за-
почва да се пита „Какво става?“, т.е.
започва трескаво да обработва и ана-
лизира новопостъпилите сигнали. Сле-
дователно отново се активира. 
Познаването на този механизъм го

прави едно изключително добро сред-
ство за лечение и профилактика на
здравословния и възстановителен сън.
Можем да го наречем

сънотворен сценарий 
Необходимо е обаче добре да се вни-

мава какви действия и обстоятелства
се включват в него. Те трябва да бъ-
дат добре контролирани от вас.

Защото по същия този механизъм 
бихте могли да си навлечете и пре-
красно безсъние.

Ето защо след една такава нощ като
описаната по-горе никога не си каз-
вайте: .........................*. Хм, вие знаете
какво... Използвайте други думи. Напри-
мер можете да си кажете на глас: „О,
3 и 18 посред нощ е и аз още не спя.
Чудесно! Значи съм в добра кондиция!“

* „Аз страдам от безсъние!“

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

историите, които разказвам, ако с вас се случва същото, което се случва и с моите „герои“, съберете кураж да поговорим и заедно да потърсим решенията. 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.
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С 
такъв въпрос може да 
започне скандал, но не 
и психотерапевтичен 
сеанс. Причината да  

ви разкажа за моите близ-
ки срещи с това съсловие 
е дълбокото ми убеждение, 
че точно мнозина от те-
рапевтите имат нужда от 
лечение на душата (психо-

терапия, преведено от гръц-

ки, означава точно това – ле-

чение на душата). Човекът, 
сдобил се магистърска сте-
пен по психология, се нарича 
психолог. Психотерапевтът 
е нещо съвсем различно. В 
повечето случаи той е за-
вършил именно психология, 
след което е преминал през 
изключително тежко, про-
дължително, скъпо, сложно и 
изискващо много воля и ре-
шителност обучение в раз-
лични школи. По време на 
това обучение той претър-
пява личностни промени, без 
които би бил неспособен да 
помага на хората. Хубаво би 
било психотерапевтът да 
остане човек със сърце и 
душа, душа, изпълнена с лю-
бов. В противен случай той 
би вредил както на себе си, 
така и на своите клиенти. 
Реших да ви направя сви-

детели на моите срещи с

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИЯ 
„ВИД“ 

не защото искам да плюя 
съсловието, а защото раз-
брах, че като не ми пома-
гат, те ми помогнаха да 
си помогна сама. С което 
и потвърдиха един от ос-
новните принципи в тяхна-
та работа – „помощ за са-
мопомощ“. Но не в смисъла, 
в който го разбират те. 
Е, моят опит изкова друг 

принцип – „Никаква помощ
за самопомощ“.
И тъй, мятах се от де-

пресия в депресия и явно,
колкото и да ми се иска-
ше, не можех да си помогна
сама. Потърсих информация
за специалисти и, естест-
вено, се насочих към най-до-
брия психотерапевт. Всич-
ко, което бях чула и проче-
ла за тази жена, говореше,
че тя е най-добрата в сво-
ята област.
Тръгнах към кабинета є с

огромни надежди. Усещах и
че съм готова за промяна,
осъзнавах нуждата от по-
добна помощ. Бях сигурна, че
няма как животът ми да не
тръгне най-накрая в правил-
ната посока. Знаех, че психо-
терапевтът не дава готови
отговори и не отваря тор-
ба със съвети, той просто
ти помага да погледнеш по-
дълбоко в себе си и сам да
стигнеш до отговорите.
Запознах се с усмихната

жена, която излъчваше стра-
хотен позитивизъм. Вече
знаех, че това е моят пси-
хотерапевт, или поне така
си мислех… 

КАБИНЕТЪТ НЕ БЕШЕ 
НИЩО ОСОБЕНО 

Два стари фотьойла, една
малка масичка, няколко
снимки в рамки и дунапрени
на две от стените, които
ми направиха най-силно впе-
чатление. 
Първите є думи бяха, че

ще си говорим на „ти“, за-
щото сме приятелки. Съгла-
сих се, но малко се смутих,
защото приятелството се
печели с течение на времето,
та нали се базира върху до-
верие? Как така под команда

ние изведнъж ставаме прия-
телки? Но нали тя беше спе-
циалистът, спрях да мисля и
се оставих в ръцете є.
„Хайде, сега ще оцветява-

ме“ – каза тя. Взе една дъв-
ка от чантата си и запо-
чна да дъвче доста нервно.
Подаде ми лист с очертано
човече, няколко молива, каза
ми да оцветя всяка част
от тялото на човечето и
излезе от кабинета. Започ-
нах да оцветявам и дочух
приглушени викове от съсед-
ната стая, които прерасна-
ха в явен скандал. След ня-
колко минути тя се върна. 

ДЪВЧЕШЕ ДЪВКАТА 
ВСЕ ПО-НЕРВНО 

Седна и аз є подадох лис-
та. „Мдааа… Да видим. Зна-
чи оцветила си колана в чер-
вено, което говори, че си
много подчертано сексуална.
Да видим главата в какъв
цвят е. Дааа… Мислиш ос-
новно за близките си. Така-
аа… Ето ти листа с цве-
товете, пише кое какво зна-
чи, аз ей сега се връщам“ – 
каза тя и отново излезе. 
Абе, аз знам какво озна-

чава червеното, а и кой не
мисли за близките си?! И
къде хукна пак тази жена?
Хвърлих едно око на листа
с цветовете, но и без него-
ва помощ човечето ми беше
лесно за тълкуване. Всички
имаме понятие от символи-
ката на цветовете.
Отново дочух викове от

съседната стая. Започнах
вече да се изнервям. Но все
пак си казах, че сигурно не
є е ден. А и тя е човек все
пак, на всеки се случва да е
нервен, не е машина. Кога-
то се върна, понечи пак да
ми обяснява кой цвят как-
во означава, но аз я прекъс-
нах, защото бях чела вече
за цветовете. Веднага след
това 

СЕ ОКАЗА, ЧЕ СА ИЗТЕКЛИ 
40 МИНУТИ 

и трябваше да се уговарям
със секретарката є за след-
ващ час. „И извинявай за
днес, но просто понякога
тук е лудница“ – оправда се
тя. „Няма проблем“ – измън-
ках. Уговорих следващо посе-
щение и платих 50 лева заза
оцветяването.

„Хайде, изрази емоция! Хайде! 

Изрази някаква емоция!“

ПСИХОКУКУПРОГРАМАПСИХОКУКУКУКУКУКУПППРОГРАМА
„КАКЪВ ВИ Е ПРОБЛЕМЪТ ЗНАЧИ?“

ффо р у м  з д р а в е
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Втората среща започна 
доста по-обещаващо. Разго-дос
ворът потръгна. Имаше оба-
че нещо, което ме смущава-
ше леко, и това беше дъвка-
та, която тя отново дъв-
чеше доста нервно. Усмихва-
ше се, говореше спокойно, но 
тази дъвка разваляше всич-
ко. Докато набираше нервна 
скорост в дъвченето на дъв-
ката, ми обясни, че е отка-
зала цигарите преди някол-
ко месеца. Като разбра, че 
имам цигари в момента, ме 
помоли да ги извадя, защото 
искала да провери дали ще 
им устои. Толкова ме обър-
ка, че вече не знаех на себе 
си ли прави сеанс тази жена, 
или на мен. Или аз на нея.
Финалът на този „рунд“, 

за който отново бях за-
ложила 50 лева, завърши с 
нейното обобщение, че 

ЗА СТРАДАНИЯТА МИ Е 
ВИНОВНА МАЙКА МИ 

Призова ме да си предста-
вя, че дунапренът по сте-
ните е майка ми, и ме на-
кара да започна да удрям 
дунапрена, тоест майка ми. 
Отговорих, че не искам да 
бия майка си, и понеже ви-
дях, че гледа цигарите ми, 
си помислих дали да не є 
кажа, че този дунапрен не 
е майка ми, а са цигари и 
ако иска, може тя да го/ги 
побие. „Хайде, изрази емо-
ция! Хайде!“ – започна, поч-
ти викайки, да ме подканва 
тя. Продължавах да отказ-
вам, защото знаех, че емо-
ция под команда не мога да 
изразя! И не трябваше ли 
тя да успее да предизвика у 
мен емоция? Почти се упла-
ших, като чух следващото

„ИЗРАЗИ НЯКАКВА 
ЕМОЦИЯ!“ 

Тя почти викаше и така 
жадно гледаше цигарите, че 
очаквах всеки момент да се 
метне върху кутията и да 
ги запали всичките едновре-
менно.
Слава богу, и тези 40 мину-

ти свършиха. Срещу сумата 
от 100 лева общо разбрах, че 

моето положение не е толко-
ва тежко, явно имаше и по-
зле от мен. Тя, психотера-
певтът, който трябва да е
като скала, да може се кон-
тролира напълно, особено по
време на сеанс, изглеждаше
така, сякаш би убила човек
за една цигара. „Изрази емо-
ция! Пребий майка си! Удряй,
удряй! Аз отказах цигарите,
отказах ги!“ – това звучеше
в главата ми седмици наред.
Имах чувството, че съм се
върнала от бойното поле, и
то оцеляла по чудо.
Мина много време, преди 

да се реша да пробвам при
друг. Този път обаче

НЕ ПОТЪРСИХ „СВЕТИЛО“ 
защото явно „известните и
добри специалисти“ на мен
не ми понасяха. Препоръча-
ха ми един млад мъж. Не
беше доказано име и това
ме обнадежди. Срещнахме се
и определено ми допадна. За-
почнахме на „вие“, но така
и не преминахме на „ти“.
Печелеше доверието ми по-
степенно, но в един момент
започна да използва по-
стоянно думата „трябва“.
„Трябва да направиш това,
трябва да направиш онова.“
Трябва, трябва, трябва…
Имаше и още нещо, което 

ме смущаваше. Беше прека-
лено студен. Той пък демон-
стрираше, че няма как да
бъдем „приятели“. Дистан-
цията, която зееше меж-
ду нас, приличаше на всич-
ки ледове в Световния оке-
ан, взети заедно. Разбрах,
че никакво затопляне на по-
ложението не може да на-
стъпи. Опитваше се да ми

обясни, че

ПРОБЛЕМИТЕ МИ СА 
ЕДНО НИЩО 

и със съветите си сякаш ис-
каше толкова много да ме
обърка, че да не знам къде
се намирам. Предварител-
но знаех, че когато не си
стигнал сам до каквото и
да било решение (или извод),
то (или той) просто няма
смисъл. Нали в това е це-
лият смисъл?! Сам да успе-
еш да надникнеш в душата
си и да разбереш какво там
не е наред. И отново сам
да решиш, че имаш нужда
от промяна! И тези сеанси
приключиха бързо. Объркваха
ме, напрягаха ме и с нищо не
стигах по-близо до себе си.
Реших се на трети, по-

следен опит. Казах си: „Три
пъти за щастие!“ и

ПОЕХ КЪМ НОВИЯ
 „ЛЕЧИТЕЛ НА ДУШИ“ 
Спрях се на хем известен,

хем не чак толкова извес-
тен специалист, с дългогоди-
шен опит. Първата и послед-
на среща с него беше просто

зашеметителна. Посрещна ме
един антипатичен и нечис-
топлътен чичко в овехтял 
кабинет, роднина на национа-
лизацията. „Какъв ви е про-
блемът значи?“ беше първата
му реплика. И преди да се оп-
итам да кажа каквото и да
било, той ме увери, че си-
гурно нямам никакъв проблем.
„Има, разбира се, аз...“ – оп-
итах нещо да кажа. „Няма
„разбира се“. Я, се стегни и
не се излагай“ – премина на
„приятелски и топло“ „ти“
той. Съгласи се да ми даде
думата, но не преди да ме
увери, че проблемът е в пре-
калено многото свободно вре-
ме, което съм имала.
След време започнах сама да

намирам отговорите у себе
си и сама промених живота
си. Не казвам, че от психо-
терапевтите няма смисъл. 

ЩОМ ГИ ИМА, 
ЗНАЧИ ИМА ЗАЩО 

Но действително на човек
му трябва време, за да се
подготви за срещата/срещи-
те си с тях, трябват му
и пари (за по-известните и
„приятелски“ настроените
– повече, за ледените и над-
менните – по-малко). А за
всички, които посетих, ми
бяха нужни и доста нерви.
След време установих, че
тези сеанси са ми помогнали
в едно важно нещо, а имен-
но: да осъзная, че най-добра-
та психотерапия е живият
живот. Той е най-добрият
учител и съветник. Поняко-
га помагат и цигарите. 

Роза ГЕОРГИЕВА

УУсмУсмУсмУсмУсмУсмУсмУ мУсмихвихвихвихихвихвихих аашеашашашшешшеша се сееесе се, г, г, ггговоовоовоовоовоовооворешрешрешрешрешрешреше се се се сссе покккпококпоккойойнойнйнйноойнно, о, о,оо,о
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ЗвездиЗвездиЗвезди

ДЖУД ДЖУД 
ЛОУ,
неустоимият

ЧАРЪТ МУ Е ТОЛКОВА СИЛЕН,ЧАРЪТ МУ Е ТО

ЧЕ ВСЯКА НЕГОВА ПОЯВА ПРЕДИЗВИКВА

СИЛНО СЪРЦЕБИЕНЕ У ЖЕНИТЕ,
А И У ДОСТА МЪЖЕ. ДЖУД ЛОУ 

МНОГОКРАТНО Е ОБЯВЯВАН 
ЗА НАЙ-КРАСИВИЯ МЪЖ 

НА ПЛАНЕТАТА, НО САМИЯТ ТОЙ 
ТВЪРДИ,ЧЕ ТАЗИ НЕГОВА ИДЕАЛНА

ВЪНШНОСТ ПОВЕЧЕ МУ ПРЕЧИ,
ОТКОЛКОТО МУ ПОМАГА.

ППреди 
рен, 

за неприлично актьорите да са тол-
кова красиви нна екрана. Единственото
изключение беше Брад Пит, останали-
те просто тррябваше да имат типич-
ното мачо изллъчване. А Джуд е 

НЕЩО КОРЕННО РАЗЛИЧНО 
Той дори прризнава, че никога не е

влизал във фиттнес зала и че не полага
никакви грижии за тялото си. Но пък
и в това му ннеобгрижвано тяло жени-
те са луди по него. „Успях да го до-о него. „Успях да го до-
косна, успях да го докосна! Той е тол-
кова сладък!“ – крещи 21-годишна нор-
вежка студентка, добрала се до кра-
савеца на премиерата на един от не-
говите филми. По подобен начин ре-
агират и представителки на нежния
пол, които са на по-преклонна въз-
рраст. Но и с тях не се изчерпва ар-
мията от почитатели на Лоу. Той е 

ЛЮБИМЕЦ НА ГЕЙОБЩЕСТВОТО 
Откакто изигра ролята на любовник

на Оскар Уайлд (в биографичен филм
др ур ),за големия писател и драматург), ак-

Джуд хич не се притеснява от това. 
Даже прие още една подобна роля във 
филма „Нощем в градината на добро-
то и злото“, а пък в „Талантливият 
мистър Рипли“ е обект на желание от 
страна на героя на Мат Деймън. За-
това често получава писма, в които 
мъже му се обясняват в любов. Тези 
роли, както и прекалено нежната му 
външност са причина за подмятания 
от страна на негови недоброжелате-
, у щ р рли, че Лоу също има пристрастия към 

собствения си пол. Но той отминава 
подобни обвинения с насмешка. Пък и 
доста жени могат да се закълнат, че 
красавецът е стопроцентов мъжкар.
Всъщност точно тази негова сла-

бост по отношение на жените му 
коства много проблеми в личен план 
и го замеси в няколко раздухани от 
жълтата преса скандала. Джуд

НЕ Е МЪЖ ЗА ЕДНА ЖЕНА 
Затова, колкото и да му се иска да 

избяга от определението „секссимвол“, 
ртова е просто невъзможно. А и новият 

ролята на разбивач на женски сърца.
Когато Джуд е на 5 години, той за

първи път се качва на сцената. Но в
театъра вземат името му за женско
и решават, че е... момиче. Затова той
е включен в групата на момичетата
и дори преспива една нощ в тяхната
спалня. Случаят е показателен в много
отношения. Вече като ученик, бъдеща-
та звезда трябва да търпи подиграв-
ките на съучениците си заради своето
„ р у„женско“ име. А момчето е свръхчув-
ствително и когато усетили слабост-
та му, нападките им станали все по-
гадни и жестоки. Родителите му ре-
шават да го преместят в частен ко-
леж, когато Джуд навършва 14 години.
Но и тук не му е лесно. Семейство-
то му не е от най-заможните и той
отново е подиграван заради евтините
си дрехи и

БЕДНИЯ СИ ПРОИЗХОД 
Единственото му спасение се оказ-

ва театърът. Още откакто за първирви
ц , у уупът се качва на сцената, Лоу е убе-убе-
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ден, че иска да прави това до края наден
живота си. Родителите му насърчаватжи
неговото увлечение и често го водят
на театър и кино заедно с по-голяма-
та му сестра. От 12-годишен Джуд
вече се изявява с успех на сцената на
Националния младежки музикален теа-
тър, а пет години по-късно получава
първата си роля в телевизионен сери-
ал. Придобил самочувствие, той реша-

НАГРАДАТА 
„ЛОРЪНС ОЛИВИЕ“ 

е единственият актьор от трупата,
поканен да повтори ролята си. В Аме-
рика негова партньорка е Катлийн Тър-
нър, която също не пести похвали за
чаровния англичанин. Тя твърди, че още
оттогава жените припадат при поя-
вата на красивия младеж. Причина за
това е една от сцените, в която геро-
ят на Лоу се къпе във вана и невъзму-
тимо излиза от нея както майка го е
родила. След представлението отвън го
очаква тълпа разтреперани момичета – 
гледка, която впоследствие ще му ста-
не до болка позната. Негостоприемни-
те към чужденците и на всичкото от-

горе доста консервативни американци 
обявяват младия актьор за сензация, 
а билетите за всички представления 
свършват за отрицателно време. 

ДЖУД Е ВЕЧЕ ЗВЕЗДА 
и решава, че е назрял моментът да 
покори следващия голям връх – кино-
то. След работа с режисьори като 
Стивън Спилбърг, Клинт Истуд и 
Жан-Жак Ано всеки актьор би мо-
гъл да се чувства горд. „Винаги ми 
се е струвало, че принцът в „Пепе-
ляшка“ е най-скучната роля на света. 
Аз предпочитам да изиграя вещицата“ 
– твърди той. Затова държи да ра-
боти с режисьори, които му предла-
гат да разгърне изцяло своя талант. 
Такъв освен изброените е и покойни-
ят Антъни Мингела, с когото Лоу за-
сне три филма, за два от които („Та-
лантливият мистър Рипли“ и „Студе-
на планина“) бе номиниран за „Оскар“. 
Иначе, освен че го направи още по-по-
пулярен, киното го хвърли и 

В ОБЯТИЯТА НА 
ВСЕВЪЗМОЖНИ КРАСАВИЦИ 
Още по време на снимките на един 

ървите си филми Джуд се увлича 
воята партньорка Сейди Фрост. 
ова време тя е една от най-тър-

те английски актриси и току-що

е приключила работа по „Дракула“ на
Франсис Форд Копола. Сейди по това
време е омъжена за Гари Кемп от гру-
пата Spandau Ballet и двамата иматt

син. Освен това тя е седем години по-
възрастна от него, но Лоу е влюбен до
уши. Жълтата преса надушва изневя-
рата и започва да следи изкъсо отно-
шенията им. Джуд обаче не се преда-
ва. След като я ухажва в продължение
на близо три години, Сейди зарязва съ-
пруга си и се съгласява да се омъжи за
Лоу. През първите няколко години бра-
кът им изглежда непоклатим. Джуд и
Сейди стават символ на перфектното
семейство, грижат се заедно за трите
си деца. И така, докато актьорът не
се увлича по Никол Кидман, с която се
снима в „Студена планина“. Ситуация-
та донякъде напомня случилото се пре-
ди години със Сейди.

И НИКОЛ Е ПО-ВЪЗРАСТНА 
ОТ НЕГО 

но наскоро се е разделила с Том Круз.
Всъщност и двамата заподозрени от-
ричат всички слухове, но Сейди е дъл-
боко наранена от подмятанията в таб-
лоидите. Джуд є се кълне във вечна
вярност, но за снимките на следващия
му филм „Алфи“ за негова партньорка
е определена младата красавица Сиенаена
Милър Тя от години е влюбена в неего

ва да зареже колежа и да се съсредо-
точи изцяло върху актьорската си ка-
риера. За негов ужас обаче не го одо-
бряват на изпитите за кандидатства-
не в театралния университет. Тогава
Лоу решава сам да се образова в про-
цеса на работа по различни предста-
вления. Късметът му се усмихва и той
обикаля цяла Европа със своите спек-
такли. През 1994 г. за ролята си на
разгневения син в пиесата „Ужасните
родители“ младият талант получава

НАГРАДАТА 
„ЛОРЪНС ОЛИВИЕ“ 

Критиците се надпреварват да въз-
хваляват играта му и когато поста-
новката е „пренесена“ на Бродуей, Джуд
е единственият актьор от трупата

щ
от пъ
по св
По то
сенитте английски актриси и току-що Милър. Тя от години е влюбена в негоегосенит

„Моите боровинкови нощи“
„Той е невероятен и е истински джентълмен! Не мога да си представя друг, 
с когото да съм се целувала по-добре.“ Това е мнението за Джуд на неговата 
партньорка във филма Нора Джоунс. За известната певица този филм е ней-
ният дебют в киното. Но тя въобще не се оплаква, все пак є се налага да се
целува повече от 90 пъти с един от най-неустоимите мъже на планетата. Фил-
мът проследява драматичното пътуване на млада жена, опитваща се да намери
лек за разбитото си сърце и да постави ново начало. Елизабет (Джоунс) се въз-
становява от бурната раздяла с приятеля си и решава да поеме на оздравител-
но пътешествие из Америка. Така тя се среща със затънало в проблеми ченге 
и неговата отчуждена съпруга, както и с Лесли (Натали Портман) – разглезе-
на комарджийка. Все пак Елизабет се запознава и с Джеръми (Лоу), съдържател 
на нощно кафене. Всич-
ки тези особени и наране-
ни мъже и жени променят 
възгледите на Елизабет за 
живота и за отношения-
та между хората. Проме-
нят самата нея. Посте-
пенно тя се отърсва от 
миналото и открива нов
път за себе си – този,
който води към истинска-
та любов. Една красива и
романтична история, укра-
сена с чара на „талантли-
вия мистър Лоу“.
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Италиански дизайнери 

доведоха Сицилия в НДК 

Уникални колекции на италианците 
Марко Мореале, Валентина Шуме,
Патермо, Микеле Боно и Луиза Лу-
парело пренесоха гостите на модно-
то шоу в НДК в екзотична сици-
лианска атмосфера. Модната проява 
уважиха проф. Любо Стойков, по-
сланикът на Италия н.пр. Стефано 
Бенато със съпругата си, директо-
рът на Италианския културен ин-
ститут Фабрицио Камастра, как-
то и представители на областната 
управа на Сицилия. Лично Любо Га-
нев посрещаше официалните гости 
в качеството си на управител на
„Каза Сичилия“ – България.
Радост за сетивата бяха дрехи-

те в цвета на тялото със семп-
ли и ефирни линии. Корали, скъпо-
ценни камъни, злато и сребро се
съчетаваха с шифон, жарсе и коп-
рина. Силни цветови контрасти
и щампи се преплитаха, давай-
ки живот на пана с цветни, гео-
метрични и художествени мотиви.
Свои колекции представиха ембле-
матичните за модния свят и мар-
ки STEFANEL, ANNA RITA N, GAUDI,

DENNY ROSE, ZU+ELEMENTS, 

MISSONI, REPLAY AND SONS.

САЧИ със западноевропейски 

вкус
Кренвирш по оригинална немска ре-
цепта разшири портфолиото на 
марката
Традиционният производител на
кренвирши „САЧИ“ изненада свои-
те почитатели с кренвирш в яд-
лива обвивка „САЧИ Франкфур-

тер“. Той се прави по оригинал-
на немска рецепта от германската
провинция Хесен. Обвивката му е
изцяло натурална, което улесня-

ва консумацията му. Финият аро-
мат на опушено пък го прави спе-
цифично апетитен.     
Кренвиршите „Франкфуртер“ имат
своята дълга история. За пръв 
път се появяват през XIII в. във 
Франкфурт на Майн (германската
провинция Хесен) под названието
Frankfurter wuerstchen. В оригинал-
ната рецепта се е използвало само 
свинско месо. През 1805 г. обаче
месар от Франкфурт се премест-
ва във Виена и пренася заедно със 
себе си и рецептата на „франк-
фуртерите“, но видеоизменена (с 
прибавено телешко месо). В този 
си вид продуктът започва да оби-
каля света и да става все по-по-
пулярен. Толкова, че с течение на
времето названието „Франкфуртер“

става сборно понятие за кренвир-
ши в целия англоезичен свят. 

р
Италиански дизайнериталиан

Шарени новиниар н н нарарр
„Звезден прах“ 
бе озаглавено шоуто на „Интер-
коафюр – България“, с което на-
шите най-изтъкнати стилисти 
под вещото ръководство на сти-
лист Капанов представиха дос-
тойно високата класа на българ-
ското фризьорско изкуство в Рио 
де Жанейро. От 18 до 20 май 
там се проведе XX световен кон-
грес на елитните фризьорски ор-
ганизации в света – „Интерко-
афюр Мондиал“. В 12-членния бъл-
гарски екип участваха световно-
известните родни стилисти Иван

Ганев, Орлин Валяков, Йордан Ва-
силев, Светлана Методиева и на-
шият Марин Хубенов-Мърфи. Те
демонстрираха своите оригинал-
ни идеи, облечени във впечатлява-
ща визия, музика, костюми и про-
фесионалното участие на бразил-
ски модели. Йордан Василев получи
специалното отличие „Личност на
годината“ на „Интеркоафюр Мон-
диал“. Светлана Методиева стана 
„Рицар на Ордена на „Интерко-
афюр“, а самият Капанов заслуже-
но бе награден с Офицерска сте-
пен на Рицарския орден.

и признава, че на стената в стаятаи п
є е окачен плакат на Лоу. Първона-є
чалният флирт помежду им прераства
в бурна любов, следена зорко от жъл-
тата преса. Въпреки че полагат не-
имоверни усилия да скрият връзката
си, двамата влюбени не могат да из-
бягат от нашествието на папараци-
те. Снимките им предизвикват дива
ярост у Сейди, която подава молба
за развод. В съдебната зала доскоро
щастливите съпрузи си разменят жес-
токи обвинения и обиди. Те така и не
успяват да се спогодят за подялбата
на имуществото и за опеката над де-
цата. В крайна сметка Сейди го ос-
ъжда да си плати за изневярата. След
като є написва чек за близо 20 млн.
долара, Джуд заявява, че ще премахне
татуирания на лявото си рамо цитат
от песента Sexy Sadie. 

СЛЕД РАЗВОДА 
той се наслаждава на връзката си със
Сиена, с която скоро обявяват своя
годеж. Но до брак така и не се сти-
га. Отношенията между двамата ряз-

вв

ко се изострят заради... поредната из-
невяра на Лоу, този път с бавачката 
на децата му. Макар че си признава 
всичко пред новата си любима, тя го 
зарязва начаса. Впоследствие Сиена ре-
шава да му даде втори шанс, но два-
мата ту се събират, ту отново се 

разделят с шумни скандали. В крайна
сметка тя реши да потърси щастие с
актьора Рис Айфънс. Макар и изоста-
вен, Джуд заяви, че така се чувства
по-добре. „Една връзка винаги много
ме натоварва, затова сега липсата на
това напрежение ми се отразява до-
бре. Чувствам се щастлив и уравнове-
сен. За първи път от толкова години
имам възможност да се посветя изця-
ло на децата си, на работата си и на
самия себе си“ – убеждава ни той.
Е, всъщност мъж като него 

НЕ МОЖЕ ДА ОСТАНЕ 
САМ ЗАДЪЛГО 

Наскоро таблоидът The Sun публику-
ва снимки, на които Джуд се целува
страстно с красива блондинка в лон-
донски клуб. Въпросната блондинка се
оказала Кимбърли Стюърт, дъщеря на
певеца Род Стюърт. Сега големият
въпрос е дали и тя ще се окаже поред-
ната жертва на напористия сваляч...

Текст Ивайло ТОДОРОВ

Снимки Съни филмс
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К
акто е написал Реймънд 

ККЧандлър: „Валеше тол-ККкова много дъжд, че и ККпатица би се удавила.“ КК
В такъв един ден се срещ-
нах с шефа на Бирената пар-
тия Георги Гълов край езе-
рото „Ариана“. След уговор-
ката, че и двамата можем 
да плуваме, поляхме срещата 
със светло пиво на малки 
дози и се разговорихме.

Георги Гълов е зодия Близнаци. 

Току-що е чукнал петдесетака.

„Възраст, в която е твърде къс-

но да кажеш, че е рано да умреш 

млад“ – шегува се той. Предсе-

дател на Бирената партия, ав-

тор на много книги, журналист 

на свободна практика, фейлето-

нист, писател, редактор, откри-

вател на зелената бирена бутил-

ка, съавтор на идеята за неиз-

черпаемите дълбини на човешка-

та глупост и неуморим търсач на 

нови и нови територии на сериоз-

на тематика. Всичко това е Ге-

орги Гълов.

За тези, които вече са 

се объркали, задавам първи
уточняващ въпрос:  

– Кой сте вие, господин 

Гълов?

– Млад, висок и рус чо-
век – ми отговаря, без да
се замисля.

– Повечето творци афи-

шират интереса си към би-

рата. Случайно ли е това?

– Не. Както не е случай-
но, че в един стек има 24
малки бири и денонощието
има 24 часа. Няма случай-
ни неща. 

– Кога се пие бира?

– Винаги. Към бирата се
посяга по всяко време, за-
щото е нискоалкохолна и
отпуска. Скандинавските
страни официално я призна-
ха за антидепресант. Бира-
та е забавна напитка. За-
щото, както е установил 
нуйният „баща“ Фреди Хай-
некен – там, където има
бира, винаги се случва нещо
интересно.

– Как се пие бира?

– С приятели. Те са най-до-
брото мезе за пивото. Све-
тът се глобализира и доказа-
телство за това е... бирата!
Навсякъде по света се пие
бира, което също е факт.
Дори в мюсюлманските дър-
жави, където религията за-
бранява алкохола, пият безал-
кохолно пиво. В България то
не се почита много, защото
българинът е разбрал, че без-
алкохолната бира е първата
крачка към надуваемата кук-
ла в леглото. (Смее се.) Но
ако говорим сериозно, техно-
логията за производство на
безалкохолно пиво е изклю-
чително скъпа, защото то
първо се произвежда като
истинска алкохолна бира, а
след това следва процес за
потискане на алкохола.

– Защо жените не знаят 

„защо“? Прецедент ли е, че 

в България имаше осъден за 

онова прословуто рекламно 

изречение?

– Не го осъдиха, но се
стигна до някакво споразу-
мение с производителя. Из-
речението „Мъжете знаят
защо“ е магическо – рабо-
ти не само в родината си
Белгия, но и навсякъде по
света. Предложих лично на
един пивовар от Белгия да
направим в България бира
само за жени в отговор на
„Мъжете знаят защо“. За-
щото 80% от потребите-
лите, които купуват под
диктата на рекламата, са
жени. Не успяхме обаче да
защитим тезата, че ако би-
рена реклама се насочи само
към жените, ще бъде успеш-
на. Има такива „женски“

бири по света, които ня-
мат вкус на бира (лимонена,
черешова, малинова), но те
не се радват на големи про-
дажби. Бирата е свързана и
със спорта, който също е
поле предимно за мъжките
интереси и изяви. 

– Защо в повечето бирени 

реклами се прокрадва нещо 

сексистко? 

– Проблемът е измислен.
Но бирата наистина се е
наложила като мъжко пи-
тие от самото си създава-
не. Горчивата напитка идва
от манастирите в Европа.
Когато по време на войни и
болести буквално не е има-
ло питейна вода, монасите
в много от известните би-
рени държави, като Белгия,
Чехия, Германия, произвежда-
ли бира и я раздавали на хо-
рата, за да утолят жаж-
дата им. Тези монаси мно-
го добре познавали и лекови-
тите свойства на пивото.
Има сведения, че опустоши-
телните епидемии от холера
в Европа рядко покосявали
работниците в пивоварните.
През средните векове пенли-
вият еликсир е получил при-
знание като лек срещу камъ-
ни в бъбреците. Бил препо-
ръчван още срещу духовно и
физическо изтощение. След
дългите походи воините са
разтривали с бира уморени-
те си и отекли крака. Из-
вестно е, че в някои болни-
ци през ХVІІ и началото на
ХІХ век са предлагали бира
на пациентите си, за да пре-
глътнат лекарствата си.
В средните векове биратаата

е участвала и като козме-ме-

ИнтервюИнтервюИнтервю

КОМБИНАЦИЯ НА БИРА 
И ШОПСКА САЛАТА НЕ СЕ 
ПРЕПОРЪЧВА ОТ БИРЕНАТА 
ПАРТИЯ И ЛИЧНО ОТ НЕЙНИЯ 
ШЕФ ГЕОРГИ ГЪЛОВ

МЕРАКЪТ ДА НЕ СПИРА!
– С приятели Те са най-до- бири по света които ня-
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тична съставка в разкрася-ти
ващи маски за лице. Използ-ва
вала се е за омекотяване 
и хидратиране на кожата. 
Дори майката на Шварцене-
гер признава, че е давала на 
малкия Арни не само мляко, 
но и бира.

– Как стигнахте до идея-

та да търсите истината в 

кехлибарената течност?

– Бирената партия се ро-
дее с основаната от Яро-
слав Хашек Партия за уме-
рен прогрес в рамките на за-
кона. Целите ни са еднакви, 
само почитателите и кръч-
мите ни са различни. Тази 
партия Хашек регистрира 
през 1904 г. в Австро-Ун-УУ
гарската империя и стига 
до избори. За партията гла-
сували четирима души от 
цялата Австро-Унгарска им-УУ
перия. Самият Хашек не е 
гласувал, защото бил пиян в 
деня на изборите. Но пар-
тията остава като литера-
турен феномен.
Бирената партия се съз-

даде във в. „Стършел“ през 
1992 г. Първоначално се ре-
гистрирахме като Партия 
за умерен прогрес в рам-
ките на закона, защото 
не ни позволиха от първия 
път да носим името Бире-
на партия. През 1992 г. про-
курор на държавата срещу 
нас беше Татяна Дончева, 
която стана и каза: „Как 
така бирена партия?! Утре 
може да дойде някой и да 
регистрира партия на лукан-
ката.“ Ние є отговорихме: 
„От вас зависи да не я ре-
гистрирате.“ И тя ни изго-
ни. Дадоха ни една седмица 
да си оправим документите 
и да си сменим името. И 
ние се регистрирахме като 
Партия за умерен прогрес 
в рамките на закона (обно-
вена). Чак през 1995 г. ус-
пяхме да се регистрираме с 
името Бирената партия на 
България. „Бирената партия 
е регистрирана по закона за 
политическите партии“ – 
така отговарям, когато ме 
попитат дали сме сериозна 
партия. Спазваме всички за-

кони на Република България.
Отчитаме се пред Сметна-
та палата всяка година до
30 март. 
В момента имаме 7 хи-

ляди регистрирани членове,
от които жените са бол-
шинство. Имаме членове в
Белгия, в Англия, в Испа-
ния, в Австралия. Те про-
явяват интерес, защото в
тези страни има клубове,
но няма Бирена партия. Би-
рената партия е партия,
провела най-много конгреси
в своята история. До ми-
налата година имахме про-
ведени 389 конгреса, което
означава, че сме се събирали
почти всяка седмица. 

– Сигурно всяка партия 

мечтае за коалиция с вас...

– Участвали сме веднъж 
на избори – като коалицио-
нен партньор на човек, чие-
то име нашумя напоследък.
През 2000 г., когато дой-
де Сакскобургготски, има-
хме коалиционно споразуме-
ние с Александър Томов и
издигнахме Астор за депу-
тат. Томов обаче го сло-
жи на 6-о място в листата
за Пловдив. Това ни накара
да прекратим участието си.
Изтеглихме Астор, който е
фен на царя. Влязохме в пре-
говори с НДСВ, взеха го. Са-
мият Астор много се зарад-
ва, но радостта му трая
само до 17 май 2000 г., кога-
то излезе списъкът на лис-
тите. Той беше 4-ти в Шу-
мен, което много го обиди.

– Взимат ли ви на сериоз-

но? 

– Никога не са ни взимали 
на сериозно, но това, което
ни спасява, е, че и ние нико-
га не се взимаме на сериоз-
но. Но сме свършили много
работа за пивото в Бълга-
рия. Когато на власт беше
Жан Виденов, той предложи
да има акциз върху пивото.
Съюзът на пивоварите се
спря на 10%, правителство-
то предложи 20%. По това
време имахме 42-ма души
в парламента от Бирена-
та партия, членове на дру-
ги партии. Мога да кажа, че
благодарение на тях стиг-

нахме до 15% акциз на би-
рата в България.
Имахме идея от всяка

продадена бутилка бира да
се отделя по 1 стотинка и
тези средства да се съби-
рат във фонд за лечение на
раково болни. Срещахме се
с хирурзи и онколози, които
ни обясниха, че не сме от-
крили топлата вода. Идея-
та работи в Дания от 13
години при перфектна орга-
низация. Когато предложи-
хме и у нас да стартираме
кампанията „Капка за здра-
ве“, реакцията на пивова-
рите беше: „Кои сте вие,
та да ни казвате каква да
е цената на бирата?!“ По-
лучихме подкрепа само от
една пивоварна.

– За какво се борите?

– В устава ни го пише – 
ние се борим за власт, за-
щото сме се уморили да ни
управляват трезвеници и ве-
гетарианци. Ето докъде сме

стигнали от тяхното упра-
вление. (Смее се.) Не се горде-
ем с членовете ни, които се
напиват всеки ден, но и дру-
гото е отклонение. Гордеем
се с хората, които пият бира
умерено. Бирата носи радост.
Храната – също. Най-добро-
то мезе за бира е месо. Сире-
ната също. Пържените кар-
тофи са българска традиция.
Комбинацията шопска салата
с бира не се препоръчва от
Бирената партия. 

– Вярно ли е, че корем се 

прави не от бирата, а от 

мезето с нея? 

– Абсолютно вярно! За би-
рено коремче не е виновно
питието, а тлъстото мезе
към него. В 1 л бира има
само 400–500 калории.
– Вашата любима бира?

– Нямам право на предпо-
читания. (Смее се.) Тази, ко-
ято е много и най-студена. 

Интервю на
Теодора СТАНКОВА
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Да поговоримДа поговоримДа поговорим

Твъв фантазията ни. 
Разказваме за приятелите си 
в превъзходна степен, съгла-
сяваме се с мнението им, 
защото още от детството 
са ни нужни приятели. Те 
ни помагат да пораснем и 
да изпитваме любов, поддър-
жат ни, когато напуснем ро-
дителската защитена „хра-
лупа“. В зряла възраст избра-
ните от нас близки хора ни 
дават усещане за увереност, 
безопасност, бетонират са-
мооценката ни, независимо 
от това, как се стичат на-
шите любовни, семейни или 
работни взаимоотношения с 
другите около нас.
Дългото приятелство из-

глежда безкористно, но 
всъщност ние винаги извли-
чаме някаква изгода от при-
ятелските взаимоотноше-
ния. „Имам приятели, с ко-
ито мога да ходя по дис-
котеки и клубове. Имам и 
други, с които мога да бъда 
много откровена. А имам и 
най-голяма приятелка, която 
винаги ме съветва.“ Как-
то личи от тази квинте-
сенция на приятелството, 

изобщо не си приличат един
с друг. С помощта на пси-
холозите можем да опишем
пет основни типа приятел-
ство. Понякога тези типо-
ве са чисти (проявяват се в
отношенията ни с даден чо-
век), но по-често се „разпре-
делят“ между повече хора – 
някой приятелски връзки ни
дават усещане за стабил-
ност и покой, в други доби-
ваме кураж да рискуваме и
експериментираме. Така удо-
влетворяваме противополож-
ни свои потребности и в
същото време с всеки от
своите приятели сме сами-
те себе си, въпреки че се
държим по различен начин. 

ПРИЯТЕЛСТВОТО 
СИМБИОЗА

ТО ИГРАЕ РОЛЯТА 
НА ЗАЩИТА

Всеки от нас има нужда
от приятел или приятел-
ка в ранното детство, но
не е задължително да пазим
или да се опитваме да па-
зим тези отношения за цял 
живот.

главно него самото. Де
тето търси приятели, на
кито да приписва идеал-
ни текачества, които само
иска да притежава. Най-
добрият приятел от дет-
ството няма недостатъци.
Той е безупречно същество,
което от своя страна смя-
та и нас за безупречни.

В КРАЙНА СМЕТКА ИСТИНСКИЯТ 
ПРИЯТЕЛ НА ПОДРАСТВАЩОТО 
ДЕТЕ Е САМОТО ТО. ДРУГИЯТ, 
ПРИЯТЕЛЯТ, НЕ Е НИЩО ПОВЕЧЕ 
ОТ МАНЕКЕН, КОЙТО ТО 
ОДУШЕВЯВЯВА И МУ НАДЯВА 
СВОИТЕ НАЙ-ХУБАВИ КАЧЕСТВА. 

Когато детето порасне
до степен да може да при-
знава своите недостатъци,
много често то се разде-
ля с този свой пръв голям
приятел. 
По силата на привързанос-

тта първото приятелство
е сравнимо с любов, с едно
предимство даже – че е ли-
шено от страданието, ко-
ето често съпровожда лю-
бовните отношения. Това
приятелство е трамплинът
към другите ни по-сетнеш-

приятелства.

ПОВЕДЕНИЕТО НА ПОРАСНАЛОТО 
ДЕТЕ, КОЕТО СЕ СТРЕМИ КЪМ 
ПЪЛНО СЛИВАНЕ С ПРИЯТЕЛЯ, 
ГОВОРИ ЗА ТОВА, ЧЕ ТО НЯМА 
СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ ЗА ПОСТРО-
ЯВАНЕТО НА СОБСТВЕНОТО СИ 
„АЗ“ И СОБСТВЕНИЯ СИ ЖИВОТ. 

Причина за това може да
бъде някаква неудовлетворе-
на базова потребност, каз-
ват психолозите. Например
този, който не е усещал 
любов в детството си, чрез
любовта, която получава от
приятеля, замества липсата
на родителска любов. Друг
пък прекалено рано става
опора сам на себе си и ре-
шава, че трябва да бъде та-
кава опора на приятеля си,
превръща се в нещо като
негов опекун, като по този
начин отново замества лип-
сата на грижите от страна
на родителя/родителите.

ПРИ ПРИЯТЕЛСТВОТО СИМБИОЗА 
ПРИЯТЕЛЯТ Е НАШЕ ОТРАЖЕНИЕ. 
ТОВА ПРИЯТЕЛСТВО Е НЕПОВТОРИ-
МО И УНИКАЛНО И ЦЕЛИЯТ СВЯТ СЕ 
СВЕЖДА ДО ОТНОШЕНИЯТА 
„ТИ И АЗ“.

е са такива, каквито 
ги имаме, или такива, 
каквито съществуват 
във фантазията ни.

в близкия кръг около все-
ки един от нас има мно-
го близки хора, които често
изобщо не си приличат един

Порастващото дете пре-
живява съмнения и зада-
ва въпроси, които засягат
главно него самото. Де-

ни приятелства. И често
пъти – определящо за ка-
чествата на следващите ни
приятелства.

„МОГА ДА СЕ ОПРА НА ВСЕКИ ОТ ТЯХ,
КАКТО НА СЕБЕ СИ.“; „ТЯ УСЕЩА,
ДОРИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ, КОГАТО НЕ СЕ 
ЧУВСТВАМ ДОБРЕ.“; „АКО СЕ НАЛАГА, 
ЩЕ НАПРАВИ ГОЛЕМИ ЖЕРТВИ ЗАРАДИ 
МЕН, БЕЗ ДА СЕ ЗАМИСЛИ.“ 
КОИ СА ТЕЗИ УДИВИТЕЛНИ ХОРА, 
КОИТО СА НАДАРЕНИ С ШЕСТО ЧУВСТВО 
И СА ГОТОВИ ДА НАПРАВЯТ ЧУДЕСА

ОТ ХРАБРОСТ ЗА НАС?

Бела, брой 7 (125), 200868



Светът не изглежда тол-
кова опасен, когато му се ко
противопоставяме ние два-
мата. Няма обяснение защо 
възниква тази тясна връзка. 
Това обяснение не се уда-
ло дори на Монтен, който 
в опит да обясни своята 
„съвършена“ дружба с фи-
лософа Ла Боеси признава: 
„Ако настойчиво се нуждая 
от отговор на това, защо 
толкова обичам приятеля 
си, усещам, че не мога да 
го изразя по друг начин ос-
вен със „Защото той е той 
и аз съм аз“.

БЛИЗКО 
ПРИЯТЕЛСТВО

ТО НИ ПОЗВОЛЯВА 
ДА БЪДЕМ САМИТЕ 

СЕБЕ СИ

вете е толкова 
евната близост, 
тъците, които 
без значение.“; 

„Винаги се държа естест-
вено с приятеля си. Мога 
да бъда груб, весел, абсурд-
ен.“; „Приятелите ме оби-
чат такава, каквато съм, а 
вкъщи често ми се налага 
да играя ролята на послуш-
на дъщеря, любяща съпруга 
и идеална майка.“
Приятелските отношения 

са наистина различни и те 
много се отличават от съ-
пружеските, родителските 
и прочие. Преди всичко при-
ятелските отношения са 
извън всякакви роли. Роли-
те ни на съпрузи, родители, 
дъщери и синове са регла-
ментирани в някаква сте-
пен от обществото. В от-
ношенията с приятелите 
няма никакви предварител-
ни „закони“ и техните ва-
риации са безкрайни.

ПРИСЪСТВИЕТО НА ПРИЯТЕЛЯ НИ 
РАЗКРЕПОСТЯВА, ОСВОБОЖДАВА 
НИ ОТ ПРИВИЧНИТЕ НИ РОЛИ 
И МАСКИ. ПРИЯТЕЛСТВОТО Е 
ТЕРИТОРИЯ НА СВОБОДАТА.

Именно в приятелските 
отношения можете да усе-

тите своята себестойност.
Приятелите ни предоста-
вят скъпоценната възмож-
ност да бъдем несъвърше-
ни, такива, каквито и сме
всъщност. Ето защо с тях
ние се чувстваме най-ком-
фортно. Благодарение на
приятелите си можем да
усещаме, че съществуваме и
че сме нужни някому. С тях
можем да споделяме общи-
те си интереси и увлече-
ния, което невинаги се по-
лучава в любовната връзка
например. Приятелското об-
щуване ни изглежда безопас-
но, не се страхуваме да се
разкрием, уверени сме, че ще
бъдем разбрани адекватно и
ще получим всичко, което
искаме в дадения момент – 
самочувствие, помощ, под-
дръжка. 

ОСНОВНИЯТ КРИТЕРИЙ ЗА БЛИЗКО 
ПРИЯТЕЛСТВО Е ВЪЗМОЖНОСТТА 
ДА СЕ ДОВЕРИШ И ДА БЪДЕШ ИС-
ТИНСКИ ПРИЕТ И РАЗБРАН.

Приятелят може да ни 
бъде партньор, ако рабо-
тим с него нещо общо. Да
ни бъде съветник, психоте-
рапевт и дори огледало, бла-
годарение на което ние мо-
жем да се видим от всички
страни. В идеалния случай
приятелството винаги сти-
мулира личностното ни из-
растване. 
„Тази рокля не ти отива.“; 

„Може би е по-добре да се
разделиш с него.“ Защо от
устата на приятелите ние
приемаме съветите и забе-
лежките, които не търпим
от никого другиго? С го-
дините привикваме, че бол-
шинството от изказвания-
та на родителите ни по
наш адрес са негативни и
като правило провокират
защитната ни реакция.

МЕЖДУ БЛИЗКИ ПРИЯТЕЛИ 
НЕГАТИВНОТО НЕ Е ДОМИНИРАЩО 
И КРИТИКАТА СЕ ВЪЗПРИЕМА 
ПО-ЛЕСНО.

Близкият приятел не съди, 
не дава оценки, съветите
му не са пристрастни, не-

говата искреност може да
ни накара да се замислим,
но не и да се обидим.

ТРАДИЦИОННО 
ПРИЯТЕЛСТВО

ТО НИ ВРЪЩА 
В ДЕТСТВОТО

За повечето хора приятел-
ството е преданост и без-
условна поддръжка. За дру-
га голяма група приятел-
ството е абсолютното до-
верие и възможността да
бъдем откровени. Приятел-
ството е още взаимно раз-
биране, съчувствие и сила
да прощаваш. Възгледите на
мъжете и жените по тези
въпроси практически не се
различават.
Приятелствата обикнове-

но се случват между хора
от едно поколение със схо-
ден социален статус. Тези,
които имат опит с „не-
равната дружба“, споделят,

че имат по-възрастни, а не
по-млади от тях приятели,
както и по-богати и об-
разовани, отколкото са те
самите.

МЕЖДУ МЪЖЕ И ЖЕНИ СЪЩО 
МОЖЕ ДА ИМА ПРИЯТЕЛСТВО.

Според американския пси-
хоаналитик Ерик Берн „въ-
трешното дете“ във все-
ки от нас е най-скъпоценна-
та част от личността ни.
Възможно е то да е причи-
ната в детството и юно-
шеството ни приятелските
отношения да надделяват с
особен приоритет. А често
идеалите ни от миналото
са по-значими от ценности-
те ни в днешно време.

ПРИЯТЕЛСТВО 
КОМПЕНСАЦИЯ

ТО ЗАПЪЛВА 
НАШИТЕ ЛИПСИ

По-голямото дете в мно-но-
годетно семейство, на чии-ии-

БЛ
ПРИЯТ

ТО НИ П
ДА БЪД

СЕ

„За нас дв
важна душе
че недоста
имаме, са 
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Marc Cain пристигна 

в България
с първия монобранд бутик на
бул. „Витоша“ 8 в столицата. У 
нас марката стъпва на площ от

100 кв. м. В ултрамодерния бутик
бяха представени двете линии на
марката – Marc Cain Collection и
Marc Cain Sports. 
Всъщност Marc Cain е италиан-
ски дизайнер на висша мода с аме-
рикански паспорт. Луд е по кра-
сивите жени и бързите коли. Би
минал през огън и вода за две-
те. В крайна сметка те му ко-
стват живота – умира на магис-

лата между Модена и Болоня
във фатална катастрофа, карай-
ки своето ферари. Ако попитате 
кой всъщност е Marc Cain, ще чуе-
те историята, която разказва из-
пълнителният директор Хелмут
Шлотерер с блясък в очите. Това 
е, защото той е измислил нико-
га несъществувал дизайнер на дам-
ска мода на име Marc Cain. Marc 

Cain съществува като част от 
визията на Хелмут и Роланд Шло-
терер. Това е и причината двама-
та братя да основат заедно през
1973 г. компанията Marc Cain в 
Италия. Днес Marc Cain e просто 
модата, която е винаги малко раз-
лична, но винаги остава себе си. 
Характерна и неповторима. Убеде-
те се сами!

Stella Artois Клуб 

Златен стандарт 
За първа година най-известната 
белгийска бира със 7-вековна исто-
рия в производството и сервира-
нето на пиво организира инициа-
тивата в България.
Част от събитието за предста-
вяне на Stella Artois Клуб Златен

стандарт беше и първият у нас 
турнир за медии по наливане и
сервиране на бира Stella Artois. Нес-
тандартната надпревара събра в 
бирария „Фланаганс“ над 30 жур-
налисти, изкушени да бъдат пос-
ветени в ритуала. Професионално
жури отличи и тримата най-добри
в наливането на Stella Artois. Пър-
вото място в шампионата за ме-
дии зае Албена Чешмеджиева от
списание Week. С второ място бе 
отличен Добромир Маринов от
културния гайд „Програмата“, а на 
трето се нареди Ивайло Везенков 
от Тв 7.

Snickers SUPER Crazy Games 

превърнаха Борисовата градина в 
различно място за забавления
Snickers продължи своята инициа-
тива Snickers SUPER Crazy Games – 
неофициалния турнир по непризна-

ти спортове и странни начини за
движение, които изразяват духа на 
Snickers – да не спира забавлението.
Десетки ентусиасти се скупчиха
около орбитрoна – машина, създа-
дена за тренировка на пилоти и
астронавти в НАСА. Както сами
се убедихме, орбитронът е огро-
мен жироскоп. Когато човек се за-
върти в него, може да се движи 
свободно в трите посоки, като по 
този начин изпитва изживявания 
подобни на тези в космоса. Как-
то и миналата година, забавлени-
ята бяха повече от едно. Snickers 

SUPER Crazy Games даде възмож-
ност на дошлите да облекат спе-
циални костюми и да влязат в ро-
ботски дуел. Да чуят истинска
DJ битка меж-J

ду Roland иd

Marten. Да нау-
чат нови хип-
хоп и брейк 
движения. Как-
то и да пре-
мерят сили в
състезание по 
канадска борба.

Орбитронът

р
Marc Cainrc Ca  пристигна трал

Шарени новиниар н н нарарр

то плещи лежи грижата за то
по-малките братя и сестри, по-
в зряла възраст се сприя-
телява с тези, които се 
нуждаят от помощ и под-
крепа. Приятелството ком-
пенсация ни дава възмож-
ност още веднъж да про-
играем сценария от наше-
то детство, но в различен, 
безопасен контекст. На-
пример „сестринските“ или 
„братските“ модели на при-
ятелство не са натоваре-
ни с ревност, която чес-
то съпътства отношения-
та между родни братя и 
сестри.

В ДРУГИ СЛУЧАИ ПРИЯТЕЛСТВОТО 
КОМПЕНСАЦИЯ ПОЗВОЛЯВА 
ДА „ПРЕПИШЕМ“ НА ЧИСТО НЯКОЙ 
ТРАВМИРАЩ СЦЕНАРИЙ ОТ НАШЕТО 
МИНАЛО И ДА ИЗЛЕКУВАМЕ 
РАНИТЕ, ПОЛУЧЕНИ В ДЕТСТВОТО.

Ако родители и децата са 
живели отчуждено, а дете-
то е страдало от това, то 
по-късно ще се стреми да 
установи много близки от-
ношения с приятелите си 
(както и с интимните си 
партньори), които така и 

не е могло да установи с
родителите си. Понякога
пък приятелството ни слу-
жи, за да упражняваме опе-
ка. Опеката е компенсация
на това, което не сме дали
например на родител, който
вече сме изгубили.

ПРИЯТЕЛСТВО 
ОТКРИТИЕ

ТО РАЗШИРЯВА 
НАШИТЕ ХОРИЗОНТИ

В тези отношения един
от двамата живее много по-
ярък, често много по-инте-
лектуално наситен живот.
Неговите знания и опит са
несъизмерими със знанията
и опита на другия. 

В ТОЗИ СЛУЧАЙ ПРИЯТЕЛЯТ 
Е КАТО ГУРУ, КАТО УЧИТЕЛ, 
КОЙТО ОТКРИВА ЗА ДРУГИЯ 
НОВИ ХОРИЗОНТИ И ПРОВОКИРА 
СМЕЛИ ДЕЙСТВИЯ. 

Неговите разбирания за
живота, знанията и опи-
тът му, както и широкият
кръг от хора, с които той
общува, ни помагат да по-
гледнем на света от друга
гледна точка. От неговата.
Възможен е и друг вариант,

когато „учителят“ приятел 
остава само обект на въз-
хищение и преклонение. „Аз
никога няма да бъда като
него.“; „Никога няма да бъда
пръв.“ Такива изказвания се
правят много рано (до 9-го-

дишна възраст). После по
пътя си можем да срещ-
нем приятел лидер. И не-
съзнателно да го „пропус-
нем“, защото вътрешно сме
се определили като „Аз съм
втори“. В това признание
има тъга, но и гордост от
това, че можем да признаем
истината пред себе си. 

НО ТРЯБВА ЛИ ПЪК ДА 
ОПРЕДЕЛЯМЕ КОЙ Е ПЪРВИ 
И ВТОРИ. В ПРИЯТЕЛСТВОТО ТАЗИ 
ЙЕРАРХИЯ Е ИЗЛИШНА, ЗАЩОТО 
ТО ПРЕДПОЛАГА РАВЕНСТВО.

Действително отношени-
ята в приятелската двой-
ка учител–ученик са неси-
метрични и единият стои
по-високо от другия. Еди-
ният е като някакъв до-
нор и проводник на света
в тези взаимоотношения, а
другият е потребител, кой-
то по правило гледа на пър-
вия с възхищение, уважение
и почитание. Но ако и два-
мата участници в двойката
са удовлетворени от свои-
те роли, то нищо не пре-
чи приятелството им да еда е
трайно и хубаво.   

Първото мяс-

то в шампи-

оната за ме-

дии зае Албе-

на Чешмеджие-

ва от списание

Week
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Л
ятото пристигна с онова уди-
вително опиянение, което изпа-
ри комплексите ни и ни разго-
рещи. Лятото обаче не разсъ-

блече всички и ако едни от нас мо-
гат да сменят гардероба си, други са
обречени на

ЦЕЛОГОДИШНА КЪСНА ЕСЕН 
В ОБЛЕКЛОТО 

За едни жегата отприщва свободата
и безсрамните желания, за други жега-
та е капанът на офиса и големия град.
Защо онова, което изглежда напълно
прилично в курортно градче, се смята
за неприемливо в големите градове дори
и в най-жестоките горещини? Защо в
много учреждения е задължително да се
спазва дрескод по всяко време на годи-
ната (в някои офиси не можеш да стъ-
пиш без чорапогащи!)?
Утвърденият служебен етикет или

неписаните правила обаче изискват
от нас да спазваме постоянно прили-
чие и да оставим за отпуската леки-
те блузки с голи гърбове и полупроз-
рачните поли. Защо летните жеги не
могат да „стопят“ деловия дрескод
в някои фирми? Как издържа той на
жегите и какво означава? Производ-
ствена необходимост ли е, или е со-

циална отживелица?
Работата е там, че социумът се 

нуждае от хора, които живеят по оп-
ределени правила и

ДРЕХИТЕ СА ЧАСТ 
ОТ ТЕЗИ ПРАВИЛА 

Мъж по къси гащи или жена по пот-
ник зад бюрото олицетворяват наме-
рение и желание за почивка, за отпус-
кане. И в крайна сметка означават 
неефективност. Освен това облече-
ните по този релаксиращ начин ко-
леги охлабват десциплината на други-
те колеги. Това е и причината, поради 
която в повечето офиси е забранено 
да се носят сексапилни дрехи и аксе-
соари, които могат да предизвикат 
неконтролируеми фантазии и асоциа-
ции. Не само сексапилът, но и инди-
видуалността в служебното облекло 
трябва да бъдат сведени до абсолю-
тен минимум. Защото докато рабо-
тят, служителите не трябва да бъ-
дат отвличани от нищо. Всеки час и 
всяка минута трябва да бъдат пос-
ветени единствено и само на рабо-
тата. В много учреждения се прибяг-
ва дори до униформа, която в няка-
къв смисъл унифицира индивидуално-
стите и слага 

ВСИЧКО ПОД КОНТРОЛ 
Хората, които предпочитат ком-

форта на по-спортните дрехи, оти-
ват на работа, облечени по един на-
чин, а после се преобличат в дежурния
униформен костюм. 
Известната поговорка „По дрехите

посрещат…“ има дълбок смисъл. Дреха-
та изразява определена настройка. Цве-
тът, който сме избрали, също излъчва
своите невербални сигнали. Служители-
те на по-респектиращи фирми се оп-
итват да изглеждат сериозни и да пе-
челят доверие дори с външния си вид.
Затова налагат контрол върху емоци-
ите, желанията и потребностите си.
Строгото офис облекло има точно та-
кава задача – да потиска телесните
желания, да внушава, че притежатели-
те му са съсредоточени и дисциплини-
рани. „Всичко под контрол“ – именно
това послание е призван да ни предаде
строгият дрескод на чиновниците, по-
литиците, бизнесмените и банковите
служители. Колкото по-високо в йерар-
хията е някой, толкова по-закопчани са
дрехите му.

ВЛАСТТА НА МНОГОТО ПЛАСТОВЕ 
Интересното е, че тази тенденцияция

ВХОД 

ЗАБРАНЕНO 
ЗА СЕКСАПИЛ

ПРОИЗВОДСТВЕНА НЕОБХОДИМОСТ ИЛИ СОЦИАЛНА ОТЖИВЕЛИЦА 
Е ОФИСНИЯТ ДРЕСКОД

Снимка Guliver Photos/Getty Images
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датира от прастари времена. Върхудат
древноегипетски фрески и византий-др
ски мозайки се вижда, че хората, об-
лечени във власт, по правило носят
многопластови дрехи. Робите и прос-
толюдието са босоноги, с открити
тела. А откритото тяло е уязвимо. 
Съвременният аналог на многопласто-

ва дреха е мъжкият костюм, който е
нещо като рицарски доспехи за тяло-
то. Тоест притежава защитна функция.
Освен сако и панталон той непремен-
но трябва да включва и жилетка. Тези
официално утвърдени или неписани пра-
вила са особено важни за всички, които
са решили да правят кариера. Една мла-
да секретарка може да си позволи някои
волности в облеклото, но тогава едва
ли ще се придвижи бързо по кариерната
стълбица. Служебните дрехи трябва да
прикриват тялото и е препоръчително
да не бъдат в крещящи цветове.

ЕРОТИЧНИТЕ АКЦЕНТИ 
СА НЕУМЕСТНИ 

За оптимален вариант при жени-
те се приема тъмносиният костюм с
пола, позволяващ комбинации с различ-
ни блузи всеки ден. Той е удобен, не
притеснява тялото, но не е секси. 
В много офиси съществува специален

вътрешен правилник с препоръки за
приемлив дрескод. Например от поне-
делник до четвъртък облеклото може
да бъде строго, а в петък служите-
лите могат да си позволят и по-фри-
волно. За мъжете това означава от-
съствие на вратовръзка, сакото може
да бъде заменено от пуловер, а пан-
талонът в някои случаи дори с дънки.
Основната идея на този дрескод е, че

в навечерието на почивните дни дре-
хите могат да бъдат по-лежерни, но 
в никакъв случай не и по-сексапилни.

Физическо и социално 
Интересна е мисълта на британския антро-

полог Мери Дъглас, който казва, че човек обла-

дава две тела – физическо и социално. Според

Дъглас физическото тяло представя биологич-

ните аспекти на нашата природа, а социално-

то определя ролята, която човек играе в обще-

ството. Функцията на служебния костюм е на-

пълно да скрие всички проявления на физическо-

то тяло и да изведе на преден план социалното

като знак за контрол на общественото над би-

ологичното начало.

Работата е в това, че физическото 
тяло (особено женското) внушава несъз-
нателен ужас от „потенциално разпадане 
на контурите“. Разбирайте страх от из-
тичане на течности – кръв, сълзи, пот.

КОСМИТЕ ВЪРХУ ТЯЛОТО 
също са признак за неконтролира-
но биологично начало. Именно тях е 
призван да скрие служебният костюм. 
Мъжката риза трябва да е закопча-
на догоре, а жените не бива да обли-
чат блузи без ръкав, които откриват 
подмишниците им. Чорапите и чора-
погащите трябва да се носят задъл-
жително, дори в жегите – по същата 
причина. Та нали по тази причина ние 

си правим също и епилация и използ-
ваме дезодоранти. Оформеният мани-
кюр и педикюр също са знаци, че при-
тежателят им контролира добре би-
ологичното начало у себе си. 
Много хора се обединяват около

твърдението, че по своята специфич-
ност офисното облекло прилича на
сватбеното или даже на църковното,
а по консервативност можем да го
причислим към националните костю-
ми. Има нещо вярно в това твър-
дение.

МОДАТА 
от година на година става все по-раз-
голена, все по-ексхибиционистка. Оз-
начават ли тези тенденции, че и мо-
дата в офиса трябва да се ориенти-
ра към по-голяма свобода? В никакъв
случай! По мнението на специалисти
консервативните марки, които създа-
ват „служебни дрехи“, и подиумната
мода са на практика паралелни свето-
ве. По модните подиуми можем да ви-
дим сака, които не само не са подхо-
дящи за офиса, но и се носят на голо.
Можем да видим също и вратовръзки
на гол врат и костюми, съчетани със
сандали. Служебният дрескод е много
скован и почти неподвластен на мод-мод-
ните тенденции.

Страст от CAMAY 
Оставете се да бъдете завладе-
ни от страстта на новата ко-
лекция дълготрайни ухания Camay 

Passion! Сапуните  и душ-гелове-
те Camay Passion са базирани на 
нова технология, която позволява
на аромата да се задържи задъл-
го върху вашата кожа и да ви об-
гради с атмосферата на завладява-
ща чувственост. Новата колекция 

may Passion с възбуждащи ухания 
ви предлага три варианта, които
ще запалят сетивата ви: CAMAY 

PROVOCATION (сапун и душ-гел) N

– предизвикайте неговата бушу-
ваща страст с ухание на фрезия 
и мускус и той няма да ви ус-
тои! CAMAY SENSUELLE (сапун иE

душ-гел) – съблазнете го с вашата
кожа, ухаеща на чувствена роза и
ароматни нотки от сладки пло-
дове, и  той ще ви обсипе с го-
рещи прегръдки и целувки. CAMAY 

SEDUCTION (сапун) – запалете въ-N

ображението му с благоуханието
на горчив портокал и мускус и го 
накарайте да сбъдне и най-изтън-
чените ви фантазии.

Баница за цялата ФАМИЛИЯ
Нова продуктова гама на марката
„Фамилия“ включва няколко тради-
ционни за българската кухня вкуса. 
Селската вита баница „Фамилия“
от 1 кг може е в три чудесни 
варианта – със сирене, с тиква и
с уникалния за страната пълнеж
от сирене и праз. Приготвя се за 
по-малко от 40 мин. Минибанич-
ките от точени кори на марката
задоволяват и най-претенциозните 
потребители. Крехките и хрупка-
ви хапки се предлагат в разфасов-
ки от по 1 кг и с четири различ-
ни пълнежа – сирене, кайма, ябъл-
ка и отново за първи път в Бъл-
гария – сирене и праз. Най-важно-

то е, че спестяват много време 
на домакинята.            
Всички нови продукти на марката 
„Фамилия“ са консервирани чрез спе-
циална технология на шоково зам-
разяване. Така запазват вкусовите
си качества и след замразяването, 
като заедно с това се удължава и
срокът им на годност. Уникалната
процедура позволява поставянето 
на дълбоко замразените баници от
фризера направо във фурната.

р
Страст отраст CAMAY Cam

Шарени новиниар н н нарарр

За дамите оптимал-

ното офисно облекло е

тъмносиният костюм 

(може и на райе), но в 

никакъв случай обле-

чен на голо и „декори-

ран“ с пъстроцветни, 

жизнеутвърждаващи

гердани

Една млада секретарка

може да си позволи ня-

кои волности в облекло-

то, но тогава едва ли ще

се придвижи бързо по ка-

риерната стълбица
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Очакваме вашите въпроси
Ако сте се озовали в безизходица, ако сте се сблъскали с проблем, който не можете да решите, помолете психолога Райна 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.РайРайРайайРайннннанааааааана ннааннааааа анааааннааааанаааааана ааанаанннаанааанааанааа АнгАнгАнгАнгАнггггАА елоелоелоелоелоелелоел вавввввававааваа

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

lifeТliflifliflifliflifl fl f
е единствен, неповторим, l fl f
уникален. В него има всич-l fl f
ко – объркване, неудовлет-
вореност, съмнение, нереши-
телност, кризи на тревож-
ност, фрустрации.
Изброих само част от 

онези вътрешни сигнали, ко-
ито показват натрупване-
то на горчивината вътре в 
нас. Те нерядко ни карат да 
страдаме, да се гневим или 
категорично да заявяваме

„ЗАПОЧВАМ 
ОТНАЧАЛО!“

Истина е, че винаги можем 
да сменим професия, парт-
ньор, жилище, населено мяс-
то. Но истина е също, че 
това невинаги ни помага да 
постигнем онази удовлетво-

ни позволя-ff
еделим живота си

ff
добър.

ff
НАТРУПАНИТЕ ВЪТРЕ В НАС ПРО-

ff
ТИВОРЕЧИЯ, НЕСПОСОБНОСТТА

НИ ДА ОТКРИЕМ СИГУРНОСТ В СА-

МИТЕ СЕБЕ СИ И ТРУДНОСТТА ДА 

ПРИЕМЕМ СОБСТВЕНАТА СИ РАЗ-

ЛИЧНОСТ НИ КАРАТ ДА ТЪРСИМ 

СПОКОЙСТВИЕТО В ОДОБРИТЕЛ-

НИТЕ ПОГЛЕДИ НА ДРУГИТЕ.

„Какво ще кажат? Това,
което правя, харесва ли им?
Няма ли да ги разочаровам?“
– въпроси, които показват
собствената ни зависимост
и подчиненост на другите.
Иди, че ни разбери.

А КАК ДА РАЗБЕРЕМ ЖЕНАТА, КО-

ЯТО ПРОДЪЛЖАВА ДА ВЕГЕТИРА 

В БРАК КОШМАР САМО ЗАЩОТО 

РОДНАТА Є МАЙКА НЕ Є ПОЗВО-

ЛЯВА ДА СЕ РАЗВЕДЕ? ИЛИ ТАЗИ,

КОЯТО ВСЯКА ВЕЧЕР СЕ ВРЪЩА С

ГЛАВОБОЛИЕ ОТ РАБОТА, ОПРАВ-

ДАВАЙКИ СЕ, ЧЕ Е ВЕЧЕ НА ВЪЗ-

РАСТ, ЗА ДА ПРАВИ ПРОМЕНИ?

А онези, които никога не
дръзват да реализират меч-
тите си, за да не изглеж-

дат смешни в очите на
околните?
Не бива да превръщаме

живота си в автоматично
функциониране, подчинено
на чужди правила и крите-
рии за благополучие. Как ще
го изживеем, зависи един-
ствено от нас.

КОНСТРУИРАНЕТО 
НА НАШЕТО ЩАСТИЕ 
минава през трудности и
неудобства, през сблъсъци
със собствените ни стра-
хове, през преодоляване на
яростта ни.

ПОНЯКОГА Е НЕОБХОДИМО ДА 

СПРЕМ, ЗА ДА СЕ СРЕЩНЕМ СЪС

СЕБЕ СИ, ДА ЧУЕМ ОНОВА НАШЕ

ВЪТРЕШНО ЖЕЛАНИЕ, КОЕТО ТОЛ-

КОВА ДЪЛГО СМЕ ПОТИСКАЛИ, И

ДА СЕ ОСМЕЛИМ ДА ВЗЕМЕМ РЕ-

ШЕНИЕ, КОЕТО ЩЕ НИ ПОЗВОЛИ 

ДА НАПРАВИМ КРАЧКА НАПРЕД В 

ЖЕЛАНАТА ОТ НАС ПОСОКА.

Въпросите, които трябва
да си зададем, не бива да
са насочени навън, а навъ-
тре към нас самите. Защо-
то само вътре в нас, а не

извън нас и в хората око-
ло нас се съдържат причи-
ните за нашата неудовлет-
вореност. Отговорите на
тези въпроси ще ни поз-
волят ясно да видим начи-
ните, по които реагираме
най-често, както и направе-
ните от нас избори, които
в крайна сметка могат да
се окажат

БЯГСТВО 
ОТ АВТЕНТИЧНОТО 

НИ „АЗ“
Познанието за самите нас

е много по-ценно от зна-
нието, което сме натрупа-
ли. Вярно е, че то също из-
исква време, средства, уси-
лия и отказ от удобство.
Но само чрез него, чрез се-
бепознанието, бихме успели
да открием и създадем онзи
начин на живот, който е
най-добрият за самите нас. 
И тъй като не сме без-

смъртни, нямаме никак-
во време за губене. Наше-
то щастие се нуждае един-един-
ствено от нашите усиллия.
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Тя и ТойТя и ТойТя и Той

О
ще мечтаеш да срещ-
неш принца. Онзи, съ-
щия, с когото пре-
ди две години излязо-

хте веднъж на кафе. Си-
гурна си, че възхитителни-
ят непознат, когото мер-
на през пролетта в метро-
то, е твоята сродна душа. 
Макар изобщо да не го по-
знаваш и без изобщо да си 
сигурна, че някога ще го 
срещнеш пак. Но какво пък 
– животът ти и бездруго е 
пълен с непоправимо живи и 
отдавна амортизирани при-
ятелства. И затова реша-
ваш да не подминеш рав-
нодушно поредното неори-
ентирано виртуално „хайде 
да сe запознаем“.

„ЖЕНИТЕ ЛЕСНО 
СЕ ВРЪЗВАТ...“

Вълнуваш се от множе-
ството романтични имей-
ли, изпълнени със страст и 
красиви обещания, които по-
лучаваш от далечна страна, 
въпреки че никога не сте се 
срещали и не сте разговаря-
ли дори по телефона с по-
дателя им. Но с есемесите, 
които си разменяте, дава-
те явна заявка, че връзката 
ви е „парафирана“ с цялата 
дълбочина на емоциите, ко-
ято може да предложи сър-
цето след дълги години неу-
морно чувстване live. Сигур-
на си, че това е любовта, 

която винаги си чакала. И
това те прави щастлива. За
любовта няма прегради.
Монитор, клавиатура,

мишка и богато въображе-
ние – това е необходимият
арсенал, с който да се впус-
неш в сладка и романтич-
на връзка. 
„Влюбих се така във вир-

туален партньор, както ни-
кога досега не се бях влюб-
вала в момчетата, с кои-
то съм общувала на живо!
Защо стана така?“ – еуфо-
рично споделя във форум не-
позната. „...защото жените
много лесно се връзват.“ – 
обяснява є някакъв младеж.

КОГАТО ЖИВИЯТ КОНТАКТ

ЛИПСВА, ВЪОБРАЖЕНИЕТО МОЖЕ

ДА ДОУКРАСИ ОБРАЗА. ИГРАТА

НА КОТКА И МИШКА ПРЕД

МОНИТОРА Е ЗАБАВНА.

Тръпнеш при всяка въз-
можност да се докопаш до
клавиатурата, за да прове-
риш дали нямаш съобщение.
Развинтеното ти въобра-
жение рисува смели карти-
ни, тръпката от мистична-
та неизвестност и от от-
ложения жив контакт те
подлудява.

ФАНТАЗНИЯТ БОНД

Да кръстосваш любовните
интернет полета, е слад-
ко и пристрастяващо. Ка-
панът е заложен. Аноним-

ната секретност на глобал-
ната мрежа несъмнено кло-
ни към строене на илюзии.
Милиони жени се закарфич-
ват в някого, с когото ни-
кога не са имали реален кон-
такт.
Въпреки това страдат

много истински от любов-
ната връзка с човек, когото
в действителност не позна-
ват. И с когото вероятно
никога няма да се запозна-
ят. Доверявайки се на по-
добни чувства, могат само
да направят така, че да на-
ранят себе си неимоверно – 
пазейки сърцето си, заклю-
чено за виртуалния непо-
знат, те не са в състояние
да създадат реална връзка.
Наскоро мой познат, жи-

веещ в Америка, ми обяс-
ни, че тамошните психо-
терапевти определят това
явление като феномен, на-
речен „Фантазният Бонд“.
С него описват измислена
връзка, градяща се на пред-
става, която се е „образу-
вала“ като защита срещу
тревогата, болката и без-
покойството от евентуал-
на раздяла и самота след
раздялата.
Лесно е да се разбере при-

влекателността на такава
връзка – ако си толкова за-
ета да мислиш за партньор,
когото не можеш да имаш,

печалбата е двойна:

ОТ ЕДНА СТРАНА, Е ЗАДОВОЛЕНО 
ЖЕЛАНИЕТО ТИ ДА ИЗПИТВАШ 
ЛЮБОВЕН КОПНЕЖ ПО НЯКОГО, 
А ОТ ДРУГА СТРАНА, 
СИ ЗАЩИТЕНА, ЧЕ ИМАГИНЕРНИЯТ 
ЛЮБИМ НЕ МОЖЕ ДА РАЗБИЕ 
СЪРЦЕТО ТИ.

Няма какво да губиш и
няма начин да бъдеш нара-
нена, като изключим веро-
ятността да бъдеш разо-
чарована или отхвърлена.
Но какво пък, и в живота
също можеш да останеш
разочарована от жив кон-
такт, от човек, с когото
си се запознала на живо. 

ТИ ПРОСТО ЩЕ СИ ХЕПИ 
докато си мечтаеш наяве
за това, което „един ден“
ще бъде... 

ВЪВ ВИРТУАЛНОТО

ПРОСТРАНСТВО, МАКАР ЧЕ ЛИПСВА 
ЖИВИЯТ КОНТАКТ, РАЗБИРАНЕТО, 
ЧЕ ЛЮБИМИЯТ ОБРАЗ Е РЕАЛЕН, 
Е РЕАЛНО.

Можеш да го „срещнеш“ с
помощта на уебкамера и да
чуеш вълнуващия му глас по
телефона. От една стра-
на, заобикаляйки живия кон-
такт, виртуалното общува-
не позволява също заобика-
ляне на задръжките и ком-
плексите. Другият „плюс“
е, че възможностите на въ-въ-
ображението са безгранич-ич-

Събуди се, спяща красавице!
НЕ Е НИЩО ПОВЕЧЕ ОТ БЛЯНЛЮББОВТА ТИ НН

НЯКОГА ПРЕДЦИТЕ НИ СА ПОЗНАВАЛИ 
НАЙ-МНОГО ВРЪСТНИЦИТЕ СИ ОТ 
СЪСЕДНИТЕ СЕЛА. И НАЙ-ДАЛЕЧ ОТТАМ 
СА СИ ИЗБИРАЛИ ПАРТНЬОР В ЖИВОТА.
ДНЕС БЛАГОДАРЕНИЕ НА ВИРТУАЛНАТА 
РЕАЛНОСТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА 
КОМУНИКИРАНЕ СА НЕОБОЗРИМИ. СВЕТЪТ 
Е МАЛЪК, ЗА ЛЮБОВТА НЯМА ПРЕГРАДИ,
А ИНТЕРНЕТ СТАНА СЪВРЕМЕННАТА 
СЕДЯНКА, ВЕЧЕРИНКА, МЕГДАН.
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е да идеализира 
аз, да му създа-
лен ореол. Кое-
га, че срещата 
бект ще е по-
жно разочарова-
ото щастие. 

ЛЮБОВ КАТО НАСЪН

Имагинерната любов поня-
кога може да е действие, 
което води до преобръща-
не на реалиите. Една моя 
позната два пъти се омъж-
ва чрез интернет. Друга 
стана жител на Австра-
лия, след като свърза жи-
вота си с младеж от Сид-
ни. Трета моя позната пък 
тотално промени посоката 
си на развитие, като оста-
ви научна кариера и ста-
на барманка и управител на 
ресторанта, на който мъ-
жът є е собственик в Берн 
(швейцарец, когото тя на-
мери в интернет).

ТОВА ЛИ Е ЛЮБОВТА? ЖЕНСКИТЕ 

РАДАРИ РАБОТЯТ ПО-ДОБРЕ. 
МЪЖЕТЕ СЪДЯТ СЪС СЕТИВАТА 
СИ, ЖЕНИТЕ – С ИНТУИЦИЯТА СИ. 
А ЗА ИНТУИЦИЯТА НЯМА ПРЕЧКИ, 
ТЯ РАБОТИ И ОТ РАЗСТОЯНИЕ.

Тази връзка може да е и 
удобна и да се превърне в
истинска, но само ако не си
остане една безкрайна пре-
людия на същинската сре-
ща на две тела. Защото ис-
тинска е само любовта, ко-
гато се любят и душите,
и телата. 

ПРОДАВАЧИТЕ 
НА ИЛЮЗИИ

Много хора се крият зад 
фалшиви маски. Продавачи-
те на илюзии излъчват обез-
оръжаваща момчешка вед-
рост, имат готови лафо-
ве за всякакъв случай. Опас-
на, бавно действаща отро-
ва, срещу която няма анти-
дот. Някои са нерешител-
ни романтици, които труд-
но заговарят жена в реал-

ни условия, а искат да ка-
жат толкова много неща.
И си създават напълно нова
самоличност, с която ома-
гьосват доверчивите нежни
създания. 

И КОЛКОТО ПОВЕЧЕ СЕ ИЗМИСЛЯТ,
ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ СИ ВЯРВАТ И СЕ 
СРАСТВАТ С ОБРАЗА, КОЙТО

СА СИ ХАРЕСАЛИ.

Могат да бъдат коварно
мили, небрежно романтич-
ни, да разказват автентич-
но небивалици. И може би
никога няма да можеш да
видиш лицето на този тип
– той идва и си отива пак
там, в интернет. 
Когато усети, че жена-

та вече е хлътнала, изчез-
ва в нищото. Между тън-
ките размисли „защо му по-
вярвах“ и напиращата нуж-
да да бъдат обичани мно-
го жени страдат заради ня-
кого, с когото не са имали
контакт. И когото веро-
ятно никога няма да имат

честта да познават наис-
тина. 
Ако нещо от написаното

дотук ти звучи познато, си
помисли кои са корените на
това 

БОЛЕЗНЕНО 
ОГРАНИЧАВАНЕ 

Как да го разпознаеш и
как здравословно да при-
емеш „това, което е“. И
да избягаш от „какво би
било, ако“, което винаги би
те държало на разстояние
от това, което можеш да
имаш, действително искаш
и имаш нужда от него.
Защото си изправена пред

избор от типа „нямаш из-
бор“. Ти решаваш – да си
тръгнеш и да подпишеш
преждевременна присъда на
едно иначе „обещаващо“ на-
чало или да приемеш ситу-
ацията и да се примириш с
връзка, която нямаш!

Теодора СТАНКОВА

ни. То можени
любимия обралю
де ослепител
то предполаг
с реалния об
скоро неизбеж
ние, отколко
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Д1. ОТ УТРЕ ПОЧВАМ ДИЕТА

Това си го казва всяка жена, след като се претегли на
кантара. Следва мъчителна и жестока борба, свеждаща 
се основно до отказ от всички вкусотии, от които май 
отвикване няма. Затова жените тип Бриджит са вечно
позакръглени (някои доста над нормата) и постоянно го-
ворят за диети и калории.

2 О2. ОТ УТРЕ СПИРАМ ЦИГАРИТЕ

Почти толкова непосилно, колкото и правило №1. Пък и Почти толкова н
спирането на цигарите неминуемо води до покачване на
теглото. За Бриджит и останалите от нейния отбор пу-
шенето се е превърнало в начин на живот. А и с толкова
проблеми на главата е невъзможно да зарежеш цигарите. евъзможно да зарежеш 

3 Д3. ДА ВНИМАВАМ КАКВО ОБЛИЧАМ

НА ПЪРВА СРЕЩА

Ако си с външността на Бриджит, единственото ре-А
шение са „страховити ластични гащи, които прибират
стомаха и които са много популярни сред бабите по це-
лия свят“. Да, за прибиране на корема вършат работа, 
но когато се стига до леглото...

4. ДА НЕ ПРЕКАЛЯВАМ С АЛКОХОЛА4. ДА НЕ ПРЕКАЛЯВАМ С АЛКОХОЛА

Уф, и това е адски трудно. Но пък няма спор, алкохо-Уф и това е адс

лът е балсам за разбити сърца и топлина в самотните
нощи. Освен това ти помага да виеш с всичка сила на
протяжните балади на Селин Дион и Марая Кери. Май
тия двете чудесно разбират всичките ти проблеми и
толкова сполучливо ги възпяват.ги възпяват.

5. НИКОГА ДА НЕ СПЯ С ШЕФА СИ

Да, забранените плодове са най-сладки. Особено кога-Да забране
то шефът има външността на Хю Грант. Въпреки че 
си обещава да не се влюбва в „алкохолици, работохоли-
ци, мъже с фобия към обвързването, воайори, грандомани, 
гадняри и извратени типове“, или накратко – в няко-
го, който събира в себе си всички изброени, – Бриджит
лесно се поддава на чара на Даниъл Клийвър. И заради 
него даже подминава с пренебрежение голямата си любов. 
Онзи мъж, който я харесва такава, каквато е.  акава, каквато е.  

6. НИКОГА, НИКОГА ДА НЕ СИ ВОДЯ ДНЕВНИК!6. НИКОГА, НИКОГА ДА НЕ СИ ВОДЯ ДНЕВНИК!
Ами, така де, това е привилегия само на старите Ами така де това е
моми, които никога няма да си намерят мъж и както
казва Бриджит, ще бъдат открити чак три седмици
след смъртта им, изядени от кучетата. А и дневници-
те са пълна загуба на време, могат да провалят една 
истинска връзка и най-важното – пълни са само с глу-
пости.

Г
ероинята на Хелън 
Фийлдинг стана още 
по-популярна, след ГГкато Рене Зелуегър я ГГ

изигра с такъв ентусиазъм 

на екрана. Вярно че никой не
вярваше на идеята, че една
американка ще влезе успеш-
но в кожата на пухкава бри-
танка, но Зелуегър надмина

всички очаквания. Тя дори
бе номинирана за „Оскар“
за участието си в първия
филм. Вярно че продълже-
нието не беше на същото
ниво, но в Холивуд винаги
така се получава. Поне Хю
Грант разкри неподозирани и
за самия него гаднярски спо-
собности в ролята на Дани-
ъл Клийвър, вечното изкуше-
ние за мис Джоунс.
„Дневникът на Бриджит

Джоунс“ в книжен и кинова-
риант припомни съществу-
ването на особен тип жен-
ско съсловие, което блену-

ва с всички сили да облече
сватбена рокля. (Сещам се
за злополучния брак на съ-
щия Хю Грант в „Четири
сватби и едно погребение“,
когато неговата пишман
булка не можеше да се на-
радва на късмета си и не-
прекъснато повтаряше: „Ус-
пях! Успяяях!!!“) Какви са
техните отличителни чер-
ти? Всъщност какви са

ПРИНЦИПИТЕ НА 
БРИДЖИТ ДЖОУНС

които тя с лекота наруша-
ва под път и над път?

ТЪЙ РЕЧЕ БРИДЖИТ 
ДЖОУНС

ТЯ Е МАЛКО НАД 30-ТЕ, ПОСТОЯННО Е ЗАТЪНАЛА В ПРОБЛЕМИ, 
НА КОИТО НЕ МОЖЕ ДА НАМЕРИ РЕШЕНИЯ, А НАЙ-ВАЖНИЯТ 
ОТ ТЯХ СИ ОСТАВА ЛИПСАТА НА МЪЖ. ЗВУЧИ ВИ ПОЗНАТО? 
ДА, ЗА ТАКИВА ЖЕНИ МОЖЕ ДА СЕ СЕТИ ВСЕКИ, А ТЕХНИЯТ 
СЪБИРАТЕЛЕН ОБРАЗ СИ ОСТАВА БРИДЖИТ ДЖОУНС.

Е, има и още правила, но за тях ще ви оставя да се досетите сами. Дано поне вие не ги нарушавате толкова често, колкотто са-

мата мис Джоунс. Макар че какво би било едно правило, ако не търпи изключения!
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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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А
ко все още чакате своя ри-
цар на бял кон, който ще
се ожени за вас, независимо
че сте вече над трийсет и

сте се снабдили с първите си бръчки
и с излишни килограми, значи вие все
още вярвате в историята за Бриджит
Джоунс. Книгата на Хелън Фийлдинг
се превърна в нещо като бял кон, кой-
то пренесе рицарката Бриджит в де-
сетки страни по света. Книгата и
нейната рицарка не сбъднаха веднага
мечтата на тези жени да се омъжат,
но им показаха, че не са сами. 
У нас вече са прекалено много сим-

патичните, самостоятелни и свобод-
ни жени над 30, които имат успешни
кариери, вечер посещават залите за
спорт, пътешестват много. Отстра-
ни изглежда, че живеят прекрасно, но
ние знаем, че 

ТЯХНАТА ЦЕЛ Е 
ДА СИ НАМЕРЯТ МЪЖ 

на когото могат да се опрат и с ко-
гото да създадат семейство.
Историята на Бриджит Джоунс ни

показа, че независимо от външната уве-
реност и желанието да блеснеш в рабо-
тата в сърцето на свободната жена се
таи една мечта – да облече бяла сват-
бена рокля. Образът на главната геро-
иня на романа на Филдинг не се е ро-
дил от нищото. Преди двайсет години
се е смятало, че неомъжената жена на
средна възраст е диагноза. През 1986 г.

списание Newsweek, което тогава имало kk

скандална репутация, публикувало ста-
тията „Сватбеният крах“. В текста 
се казва, че ако свободната жена е 
вече на 35, то остават само 5% ве-
роятност тя да се омъжи. Жената на 
40 години изобщо не би могла да сто-
ри това и е по-вероятно да загине от 
ръка на терорист, отколкото да се 
отправи към олтара. Тази статия въз-
будила всеобщо вълнение, а най-силно 
от нея се възмутили свободните жени 
на 35 и повече години.
Днес Newsweek по-скоро би взел ду-k

мите си обратно. Голяма част от 

„БРАКУВАНИТЕ“ ЖЕНИ 
ОТ СТАТИЯТА СА... ОМЪЖЕНИ 
Вероятността една Ева да встъпи в 

брак около и след 35 години е повече 
от висока през ХХІ в. Средната въз-
раст на жените, които се омъжват 
за първи път, се увеличава с всяка из-
минала година. Освен това вече никой 
не се учудва на представителките на 
нежния пол, които раждат първото 
си дете на 40 години. Въпросът не е 
само в късния брак, колкото в други 
обективни причини, поради които же-
ната не може да има дете по-рано. На-
пример невъзможност да забременее по 
физиологични причини или пък чисто 
психологическото усещане, че все още 
не е готова за потомство.
Въпреки че отношението към брака 

и майчинството силно са се проме-

р д д , р
част от младите жени 

СЕМЕЙНИТЕ ЦЕННОСТИ 
СИ ОСТАВАТ ТРАДИЦИОННИ 
Момичетата се вълнуват ще срещ-

нат ли мъжа и ще се радват ли на
семейно щастие. „Страхувам се, че
мъжът, с когото се срещам в момен-
та, ще излъже очакванията ми и ще
ме изостави, когато прехвърля трий-
сетте. Тъкмо така се случило с леля
ми, която и до днес е стара мома.“ 
Именно от такива съмняващи се във

всичко хора брачните агенции правят
пари. Занимават се с това да внуша-
ват, че любовта не идва сама. Във Ве-
ликобритания вече има компания, ко-
ято дава дори официално становище
дали партньорите стават за бъдещи
родители. Срещу около 145 лири мъже-
те могат да научат нивото на хормо-
на на anti-mullerian, който се явява и
основен показател за тяхната плодови-
тост. Вероятно скоро ще дойде време-
то, когато мъжете и жените ще съ-
общават нивата на половите си хор-
мони при регистрация в сайтовете за
запознанство. 
Създаването на истории с щастлив

край, подобни на тази на Бриджит
Джоунс, е 

СВОЕОБРАЗЕН 
ЖЕНСКИ ПРОТЕСТ 

Посланието е „Всеки има право на
щастие на всякаква възраст“. Цел-
та е сто процента да се поддър-
жа надеждата на жените, че ще се
омъжат. Авторката на книгата също
спечели доста пари от този образ. 
Разбира се, животът на реалните

свободни жени съвсем не прилича на
това, което книгите и сериалите по-
казват. Във филмите неомъжените
кариеристки карат скъпи коли, живе-
ят в големи и добре обзаведени жили-
ща, но никакъв разкош не може да за-
мени истинското женско щастие. Же-
ните, които са сами, могат много
лесно да бъдат разпознати по това,
че винаги стоят до късно в офиса.
Когато дамата е все още на 25, ра-ра-
ботата действително може да бъдеъде

ни през последните години, за огромна

НЕОМЪЖЕНИТЕ 
И ОБРАТНИТЕ ИМ
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неин приоритет. Тя знае, че ще иманеи
деца и ще създаде семейство... някога.дец
Но точно сега пред памперсите и хо-
денето до детската кухня предпочи-
та хубавата кола и офиса. Когато ми-
нат няколко години, на нея започва да
є липсва топлината на семейния уют.
Но възможно ли е след няколко „про-
пилени“ години да бъде намерен под-

ходящият партньор? Статистиката
казва, че сред 35-годишните има 

МНОГО ПОВЕЧЕ 
СВОБОДНИ ДАМИ 

отколкото господа. Въпреки тези фа-
кти жените над 35 съвсем не са склон-
ни да се влюбват във всеки срещнат.
Една от изповедите, които записахме,

е на жена, която се възползва от ус-
лугите на фирмите за запознанства и
интернет. „Не мога да се оплача от
липса на интерес към мен, при това
ходя на срещи само с мъже на моята
възраст. Но имам приятели, които са
на 40 и се срещат само с момичета
на 20 години. По мнение на приятели-
те ми мъже жените на 20 изглеждат
значително по-привлекателни и можеш
по-лесно да ги приучиш към твоя начин
на живот. Лично аз се старая да по-
казвам на мъжете каква съм и на как-
во съм способна. Не ми се иска да ме
баламосват на моята възраст. Мъжете
също се държат много по-внимателно
с жени на моите години. Когато бях
на 20, можех първа да позвъня на мъж
за среща и това се харесваше и на две-
те страни. Ако сега направя нещо по-
добно, мъжът отсреща ще си помисли,
че искам парите или спермата му.“ 
Друга жена разказва: „Понякога си ми-

сля, че всички любовни истории за-
вършват с някаква лъжа. Връзката ми
продължи три години и приключи пре-
ди два месеца. Приятелят ми се оказа
гей. Как можех да разбера, че от го-
дини той се бори с влечението си към
мъжете? Може би просто на мен не
ми провървя. След всичко това не нам-
разих мъжете, но на моята възраст

наистина е трудно да намериш близък 
човек.“ Причините за тази трудност 
са прости. С възрастта ние се отна-
сяме към мъжете много по-внимателно 
и не сме така доверчиви, както кога-
то сме били млади момичета, на кои-
то са обещавали целия свят.

СЛЕДВАЩАТА ДРАМА 
на свободните жени е, че понякога те 
не смеят да споделят на многодетни-
те си приятелки колко много искат 
собствено дете. По-скоро многодетни-
те приятелки биха споделили, направо 
биха се оплакали на бездетните, че мъ-
жете им не им помагат в отглеждане-
то на малките. Накрая те дори могат 
да заключат: „Ти си сама, нямаш таки-
ва грижи и си спокойна. Какво не бих 
дала за живот като твоя!“ За неомъ-
жената жена такова изречение е удар в 
сърцето. За нея семейството с всички-
те му грижи и отговорности е мечта 
и рай, а всекидневните тревоги около 
съпруга и децата изглеждат обвити в 
розови облачета. И ако това приказно 
щастие в очите на неомъжената жена 
завърши с нервна криза и развод на 
приятелката є, свободната жена наис-
тина може да се уплаши. Но само вре-
менно, защото неомъжените не разби-
рат колко са тежки проблемите на се-
мейните жени. Например колко трудно 
се намират детегледачка или свободно 
място в детската градина. А истина-
та е, че жените нито трябва да бъ-
дат самодоволни от това, че са омъ-
жени, нито нещастни от това, че не 
са. Никакви препоръки не могат да от-
менят факта, че понякога между не-
омъжените и обратните им зее огро-
мна бездна.  
Случвало ли ви се е да сте на почивка 

и да се запознаете с жена, с която ви 
се струва, че много си пасвате, дока-
то едната не разбере за другата, че е 

бременна и съпругът є ей сега ще дой-
де? Колко пъти сте наблюдавали или
участвали в такива ситуации? Прият-
ният разговор между две такива „не-
равностойни“ жени бързо свършва, щом
едната разбере, че другата е...

НАИСТИНА ЛИ МЕЖДУ ТЯХ 
НЯМА НИЩО ОБЩО 

или цялата работа е във взаимното
доверие помежду им? Другите разриви
се случват, когато омъжените жени
ревнуват съпрузите си от свободни-
те жени. Семейните мадами мислят,
че работата на свободните е да съ-
блазняват наляво и надясно.
Омъжените жени много бързо забра-

вят какво е това да бъдеш свободна.
Всяка неомъжена има противоположни
приятелки, които смятат връзките є
за повърхностни, дори глупави. Именно
за такива самотнички и нещастнич-
ки е Бриджит. На тях тя импонира.
Дали обаче приятелките на Бриджит
от реалния живот се досещат, че след
сватбата и особено след раждането
на първото дете, приказката свършва
и Мистър Съвършенство се превръща
в мистър... хайде да не казваме какъв?
„Дневникът на Бриджит Джоунс“ не

е лекарство. Проблемът на неомъжени-
те жени често пъти не е самотният
им статус, а фантазиите. Никой не
спори, че фантазиите, когато се на-
правляват в подходяща посока, наис-
тина ни помагат да живеем. Понякога
обаче те толкова ни отдалечават от
реалния живот, че на тяхно основание
ние напълно безсмислено очакваме раз-
ни невъзможни неща, като например
световна слава или принц на бял кон.
Друга грешка при фантазиите е, че ня-
кои щастливи жени си въобразяват, че
са нещастни и че други са по-щаст-
ливи от тях. Всички тези грешки на
база фантазия пречат на жените да
оценят какво могат да имат реално
и какво – не. Я, помислете дали не
сте щастливи неомъжени и сами? Без
да фантазирате с „Дневникът на Бри-
джит Джоунс“ в ръка, защото кнниги-
те подхранват фантазиите.

А ИСТИНАТА Е, 

ЧЕ ЖЕНИТЕ НИТО ТРЯБВА 

ДА БЪДАТ САМОДОВОЛНИ 

ОТ ТОВА, ЧЕ СА ОМЪЖЕНИ, 

НИТО НЕЩАСТНИ ОТ ТОВА, 

ЧЕ НЕ СА. НИКАКВИ ПРЕПОРЪКИ 

НЕ МОГАТ ДА ОТМЕНЯТ 

ФАКТА, ЧЕ ПОНЯКОГА МЕЖДУ 

НЕОМЪЖЕНИТЕ И ОБРАТНИТЕ ИМ 

ЗЕЕ ОГРОМНА БЕЗДНА.
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ОТКЪДЕ ДА 
СИ КУПИМ

И
мали ли сте връзка с 
мъж, който пътува 
с козметична чанта, 
пълна със сексиграч-

ки? Аз имах. Първия път, 
когато извади едно такова 
чудо, малко се притесних, 
защото реших, че аз и тя-
лото ми не сме му доста-
тъчни. След секса с играч-
ка обаче се почувствах пре-
красно, защото към усеща-
нето ми, че съм задоволена, 
се прибави и усещането, че 
съм посветена в ново сек-
суално тайнство. Въпроси-
те за сексуалните играчки 
и местата, които ги про-
пагандират – сексшоповете, 
са част от религията на 
секса и трябва да бъдат 
извадени на светло.

ДА, ДА, НА СВЕТЛО 
Понеже, ако правите секс 

на приглушена светлина и 
партньорът ви включи иг-
рачката точно преди сюб-
лимния момент, вие наис-
тина няма как да разбере-
те откъде ви е дошъл орга-
змът. Времето на бурна сек-
суална игра не е подходящо 
за разглеждане и разучаване 
на наниза топчета, който 
партньорът ви е надянал 
около пениса си, а леглото 
не е мястото за това. 
За радост, когато на мен 

ми се случи за първи път, 
аз веднага заговорих на ези-

ка на тази игра, но още
не можех да чета на него,
защото не бях стъпвала в
сексшоп – книжарницата на
секса с играчки. Моята пър-
ва среща с подобен артикул 
беше на приглушена свет-
лина, преди силен оргазъм и
когато връзката ми беше в
сексуална ерекция, разбирай-
те апогей. При други двой-
ки първите срещи с тези
артикули се случват, ко-
гато „обикновеният“ секс
стане безинтересен и ску-
чен, а в живота на почти
всяка двойка настъпва та-
къв момент. Причините за
него могат да бъдат различ-
ни, но най-баналната е при-
викването с партньора. Ня-
кой наричат това сексуална
несправедливост, а други – 
менопауза на семейния секс. 
Ако знаете наизуст всич-

ки навици и желания на дру-
гия и ако смяната на пози-
те и обстановката не по-
магат, за да бъде внесено
разнообразие в интимните
отношения, задължително
трябва да извървите пътя
до сексшопа. И вместо да
се чудите

ФЕТИШИ ИЛИ ПАТЕРИЦИ 
са интимните играчки,
просто погледнете на тях
като на най-добрия си при-
ятел за секс. Тези малки,
сладки и страстни устрой-

ства са предназначени как-
то за ветерани, така и за
новаци и експериментато-
ри. Също както чрез играч-
ката детето опознава све-
та на възрастните, така
чрез сексиграчката въз-
растният може да опознае
света на секса и желанията
на сексуалния си партньор.
Тези предмети не са запа-
зена марка само за самот-
ни жени и мъже или пък
за гейове и лесбийки. Все-
ки, който си няма любима
песен за секс, може да си
намери любима играчка за
секс. Участието на играч-
ката в секса не означава,
че си играете на секс. Ко-
ето пък означава, че обога-
тявате еротичния ритуал.
Много жени все още смя-
тат за срамно да посетят
сексшопа, за да се сдобият
със скъпоценните предме-
ти, и гледат на това мяс-
то като на

ОБЕТОВАН ОСТРОВ 
НА ИЗКУШЕНИЕТО 

който не е за тях. Истина-
та е, че всеки може да вле-
зе в сексмагазин. И когато
съберете смелост за това,
този остров престава да
бъде екзотичен (в смисъл 
на недостъпен) и се превръ-
ща в изключително полезна
за секса дестинация. Всички
версии за посещението на
това място са подходящи. 
Представителите на мъж-

кия пол обикновено се рад-
ват много на тази идея и
не намират в нея нищо осъ-
дително. Сред жените също
има такива, които отклик-
ват с възторг, но повече-
то започват смутено да се
изплъзват. От тези засра-
мени особи можете да чу-
ете следното: „И какво да
правя в сексшоп, като там
има само кожени маски ии
изкуствени членове в раз-раз-

ИнтимноИнтимноИнтимно
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лични цветове?“ На асор-лич
тимента всъщност могат ти
да разчитат всички и по-
знаването на този асорти-
мент е

ДОРИ ВЪПРОС 
НА ПРЕСТИЖ 

защото показва, че сте ин-
формирани и съвременни 
хора. И тъй, магазините за 
сексиграчки предлагат насла-
ди, но те не приличат на 
чаша за мляко с какао, ко-
ято може да успокои душа-
та ви. Тук всяко нещо усил-
ва нагона и прави страст-
та възможна. Тези, които 
усетят порив или нужда да 
посетят сексшопа, не бива 
да се смятат за пораженци 
на ложето на любовта. Тук 
има доза либидо за всички 
– както за хетеросексуал-
ните двойки, така и за хо-
мосексуалните, така и за 
любителите на уединение-
то. Могат да се намерят 
аксесоари дори за запалян-
ковците на нестандартния 
секс, или по-точно казано, 
за хищниците в наказател-
ното поле на секса.

В СПИСЪКА НА ПО-МАЛКО 
ПОЗНАТИТЕ АРТИКУЛИ 

можете да откриете де-
коративна игла за еротич-
на стимулация на пениса
(вкарва се внимателно в 
уретрата и може да се дви-
жи навътре и навън). Анал-
но бижу – по името му личи 
къде се вкарва. Ограничи-
тели за тяло, с които при 
различните пози можете да 
привързвате или застопоря-
вате ръцете, краката и зад-
ните части на партньора. 
Стимулатори, които можем 
да причислим към медицин-
ския инструментариум, на-
пример анален спекулум и ду-
шове за вагинални и анални 
промивки. Изкуствени ва-
гини, вагинални, популярни 
още като „гейша топчета“. 
Между другото има и топ-
чета за мъже, но не знам 
точно на какъв принцип 

функционират. Още обаче
ги помня като първата сек-
сиграчка в живота ми, коя-
то повече усетих, отколко-
то разгледах. Забавни про-
дукти от рода на еротич-
ни напитки, карти със зной-
ни момичета във възбужда-
щи пози, подскачащи пени-
си със смешен дизайн. Дил-
до пък е играчка с форма-
та на пенис в ерекция, ко-
ято всички наричат за по-
лесно вибратор. Необходимо
е обаче разграничение меж-
ду двете, защото вибрато-
рът е снабден обикновено
с електрическо пулсиращо
устройство и не е задъл-
жително да е непременно с
формата на пенис. Вибра-
торите са наистина много 
добро допълнение към лю-
бовната игра. Разнообразие-
то от големини и форми е
по-голямо от големините и
формите на пениси, които
и жената с хиперактивна
сексуална кариера може да
види и усети. Тук могат да
се намерят специални смаз-
ки, които облекчават про-
никването, усилват желани-
ето и дават възможност за
нови усещания. Също може
да се възползвате от коз-
метиката с феромони, ве-
ществата, които повиша-
ват либидото и ви правят
по-привлекателни за парт-
ньора. Към тази козмети-
ка се числят и маслата за 
еротичен масаж. Ако иска-
те да зарадвате партньора
си, можете да се възполз-
вате от различни маски и

най-разнообразни модели на
еротично бельо и облекла от 
кожа и латекс. Разнообразие-
то от презервативи също
е голямо и на тях се гледа
не само като на предпазно
средство, но и като усил-
ващ желанието аксесоар.
Сексшоповете предлагат и
голямо количество еротич-
на литература – книги, спи-
сания, също така и дивиди-
та с пикантно съдържание.ее
Сексмагазините

НЕ СА МEСТА 
ЗА ИЗВРАТЕНЯЦИ 

а за страстни и информи-
рани последователи на сек-
са. Психолозите смятат, че
дори самото посещение на
такъв магазин е в състо-
яние да внесе разнообразие
в сексуалния живот. Мно-
го от гореизброените ак-
сесоари действат толко-
ва възбуждащо, че ти се
иска да започнеш да правиш
секс още докато си в ма-
газина. Дори да не купите
нищо, присъствието ви за
малко в Меката на сексу-
алните играчки ще ви даде
усещането, че предвкусвате
нещо ново и различно в лег-
лото още довечера. Място-
то толкова ще ви хареса,
че скоро можете да започ-
нете да ходите там с цял 
списък за покупки. 
Ако пък чак толкова ви

е срам да отидете дотам,
можете да се възползвате
от изкуствените варианти
на тези места – интернет
магазините. Доставката ви

ще пристигне бързо и ано-
нимността ви е гаранти-
рана. Друго предимство на
интернет магазините е, че
инструкциите за употреба
на артикулите са нагледни,
а в „истинските“ магази-
ни ги получавате устно от
любезните продавачи, което
може да усили срама ви.

ЗА ДА СВЪРШИТЕ 
прочетете няколко предим-
ства на сексиграчките, кои-
то съм систематизирала от
собствения си опит. Пре-
насят се лесно и могат да
бъдат с вас по всяко време
– по време на командировка
или отпуска. Не ви е нуж-
на специална подготовка, за
да ги използвате, дори ко-
гато сте сами. Помнете
само, че тези играчки изис-
кват хигиена и трябва да
се мият по-често от дет-
ските. Можете да гледа-
те на тях като на произве-
дения на сексуалната игра.
Днешните сексартикули са
почти доказани наследни-
ци на всички онези произ-
ведения на изкуството от
древността, които са из-
дигали в култ и сублими-
рали в творчество мъж-
кия пенис. Ако все още
не сте убедени в чудодей-
ното свойство на сексар-
тикулите, не забравяйте, че
те могат много успешно да
защитят секса ви от на-
месата на други партньор-
ки. Не отказвайте на мъжа
си присъствието на играч-
ки, ако не искате да си на-
мери по-палава от вас ма-
дама. И накрая – играч-
ките за секс са безполови.
Никой няма да ви обвини в
отклонение, ако ги използ-
вате. Нито ще ви се чуди,
че ги харесвате. Както не
се чудим на малките моми-
ченца, които си играят с
камиончета, и на малките
момченца, които си играят
с кукли.

Мирен СЛАВОВА
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Н
а рождения ден на гаджето си
през март една приятелка се съ-
блякла по бельо, наметнала един
шлифер, взела празна чаша, хлоп-

нала вратата на апартамента след
себе си и после позвънила. Когато га-
джето є отворило, тя заголила рамо
и казала: „Добър вечер, аз съм нова-
та ви съседка. Може ли да ми услу-
жите с малко захар?“ Преди да успее
да оголи другото си рамо, мъжът из-
викал учудено:

„НА КАКВО СЕ ПРАВИШ, МА?“ 
Очевидно рождените дни не са под-

ходящи за начало на стриптийзьорска
кариера. Но пък приятелката ми е на-
правила цяло театро. Стриптийзът
по дефиниция е еротичен танц, кой-
то доставя неподозирано удоволствие
не само на партньора зрител, но и на

изпълнителката. Може би наистина 
не трябва да го натоварвате с раз-
ни тежки драматургични елементи и 
сценични костюми, които да ви вка-
рат в самодейния образ на съседката 
с празната чаша в ръце. Танцът си 
е танц, не е театър. Спасителен ва-
риант при рожден ден е да му поръ-
чате танц от професионална стрип-
тийзьорка. Това със сигурност ще му 
хареса повече. Много повече.

ТЕАТРИТЕ ЗА СТРИПТИЙЗ 
са нощните клубове. Ако си плати-
те, можете да получите индивидуално 
представление. Актрисата стриптий-
зьорка/актьорът стриптийзьор могат 
да слизат от сцената и да се раз-
хождат сред публиката, но никой от 
посетителите няма право да ги пипа. 
Стриптийзът въплъщава идеята за 

strip  събличам се, и tease  дразня.
В никакъв случай не се поддавайте

на провокации и не мислете, че това
е нещо пошло. 

СТРИПТИЙЗЪТ НЕ Е МРЪСЕН ТАНЦ 
и може да се танцува и вкъщи. Не
е толкова сложен и е много демокра-
тичен, защото може да се практику-
ва както от много млади, така и от
по-зрели жени. Танцът ще ви помогне
да узнаете възможностите на собст-
веното си тяло, да подобрите коор-
динацията си. Той ще ви избави от
комплекси по отношение на фигурата.
Стриптийзът е в състояние да осве-
жи възбуждащо отношенията, особено
на семействата с дълъг сексуален жи-
вот. Ако съпругът ви е започнал да си
мисли, че няма вече с какво да го из-
ненадате, то очевидно е настъпил мо-
ментът, в който кръшно и предизви-
кателно да опровергаете това негово
„обвинение“. Със стриптийз винаги ще
направите добро впечатление и няма
вариант той да не ви погледне. 
Има няколко неща, които не трябва

да забравяте, когато се впуснете в
плавните движения на танца. 

НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙТЕ 
ОТ ФОРМИТЕ СИ 

защото за партньора ви вие сте много
красива. Много жени се заблуждават,
че стриптийзът изисква перфектно
тяло. Хубавото тяло не гарантира ху-
бав стриптийз. Това е все едно да не
искате да правите секс, защото стесте
качили килограми. Както всяко тялояло

СВЕТЛИНАТА ТРЯБВА 
ДА Е ПРИГЛУШЕНА – НЕ СТЕ 

НА ЛЕКАР И ПАРТНЬОРЪТ ВИ НЯМА 
ДА ВИ ПРЕГЛЕЖДА, 

А ЩЕ ВИ СЕ НАСЛАЖДАВА.

АКО МОЖЕШ

секса и сексуалността посредством
танц. При разсъбличането на думата
„стриптийз“ откриваме английските
strip – събличам се и tease – дразня

Не ме пипай,Не ме пипай,
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може да прави секс, така и всяко тяломож
може да прави стриптийз.мо
Освен това в минутите на голяма

възбуда мъжете възприемат действи-
телността по най-благоприятния за
жените начин. Изобщо не забелязват
целулита.
За да покажете първокласно шоу, не е

достатъчно да изрепетирате пред ог-
ледалото няколко пози. Стриптийзът

НЕ Е ПОЗА, А ДВИЖЕНИЕ 
Не са необходими репетиции, щом

усещате, че тялото ви не „мисли“ как-
во да направи, а се движи свободно и
спокойно в ритъма на съответната
музика. Основната част на движения-
та се пада на бедрата. Въпреки стре-
чинг елементите, дълбоките амплитуди
на някои движения и грацията танцът
не бива в никакъв случай да застрашава
здравето ви. Ако сте включили в него
елементи, които могат да ви нанесат
травми, предварително трябва да за-
греете както при спортна тренировка.
Никак не е сексапилно да се сецнете
по време на изпълнението.
Мъжете много обичат да гледат как

жените се галят, така че непремен-
но трябва страстно да поглаждате
гърдите и бедрата си. Ласките за
стриптийз са, как да кажа 

С ТЕМПЕРАМЕНТ 30 КМ В ЧАС 
Ласките за танца не трябва да дос-

тигат високите скорости на тези за
мастурбация. Хубаво е да включите и
партньора си в танца. Не го изолирай-
те, като изберете за своя сцена най-да-
лечния ъгъл от стаята. Можете да му
„приложите“ танца, като му дадете да
разбере, че и той участва, но с това,
че няма право да ви пипа. Вие можете
да докосвате различни части от тя-
лото му с различни части от своето,
но той – не. Гледайте любимия си неж-
но, но и предизвикателно. Спомнете си
как същият този мъж е гледал тяло-
то ви с премрежен и пълен с желание

поглед, когато преди това сте правили 
секс. Точно така трябва да гледате и 
вие самата тялото си, докато танцу-
вате. Забравете, че някои препоръчват 
изобщо да не гледате партньора си, а 
вместо това да се правите, че той из-
общо не съществува. 
Правилно подберете музиката.

БЪЛГАРСКАТА ЕСТРАДА 
НЕ Е ПОДХОДЯЩА 

за стриптийз. Ако не говорите ан-
глийски, достатъчно е песните, на ко-
ито сте се спрели, да ви звучат еро-
тично или малко мръснишки. Светли-
ната трябва да е приглушена – не сте 
на лекар и партньорът ви няма да 
ви преглежда, а ще ви се наслаждава. 
Стриптийзът и театърът си прили-
чат по осветлението, което през ця-
лото времетраене на представлението 
по събличането е постоянно приглуше-
но, а музиката – постоянно възбужда-
ща. Целият декор е един стол, кой-
то непременно трябва да използвате. 
Освен че можете от време на време 
да присядате в края му с разтворе-
ни крака, столът ще ви послужи и за 
да повдигате бедрата и дупето си по 
най-еротичния възможен начин. 

ГРИМЪТ И ДРЕХИТЕ 
които ще облечете, за да съблечете, 
са изцяло въпрос на ваш вкус. Повече-
то жени мислят, че е абсолютно за-
дължително да бъдат в луксозно бе-
льо. Това изобщо не е задължител-
но. По-важният акцент са движения-
та ви. Високи токчета биха придали 
на стриптийза пикантност. Друг мо-
мент, свързан с облеклото и изпълне-
нието, е откъде да започнете. Събли-
чането започва от горе на долу. Мно-
го жени бъркат, като си мислят, че 

стриптийзът е само бавно събличане,
и смятат, че като изрепетират ня-
колко пози пред огледалото, са гото-
ви. Стриптийз не е да си събуеш би-
кините и пет минути да ги въртиш
на пръста си както циганин – лас-
тик. В същото време не трябва да се
впускате само в танцуване, помнете,
че сте започнали този танц, за да се
съблечете. Чорапите можете да не
ги сваляте или да го свалите в сед-
нало положение – на стола или върху
коленете на партньора. Всякакви дру-
ги опити да ги събуете еротично ще
ударят на... несексапил. 

СУТИЕНЪТ СЕ МАХА НАКРАЯ 
Ако бюстът ви е добре оформен,

можете да потанцувате с голи гър-
ди и да махнете горнището по среда-
та на танца. Ако обаче не харесвате
бюста си или пък смятате, че гърди-
те ви ще се друсат не особено кра-
сиво, можете да останете със сутиен
почти до края на танца. Ако е вяр-
но, че удоволствието е в забавянето,
то стриптийзът трябва да предхож-
да вашия секс, но не прекалявайте с
танца повече от 3–4 мин.
Вашият стриптийз означава ли, че и

мъжът трябва да се съблича?
Хубавото на стриптийза вкъщи е,

че той завършва със секс. Обикнове-
но стигането до абсолютната голо-
та е последното стъпало към секса,
макар че някои от дрехите е по-до-
бре изобщо да не се свалят по вре-
ме на секс. 

ОСТАВЕТЕ ПОНЕ 
ЕДНИ БИКИНИ НА СЕБЕ СИ 

за по пътя от стола до леглото.
Много жени харесват ритуалното от-
местване на прашките преди проник-
ването на партньора, така че не ча-
кайте бикините да „паднат“. Стрип-
тийзът свърши, да започва сексът.

Мирен СЛАВОВА
то ви с премрежен и пълен с желание

КАКТО ВСЯКО ТЯЛО МОЖЕ ДА 
ПРАВИ СЕКС, ТАКА И ВСЯКО ТЯЛО 

МОЖЕ ДА ПРАВИ СТРИПТИЙЗ.

Мирен СЛАВОВА

СТРИПТИЙЗ НЕ Е ДА СИ СЪБУЕШ 
БИКИНИТЕ И ПЕТ МИНУТИ 

ДА ГИ ВЪРТИШ НА ПРЪСТА СИ 
КАКТО ЦИГАНИН – ЛАНЕЦ.
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А
ко първо дълго сте го слу-

ААшали в ефира на БГ радиоААи после сте имали случай даААго видите, ще си помислите,АА
че понякога хората и собствените им
гласове не си приличат. Нужни са оба-
че само секунди, за да ги хармонизира-
те, както когато от тъмно излизаме
на светло. И аз попаднах в мрежата на
този феномен на обвитите в тъмнина-
та на ефира радиоводещи. Като слуша-
тели толкова свикваме с гласа на во-
дещия, че се учудваме, че той изобщо
има тяло. Гласът му и сега е по-стар
от него. Просто защото Атанас Сто-
янов е много млад. Не знам кога ще че-
тете този текст и затова не е сигур-
но, че вече е навършил 28. Роден е на 4
юли в Пазарджик и гласът му започва
да „остарява“ в радиоефир още когато
е на 15 години. Тогава Наско работи в
Радио Пазарджик с авторско предаване
всяка събота, после преминава в част-
на радиостанция отново в родния си
град, където, както казва, „водех поч-
ти нон стоп“. В София идва като сту-
дент във Факултета по журналисти-
ка. Работи в малка кабелна телевизия,
където кани Ана-Мария Тонкова като
гост. После тя му казала, че май усе-
ща интересн тембър, и от своя стра-
на го поканила на конкурс. Случката е
от 2001 година, малко преди старта на
БГ радио. Така Наско става

ПЪРВИЯТ ГЛАС В ЕФИРА 
НА БГ РАДИО

Не може да се определи дали среща-
та му с музикалния директор Ана-
Мария Тонкова повече го е проме-
нила, или повече му е помогнала да 
се намери. По-скоро и той черпи от 
тази жена „Богатство“ (нормално е 
заглавията и текстовете на българ-
ските песни да ми дават думите за 
този текст), от което черпят всич-
ки, свързани с музика и радио у нас. 
В БГ радио го посрещат още генерал-
ният директор Николай Янчовичин и 
програмният директор Владимир Дай-
нов. „Те ме научиха да бъда много 
кратък, много ясен и да звуча много 
свежо. На обучението, което преми-
нах, трябваше да донеса в студиото 
снимка на любим човек и да говоря на 
тази снимка. Това много помага, защо-
то говориш на някого, който иска да 
те чуе и е съпричастен.

НАЛАГА НИ СЕ 
ДА ИМАМЕ ВЪОБРАЖЕНИЕ 

защото ние най-често сме сами в сту-
диото, имаме само телефона, който 
звъни. Въображението ни е необходи-
мо, за да си представим в каква ситу-
ация са слушателите, къде са и т.н. 
Номерът със снимката наистина скъ-
сява дистанцията. Аз донесох сним-
ка на сестра ми, защото БГ радио се 

стреми към аудиторията, от която
тя е част.“
Времето му в ефир постепенно ста-

вало все по-дълго и по-дълго, за да
стигне до шест часа на ден в сле-
добедния блок „Следобед с Наско“ и
предаването „Любими песни за люби-
ми хора“.
„Има голяма магия в радиото, то е

адреналин, допинг за мен“ – казва На-
ско. И ефир без спир, спокойно мога
да прибавя аз, защото дори когато не
е в студиото, той непрекъснато слага
слушалките, за да чуе какво се случва
на софийската честота 91,9. „В БГ
радио правим неща, които не се пра-
вят във всяка радиостанция. Тайната
е в това, че имаме много добре изгра-
дена концепция за дълго време напред.
А радиото като че ли е

НАЙ-ГЪВКАВАТА МЕДИЯ 
Когато прочета дадена информация,

аз веднага мога да я кажа в ефир. В
телевизиите, вестниците и списанията
този процес е по-тромав.“
За телевизионните формати „Стар

академи“, „Мюзик айдъл“ и „Пей с
мен“, които също търсят и се опит-
ват да произвеждат звезди, каза, че
обслужват по-скоро зрителския инте-
рес. За тях е важно шоуто, ситуаци-
ята. Търсят емоцията и сълзите нана
участниците, но от друга страна, та-та-

ПрофесииПрофесииПрофесии

НАСКО ОТ БГ РАДИО:НАСКО ОТ БГ РАДИО:
„

“

БЯХ ДЕТЕ 
С ГЛАС НА 
ВЪЗРАСТЕН

„СЛУШАМ РАДИО ОТ МНОГО МАЛЪК. ОТ ТОЛКОВА МАЛЪК, 
ЧЕ СИ ПРЕДСТАВЯХ, ЧЕ ХОРАТА, КОИТО РАБОТЯТ В РАДИОТО,
СА ВЪТРЕ В САМИЯ АПАРАТ. ДОРИ ВЕДНЪЖ РАЗГЛОБИХ 
РАДИОТО, ЗА ДА ВИДЯ ДАЛИ ИМА ХОРА В ТАЗИ КУТИЯ.“С
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лантите, които излизат оттам, сала
наистина успешни.на
Попитах го

ДОСТАТЪЧНО ЛИ Е 
ЕДНО РАДИО 

колкото и слушано да е то, за да
бъде популяризирана българската музи-
ка. „Ние продуцираме много българска
музика и БГ радио изигра голяма роля
за това да се появят много нови бъл-
гарски изпълнители. Още при появата
ни „Атлас“ направиха песента „Капка
от любов“ специално за ефира на наше-
то радио, като обясниха, че вече има
смисъл да се прави музика, защото има
къде да звучи тя. Нашата привилегия
е, че можем да работим директно с
музикантите, нещо, на което другите
радиостанции не могат да разчи-
тат. Ако някой музикант записва
нова песен или снима клип, веднага
го каним в радиото и тук той се
чувства наистина като у дома си.
Тук е мястото, където музикант-
ският продукт се цени най-много
и се лансира.“

НИЕ, СЛУШАТЕЛИТЕ 
пък имаме нужда от български пес-
ни. Всеки ден. И най-любимото вре-
ме за това е от шест до де-
вет вечерта – времето на „Люби-
ми песни за любими хора“. Тогава
се прибираме от работа, доработ-
ваме си, пазаруваме или самотува-
ме. Предаването се нарежда по раз-
личен начин от музикалните желания на
слушателите, но всеки ден звучат пес-
ни, които докосват теб или настрое-
нието ти. „Любими песни за любими
хора“ ни дава възможност да чуваме и
музиката, и текста и дори да си при-
пяваме в пълното съзнание на матер-
ния ни език.
„Хубавото в текстовете на българ-

ски е, че хората винаги търсят и нами-
рат послание. Когато искат да кажат
на някого „Обичам те“, избират „Оби-
чам те“ на Силвия Кацарова, ако искат
да кажат на някого, че страдат, заде-
то той не е до тях, избират „Без теб“
на Сантра. Ако са компания и искат
да си кажат „Наздраве“, избират „Още
една бира, пор фавор“ на група „Седем“.
Най-ценното при нас е, че текстовете
на песните се разбират. Това е може би
най-голямата сила на радиото.“
Между другото достатъчна е само

една думичка от текст или някакъв
детайл около група или изпълнител, и

Наско може да каже коя е песента, 
от кой албум е и да разкаже нещо по-
вече за нея и изпълнителя. 

НАСКО В 
5 БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ

Помолих го да опише работата си с 
помощта на заглавията на пет бъл-
гарски песни.

„Душа“ на „Диана Експрес“, защо-
то е важно да вложиш душата си в 
това, което правиш.

„Светът е за двама“ на Орлин Гора-
нов, защото е най-търсената в „Люби-
ми песни за любими хора“. Посланията 
в нея са най-ценни, хубави, любовни. 

„Тази вечер аз съм хубава“ във вер-
сията на Дони и Нети, понеже това 
пък е първата продуцирана от БГ ра-

дио песен. 
„Без радио не мога“ на Лили Иванова

– ясно е защо.
„Моя страна“ на Емил Димитров, 

защото една седмица преди БГ радио 
да стартира официално на 3 март 
2001 г., тази песен звуча нон стоп 
в ефира. По-късно тя оглави нашата 
класация „500-те най-велики български 
песни на всички времена“. 
Питах го дали предпочита да е сам, 

или в дует, когато води. Колеба се, 
но накрая каза: „Май сам ми е по-до-
бре.“ И добави, че когато е сам е по-
концентриран. „Не се подготвям тол-
кова добре за ефир, когато знам, че 
има и някой друг. А е много важно да 
бъдеш добре подготвен за събеседни-
ка, когото си поканил.“
Наско се радва, че стъпва на все по-

големи сцени като водещ. „Водещите 
имат право да не се показват, ако ис-
кат, но ние правим толкова концер-
ти, че няма как да не се показваме.“ 

Хобито му пак е свързано с рабо-
тата.

СЪБИРА ТЕФТЕРИ 
И ТЕЛЕФОНИ 

Има няколко тефтера, пълни с коор-
динати на хора. На политици, институ-
ции, музикални компании и, естествено,
на музиканти. По едно време правел ру-
бриката „Звездите като малки“, така
че има телефони не само на изпълни-
тели, а и на техни роднини. Ако реши
да продаде контактите си, сигурно ще
може да си купи цяло радио. Приятел-
ски ги отстъпва само на колеги.
„Кутията“ на БГ радио, най-голяма-

та сцена на родната музика, се е раз-
положила на последния етаж на една
софийска сграда. Колеги са, но това,

което могат повече от нас, е да
посрещат с поздрав в ефир гос-
тите си. Друго, което ни разли-
чава, е, че 

ВОДЕЩИТЕ В БГ РАДИО 
СА... ПРАВИ 

В смисъл че стоят прави, за-
щото в студиото няма столове.
Било свързано с по-добрата изява
на гласа в това положение на тя-
лото, но според мен обяснението
е друго. Водещите тук просто не
могат да седят мирни и непрекъс-
нато трепкат във внимаване за
това, как върви ефирът. Работата
им е едно напрегнато удоволствие.
Тази работа можеш да я вършиш

само ако имаш весело и добро сърце,
както се пее в песента. На мен ми го
показа водещият на „Любими песни за
любими хора“ и вече знам, че да пропус-
неш възможността да го „видиш“ как
води, е наистина непростимо. То е все
едно да пропуснеш началото на много
хубава българска песен. Всъщност края
є, защото в радиото завърши работ-
ната ми среща с Наско. 
Сигурно и той е „късал струни“ в

ефир, но гафове не се случват само
ако не работиш. Интересът ми към
него означаваше да говорим за идеи,
не за това, как се „смесват боите“,
разбирайте как се работи с копчета-
та на пултовете. Наско през цялото
време гледаше да ми помогне. Като
колега мога да завърша с най-често
произнасяната слушателска реплика
към него – „Благодаря ти, Наско“. Ра-
ботата ми по този текст беше пе-
сен. Хубава българска песен.

Мирослава ИВАНОВА
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„И
зобщо не чете!“ – 
възкликват все по-
често майките на 
малки и по-голе-

ми ученици. Моят син няма 
любима книга. И трудно си 
избира книга за четене. С 
мъка следва заръките на гос-
пожата, описани в „оня спи-
сък“ с книжки за лятно че-
тене. Замислих се мога ли да 
кажа, че синът ми е четя-
що дете. От една страна, 
той поглъщат всички букви, 
които му се изпречват на 
пътя, независимо дали са на-
писани в книга, на светлинна 
реклама, или на монитора на 
PC. (Всички родители про-
тивопоставят книгата на 
компютъра. Макар че ком-
пютърът не изключва чете-
нето на литературни произ-
ведения в електронната им 
версия.) А момчето ми на 
монитора чете „съмнител-
ни истории“, без да обръща 
внимание на моите препоръ-
ки, и понякога се впечатля-
ва от съвършено безумни по 
мое мнение текстове. 

НОСТАЛГИЯ 
Разговорът на майките 

клони в посока минало – 
към времето, когато след 
вечерния час цяло поколение 
осъзнати отрано читатели 
тайно четяхме нощем с фе-
нерче под одеялото.
Разбира се, като става 

дума за произведения от
училищната програма, кла-
сиката постоянно се преиз-
дава, защото е вечна цен-
ност и винаги ще се радва
на внимание. Тези книги ро-
дителите на днешните деца
сме чели в детството си и
носталгията ни подсказва,
че те са правилните чети-
ва. Какво се е променило?
Проучване на продажбите

на детска литература сочи,
че все още е рано да гово-
рим за нечетящо поколение.
Децата четат. Момичета-
та четат повече от мом-
четата. Но това е вековна
традиция, така че подобни
различия не са повод за при-
теснения. Жанровите пред-
почитания на подрастващи-
те включват фантастика,
детективски и приключен-
ски романи. 

ВСИЧКИ ОБИЧАТ 
ХАРИ ПОТЪР! 

Както и комични четива.
Момичетата по-често се
зачитат в специализирани-
те момичешки серии, пъл-
ни с примери от минало-
то и от съвременния жи-
вот. Като поредиците от
„сополиви женски“ тексто-
ве на Луиза Мей Олкът – 
„Малки жени“, „Добри съ-
пруги“, „Малки мъже“ и т.н.
Книги, в които малкият чи-

тател иска да намери отра-
жение на собствения си жи-
вот, отговори на въпроси-
те, които постоянно си за-
дава. Такава е „картината“,
нарисувана от допитването.
А как изглежда предлагане-
то? Книгите в списъка със
задължителна литература
жанрово изключват любими-
те тийнейджърски четива. 

ДЕЦАТА И ТЕХНИТЕ КНИГИ

Защо децата не четат
книгите от списъците със
задължителна литература?
Отговорите на този въпрос
са банални. Защото не са
попаднали на точната книга
в подходящото време. Защо-
то родителите им малко са
им чели на глас. Защото в
дома на детето не е прието
да се чете. Или точно обра-
тното – в този дом отно-
шението към книгата е гри-
жовно до сакралност, което
изключва книгата да бъде
четена в кухнята, в тоа-
летната или в леглото.
Интересът към книгата не

е вроден. Децата научават
какво е книга и за какво се
използва тя от родителите
си. Деца, на които в ранно-
то детство са им чели при-
казки всяка вечер, а също
така са им купували книжки
с картинки, които да раз-
глеждат, макар и да не мо-

ки научават, че книгите са
интересни и че те са част
от развитието. Най-важни
за приучаването на дете-
то към книгите са първи-
те 3 години, както и пе-
риодът до навършването на
7-годишна възраст. За да на-
учите детето си да харес-
ва книгите и само да търси
знания, му покажете, че ги
има. Докато е мъничко, му
четете приказки всяка ве-
чер. Не го лишавайте за на-
казание от приказката пре-
ди сън. Лишете го от гледа-
не на телевизия или от яде-
не на шоколад, но не и от
приказките за лека нощ. 
Купувайте на детето си

интересни книжки с мно-
го картинки (докато е още
много малко) и с по-малко
картинки и повече текст
(когато тръгне на училище).
Избирайте наистина инте-
ресни книги. Не се тревоже-
те, ако първите книжки се
окажат надраскани или скъ-
сани. Чрез драскане по кни-
гата детето я „маркира“
като своя и изразява обич-
та си към нея. И защо да
може детето да носи нався-
къде любимата си играчка, а
книгата – не?! Да, след оп-
ределена възраст книгите не
са играчки, но моментът на
осъзнаването на тази исти-
на ще настъпи естествено.
Не призовавам към унищожа-
ване на книгите. Разбира се,
поговорете с него за драс-
кането и късането. Не го
наказвайте, но му обяснете,
че не бива да прави така.
Децата, които от малки

са развили интерес към кни-ни-
гите, четат много и кога-ога-

ДецаДецаДеца

гат да прочетат, от мал-
к в к

КЪДЕ СА МИ 
ДЕТСКИТЕ КНИЖКИ

ТЪРСИ СЕ ЧИТАТЕЛ
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аснат. Като цяло де-
оито обичат да че-
често са по-интели-
от връстниците си. 

„НЕ МЕ КЕФИ!“
какъв начин отноше-
към четенето и в се-
ото, и в училище се 
а със задължение – 
с автори, срок за из-
на произведенията, 

ал като облак над 
безгрижното лятно небе. И 
затова не се учудвайте, кога-
то 12-годишният ви наслед-
ник захвърли дебелото том-
че на „Под игото“ с обясне-
нието „Не ме кефи!“. 
Не се притеснявайте, ако 

детето ви не се интересува 
особено от четене на учеб-
на литература и на учебници 
– нито е първото, нито по-
следното, което не обича да 
чете сложни и безинтересни 
текстове. Важното е да се 
интересува от четене, неза-
висимо дали информацията, 
която получава, има нещо 
общо с училище, или не. 
Децата често имат стра-

нични интереси, които може 

да ни се струват странни.
На 10-годишна възраст дъ-
щеря ми се интересуваше
от отглеждане и възпита-
ние на деца, а 12-годишният
ми син миналото лято се
ровеше в ботаническа ли-
тература, за да изучи кла-
сификацията на мъховете в
България. И ако детето ви
помоли да му купите книга,
която можете да си позво-
лите, купете му я. Не оп-
ределяйте вкуса на детето,
а го развивайте. Направете
четенето и книгите част

от ежедневието, а не при-
вилегия за добро поведение.

ЗА ДА ЧЕТЕ С РАДОСТ

Целта на четенето не е
да се опитвате да пълни-
те главата на детето си
с умни мисли, а да прекар-
вате интересно времето си
заедно, да обсъждате разка-
зите, да ги съпреживявате и
да се вълнувате с него дали
принцът ще спаси принцеса-
та, или не. Четящите деца
растат в семейства, къде-
то е прието да се споде-
ля радостта от прочетено-
то, като например без вся-
какъв повод да се зачита
на глас на останалите инте-
есен откъс или остроумен
цитат. И ако вие прекарва-
те времето си пред телеви-
ора или на компютъра, не
чаквайте детето ви да по-
егне към „Под игото“. За
а усетят децата радостта
т четенето, радостта от
ткривателството, радост-
та от самостоятелно на-
правените изводи, свържете

реалния свят със света на
литературата. Ако малкото
ви дете се радва на книжки
за животни, заведете го в
зоологическата градина. Така
разказите от книжките ще
„оживеят“. Свържете чете-
нето с това, което дете-
то ви обича. Ако дъщеря ви
си пада по танците, подаре-
те є книга за историята на
танца, за известни танцьо-
ри, за балерини в бални рок-
ли. Всеки читател има своя
книга – повод за радост.
Това, което доставя удо-
волствие на един читател,
не може по същия начин да
зарадва друг. Трудно е да се
дават каквито и да е общи
препоръки. Всяко дете може
да стане читател, ако наме-
ри своята книга. И на вся-
ко дете може да се помогне
да си намери книгата, за да
стане читател.
Има обаче автори и про-

изведения, които е недопус-
тимо едно дете да пропус-
не. Като точната книга за
точната възраст. Към ав-
тори като Марк Твен, Алан
Милн, Астрид Линдгрен, Ек-
зюпери, Ханс Кристиан Ан-
дерсен... винаги можеш да се
върнеш, но първата среща с
тях трябва да бъде там, в
детството. За да порасне
детето като пълноценен
и щастлив читател. За да
усети радостта от съзер-
цанието и играта на ума.
За да познае вълшебно усе-

щане от общуването си с
книгата – да я разтвори,
да я почувства, да я поми-
рише. 

Теодора СТАНКОВА

то порато
цата, коцат
тат, ч
гентни 
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Като мирис на земя 
„По-старото и средното поколение израснахме не с вестници, а с книги. Ние

четяхме книги. Спомням си, че в определени дни пред книжарниците в Со-

фия се извиваха огромни опашки. Знаеше се, че ще излезе еди-коя си книга, 

и се нареждаха хората, за да не я изпуснат. Сега имало интернет, казват. 

И било нормално да не се чете. Но за мен е ненормално. Не можеш да че-

теш по интернет, това са глупости. Това е сурогат. Вижте за какво ста-

ва дума. Като бяхме малки момчета, играехме на топчета. На топчета се

играеше пролет и есен, когато земята е влажна и мека. На твърда земя 

или когато „котлонът е на четири“ през лятото, никой не играе на топче-

та – ще изгориш. Онова, което помня от играта, не са топчетата и сама-

та игра. Помня миризмата на земята. Ти можеш да играеш разни игри на 

компютъра, но ей тоя мирис на земята го няма. А не може да ти мине жи-

вотът, без да си усетил мирис на земя, мирис на шума, на листа. Мирис на 

обор, в който току-що се е родило теле, кон.“ 

(Из интервю на Джоко Росич пред в. „Класа“)((

Gliss Nutri-Protect – 
защита за сухата
и стресирана коса
Новата серия Gliss Nutri-Protect

е с уникална защитна формула с 
масло от дива роза и протеини.
Свободните радикали, слънчевата 
светлина, вятърът, топлината

сешоара, ежедневното реса-
не и стилизирането лишават ко-
съма от протеини. Косата става
рехава и губи блясъка си. Сери-
ята Gliss Nutri-Protect подхранва
и заздравява сухата и изтощена
коса, изглажда и подсилва косъ-
ма от корена до върха, като го
прави по-гъвкав и намалява цъ-

фналите връхчета с 90%. Освен
шампоан, спрей балсам с експрес-
но действие и заздравяваща гел 
маска серията включва и мас-
ка за моментално възстановява-
не на косата – идеалната комби-
нация от дълбоко проникваща ин-
тензивна маска и балсам в една
формула.

Красиви новиниКра н нКраКрар
от 

р
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Д
а се говори за чувства, е много
важно за емоционалното благо-
получие на детето. Но е труд-
но да се намери съответства-

щият за възрастта на събеседника
ДД
речник. Разговорите за чувства да-
ват оръжие на детето в борбата му
със стреса. И още по-важното е, че
са повод да изразим нашата истинска
любов към него – 

ЧРЕЗ СЪЧУВСТВИЕ
Да разбереш детските емоции, не е

никак лесно. Както и при възраст-
ните – те могат да бъдат смесени.

Например детето може да се отнася 
към новородената си сестричка (или 
братче) с подчертано любопитство и 
възхищение, но да е повече от очевид-
но, че в същото това време се бои да 
не загуби родителската обич („Вече 
не ме обичат толкова много. Не ми 
обръщат внимание, защото обръщат 
внимание на бебето.“). За да му по-
могнете да разпознава, назовава и ди-
ференцира чувствата си:

ГОВОРЕТЕ ЗА ЧУВСТВА ПО-ЧЕСТО 
Започнете тези разговори още кога-

то детето усвоява първите си думи.

НАБЛЮДАВАЙТЕ 
ДЕТЕТО СИ ПОСТОЯННО 

Така ще култивирате своя усет към
чувствата му.

НИКОГА НЕ МУ КАЗВАЙТЕ, 
ЧЕ ТРЯБВА ДА ЧУВСТВА ТОВА, 

КОЕТО ВИЕ МИСЛИТЕ, ЧЕ ТРЯБВА

„Не се сърди на баба си. Тя толко-
ва се старае. Трябва да я обичаш.“
Децата, както впрочем и възрастни-
те, не са отговорни за своите „не-
правилни“ чувства. Отговорност мо-
жете да им търсите само за непра-
вилно поведение.

ДЕЦАТА ПОВЕЧЕ ОТ ВСИЧКО
СЕ УЧАТ ОТ ЖИВИЯ ПРИМЕР

Когато разговаряте с детето си,
по-често назовавайте своите чув-
ства: „Много се ядосах, когато под-
стрига мустаците на котката.“ Не
се колебайте да го правите и не го
смятайте за слабост. Колкото повече
то (детето) е наясно с емоциите ви,
толкова по-лесно ще се научи да раз-
бира и своите.

МОЖЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИГРАЧКИ

Нека заекът да означава страх, аа лъ-
вът – сила, и т.н. 

КАК ДА ГОВОРИМ С МАЛКИТЕ
ЗА ЧУВСТВАТА ИМ
КАК ДА ГОВОРИМ С МАЛКИТЕ 
ЗА ЧУВСТВАТА ИМ
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Здрасти, Руми!
Проблемите ми, когато съм била на

14 години, са само подобни на твои-
те. Ти си щастливка, защото имаш

гадже, аз имах само пъпки и шестици. 
Бях нещастно влюбена в учителя си 
по история и го свалях, като си учех 
всеки урок. Не го ревнувах от съуче-

ничките си, защото аз знаех най-мно-
го. После бях много изненадана, кога-
то той се ожени за преподавателка-
та ми по руски език, вместо да ме
изчака десет-петнайсет години, дока-
то порасна.
На теб ти е по-трудно, отколкото

на мен с учителя, защото твоята
връзка и любов са възможни. Но дали
ще продължат и какви ще бъдат, ни-
кой не знае.
Странна и романтична е тази рабо-

та с телефона. Помисли логично: щом
няма телефон и интернет, как може
да бъде с друга жена? Жалко че това
изключва за момент и връзка с теб
самата, но пък вие се обичате... 
Мила Руми, приличаш ми на онези

жени, които не разбират ползата от
обувките, обути един-единствен път.
И ти, като всяко много младо мо-
миче, не разбираш ползата от връзказка
с мъж, ако не е за цял живот. Вся-ся-

tvoia_mira@mail.bg

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

ТОЙ ЛИ Е ГОЛЯМАТА МИ ЛЮБОВ?

„Здравей, Мира!

Само на 14 години съм, не знам как да постъпя и няма към

кого да се обърна. В момента само ти можеш да ми помог-

неш...

Преди 5 месеца се запознах с едно момче в един сайт за

запознанства. В началото мислех, че е поредната зари-

бявка, но после той ми призна, че има по-сериозни чувства

към мен. Тогава запитах и себе си и осъзнах, че го обичам

и че наистина се е превърнал в част от живота ми. Раз-

стоянието помежду ни е голямо, защото той живее в еди-

ния край на България, а аз – в другия. За първи път обик-

вам някого така, за първи път виждам себе си в някого.

Преди два дни ходих на екскурзия в родния му град, видяхме се

и си прекарахме чудесно. Не настояваше да правим нещо по-

сериозно, като секс. Беше мил, беше продал телефона си, за да

ми купи подарък. Сега няма интернет и нямам никаква връзка

с него. Не спирам да мисля какво прави и дали не е с някоя. Ся-

каш само той ми е в главата. С него ми беше първата целувка

и той е и първото ми гадже. Мислиш ли, че се вижда с друга?

Споделям всичко това с теб и наистина искам да ми помог-

неш. Приятелките ми казват, че той не е за мен и че не е голя-

мата любов, която аз мисля, че е... Не могат да ми дадат съ-

вет или не искат. Сигурно си мислиш, че съм поредната тий-

нейджърка, която я е „чукнал хормонът“. Животът е пред

мен, но искам да споделя живота си с него, да обичам само

него. Точно за това искам съвет от теб. Преживяла си много

и знаеш много за живота. Мислиш ли, че в такава връзка има

бъдеще? Има ли смисъл да храня надежди? И дали той ме оби-

ча толкова силно? Пръв призна чувствата си все пак...

Руми Куманова, Добрич“
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Здравей, Тамара!
Както премъдро беше при-

зовал един алпинист: „Нико-
га не яж жълт сняг.“ Този 
мъж, на когото си дала те-
лефона си, ми прилича на 
препикан сняг, макар сега да 
е знойно лято, което нала-
га да търся сравнения на ос-
нова вълни, миди и пясък. 
Имаш пълно основание да 
нервничиш. Случвало ми се е 
и на мен. Мислила съм мно-
го как мога учтиво да не си 

дам номера. Няма такъв на-
чин. Неучтиво е да не си да-
деш номера, особено ако те
сваля роднина на добър при-
ятел или добър приятел на
твой още по-добър приятел.
Ще ти кажа аз какво пра-

вя. Давам си номера, после
вкарвам неговия обикнове-
но не под име, а със запо-
вед „Не вдигай“. Това „Не
вдигай“ обаче може да те
обърка, защото не иденти-
фицира кой конкретно на-

халник иска да те чуе. Ви-
наги знам какво ме очаква
след такава неравностойна
размяна на номера, но съм
спокойна, защото съм попа-
дала на много мъже, които
разбират от едно невдига-
не. Психологията на твое-
то ядосване е свързана не с
това, че някой ще те при-
теснява по телефона, а с
това, че някой индиректно
те определя като смота-
нячка (препикан сняг), защо-
то той самият е смотаняк
(според теб). 
Не знам дали това ще те

успокои, но всеки ден много

жени попадат на тази вер-
сия на приказката, че някои
жаби, разбирай мъже, не си
знаят гьола и мислят, че
всеки гьол, разбирай жена,
е техен.
Има един новинарски екип,

който, като се разсмее в
ефир, се измъква с репли-
ката: „Надяваме се, че ви
предадохме доброто си на-
строение.“ Та и аз така.
Надявам се, че съм ти пре-
дала доброто си настрое-
ние. Лято е, опитай се да
се шегуваш с твоя „Не
вдигай“.

Твоя Мира

ТОЯ ПЪК, ЗА КАКЪВ СЕ МИСЛИ?!

„Здрасти, Мира! 

Ужасена съм и съм бясна на един нахалник, който ме подлага

на телефонен тероризъм. Скоро бях на фирмено парти и от-

там с няколко колеги отидохме на бар. Една от колежките ми

беше запазила сепаре, което, когато ние отидохме, вече беше

почти запълнено от други нейни приятели. Един от тях за-

почна доста упорито да ме сваля. Отначало ми беше прият-

но, понеже нямам гадже и присъствието на мъж в такъв мо-

мент не е за пренебрегване. После обаче този стана доста

нахален, поиска ми телефона и нямаше как да не му го дам.

Хиляди пъти се проклинам за това, защото той ми се обажда

всеки ден и очевидно се надява на разни неща. Не ми е удоб-

но да го разкарам, както ми се иска, защото този мъж е до-

бър приятел на колежката ми, която пък е приятелка на мен.

Абе, ужас! 

Тамара К., Варна“

ка девойка, която се влюби за пър-ка
ви път, си мисли, че е срещнала Го-ви
лямата любов. Мисля, че ти пред-
стои да износиш още доста обувки
(мъже), докато наистина решиш да
споделяш живота си с някого. При-
мерът с обувките е много подходящ
за твоя случай. Момичетата на 14 се
обличат и обуват много по-безвкусно
и неуверено от жените на 25 или, да
кажем, на 30. Начинът на обличане и

обуване изразява стил, който пък се 
формира от житейския опит, възпи-
танието, средата и заниманията на 
жената. Така че, чакай малко. 
Сега, като се замисля, докато учех 

по история, бях облечена с анцуга за 
вкъщи (или за игра, както тогава се 
изразявахме), а когато ме изпитваха, 
се кипрех с анцуга за училище. Тези 
два екипа заедно със съответните чи-
фтове маратонки изчерпваха дрехите 

в дрешника ми години наред. А много
добре си спомням, че учителката по
руски език имаше стил. Носеше весели
цветни рокли и обувки с кокетно ток-
че, по които съучениците ми бяха луди,
макар да не научиха руски. Може би и
аз като теб съм мислела, че този учи-
тел е Голямата ми любов. Хубавото
на всяка такава любов е, че научаваш
нещо. За живота или за историята.

Твоя Мира
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Т
е притежават невиди-
ма енергия. Най-дълга-
та разходка, на която 
All Colors повежда сво-

ите приятели, е тази към 
здравето. Камъкът, за чии-
то произход и състав уче-
ните не смеят да се изка-
жат напълно, има способ-
ността да се запознава с 
теб и мен, при това без да 
казва и думичка, нали си е 
просто камък...
Още от първо докосване 

обаче енергията му вече ра-
боти и гали човешкото би-
ополе. Задачата му е про-
стичка – да даде от себе 
си там, където има про-
бойни, да закърпи здравето 
ни и да ни дари със спокой-
ствие и добро настроение.

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ 
НЕРВНАТА СИСТЕМА

е най-важното условие за 
енергийното лечителство. 
Над 85% от заболяванията 
започват с проблеми имен-
но с нервите... Пък и за 

съвременния човек това не
е просто проблем, това е
епидемия!
Цоло Петков, откривате-

лят на камъкът All Colors,
обяснява, че енергията, съ-
държаща се в него, е бук-
вално жива. Д-р Игнатов
пък като човек на науката
може да се изкаже и малко
по-аналитично. В ръководе-
ния от него научноизследо-
вателски център по меди-
цинска биофизика се изслед-
ват именно свръхестест-
вени способности, напри-
мер действителните уме-
ния на един лечител. И по-
неже статистиката е без-
пощадно критична към пре-
тенциите за чудеса, затова
и докторът по физика под-
хожда към All Colors с доза
съмнение. Тайно от откри-
вателя на камъка го под-
лага на всевъзможни „мъче-
ния“ – само и само да из-
лезе истината наяве. „Това,
което ме убеди в крайна
сметка – припомня си Иг-

натов, – беше заснемане-
то с кирлианов апарат.“ С
помощта на техниката се
фотографира енергийното
изображение на камък, но-
сен от човек, и такъв, кой-
то не е носен. И излиза,
че с течение на времето
All Colors предава енергия-
та си на своя притежател.
Не само енергията – своя-
та хармония също.

МИНЕРАЛЪТ, ЗАПЕЧАТАЛ 
В СЕБЕ СИ КОСМОСА

Намирането на камъка,
окачествяван като космиче-
ски минерал, е не по-малко
тайнствено.
Цоло Петков не обича да

говори за това, но в исто-
рията му помага дори яс-
новидка. На указаното от
нея място наистина е от-
крит този уникален дар от
космоса.
Това, което прави от то-

гава насам откривателят
му, са опити човек да се
докосне до тайнствата на
космоса. Цоло Петков дър-
жи All Colors да бъде под-
ложен на всякакви тесто-
ве. Признание за открити-
ето си има дори от Ин-
ститута за ядрени изслед-
вания и ядрена енергетика

при БАН. Отделно пък съ-
бира отзивите за неговото
въздействие, които също са
неподозирана перлена огърли-
ца – главоболие, чувство за
страх и безсъние се влияят
от тази енергия, която е
толкова близо до нас, но
толкова непозната.

ЩОМ Е КАМЪК, 
ТОЙ Е ПОЛЕЗЕН

– това пък гласеше кратка-
та оценка за тайнствения
минерал на Цоло на Даниела
Генова, наричана още Чан-
драканти. Тя също може да
ви сплете формула за здра-
ве само от камъни. Позна-
нията за тях трупа и по-
край вродения си усет на
художник, но и най-вече за-
ради ведическите принципи,
на които е последователка.
А във ведите отдавна е ка-
зано, че камъкът наистина
е наш приятел! Ето как.
Камъкът винаги е бил 

нещо повече от обикновено
украшение.
Следването на специални

предписания за носене само
увеличават благотворния му
ефект върху нас. Има някои
простички правила за спаз-
ване, като това, че трябвабва
да има директен допир додо

ЕзотеричноЕзотеричноЕзотерично

Силната енергийна аура на камъка All Colors, заснета 

с кирлианов апарат от Цоло Петков (откривателя на камъка)

КАМЪНИТЕ СА ДАРОВЕ ЗА НАС ОТ ЗВЕЗДИТЕ, 
НО ВМЕСТО ОБРАТНА РАЗПИСКА КЪМ ВСЕЛЕНАТА

ТРЯБВА ДА ИЗПРАТИМ САМО УСМИВКА!

Даниела Генова

(Чандраканти)

с журналиста

Наско Атанасов
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кожата. Металният обков ко
също трябва да е подходящ, същ
защото и металите прите-
жават неподозирана в наши 
дни сила. Златото например 
тонизира нервната систе-
ма, подобрява паметта, ук-
репва сърдечния мускул...
В аюрведа, древната наука 

за здравето, има специален 
раздел, посветен на камъни-
те. Човекът в онези далеч-
ни времена им се доверявал 
и така се понасял по вълни-
те на... здравето. ПЕРЛА-

ТА се използвала, за да се 
укрепят детеродните орга-
ни. С ЧЕРВЕНИЯ КОРАЛ

раните зараствали по-бързо 
и по-добре. ИЗУМРУДЪТ

пък подобрявал интелекта 
– на доста скъпа цена, би-
хме казали днес...

КОЛКОТО ЦЕННИ, 
ТОЛКОВА И СКЪПИ

– всички тези камъни имат 
свои заместители в аюр-

веда – така че да се по-
стигне прекрасният ефект
от тях, без цената да се
превръща в спирачка. ДИА-

МАНТЪТ например може да
се замени с КВАРЦ, кой-
то, макар и с по-слабо влия-

ние, пак може да брани жи-
вота ни.
Всичко това Даниела, или

Чандраканти, разказва, до-
като реди някоя комбина-
ция, от която после ще
сглоби красиво бижу. Но

това е друга история, ма-
кар че в нея космосът пак
ще има главната роля.

Красимир ПРОДАНОВ,

главен редактор
на списание „Усури“

Феноменално съобразно с таблицата
Научноизследователският център по медицинска биофизика, за 
който стана дума, наистина има своя собствена система, ко-
ято да измерва свръхестествени способности. Методите са
няколко, при това строго научни. Използват се например свой-
ствата на паметта на водата. Кирлиановият апарат е пове-
че от ефектен, а и самият д-р Игнатов разработва схема, в 
която дава обяснение на различните цветове, които апаратът
демонстрира. Така заснемането на аура на един истински фе-
номен трябва да го покаже в сини и лилави тонове. Червено-
то, обратно, е признак, че от теб ясновидец не става. Док-
торът по физика има дефиниция и кога можем да наречем яс-
новидеца успешен. Средната стойност на сбъднатите прогнози 
при един истински надарен човек обикновено е около 60%. В 

останалите 40% бъдещето просто не е това, което ти се иска.
Игнатов бил поканен да води и кастинга на станалото популярно тв предаване за ясновидци. Не
съжалява, че точно тогава се разболял, защото смята, че истинските величини в тази област 
не се осмелили да покажат своите способности. Има обаче своите тв фаворити: Ивелина Хри-
стова, Вера Стоименова и Николета Йорданова.
„Днес феномените не са на нивото, на което бяхме свикнали с Ванга“ – констатира Игнатов и
веднага добавя, че дотук през неговия център са преминали – изследвани и установени – едва 27 
души с наистина феноменални способности. От общо над 650 кандидати за слава.

Д-р Игнат Игнатов демонстрира аури на 

феномени

NIVEA с грижа за мъжете
Прическата на
мъжа казва мно-
го за него, тя е
и едно от пър-
вите неща, кои-
то жените забе-
лязват при пър-
ва среща. Ко-
сата носи пос-
лание.
За мъжете, ко-

ито искат прическата им да из-
глежда естествена и небрежна, 
учените от изследователския цен-
тър на NIVEA създадоха иновати-
вен продукт, който улеснява оф-
ормянето и фиксира прическата,
без да омазнява и утежнява косъ-
ма – NIVEA Real Style Paste. Проду-
ктът е с фина, немазна тексту-
ра. Формулата – с високо съдър-
жание на фиксиращи полимери, лек
матиращ ефект и дискретен аро-
мат. Фиксиращите полимери пома-
гат за лесното и трайно оформя-
не на прическата, а матиращият
ефект прави косата да изглежда 
естествено.

ВАЖНО! ИЗГОДНО ЮЛСКО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за Masterpiece и Masterpiece
Waterproof
Само през юли можете да има-

спиралите на Max Factor – 

Masterpiece и Masterpiece Waterproof 

на ексклузивната цена от 15.90 лв.
А Masterpiece MAX – само за 19.90 X

лв. Спестете и спечелете.

Още един нов Charlie – Pink 
Happiness

Новият нежен плодово цветен 
аромат от Charlie, с основни 
нотки на амбра е изключително 
дълготраен и същевременно лятно 
лек. Направен по оригинална тех-
нология и вдъхновение от Charlie, 
Pink Happiness е комплимент за
младата жена, за нейния стил, 
дух, енергия и ентусиазъм. Pink 

Happiness вдъхновява младите дами 
да бъдат себе си и да се забавля-
ват. Ароматът се определя като
оригинален контрапункт на хиля-
дите „аромати на знаменитости“, 
излезли през последните години.
С лансирането на Pink Happiness

REVLON представя на динамични-N

те жени и момичета една неусто-
има уникалност със слънчев и де-

ликатен натюрел. Композицията е 
хармонична – от плодове и цветя, 
вкусни върхови нотки на праско-
ва, ябълка, грейпфрут и междинни
нотки на роза, ягоди и жасмин. А
в основата са нотки на мъх, сан-
далово дърво и амбра. Празнувай-
те веки ден с Pink Happiness! Be 

Happy с Pink Happiness!

Чистосърдечно от Savex
Националната кампания
за здраво сърце
стартира в столицата с открива-
не на изложба „От сърце за мое-
то семейство“ – съвети за здра-
во сърце, нарисувани от деца. За 
да подкрепят каузата на малки-
те художници за активно отноше-
ние към сърдечносъдовата профи-
лактика, посланиците на кампания-
та на SAVEX – певицата Маргари-X

та Хранова и д-р Николай Колев, 
зам. председател на Национално 
сдружение на общопрактикуващите 
лекари – лично измерваха кръвното 
налягане на столичани по време на 
откриването. Красивите детски
послания в изложбата бяха избрани
сред стотици рисунки, участва-
ли в конкурс. Победителите укра-
сяват първия по рода си наръчник
за здраво сърце, създаден от деца 
и лекари с грижа за всички ро-
дители. Посетителите на излож-

бата бяха първите, получили без-
платния наръчник на SAVEX, койтоXX

ще се разпространява през целия 
юли в над 200 магазина и 400 ле-
карски кабинета в цялата страна.
През юли уникалната изложба ще
посети Пловдив (25.06–2.07), Ста-
ра Загора (3–10.07), Велико Търно-
во (11–18.07) и Бургас (26.06–2.08). 
И в тези градове инициативата 
ще бъде подкрепена с безплатно
измерване на кръвно налягане или 
холестерол в различни лекарски ка-
бинети.
„Сърдечносъдовата смъртност у
нас е над 65%. В много от случа-
ите тя се дължи на липсата на
профилактика и на достатъчно 
информация за контрол над рис-
ковите фактори. Това е причина-
та Национално сдружение на об-
щопрактикуващите лекари в Бъл-
гария да подкрепи инициативата 
на SAVEX и заедно да се отда-X

дем на целите на тази кампания – 
да образоваме българските семей-
ства за начините да се следят и
контролират важните за здраве-
то на сърцето показатели “ – за-
яви д-р Колев. 

Шарени новиниар н н нарарр
NIVEAVEA с грижа за мъжетес те 

р
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Б
али e от групата острови от
Индонезийския архипелаг, брего-
вете му се мият от Индийския
океан. Дължината на острова е

153 км, широк е 112 км и се простира
на площ от 5633 кв. км. Удивително
е как на тази малка площ има тако-
ва изключително природно разнообра-
зие: оризови терасирани полета, па-
лмови горички, планински езера – Ба-
тур и Братан, черни лавови плажове,

действащи вулкани...
Заради всичко това, но и заради ис-

торията и културата си Бали е смя-
тан за едно от най-красивите места в 
света. С десетките си хиляди храмо-
ве и пагоди Бали е известен още като 
Острова на хилядата храма. Столица-
та е Денпасар. Последвайте ни и ще 
видите много интересни неща.

ОТ ХИТЪР ПО-ХИТЪР

Дружелюбните и красиви местни 
жители почти не говорят английски. 
Но и с елементарните си познания 
те развиват процъфтяващ алъш-ве-
риш. Само по отговорите на прости 
въпросите „Откъде си?“ и „От кол-
ко време си на Бали?“ хитро преце-
няват колко пари е готов да остави 
туристът за украшение или за кило-
грам екзотични плодове. Онези, които 
са тук само от ден и не се оправят 
още с тукашните цени, са предпочи-
таните клиенти. Но и с тези, които 
вече имат неколкодневен слънчев зага-

ри и опит от престоя на острова,
също се водят дълги пазарлъци. При-
ето е пазарлък да се прави за всичко
и с всички – даже с таксиметровите
шофьори, които работят с касов апа-
рат! С тях по-лесно ще се спазарите,
ако наемете колата за цял ден.
Ще ви направи впечатление колко су-

еверни са жителите на острова. Еже-
дневните жертвоприношения за пред-
ците и демоните, петльовите борби
в началото на храмовия празник, цере-
мониите на плажа с ритуални танци
по залеза слънце – всичко това прили-
ча на добре обмислена програма за за-
бавление на туристите, създадена от
опитни туроператори. Но не е така.

ХУДОЖЕСТВЕНА РАБОТИЛНИЦА 
Посветете няколко дни на пъте-

шествие из вътрешността на остро-
ва. Град Убуд е известен като култу-
рен център на балийското изкуство
– танци, скулптура, рисуване и дър-ър-
ворезба. В галериите в града можетеете

ЗЕМЯ НА БОГОВЕ И ДЕМОНИ

По светаПо светаПо света

БАЛИ Е „ОБИТЕЛ НА БОГОВЕТЕ“ И ПРИСТАНИЩЕ 
ЗА ТЪГУВАЩИТЕ ПО РАЯ СМЕЛЧАЦИ

Според легендата ле-

гонг е танцът на бо-

жествените нимфи

Море, слънце, горещ пясък и нито мисъл за работа!
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не само да си купите картини, съз-н
дадени в съвършено различни стилове,дад
но и да наблюдавате творческия про-

цес. Необичайният процес на рисува-
не е съчетан с чертане, композиция и 
други естетически похвати, изразява-
щи представата на рисуващия.

НАКРАТКО ЗА ВСИЧКИ

Батубулан е известен с изящната си 
резба върху камък. В Челук пред очите к

на клиентите майстори ювелири изра-
ботват невероятно красиви сребърни 
бижута. Екзотичните обици и колиета 
в балийски стил могат да придадат 
особено очарование на имиджа на вся-
ка дама. В Маса ще видите как парче 
дърво се превръща в изящна фигура на 
танцуваща жена или на бог. Освен със 
занаятите си Бали е известен и с

ДЕСЕТКИТЕ СИ ХИЛЯДИ ХРАМОВЕ 
И ПАГОДИ

Наричат го още 10 000 храма. Сред 
най-впечатляващите култови храмове 
са вълшебният Танах Лот, масивни-
ят комплекс Бесаких, разположен на 
свещените склонове на вулкана Гунунг 
Агунг, храмът Пура Таман Аюн („Плу-
ваща цветна градина“), обкръжен от 
канали и безброй водни лилии.

БЕЗГРАНИЧНО УДОВОЛСТВИЕ

Балийски учители по сърф причак-
ват начинаещите сърфисти направо 
на плажа. Първият призив „Хвани въл-
ната!“ е прозвучал на острова през 
1970 г. Модата на дъските е внесена 
от австралийците, които първо обу-
чили местната младеж. Съвременният 
център за екстремни спортни удо-
волствия е Улу Вату. 

Любителите на по-земни удоволст-
вия съветваме просто да се разхо-
дят в националния парк и да изкачат
някой от вулканите. За начинаещите
„вулканолози“ подходящ е Батур. Из-
ключително красива е оттук гледка-
та на звездното небе. На върха на
вулкана е разположена удобна площад-
ка с изглед към езеро. Навярно ще ви
хареса и ще поискате да изкачите и
съседния вулкан – Агунг. Но имайте
предвид, че катеренето по него не е
лесна задача дори за професионалисти.
Но, както казват мъдреците, подви-
гът е път към щастието и хармо-
нията. Хармонията тук са димящата
като чаша кафе земя, действащите
кратери, приказният изглед към зеле-
ната долина и млечната мъгла.
Известно е отношението на балий-

ците към танца. И ако туристите в
него откриват само изкуство, то за
местните той е почит към боговете,
част от религиозната церемония. 
Бали е мястото, където можете да

се поглезите с таласотерапия в някой
от многобройните спа центрове.

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ И МАСАЖА 
Тукашните специалисти владеят мно-

го от неговите разновидности – тра-
диционен балийски, шиацу, аюрведиче-
ски. Повечето процедури са уникални.
Използват се мазила, в чийто състав
влизат извлеци от билки, цветни екс-
тракти и етерични масла.
И непременно вижте залеза над

Джинбаран, за да разберете защо на-о на-
ричат Бали „остров на боговете““. 

Накратко
Валута Индонезийска рупия

Хотели Four Seasons Jinbaran, разположен

на крайбрежието на Джинбаран. Недалече 

от знаменития туристически ресторант,

където предлагат блюда от пресни морски 

продукти. Nusa Dua Beach Hotel & SPA – хо-

тел, приемал крале и кралици, президенти 

и премиер-министри. Построен като дво-

рец, заобиколен от тропически градини.

Сувенири украшения, балийски батик, мас-и

ката на Шива

Не искате ли да сте 

на нейно място?

Град Убуд е най-голямата ху-

дожествена работилница

Ритуал, посветен на залеза на слънцето

На Бали има повече от 400 вулкана

Розово фламинго

Наричат Бали Островът

на хилядата храма
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В
ремето се затопли, дори
стана горещо... Леко преми-
наваме планинските вериги
на Сиера Невада на две хи-

ляди метра над морското равнище.
В далечината е покритият със сняг
връх Муласен, който е бил и си ос-
тава най-високата точка на Иберий-
ския полуостров. На север се прости-
рат платата на варовиковите възви-
шения, където има много пещери. Те
били използвани от праисторическите
хора, които първи обитавали мест-
ността. Още малко по на юг е Ги-
бралтар – задморска територия на
Великобританияии  в най-южната част
на полуострова. Тук

ПОД БРИТАНСКИ ФЛАГ 
ЖИВЕЕ МАКАК МАГОТ 

Това е единствената маймуна, коя-
то се среща в Европа в естестве-

на среда. 
В книгата си „Възможност за ос-

тров“ Мишел Уелбек излага теорията 
си за изчезването на човешкия вид в 
бъдеще, като пише: „В началото на 
ХХI в. поради ниската раждаемост 
в Европа и епидемиите от СПИН в 
Африка се е появил един изключи-
телен шанс за разумно обезлюдяване. 
(...) ...човечеството не заслужаваше да 
живее, изчезването на този вид от 
всяка гледна точка може да се раз-
глежда като блага вест...“
Не искам да вярвам, че в тези думи 

има пророчество. Но не мога да не 
се съглася, че живеем твърде безот-
говорно. Имаме 

ПОВЕЧЕ МАТЕРИАЛНИ 
ПРИДОБИВКИ И ПО-МАЛКО 

ПРИЯТЕЛИ 
по-тесни възгледи и по-малко време, 

повече удобства и повече проблеми.
Говорим много, обичаме рядко, мразим
често... Затова, ако ви се прииска да
се спрете, да избягате от безразсъд-
ното темпо на света, в който лице-
мерно те питат „Как си?“, но отго-
ворът не ги интересува

ОТИДЕТЕ В ГИБРАЛТАР 
В началото на ХХI в. топлото море

и яркото слънце са радост както за
маймуните, така и за туристите.
Тук фалшът не съществува, домаки-
ните, които имат приятна червено-
кафява козина, стройно тяло и ръст
около 80 см, са доверчиво откровени.
Ще ви погледнат с любопитство, не-
одобрение или възхищение, но винаги с
поглед, който казва „разбирам те“. 
Въпреки че макак магот е

ЗАСТРАШЕН ВИД 
аз съм оптимистка за неговото оце-
ляване. Независимо от другите си
черти човекът е хуманен бозайник.
Затова Военноморският флот на Ве-
ликобритания е взел под свое покро-
вителство добродушните и интели-
гентни маймуни. За военните благо-
получието на макака е от критична
важност – има поверие, че докато на
Гибралтар живеят маймуни, той ще
си остане британски.

Теодора СТАНКОВА
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„Серийни убийци“
Създаден по действителен слу-

чай, този мрачен и кървав три-

лър пресъздава живота на Рей 

Фернандес и Марта Бек, които 

в края на 40-те години извърш-

ват едни от най-ужасяващите 

и садистични убийства в аме-

риканската история. Предста-

вящ се за чаровен и романтичен

млад мъж, Рей (Джарет Лето)

подмамва чрез обяви самотни и 

уязвими жени и след това без-

препятствено изпразва банко-

вите им сметки. Това продължа-

ва, докато не попада на изкуси-

телката Марта (Салма Хайек). 

Двамата си пасват чудесно, а

престъпленията им стават все 

по-смразяващи и извратени. До-

като по следите на мрачните

любовници не поема детектив

Робинсън (Джон Траволта).

„Мръсни игри“
Едно семейство се бори за оце-

ляването си в този пълен с на-

прежение филм. Когато Джоана

и Пол Отис решават да се пре-

местят в нов град, за тях това

е едно ново начало. Двамата 

обаче не успяват да се справят 

и с работата, и с грижите за 

малкия си син. Затова Джоана

се заема да намери детегледач-

ка. Изборът є се спира на Чар-

ли, който изглежда перфектни-

ят кандидат. Поне до момента, 

в който той решава с цената 

на всичко да заеме мястото на

Пол. Когато осъзнават, че Чар-

ли не е този, за когото се пред-

ставя, тяхното семейство и

живот вече са в ръцете на пси-

хопат, чиято цел е да ги унищо-

жи. Дали ще успеят да се спра-

вят с него?

„Жертва 
на спасение“
Едва ли някой е очаквал, че Бен 

Афлек може да се справи толко-

ва добре от другата страна на 

камерата, и то в режисьорския

си дебют. Филмът му се зани-

мава с провокативни теми, кои-

то не са особено на почит в Хо-

ливуд. Едно 4-годишно момичен-

це изчезва безследно от дома си. 

Майка му е пропаднала наркоман-

ка, но нейната сестра и съпру-

гът є правят всичко възможно да

го открият. И тъй като полиция-

та не разполага с никакви улики, 

загрижените роднини търсят по-

мощта на частните детективи 

Патрик (в ролята е по-малкият

брат на Бен – Кейси) и Анджи. Те

попадат на следи, които ги от-

веждат до дълбоко закопани тай-

ни, зацапани с кръв и насилие. И 

така до изненадващия финал.

„Коприна“
Няма по-добър избор от Кийра

Найтли за една красива любовна 

история, простираща се меж-

ду два континента. В тази ек-

ранизация по бестселъра на Ал-

есандро Барико тя очаква своя

годеник, който ще трябва да се

пребори с поривите на сърцето 

си към друга жена. Любовта на 

Херве Жонку към прекрасната

му годеница Хелене e подложе-

на на изпитание. Той трябва да 

предприеме няколко опасни пъ-

тешествия в търсене на копри-

нени буби, които ще помогнат 

за оцеляването на града му. От

Япония Херве носи огромни бо-

гатства за родното си място,

но с всяко следващо пътуване

изкушението, което наложница-

та на местен воин му предлага,

става все по-голямо...

„Веднъж“ 
Има филми, които, въпреки че не

блестят с оригинален сюжет 

или големи актьори, успяват да 

ти влязат под кожата. Този е

точно такъв – поразява с роман-

тизма си и с химията между два-

мата актьори, които заслуже-

но получиха „Оскар“ за оригинал-

на песен. Той е дъблински кита-

рист и певец, който си изкарва 

прехраната, като поправя прахо-

смукачки в магазина на баща си

през деня и свири по улиците на 

Дъблин през нощта. Тя е чехки-

ня, която свири на пиано, когато

є се удаде възможност, и работи 

каквото є попадне, за да може 

да се грижи за майка си и дъще-

ря си. Срещата им е случайна,

свързва ги страстта им към му-

зиката, а тя може да се превър-

не в нещо истинско.

„Скафандърът 
и пеперудата“
Един уникален и различен филм за 

силата на човешкия дух, с безброй 

награди и номинации за „Оскар“.

Жан-Доминик Боби e замест-

ник главен редактор в списание 

Elle, който живее на пълни оборо-

ти. И така до деня, в който ста-

ва жертва на ужасна церебрална 

травма. Боби е неспособен на ка-

къвто и да е вид общуване – със-

тояние, известно в медицински-

те среди като „синдром на заклю-

чения“. Мозъчната му дейност и 

въображението му обаче са непо-

кътнати и докато лежи напълно 

неподвижен в болничното си легло, 

той се научава да общува с външ-

ния свят. С помощта на левия си 

клепач – единствената част от

тялото му, която може да упра-

влява – Боби създава поетичния и

трогателен разказ за живота си.

СпектърСпектърСпектър
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„Семейно родословие“
Една жена се опитва да спаси репутацията

и брака си в този драматичен роман. Дейна

Кларк е щастливо омъжена и заедно със съ-

пруга си Хю очаква раждането на първото им 

дете. Тяхната новородена дъщеричка обаче 

има... афро-американски черти. Семейството

на Хю принадлежи към стар аристократичен 

род и всички (дори и съпругът є) подозират

Дейна в извънбрачна връзка. Младата жена 

се впуска в търсене на истината. 

Оказва се, че в миналото на рода на Хю стра-

хът и предразсъдъците са потулили семейни 

тайни, които никой не желае да си спомни.

„Специалист 
по злополуките“
Смразяващ трилър в традициите на Арчър и 

Гришам. Самюъл Карвър е специалист по ло-

шите неща, които се случват на още по-лоши 

хора. Той работи на свободна практика за по-

тайна група и дори не знае истинската само-

личност на хората, които го наемат. Обаче

сега Карвър иска да напусне. Дошло му е до

гуша от смърт. 

И тогава го изпращат да изпълни една по-

следна „мокра“ поръчка, планирана съвсем на-

бързо. Мишената е високопоставен теро-

рист. Трябва да го свитне чрез автомобилна 

катастрофа в един от многото парижки под-

лези. Но истината е съвсем друга...

„Последната гара“
Джей Парини е преподавател по английски

език, пише поезия и е автор на няколко ро-

мана. Освен това е написал биографиите

на Джон Стайнбек, Робърт Фрост и Уилям 

Фокнър. Той ни представя последната година 

от живота на Лев Толстой. Годината е 1910. 

„Война и мир“ и „Анна Каренина“ са направили 

името на Толстой световноизвестно. Един-

ственото, което му липсва, е покой. Но той 

изглежда невъзможен. Какви са хората око-

ло него – любящи близки и последователи или 

лешояди? Интригуващ роман, по който в мо-

мента се снима филм с Кристофър Плъмър и

Хелън Мирън.

„Истории от „Ист Хай“
Героите от „Училищен мюзикъл“ отново са във 

вихъра на тази история. Всички в гимназия 

„Ист Хай“ се вълнуват от предстоящия кон-

курс „Битката на вокалите“. Трой и приятели-

те му от баскетболния тим много ентусиа-

зирано се заемат да сбъднат мечтата си да 

свирят рок. Шарпей пък сформира собствена 

група, но само за момичета. И докато те се

подготвят за звездния си миг, Габриела и Ра-

йън остават извън светлините на прожекто-

рите. Габриела не спира да си задава въпроса,

защо Трой не желае да пее отново с нея въ-

преки суперуспешното им участие в училищ-

ния мюзикъл.

„Модата е жестока“
Забавна и с чувство за хумор за модата и 

модните тенденции и пристрастия – така-

ва е тази книга на Сюзан Грийн. Изгаряте ли 

от желание да сте в крак с модата? А зна-

ете ли, че модните ви увлечения могат да 

ви донесат пришки и строшени ребра? Сю-

зан Грийн представя интересна хронология на 

жертвите на модните мании през вековете.

От нея ще научите защо крал Джордж е но-

сел корсет, какви опасности дебнат жените,

които искат да притежават по-голям бюст,

и възможно ли е да се задушите в собстве-

ния си шал.

„Моята автобиография“
Той е един от гениите на прохождащото сед-

мо изкуство, чиято непосредственост и чув-

ство за хумор си остават ненадминати и до 

днес. Вълшебната приказка на Чарлз Спенсър

Чаплин започва в Лондон сред унизителна бед-

ност. Когато 21-годишен се озовава в Аме-

рика, той постига големия си успех с обра-

за на Скитника. В тази книга Чаплин си спом-

ня своя артистичен живот. Той разказва и за 

браковете си, политическите нападки, кои-

то го карат да напусне Съединените щати, и 

идилията с последната си съпруга Уна и тех-

ните осем деца.

„Призраците са 
около нас“
Свръхестественото може да бъде не само 

страшно, но и доста забавно. Доказва го

тази книга, от която ще научите интерес-

ни подробности за тайните на призраците, 

за доказателствата за съществуването на 

извънземни и за мистериозните способности 

на човешкия ум. Мередит Костейн разказва 

за нещата, които науката не може да обясни.

Например случвало ли ви се е да четат мисли-

те ви, възможна ли е телепортацията, има ли 

хора, които са наблюдавали собственото си

погребение.

„Книга 
на илюзиите“
Поредният шедьовър с изненадващи обрати

на Пол Остър. Дейвид Зимър се удавя в море 

от алкохол, след като изгубва семейството

си в самолетна катастрофа. От болезнена-

та апатия го изважда кратко филмче с неиз-

вестния за него комик от ерата на нямото 

кино Хектор Ман. Ман е мистериозен особ-

няк, изчезнал от години. Вманиачен да разбе-

ре истината за него, Зимър започва да издир-

ва всичко за Хектор и един ден той получава

писмо от неговата съпруга, която го кани да

посети отдавна смятания за мъртъв комик.

Страниците подготви Страниците подготви Ивайло Ивайло ТОДОРОВТОДОРОВ р ( )Бела, брой 7 (125), 2008 101



Нови приключения 
и герои в Нарния
Най-очакваният от децата филм

това лято безспорно е „Хрониките

на Нарния: Принц Каспиан“. Продъл-

жението на историята на К. С. Луис 

ни среща с порасналите Питър, 

Сюзън, Едмънд и Люси, които отно-

во се завръщат в приказната стра-

на Нарния. Четирите деца ще се 

сблъскат със силите на злото и ще 

помогнат на законния наследник на

кралството принц Каспиан да се 

възкачи на трона. 

Освен актьорския квартет от пър-

вия филм в „Принц Каспиан“ изгрява

звездата на 26-годишния Бен Барнс.

След прослушване на хиляди млади 

актьори на три континента именно 

той получава шанса да изиграе Ка-

спиан. Ще го видим и в следващия 

филм от поредицата „Плаването на 

„Разсъмване“, подготовката за кой-

то вече започна. Въпреки малката

му роля в друг приказен филм („Звез-

ден прах“) Барнс е практически не-

познат за широката публика. Един-

ствените му по-сериозни участия

са на театрална сцена в лондонския 

West End. Все пак той е добре за-

познат с книгите на К. С. Луис. „На-

мерих книгата „Принц Каспиан“ в 

библиотеката си вкъщи – разказва

младата звезда. – Тя е издание от 

1991 г., което означава, че съм бил 

8-годишен, когато ми е попаднала в 

ръцете за първи път. Спомням си, че 

баща ми я четеше и си преправяше

гласа за всеки от героите. Когато

години по-късно ме приеха в универ-

ситета, една от специалностите 

ми беше детска литература, така

че съм много запознат с книгите.“

По-сложното за Барнс идва след

това, защото му се налага да язди 

и да се бие с меч. „По време на едно 

от прослушванията ме питаха дали 

имам опит с язденето и аз просто

отговарях: „А, справям се.“ Всъщ-

ност съм яздил кон само веднъж 

като дете и ми се наложи да започ-

на отначало с уроците по езда. Ус-

воих и битките с меч и сега опреде-

лено мога да кажа, че вече съм ис-

тински ездач и боец.“

Лени Кравиц 
ще разтърси София
Обикновено големите музикални 

звезди ни заобикалят, когато започ-

ват своите турнета, но изпълните-

лят на Are You Gonna Go My Way щеy

зарадва родните фенове. Лени Кра-

виц вече започна европейското си 

турне Love Revolution Tour 2008. Той

ще развява знамето на любовната 

революция от сцените на най-голе-

мите рокфестивали на Стария кон-

тинент. Легендарният изпълнител 

ще посети за първи път и нашата

страна по покана на „Жокер медия“. 

Той обещава да направи уникално шоу

на 27 юли на стадион „Академик“.

Носител на четири награди Grammy, 

покорил всякакви световни музикал-

ни класации, както и сърцата на 

диви като Ванеса Паради, Никол Кид-

ман и дори Мадона, Лени Кравиц от-

давна е един от символите на ка-

чествения рок. Но той минава и за 

един от най-елегантните мъже в

света. Кравиц ще пристигне у нас, 

облечен в удобни тоалети на Gucci, 

измайсторени специално за него от

топдизайнерката на марката Frida

Giannini. Звездата, известна със 

своя перфекционизъм във всяко от-

ношение, винаги се отнася със спе-

циално внимание към детайлите не 

само в музиката, която прави, но

и в дрехите и всичко, което носи и 

го заобикаля. Без съмнение Лени ще

стъпи на родна земя, носейки люби-

мите си слънчеви очила – аксесоар,

с който никога не се разделя. От не-

говия екип споделят, че той е под-

готвил за турнето си двадесет при-

лепнали панталона, удобни кожени

якета и жакети и колани с голяма 

тока в стила на 60-те и 70-те. Ро-

кизпълнителят пристига в България,

за да представи най-новия си албум

It’s Time For A Love Revolution. Разбира

се, ще чуем и всички хитове, доне-

сли му световна слава. С
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бела къща

МЕБЕЛИТЕ ЗА ГРАДИНАТА
Дали да са от пластмаса,
дърво, ратан или метал

ВЕРТИКАЛНА ГРАНИЦА
Перголата е градинска конструк-
ция, родственик на беседката. Но
кои растения са подходящи за та-
кова вертикално озеленяване?!

ИНФОРМИРАН ИЗБОР НА ХЛАДИЛНИК
Най-важната информация, на която
да стъпите, когато се колебаете кой
точно модел да транспортирате от
магазина до вкъщи

ЛЕКОТА И ЗЕЛЕНЧУЦИ
Предлагаме ви няколко леки
като изпълнение и като калории 
ястия, подходящи за жегите. 
Залагаме на зеленчуците.

СЪВЕТИ ЗА ВАШАТА ВАНА
Как да си направите SPA вкъщи,
що е то хромотерапия и как да 
изберете качествени санитарни
съоръжения за около ваната

ЕМПАНАДА ПО 
КРЕОЛСКИ 
сготви за вас 
аржентинецът
Хуан Пабло Наполи
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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

Съвети за вашата вана
SPA В СОБСТВЕНАТА ВИ БАНЯ

Ако обичате да взимате вана преди сън, водата ви помага да разтоварите натрупалия се през деня стрес и ви дейст-
ва успокояващо, тогава никой и нищо не трябва да ви смущава и да ви отвлича от почивката. 
Съществува цяла система за хидромасаж, в която се съчетават масаж, аромотерапия и хромотерапия. В зависимост от
нуждите и настроението си можете да изберете вида на масажа, аромата, който ще ви избави от стреса, и цвета на вода-
та. Вашата вана трябва да е снабдена с оборудване за автоматичен контрол на нивото на водата, за да се отпуснете напъл-
но. Голямо преимущество е и автоматичната система за изсушаване и дезинфекция на ваната след всяко нейно използване.

аимодействие на цвета и светлинатаСиСи ата Системата на взаимодействие на цвета и светлината успокоява и отпуска, а хилядите мехурчета поч-

жират тялото и отнемат напрежението от мускулите.тииттити безбезбеззшумшушумшумнооно но массмасмм сажажажажаж

Абсолютно нищо не трябва да нарушава царството на покоя и хармонията. За това

могат да допринесат мебели от естествено дърво в спокойни и хармонични отте-мебели от естествено дърво в спокойни и хармонични отте-
ъцнъци, както и , уютно, разсеяно осветление. Подходящи са и широките огледала, кои-

то увеличават пппппросросроср трааатранстнстнствотвотвото ио и изз иизпълпълватват уттт уту ринринринитеитеите ии и вечвечвечерерите т с прияияттен комфорт.

ХРОМОТЕРАПИЯТА 

разчита на въздействието на 
цветовете върху психическото 
състояние на човека. Цветове-
те могат и да лекуват – язва, 
неврологични проблеми, безсъние. 
Хромотерапията действа най-
добре в съчетание с хидрома-
саж. Водата интензивира въз-
действието на светлинния по-
ток върху човешкия органи-
зъм. Затова производителите 
на вани постоянно усъвършен-
стват продуктите си, съобра-
зявайки се с различните мето-
ди на релакс.

Чугунената вана в ретростил не е

само предмет на разкош. Водата в нея из-

стива много по-бавно.

В търсене на 
съвършенство

Когато избирате ваната, 

помнете, че в нея трябва 

да ви е широко. Ако обича-

те балончетата, тогава ви 

е нужна вана с хидромасаж
(джакузи), която ще облекчи

мускулното напрежение и ще 

ви успокои. Тези вани вече не

са рядкост и можете да из-

бирате сред различни моде-

ли на сравнително достъпни

цени. За постигане на абсо-

лютния релакс ще ви помог-

не хидромасажната вана с
хромотерапия, която въз-

действа благотворно на чо-

вешкия организъм чрез вза-

имодействието на светли-

на и цвят. Инсталирайте

музикална уредба в банята, 

за да се наслаждавате и на

приятна музика, докато си 

почивате. Монтирайте и

подово отопление, за да не 

ви е студено през зимата,

когато влизате или излиза-

те от ваната. Препоръчи-

телно е да декорирате по-

мещението, в което ще раз-

положите ваната, с големи 
фаянсови плочки в пастел-
ни цветове.

ин т е р и о р
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Изберете мебели с широки хоризон-мебели с широки хоризон-
тални повърхности с гладко покритиетални повърхности с гладко покритие. ..

Вместимостта на шкафове с такива поо-о-о

върхности е голяма и в тях можете да

разположите много вещи.

Просторната вана с овална ППППП

орма може да бъде ффофоофофофофо частиччастично 
ли напълно вграденаълно вграденаили напълно вградена. Дизайнът.

обезпечава максимално лесно-є єєєєєє

о и безопасно излизане от вана-тоттотото

а. За да имате всичко необхо-тат

имо подръка, можете да сложи-ди

е в близост до ванататеее дърве-дърве-
и лакирани плотове и поставкини лакирани плотове и поставки
а хаза хавлии..

зберете санитарна техника, грижата за коя-ИИ

о няма да изисква от вас прекалено много уси-то

я. лиялия Окачените моделиОкачените модели не се мият много лесно, 

 пък оптически заемат по-малко място, откол-ннонно

то моделите, които се инсталират на пода. За коткот

мействата с малки деца ще подхождат повече сесесе

оделите с по-ниски седалки (на височина 43 сммоделите с по-ниски седалки (на височина 43 см
т подаот пода). Ако държите на икономията на вода, се

рете на моделите спспсппспспспспс с двоен пускателен бутондвоен пускателен бутон
за 3 и за 6 лз 3(за 3 и за 6 л).

С мивката, модел двойна раковинамивката, модел двойна раковина сутрин няма да 

губите скъпоценни минути в изчакване. Двама души 

едновременно спокойно могат да правят сутрешния си

тоалет на нея. Близо под мивката, отново за да спес-

тите място, а и за удобство, можете да разположитеите

поставки за хавлиипоставки за хавлии..

При наличието на такъв -смеси-
лтел детето ви няма да се опари, 

ако случайно пуснe само топлата

вода. Моделът е снабден с ограни-

чител за температурата, както и

с удобен керамичен диск, който поз-

волява да пускате водата със за-

въртането на дръжката само на 

четвърт оборот.

В търсене на 
компромис

 Избирайте компактни и функци-
онални мебели. Когато разпредели-

те в тях многобройните козметич-

ни принадлежности, ще видите кол-

ко ще се разшири помещението ви.

Плочките във ваната трябва да 

могат да се измиват бързо и лес-

но. Избягвайте тези с релефни по-

върхност, както и фугите. Не ку-

пувайте стъклени мивки. Тях много

по-често трябва да почиствате.

 Отдайте предпочитание на ка-
чествените и удобни санитарни
съоръжения. Класиката никога не 

излиза от мода, а белият цвят под-

хожда на всеки интериор.

 Добро решение за тези, които се

изнервят, когато чакат другите

членове на семейството да напра-

вят своя утринен тоалет, е отдел-
ната душ-кабина. Независимо дали

е ъглова или квадратна, тя няма да

заеме много място в помещението. 

 Ваната не бива да е прекалено 

дълбока и е хубаво да бъде снабде-

на със странични дръжки, ако в

семейството ви има деца.

ЗА ЦЯЛОТО СЕМЕЙСТВО
Ако банята се използва от голямо семейство, то трябва да я направите удобна, функционална и уютна. Семейства-

та, които имат малки деца, следва да се съобразяват и с безопасността.
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ПЛАСТМАСА

Най-достъпни са пластмасовите гра-
дински мебели. Евтини и леки, те се
поддържат лесно, тоест не изискват
специални грижи. Недостатъкът им е,
че понякога не са много удобни и ос-
вен това не изглеждат много изящно,
като дървените например. Алтерна-
тива на пластмасовите маси и сто-
лове са плетените мебели (от син-
тетични материали). Те притежават
всички достойнства на пластмасови-
те плюс това, че изглеждат много
по-ефектно.

МЕТАЛ  
Металните градински мебели ще ви

служат дълго. Когато ги избирате в
магазина, обърнете внимание дали ме-
талът е обработен със специално по-
критие срещу ръжда. Огледайте ги
внимателно и за кривини, драскотини
и пукнатини. Ако по време на експло-
атация те дефектират, веднага обра-
ботете мястото с шкурка и нанесе-
те покривен защитен лак или специ-
ална боя за метал.
За радост на потребителите напо-

следък се появиха градински комплекти,
произведени от специална алуминиева
сплав, които се поддържат много по-
лесно от металните и не ръждясват.
А освен това са и по-евтини.

РАТАН 
С голяма популярност се ползват и 

градинските мебели от ратан. Те не 
се повлияват нито от студ, нито 
от рязката смяна на температурите. 
Освен това ратанът не отстъпва по 
надеждност на най-издръжливите ма-
териали и не се „бои“ от влага. За-
това смело можете да го разположи-
те под открито небе и дори в сау-
ната. Когато седите в ратаново кре-
сло, ще усетите как то леко се огъва 
и „следва“ извивките на вашето тяло. 
Тази мебел можете да използвате без-
проблемно в продължение на няколко 
години. След това най-вероятно ще 
се наложи леко да я „реставрирате“ с 
помощта на лак за мебели.

ДЪРВО 
ТИКОВО ДЪРВО 

Екзотичен вид дървесина, добивана в
южните области на планетата, къде-
то почти всички мебели са изработе-
ни от тик. Дървесината е плътна, на-
деждна и твърда. Има златисто ка-
фяв цвят и изразителна текстура. Ти-
кът практически е идеалният матери-
ал за производството на градински и
на всякакви други мебели. Благодарение
на „маслената“ структура на дървото
тези мебели могат да стоят на от-
крито при всякакви климатични усло-
вия 24 часа в денонощието, без това
да се отрази на представителния им
вид. Основният недостатък на тозиози
материал е, че не се добива по наши-ши-

Мебелите за градинатаМебелите за градината
ДНЕС ИЗБОРЪТ НА ГРАДИНСКИ МЕБЕЛИ ДНЕС ИЗБОРЪТ НА ГРАДИНСКИ МЕБЕЛИ

ЕЕ ТОЛКОВА РАЗНООБРАЗЕН, 
ЧЕ МОЖЕ ДА УДОВЛЕТВОРИ 
И НАЙ-ПРЕТЕНЦИОЗНИТЕ ВКУСОВЕ.И НАЙ-ПРЕТЕНЦИОЗНИТЕ ВКУСОВЕ.
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AEG-Electrolux представи 

най-тихата кухня, 

създавана някога
В края на миналата година AEG-

Electrolux, световен лидер в произ-
водството на домакински електро-
уреди, представи у нас първите 
два уреда – пералня и сушилня от 
най-новата си продуктова линия 
Silent Kitchen (Тиха кухня). В края
на май компанията разкри пълна-
та гама тихи уреди за вгражда-
не, които вече се предлагат и на 
българския пазар. Гамата включва
уреди от висок клас, както за го-
леми, така и за по-малки кухнен-
ски пространства: фурни, плото-

абсорбатори, кафе машини, ми-
кровълнови фурни, съдомиялни ма-
шини, перални, сушилни и хладил-
ни уреди. 
Характерното за тях е, че те са 
създадени с изключителна прециз-
ност и внимание към всеки де-
тайл на базата на най-модерните
технологии и дизайн в тази об-
ласт. Самият производител ги оп-
исва като перфектни във функ-
ция и форма. 
Уреди от Silent Kitchen вече са но-
сители на редица награди за ди-
зайн от Red dot design и iF – F

product design awards. 
Продуктовата линия на AEG-

Electrolux е следствие на мащаб-

но проучване, което компанията
е провела в Европа, за влиянието
на  шума вкъщи. Основният из-
вод, който се налага от докла-
да, е, че европейските потреби-
тели желаят по-тихи електроу-
реди и съжаляват, че не са взели 
под по-голямо внимание проблема
с шума, когато са купували съот-
ветния продукт. 
Освен че са тихи, уредите от
новата гама AEG-Electrolux са съз-
дадени така, че да бъдат и еко-
съобразни. Electrolux Group винаги 
е имала ангажимент към намаля-
ване потреблението на електро-
енергия, вода и почистващи пре-
парати за домакински уреди, по-

магайки не само за опазването 
на околната среда, но и за спес-
тяване на средства на потреби-
телите.

р
AEG El t lG E в

ве, а

Шарени новиниар н н нарарр

те географски ширини. Ратановите ме-те
бели се внасят у нас от Индонезия, бел
Бали и други екзотични страни, което 
не може да не се отрази на цената им. 
Освен това не можете да разчитате 
на производство на ратанови мебели 
по поръчка (с нестандартна конструк-
ция и размери по поръчка).

ДЪБ 

Чудесна алтернатива на тиковото 
дърво за изработване на градински ме-
бели. Този традиционен у нас мате-
риал съвсем малко отстъпва на тика 
по влагоустойчивост. Но значително 
го превъзхожда по надеждност. Дъбът 
освен заради неговата издръжливост е 
предпочитан материал и заради благо-
родния вид на фурнира. При правилна 
експлоатация може да служи дълго на 
стопаните си. 1–2 пъти в годината 
натривайте мебелите с маз за дърве-
сина, като предварително ги почисти-
те с вода и мек сапун.

ЯСЕН 

По издръжливост той превъзхожда 
дъба. В полза на ясена можем да кажем 
и че той има неповторим, характерен 
рисунък на дървесните нишки. Негова-
та достъпност го прави предпочитан 
материал за изработване на мебели по 
поръчка. При покупка на дървени гра-
дински мебели обърнете внимание дали 
повърхността им е добре шлифована и 
дали няма чворове (природни дефекти 
в дървесината).
Металните орнаменти на мебелите 

трябва да са от неръждаема стомана, 
а дървото предварително трябва да е 
обработено с антисептични препара-
ти (най-вече против дървояди). 

Възглавнички и тенти
Като избирате сенници и възглавни-

ци за градинския екстериор, се убеде-

те, че материята, от която са изра-

ботени, е обработена за влагоустой-

чивост, а цветовете са издръжливи на 

пряка слънчева светлина. При замърся-

ване изтрийте петното с влажна кър-

па. При по-упорито замърсяване опитай-

те с гъба, напоена с препарат с избел-

ващи свойства.

Азбука 
на избора 
 Градинската мебел,

която ще остане на
открито през цяла-
та година, трябва да
бъде изработена от
устойчив материал. 
 Столовете трябва

да са удобни, с ши-
роки подлакътници и
удобен наклон на об-
легалката.
 Сгъваемите градин-

ски мебели са лесно
преносими и позволя-
ват да се пести мяс-
то.
 Тежките шезлон-

ги трябва да бъдат
на колелца, така че
и сам човек да може
да се справи с прена-
сянето им от едно
място на друго.
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А ако леглото/спалнята 
е много голямо/а 

то свободно пространство в спалнята почти не остава.
За да ни улеснят в тази трудна задача и да освободят
пространство за въображението ни, на помощ идват спе-
циалистите от мебелна компания „АРОН“.

Първата ни задача при обзавеждането на помещени-
ето е да помислим какво легло предпочитаме (в по-

вечето случаи всеки иска да е т.нар. двойно или с раз-
мери 160/200 см или 180/200 см) и от какъв гардероб има-
ме нужда.

Ако поставите леглото до вътрешна стена, ще разчи-
тате на повече светлина и по-добър поглед върху са-

мото помещение.
На пазара се предлагат гардероби с различни размери
– от двукрилни до 5- и 6-крилни. При избора на гарде-

роб се съобразете с мястото, с което разполагате. Пос-б
тарайте се така да подредите мебелите, че да създават
усещане за повече простор. 

Освен двата елемента – легло и гардероб – в стая-
та е почти задължително да има и нощни шкафче-

та, скрин и столове. Пазарът предлага изключително голя-
мо разнообразие от стилове, цветове и материали при из-
бора на тези мебели.
След наша разходка по мебелните магазини ние решихме

да ви преложим

няколко изключителни модела 
мебели за спални помещения, които можете да намерите
само в магазините „АРОН“.

Спалня FIRENZE е в цвят антична череша с модули,
изработени от масивно дърво – елша, и фурнировани

ПДЧ и МДФ с фурнир череша. Извитите дръжки, масив-
ните крачета и античните фризове на тази спалня създа-
ват усещане за великолепие, уют и комфорт. Спалнята е
част от модулна система FIRENZE, с която можете да
обзаведете и други помещения на вашето жилище.

Спалня NEL e в цвят елша, с огледална врата на гар-ар-
дероба в стил ретро. Тази спалня е подходяща за об-об-

Спалня за 
върховни моменти
От всички помещения в дома спалнята е най-съкровената стая. Чрез обзавеждането є обаче
е добре да я превърнем в нещо повече от място за отмора. Тя трябва да ни вдъхновява да
осъществяваме мечтите си. За съжаление пространството в спалнята дава по-малка свобода при
аранжиране, отколкото пространствата на останалите стаи в дома ни, тъй като по-голямата
част от него е заета от задължителните за помещението елементи.

www.mebeliaron.com

FIRENZE
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завеждане на малки спални помещения, в които няма дос-зав
татъчно пространство за поставянето на по-голям от та
трикрилен гардероб. Огледалото в средата на гардероба 
ще придаде простор на стаята, а чекмеджетата на скри-
на ще скрият вашите малки интимни тайни.

Ако не ви достига светлината в стаята, спалня 

MALENA в светлия цвят зебрано е точно за вас. Ви-
зията є е много модерна благодарение на правите и изчис-
тени форми. Тази спалня е семпла, елегантна и в същото 
време практична и удобна. Само сега при закупуването є 

получавате подарък – матрак Sunrise–Samos Aloe Vera 160/ 

200 см на стойност 515 лв. 
В шоурума на „АРОН“ специалистите ни обясниха, че 

само матраците Sunrise са със свалящи се и перящи се ка-
лъфи, което гарантира чист, спокоен и комфортен сън.

Едно от най-новите предложения на мебелна компа-
ния „АРОН“ е спалня EMU в цвят маслина и венге. 

Правите и изчистени форми, „облечени“ в най-модерния за
момента цвят – маслина, придават на обзавеждането на
спалнята ви романтичния вкус на Средиземноморие.
Разбира се, можете да посетите магазините на мебелна

компания „АРОН“ в цялата страна и да изберете от голя-
мото разнообразие от стилове, цветове, материали и цени,
а можете и да посетите сайта им www.mebeliaron.com, за
да сте подготвени за избора.
Цветовете и аксесоарите влияят на нашето настроение

и хармонията на духа ни. Затова ви предложихме няколко
варианта на обзавеждане в различни цветови гами. А из-
бора на аксесоари оставяме на вас и вашите индивидуал-
ни предпочитания.

И не забравяйте – в спалнята всеки изживява своите стра-тра

хотни моменти, а „Мебели АРОН“ ни помагат те да бъдатт не-

забравими!

телефон 0700 10 222
(на цената на един градски разговор)

МАГАЗИНИ – София, ж.к. „Младост“ 3, м-н „Нова 

Деница“ (сутерен); ж.к. „Люлин“ 7 (до метростан-

ция „Западен парк“); Русе, м-н „Русе“; Сливен, 
ж.к. „Младост“, бул. „Чавдар“; Шумен, ж.к. „Тра-

кия“, ул. „Странджa“; Хасково, м-н „Нова Деница“;

Ямбол, кв. „Хале“, ул. „Милин камък“ 45, м-н „Сара“,

ет. 2; Бургас, кв. „Меден рудник“, РУМ „Резвая“,

ет. 2; Враца, ж.к. „Дъбника“, ТК „РУМ“, ет. 2; Плов-
див, ж.к. „Тракия“, РУМ „Тракия“, ет. 2; Стара Заго-
ра, кв. „Железник“, м-н „Нова Деница“, ет. 2; Вар-
на, „Аква център“ (срещу Метро); Благоевград, 
ул. „Петър Зографски“ 6; Габрово, кв. „Бойката“,

м-н „Нова Деница“ (на изхода за В. Търново); Велико
Търново, ул. „Д. Благоев“ 40 (до сп. „Качица“); Ка-
занлък, ул. „Г. Бенковски“ 10; Банско ул. „Цар Симе-

он“ 80 (под стадиона)

MALENA 

ZEBRANO

EMU

NEL
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П
ерголата е градинска 
конструкция, родстве-
ник на беседката, чия-
то традиция се свърз-

ва с древен Египет и Рене-
сансова Европа. Тя е често 
използван елемент в ланд-
шафтния дизайн и прида-
ва елегантен вид на всяка 
градина. Покрита с увив-
ни и пълзящи растения, тя 
е място за отдих и све-
жест през летните месе-
ци. Може да е изградена са-
мостоятелно, за да защити 
градинска пътека или друга 
част от градината от па-
рещото слънце, или да е за-
лепена за къщата и да оси-
гурява сянка за откритата 
тераса.
Най-често перголата е 

конструирана от дърво или 
метал, но винаги има уни-
кална форма и се слива хар-
монично с почти всички 
стилове градини. Основна-
та є роля е да бъде опора 
за увивни и пълзящи расте-
ния, но може да бъде аран-
жирана и с цветя в сандъ-
чета, висящи кошници, де-
коративни дървени прозорци 
или куполи.
Подходящите за такова 

вертикално озеленяване рас-
тения са многобройни.

КЛЕМАТИС АРМАНДИ 
(CLEMATIS ARMANDII)
Неслучайно наричат клема-

тиса „кралица на пълзящите
растения“. С подходящи гри-
жи и малко повече търпение
той се отблагодарява с мно-
гобройни стъбла и изобилие
от малки бели цветове.

Clematis armandii е екзо-
тично, енергично растя-
що растение, което цъф-
ти с уханни бели цвето-
ве от март до май. Тъм-
нозелените лъщящи листа
са триделни и представля-
ват ефектна покривка за
огради и беседки през ця-
лата година. Този вид кле-
матис има нужда от много
слънце, но се развива добре
и на полусянка. Добре е мяс-
тото да е закътано, далече

от въздушни течения. Рас-
тението понася добре засу-
шаване, но е препоръчител-
но да се полива редовно и
умерено. Почвата му обаче
не бива да подгизва.
Веднъж засаден, клемати-

сът не обича да бъде мес-
тен. Най-подходящият мо-
мент за засаждането му е
пролетта. Размножава се
чрез резници, взети в нача-
лото на лятото. Една от
най-важните задачи при от-
глеждането на растението
е неговото подрязване.

ПАСИФЛОРА КАЕРУЛЕЯ 
(PASSIFLORA CAERULEA)
е мистериозно цвете с ек-
зотични сини цветове от
тропическите джунгли на
Южна Америка. Уникална
е конструкцията на цвет-
ната му корона. Тичинките
са разположени в стълбче
над фините венчелистче-
та. Плодът на растението
е ядлив. 
Пасифлората обича висо-

ките температури и добре
дрениращи се богати почви.
Най-доброто за нея е закъ-
тано място в градината,
на слънце или полусянка.
Растението изисква обога-
тена с органичен тор поч-
ва. Преполиването може да
го убие. Обилното наторя-
ване пък предпазва корени-
те на пасифлората през зи-
мата. Почти задължител-
но е подхранването с на-
ситен тор два пъти в ме-
сеца. Като енергично пъл-
зящо цвете пасифлората
се нуждае от стабилна ре-
шетка (рамка), по която
да се катери. Приблизител-
но година є е нужна, за да
цъфне. Най-успешно е раз-
множаването чрез резнициици
през есента.

ВЕРТИКАЛНА ГРАНИЦА
г р а д и н а
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КИТАЙСКА ГЛИЦИНИЯ 
(WISTER IA SINENSIS)
Родина на това пищно 

дърво са Китай и Япония. 
Стъблата му достигат 
дължина 10 метра. Цъфти 
през май и юни с кичести 
гроздове в бяло или лилаво, 
достигащи 30 см дължина. 
Растението се развива най-
добре на слънце или полусян-
ка. Изисква богата, добре 
отцеждаща се почва. Из-
държа както високи темпе-
ратури през лятото, така 
и застудявания и засушава-

не. Полива се умерено до
края на лятото. Не понася
преполиване. Подхранва се в
периода на цъфтеж веднъж
в седмицата. 

ПЪЛЗЯЩА ХОРТЕНЗИЯ 
(HYDRANGEA PETIOLARIS)
Пълзящата хортензия цъф-

ти пищно с бели цветове в
края на лятото и начало-
то на есента. Тя е една
от най-подходящите пълзя-
щи растения за озеленява-
не на каменни стени, огра-
ди и перголи. Възрастните
растения достигат висо-

чина 15–20 м. Растението
е изключително адаптив-
но по отношение на почва
и влага. Най-доброто мяс-
то за пълзящата хортен-
зия е на слънце или полу-
сянка. Тя цъфти в начало-
то на лятото в бяло. Ин-

тересна характеристика на
растението е, че листата
му пожълтяват през есен-
та. Червеникаво-кафявата
кора на стъблата е атрак-
тивна през зимата. Захваща
се сравнително бавно, следслед
което следва буен расттеж.

ППППППасПППасПасПасПасПасПас фффффффффифлифлифлифлораораораора ккккккккка какаеруеруеруер леялеялеяея 
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ККитКитКит ййайсккка глициния
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Пералнята Moon 
спечели престижната американска
награда за отлични постижения в 
дизайна Excellence in Design Award
Американското технологично
списание Appliance Design присъди 
златния приз Отличие в дизай-

на (Excellence in Design Award) на
пералнята Indesit Moon за нова-

торски дизайн и предложение за 

телигентни решения за дома. 
Това е 21-вото издание на го-
дишните награди, които се при-
съждат за творчески, оригинални
и авангардни технологични реше-
ния и функционалност при чер-
на и бяла техника, малки до-
макински уреди, офис оборудва-
не, медицинско оборудване и ком-
пютри. Пералнята Moon получи
максималните точки в катего-

рия „Големи електроуреди“. Сил-
ната индивидуалност на Moon е 
спечелила вече редица други на-
гради, между които „Янус“ (Ja-„„
nus de l’Industrie) във Франция
и „Най-добрият кухненски про-
дукт на годината“ в Обединено-
то кралство. Компанията „Ин-
дезит“ инвестира всяка година в
проучвания и обновява поне 50% 
от продуктите си.

Шарени новиниар н н нарарр
П M
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НАЙ-ВАЖНОТО

1.Не бива да го инста-лирате до печката или 
в близост до източник на 
топлина. Около уреда тряб-
ва да има достатъчно прос-
транство, за да циркулира 
въздухът добре. 

2.Хладилникът трябва 
да може да влезе през 

вратата ви! Това се отнася 
най-вече за моделите Side by 

Side (виж таблицата).

3.От кухненските уреди хладилникът изразходва 
най-много енергия. По-ико-
номични са тези с клас на 
потребление А, а още по-
добре – с А+.

4.Спрете се на модел 
с възможност за пре-

местване на вратата (т. 
е. с възможност за промяна 
на посоката є на отваря-
не). Това може да се окаже 
единствено възможния вари-
ант за нормално използване 
на хладилника в случай на 
разместване на мебелите в 
кухнята.

5.Колкото по-качестве-
на е топлоизолацията 

на уреда, толкова по-дълго 
ще можете да съхранявате 
продуктите при изключено 
захранване. При това та-
кива модели са и по-иконо-
мични.

6.Осветлението в хла-
дилника трябва да е 

достатъчно ярко. За цел-
та лампите трябва да са 
по-близо до вратата. Ако 
са по-близо до задната сте-
на, те ще осветяват поч-
ти само задната стена.

7.Някои хладилници са 
снабдени с дръжки за по-

лесно отваряне, които обез-
печават удобство при отва-
ряне на вратата на хладил-
ника, дори и двете ви ръце
да са заети с нещо (напри-
мер с тежка тенджера).

8.
Полиците в хладилни-
те е за предпочитане

да са изработени от зака-
лено стъкло и да има въз-
можност да се поставят в
жлебове, осигуряващи по-го-
ляма и по-малка височина,
за да можете да съхранява-
те и по-високи съдове.

ПОЛЕЗНИ 
ФУНКЦИИ 

1.Система No Frost (без

скреж) Осъществява се
принудителна циркулация на
въздуха, в резултат на ко-
ето скреж не се образува
нито в замразителната ка-
мера, нито по продукти-
те. Хладилникът няма нуж-
да от размразяване. Нався-
къде се поддържа равномер-
на температура.

2.Зона за съхраняване на
бързо развалящи се про-

дукти (нулева зона) Увелича-
ва срока за съхраняване на
бързо развалящи се проду-
кти няколко пъти. Знаете
ли, че макар и слабо, бакте-
риите се размножават при
постоянно поддържане на
температура 0 °С. В тази
зона е удобно да се съхраня-
ва месото, което не иска-
те да замразявате. При ня-
кои модели хладилници тази
зона е разделена на две час-
ти: влажна (за съхранение
на плодове и зеленчуци) и
суха (за съхранение на риба,
месни и млечни продукти).

3.Режим на суперзамра-
зяване/суперохлаждане

Суперзамразяването (в ка-
мерата) позволява бързо да
замразите голямо количе-
ство продукти до нужната
температура, без те да за-
губят от вкусовите си ка-
чества. Суперохлаждането
(в камерата) позволява зна-
чително да понижите тем-
пературата (до +2 °С), за
да се „справите“ с охлажда-
нето на току-що сложени в
хладилника продукти, които
могат да са с висока тем-
пература (особено ако навън
е жега). Режимът на суперо-
хлаждане позволява бързо да
охладите новите и да обез-
опасите вече сложените в
хладилника продукти. 

4.Звукови и светлинни
сигнали Към тях спа-

дат аварийната сигнализа-
ция при повишаване на тем-
пературата, сигналът за не-
затворена врата, сигналът
при неволно изключване на
захранването (случайно из-из-
мъкнат шнур например)..

ИНФОРМИРАН ИЗБОР НА

ХЛАДИЛНИК

ХЛАДИЛНИК ВИСОЧИНА ШИРИНА ДЪЛБОЧИНА ЗАМРАЗИТЕЛНА 
    КАМЕРА
Компактен 85–160 см 55 см 60 см отгоре

Стандартен 170–205 см 60 см 60 см отдолу

Не много висок, 
но широк 165–170 см 70–80 см 65 см отгоре

Side by Side 180 см до 100 см 60–80 см отстрани
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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.

11311311311311333113311313131131131111311311311113313



Ю
ли е месецът на Горещниците.
Народът го нарича още Или-
ински месец – заради чества-
нето на свети Илия, дълбо-

ко почитан както в миналото, така
и днес.

1 ЮЛИ – СВЕТИ ВРАЧ
Празникът е посветен на свети без-

сребърници Козма и Дамян. Двамата
братя благочестиви християни били
лечители и лекували всякакви болести
даром, без да взимат пари. Затова и
народът ги нарича безсребърници.
Традиционно на този ден празнуват

всички билкари, врачки, баячки и пра-
вилци (лечителите, които имат дарба-
та да наместват изкълчени или счупени
кости и да разблокират болки и схва-
щания по ставите и гръбначния стълб).
Правилците празнуват също и на Св.
Пантелеймон (също през този месец).
На 1 юли билкарите се събират и си

разпределят и понякога разменят бил-
ките, събрани от тях още на Еньовден
през юни, като ги сортират според

принципа, коя какви болести лекува.

5 ЮЛИ – 
ЛЕТНИ АТАНАСОВДЕН 

(ПРЕПОДОБНИ АТАНАСИЙ АТОНСКИ)
Този светец закриля жетварите. 

5 юли се отбелязва като начало на 
жътвата. В миналото са се правели 
курбани, хлябове, молебени и шествия, 
за да бъде плодородна жътвата и да 
има дъжд. 

8 ЮЛИ – 
СВ. ВМЧ. ПРОКОПИ ПЧЕЛАР
Този светец е покровител на пчели-

те. На тази дата в близкото мина-
ло всички, които имали кошери, праве-
ли обредни хлябове, които освещавали, 
намазвали с мед и разнасяли по ком-
шиите. Много рано на този ден сто-
паните събирали част от меда. Този 
мед също се освещавал и много при-
лежно се запазвал някъде и при нуж-
да се използвал само за лечение. Ме-
дът бил и предпазно средство против 

уроки – с него се намазвали челата на
младите булки и на децата.

15, 16 И 17 ЮЛИ – 
ГОРЕЩНИЦИ 

(ГЕРМАНОВЦИ, БЛЪСЪЦИ) 
Празнувало се в чест на огъня – една

от най-почитаните природни стихии
още от древността. Появата на огъ-
ня се свързва с неговото „слизане“ от
небето със светкавица и гръм. Затова
в някои краища на България дните се
наричат Блъсъци и Германовци.

Света Марина

Св. Марина, св. Илия, 
св. Пантелей
Св. Марина е владетелка на огъня. Св. Илия – на

гръмотевиците, а св. Пантелей – на наводнени-

ята. Затова, когато народът недоволствал от

управниците си, се молел на тези светци: „Уда-

ри гърма, гръмовник Илия,/удари огън, огнена Ма-

рино,/удари вода, воден Пантелее!“

Най-строго са се празнували първият и трети-

ят Горещник – никой не похващал никаква ра-

бота – нито на полето, нито вкъщи, – за да не

пострадат нивите от огън. Според едно пове-

рие на Третия горещник (на 17 юли) Огнена Ма-

рина подновявала огъня, дарявала домовете на

хората с нов, жив огън, който трябвало да се

пази до следващата година.

Вярвало се, че който се изкъпе през
Горещниците в топла вода, която из-
вира от земята (минерален извор), ще
бъде здрав през цялата година.

20 ЮЛИ – ИЛИНДЕН 
(СВ. ПРОРОК ИЛИЯ)

Това е много уважаван църковен праз-раз-

тр а д и ц и и

ÏÐÀÇÍÈÖÈÒÅ 
ÍÀ ÞËÈ Äà ñè ïðèïîìíèì êàê â ìèíàëîòî

ñà ïî÷èòàëè òðàäèöèÿòà è êàêâî 

îò íåÿ å îöåëÿëî äî íàøè äíè.

Св. Илия Св. безсребърници Козма и Дамян
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ник в чест на св. пророк Илия. На-ник
родът вярвал, че този светия държирод
под властта си гръмотевицата и за-
това го наричал още Гърмодолец, Гръ-
моломник или Гръмовник. В старите
предания се казва, че св. Илия препус-
кал с колесница по небето и от зву-
ка на колелата се получават гръмоте-
виците. И че св. Илия хвърлял свет-
кавици срещу ламите, за да не ядат
житото.
Старите хора дълбоко вярвали, че

ако 20 юли е дъждовен, значи светия-
та влачи след колесницата си бъчва с
вода и тя се разлива по земята.

Гонене на змея
На този ден се е извършвал и интересният ри-

туал Гонене на змея. Смятало се, че змеят из-

яждал житото. И още по-лошо – предизвиквал

сушата. Затова на Илинден трябвало да се за-

коли петел (или кокошка) като курбан за свети-

ята. В миналото са месели и обредни хлябове,

наречени боговица или колач.

Според поверията, ако се работи 
на Илинден, има опасност гръм да 
убие някого или от гръм да се под-
палят житата и нивите. Казват, че 
на този ден не трябвало да се влиза 
в морето (или реката), защото вода-
та взимала жертви. Няма да е лошо 

да се вслушаме в старите предания.
За всеки случай. 

27 ЮЛИ – СВ. ПАНТЕЛЕЙ 
ПЪТНИК (ВОДЕН ПАНТЕЛЕЙ)

В миналото хората отбелязвали за-
дължително този ден, за да се пред-
пазят от порои и наводнения. От
тази дата нататък лястовиците за-
почвали да се събират и да се гот-
вят за своето отлитане и презиму-
ване в топлите страни. Казват, че
на 27 юли щъркелът отивал да „до-
несе сняг“.

МИШЕЛ

Следи прогнозата
Наблюдавайте кой от трите Горещника е по-горещ и кой – по-хладен. 

По това ще отгатнете какви ще са месеците януари, февруари и март
през следващата година. Ако денят е прекалено горещ, то съответства-
щият му месец ще бъде много студен и с виелици. На Първия горещник
съответства януари, на Втория – февруари, и на Третия – март.

Ако по време на Горещниците времето е облачно, зимата ще е мека.
Ако пък вали дъжд, то и през зимата ще вали дъжд и ще има лапавици.

Ако на Първия горещник прогърми преди обяд, зимата ще настъпи рано, 
а ако прогърми един час след пладне, зимата ще настъпи късно!
 Ако прогърми на Илинден: овошките ще бъдат червиви; орехите и лешници-

те също ще са червиви, но пък виното ще е хубаво; скоро ще настъпи суша.

Главният вход на Великата Лавра на най-почитания 
монах в Света гора св. Атанасий Атонски
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Лекота и зеленчуци

Запечени зеленчуци 
с моцарела
Те прекрасно се съчетават с горещото сирене. Наре-

жете на колелца няколко тиквички, 1 патладжан и ги за-

пържете в зехтин до златист цвят. Подредете ги във 

форма за печене (вж. илюстрацията), като ги редува-

те с доматени кръгчета и парчета моцарела. Посоле-

те, поръсете с черен пипер, листа от пресен босилек 

и пармезан и ги запечете за 30 минути във фурната.

Сервират се с гарнитура от зелена салата, подправе-

на с лимонов сок и препечени филийки хляб.

Предлагаме ви няколко леки като изпълнение 
и като калории ястия, подходящи за жегите. 

Залагаме на зеленчуците.

По-различни лозови сарми
ПРОДУКТИ: 1 средно голям морков 1 глава лук 1 кутийка сладка варена царевица 

1/2 ч. ч. царевично брашно 2 с. л. зехтин 1 буркан мариновани лозови листа

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Царевичното брашно се сварява до полуготовност и се отстранява от котлона.

2. Лукът и нарязаният на ситно морков се запържват в зехтина, слагат се в керамична 

купа и се смесват с царевичната каша и сладката царевица.

3. Лозовите листа се измиват, заливат се с кипяща вода и се оставят да престоят 1 час. 

След това се разстилат на дървена дъска и във всяко листо се слага по 1 с. л. от плънка-

та. Правят се сарми, които се подреждат в тенджера, заливат се с разтворен преди това 

зеленчуков бульон, подправят се и се оставят да врат на бавен огън 35–40 мин.

в
к у х н я т а
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Зелеви шницели
ПРОДУКТИ:

1 млада зелка 3 с. л. олио 1 яйце галета 3 с. л. сметана

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Зелката се почиства, измива се, разполовява се и се слага в тенджера. За-

лива се с вода, така че водата да я покрие напълно, и се сварява до пълна го-

товност. Двете половини са изваждат, охлаждат се и се изчаква, докато се

отцедят.

2. Половините се разрязват на полумесеци, като се запазва и част от кочана. 

3. Олиото се загрява в голям тиган. Парчетата сварена зелка се овалват в

разбитото предварително яйце, после – в галетата, и се изпържват от две-

те страни.

4. Шницелите се сервират горещи с лъжичка сметана.

Пържени филийки с авокадо
ПРОДУКТИ: 1 зряло авокадо 1 ч. л. зърнеста горчица сокът от 1/3 ли-

мон 4 с. л. зехтин багети (готови от пакет) 1 опаковка свежо сире-

не сол, черен пипер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Багетите се разполовяват и парчетата се запържват в зехтина до зла-

тисто и от двете страни. 

2. Авокадото се почиства, нарязва се на кубчета и се смила в блендера. До-

бавят се зехтин и лимонов сок, сол и зърнистата горчица и всичко се обърква

до хомогенна смес. 

3. Върху всяка филийка се намазва по 1 с. л. от пюрето от авокадо и по 1 с. л.

свежо сирене. Багетите се сервират веднага.

Кускус със зеленчуци
ПРОДУКТИ: 200 г кускус 30 г готова суха подправка за спагети 3 с. л.

зехтин 75 г кедрови ядки 2 скилидки чесън 2 средно големи тиквички 

(нарязани на тънки кръгчета) 1 глава лук 1 чушка, нарязана на лентич-

ки 1 люта чушка, почистена от семките пресен магданоз и босилек

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Кускусът и подправката се смесват в дълбок огнеупорен съд. Заливат се с 

400 мл вряла вода и се оставят за 8–10 мин.

2. Докато кускусът набъбва, на котлона в тиган се сгорещява зехтинът и в 

него до златисто се изпържват кедровите ядки.

3. В тигана се добавят чесънът, тиквичките, чушката, лукът, нарязан на сит-

но, лютата чушка. Всичко се запържва за 5–7 мин, като от време на време се

разбърква.

4. Зеленчуците се овкусяват с нарязаните на дребно магданоз и босилек и се

объркват добре в кускуса, но не с лъжица, а с тръскане на съда, за да остане

кускусът цял. Ястието се подправя на вкус.

Важно! Рецептата може да се допълни със запържени патладжан и червени

чушки.
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РИБЕНАТА СУПА...

вкусна, ако 

ресните под-

 малко ма-

ирани кисе-

ли краставички (1/2 ч. ч. на 1 л

вода). В този случай супата не

бива да се соли!

Драгинка Станкова

от София

КАЙМАТА...

...ще стане по-компактна, ако 

вместо с хляб се омеси с грис и 

смес от пасирани лук и моркови.

Силвия Дайнова

от Казанлък

ЛУЧЕНИТЕ 

КРЪГЧЕТА...

...ще добият хрупкава, златиста

коричка при пържене, ако наряза-

ният на колелца кромид лук пред-

варително се подържи за 20 мину-

ти, „зарит“ в брашно.

Мариана Ленкова

от Плевен

ТВЪРДОТО КИВИ...

...ще узрее по-бързо, ако се съхра-

нява в купа заедно с презрели ба-

нани или ябълки.

Лена Кирова

от Смолян

КАРТОФЕНАТА 

САЛАТА...

...ще стане по-пикантна на вкус, 

ако в нея се разбърка половин ки-

села рендосана на дребно рен-

де ябълка.

Милена Венева

от София

БУТЕР ТЕСТОТО...

...ще получи красив жълт цвят, 

ако жълтъците се разбият много

добре с две щипки сол в тях.

Мила Петева

от София

КУЛИНАРНИтайниАРНИРНИ

Драги читателки, посветете аги читателки, посветет

ни в своите кулинарни тайни.и в своите кулинарни тайни

Най-интересните от тяхНай-интересните от тях 

ще публикуваме. ще публикувам

Адресът ни е: 1124 София,Адресът ни е: 1124 София

ул. „Загоре“ № 4, ет. 2.„Загоре“ № 4, ет. 2

А имейлът ни – 

redakciabela@cablebg.net.edakciabela@cablebg.net

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Фурната се загрява до 150 °С. Малини-
те се разпределят по равно в 6 купички с 
вместимост по 125 мл.
2. Шоколадът се слага в сметаната и се 
разтопява на котлона, като се довежда до 
кипене. Сместа се ароматизира с ванилия-
та и се отстранява от котлона. Изчаква 
се да изстине. 
3. В отделна купа с дървена лъжица се раз-
бъркват жълтъците заедно с пудрата за-
хар. В купата се влива течният шоколад 
и хубаво се разбърква до получаване на хо-
могенна маса. Кремът се разпределя в 6-те 

купички, които се подреждат в тава с ви-
соки стени. В тавата се налива вода, така 
че нивото є да достига до половината на 
купичките.
4. Тавата се слага във фурната за 25 мин. 
Изважда се и се изчаква кремът да изсти-
не. След това купите се покриват с фо-
лио и се оставят да престоят 1 нощ в 
хладилника.
5. Купите се изваждат час преди да бъдат 
сервирани на масата. 
Кремът се гарнира отгоре с какао на 
прах.
Време за приготвяне: 50 мин

ЗА 6 КУПИЧКИ: 

РИБЕНАТА С

...ще стане още по-

във водата освен пр

правки се прибави и

рината от консерви

к в к ( /2

ЗА 6 КУПИЧКИ: 300 г малини 125 г тъмен шоколад (с минимално съдържание на какао 60%) 300 мл висо-
комаслена сметана 1 ванилия 4 големи яйчени жълтъка 3 с. л. пудра захар какао на прах за украса

ТЪМЕН ШОКОЛАД 
С МАЛИНИ

Бела, брой 7 (125), 2008120



Д
а си в Аржентина и 
да не се научиш да 
танцуваш танго, е 
като да отидеш в 

Рим и да не видиш папата. 
ДД
Невероятно, но факт – ар-
жентинецът Хуан се запис-
ва в танцово студио и се 
научава да танцува страст-
ния танц в... София. Пре-
ди да дойде у нас, не е зна-
ел нищо за България. Нами-
ра за странно това, че бъл-
гарите му се смеят, ако 
каже, че говори патагонски. 
„Патагония наистина е ре-
гион в Аржентина!“ – убеж-

дава ме той. Харесва му да
е чужденец. Иска да пъте-
шества, мечтае да посети
Китай и Япония. Иска да
открие най-доброто място
за живеене. И като се ус-
танови, да създаде семей-
ство и да бъде най-добри-
ят баща на света. Живо-
тът в Америка му се сто-
рил безинтересен, защото
„там всичко се върти само
около една дума – „пари“.
За мен парите идват и си
отиват“. Хуан не се при-
вързва към вещи, готов е
да подари нещо свое на все-

ки, който му поиска.

ЕДИН ДЕН НА ХУАН

Извън работата си се за-
нимава със страшно много
неща. Спортува всеки ден
бойни изкуства, свири на
пиано, играе в драмсъстав,
учи музика, танго, български
език. Любопитен е. Иска да
опита от всичко. На въпро-
са ми, как намира енергия
за всичко, той ми обясни,
че тайната е в храната.
Защото правилното хранене
намалява стреса и зарежда
с енергия, която дава сили
и време за всичко.

„ХРАНАТА ПРАВИ 
БОРБАТА“

Отбягва месото, но не е
последователен вегетариа-
нец, защото от време на
време си позволява мръвка
– но рядко, само в случа-
ите, когато усети, че тя-
лото му го иска. Вярва, че
ние сме това, което ядем.
И всеки трябва да слуша
тялото си, защото то ви-
наги казва какво иска. 
Според Хуан ние като сле-

пи следваме някакъв стан-
дарт на хранене. И сме заб-
равили да се радваме на
храната за разлика от жи-
вотните, които първо я
подушват и усещат със се-
тивата си. Сигурен е, че
човек може всичко – дори и
тялото си да промени, ако
промени начина си на хране-
не. Затова за храната иска
да знае още и още. 

Разказа ми интересна случ-
ка. Участвал в група по ме-
дитация в Аржентина, къ-
дето след сеанс учителят
поставил в ръката на все-
ки от участниците по една
ягода. Задачата била, преди
да си отворят очите, да
помиришат плода, да го до-
коснат с устни, да си пред-
ставят какво е и да оп-
итат от него. След тази
игра на наслаждение, която
продължила 10–15 минути,
всеки изял своята ягода.
Хуан ми призна, че това е
бил най-вкусният плод, кой-
то някога е хапвал през жи-
вота си. „Беше просто една
ягода. А когато човек седне
пред цяла купа с ягоди, бо-
гато аранжирани със смета-
на и захар, и докато ги яде,
говори, мисли за работа или
гледа телевизия, тогава не
може да им се наслади, не
може да познае вкуса им.“
Признава, че понякога е за-

трупан с работа и тогава
не се храни правилно, хапва
нещо на крак, а след това
се чувства уморен. Затова
на обяд Хуан отделя цял 
час, за да се храни бавно и
с наслаждение. Предпочита
по време на хранене де е
сам или да слуша музика. 

ГОТВЕНЕТО Е...
„Приемайте любовта и

готвенето безразсъдно“ – 
съветва Далай Лама. Така
всеотдайно се отнася към
готвенето и Хуан. За негонего
то е свещенодействие, ре-ре-

в к у с н и  м а р ш р у т и

КУЛИНАРНОТО УЧЕНИЕ 
НА ДОН ХУАН

а си в Аржентина и дава ме той Харесва му да

Визитка 
Хуан Пабло Наполи е 30-годишен аржентинец от Кордоба. Работи за

американската компания IBM. Любимата работа за него се оказва и

мост към света – компанията за компютри му дава възможност да 

пътува и да се среща с интересни хора. След като няколко години 

трупа опит в офиса на фирмата в Буенос Айрес, Хуан специализира в 

Ню Йорк, а после работи в Чикаго и в Тексас. Последният му договор

за работа го довежда в България. От една година е у нас и работи по 

проект за правителството. Едновременно с това е гост-лектор в СУ 

„Климент Охридски“, където обучава студенти по информатика.

Бела, брой 7 (125), 2008 121



зултатът от което зависи зул
не само от умението на ку-не
линаря, а и от вложените 
в ястието лични емоции и 
от желанието да ги спо-
делиш с другите. Защото 
Хуан вярва, че всеки, който 
готви, влага част от духа 
и енергията си в манджа-
та. На въпроса ми, какво е 
за него готвенето, той ми 
отговори:

Традиция и уважение
Приготвянето на хра-

на се е развивало през веко-
вете и е добило значението 
на ритуал. Освен че след-
ва традицията на предците 
и черпи от техния опит, 
готвещият изразява и себе 
си по неповторим начин. 
Защото човек е това, ко-
ето яде.

Търпение Готвенето 
ни учи на търпение – 

да чакаме, докато извлечем 
най-доброто от продукти-
те. Приготвянето на хра-
ната изисква време. Хуан 
рядко готви, но когато го 
прави, се посвещава изцяло 
на заниманието. То се пре-
връща в най-важното съби-
тие за него през този ден. 
Без значение колко време 
ще му отнеме.

Добро Когато готвим 
за другите, правим до-

бро, без да очакваме нещо в 
замяна. Споделяме с радост 
и без очаквания – нещо, ко-
ето отдавна не правим в 
ежедневието си (в други 
сфери на живота). В този 
свят, движен от материал-
ното, ние пропускаме най-
важното – да правим до-
бро за другите. Несъзнател-
но обаче сме запазили това 
при храненето. И не е лошо 
да се замислим какво се 
крие зад това. И не може 
ли храната да промени све-
та към по-добро?!

КУХНЯТА НА БАБА

Няма по-вкусни манджи 
от тези на баба! В това 
всеки е убеден. Няма по-

вкусна баница от тази на
баба Стефка Мартева от
Русе – убеден е Хуан. Обяс-
ни ми защо. Преди някол-
ко месеца младият аржен-
тинец бил поканен от при-
ятеля си Теодор да госту-
ва с него на баба му Сте-
фка в Русе. Възторгът на
Хуан от манджите на въз-
растната жена беше нео-
писуем. В чуждия за него
български дом той се по-
чувствал безрезервно уют-
но. Чрез храната усетил и
любовта, и топлата майчи-
на грижа на сърцатата ру-
сенка, посветила живота си
да отгледа и храни синове и
внуци. Защото, за да изра-
зи радостта от гостопри-
емството, на баба Стефка
не є е било необходимо да
говори езика на чужденеца.
Удоволствието да гледа как
всички с апетит поглъщат
приготвената от нея храна
е най-истинският израз за
нейното искрено гостопри-
емство, който не се нуждае
от превод на никакви чуж-
ди езици.

„И ако някоя българска
домакиня ми каже, че прави
по-вкусна баница от тази
на баба Стефка, аз няма
да се съглася с нея – кате-
горичен е Хуан. – Защото
вложеното чувство не фи-

гурира в списъка с необхо-
дими продукти на никоя ре-
цепта.“

ХРАНАТА ТУК 
Е СТРАХОТНА! 

България – Аржентина
1:0! Това не е невъзможен
резултат от футболен мач.
Това е личната кулинарна
класация на Хуан в полза
на българската кухня. Той
е почти вегетарианец, а в
Аржентина не е прието да
не се яде месо. Затова мла-
дият аржентинец не сдържа
възторга си от български-
те салати и вкусни безмес-
ни гозби. „Говеждото месо
е визитна картичка на Ар-
жентина, страната ни зае-
ма второ място по потреб-
лението му. За аржентине-
ца месо е равно на храна
– разказва Хуан. – У нас
не е прието да си поръ-
чаш само салата в ресто-
рант.“ Суровите зеленчуци,
както и многото готвени
зеленчукови блюда обикнове-
но се поднасят като гар-
нитура или като част от
сложно месно ястие. За ве-
гетарианците в Аржентина
остават различните видове
зеленчукови пюрета, всякак-
ви видове пържени карто-
фи, а също така навсякъде
се предлагат всевъзможни

видове пици и паста, прене-
сени в страната от итали-
анските преселници.
Аржентинската кухня е

смес от национални тради-
ции и многобройни чуждес-
транни рецепти, донесени
от европейците.

ПРЕОБЛАДАВАТ МЕСАТА 
НА ГРИЛ 

– огромни пържоли и шиш-
чета. Най-характерни са
блюдата асорти – различ-
ни видове меса, запечени на
фурна. Във всеки от без-
бройните ресторанти пред
погледа на клиента при-
готвят пържола от свин-
ско месо, пиле и говеждо.
Рибата е продукт, който
също е разпространен ши-
роко. Приготвя се по раз-
лични начини – маринована,
пържена, варена, сушена. 
Сред десертите с най-не-

устоим вкус е 

ТРАДИЦИОННОТО ДУЛСЕ 
ДЕ ЛЕЧЕ 

– сладко от сварено на мно-
го бавен огън мляко. Люби-
телите на сладкото не мо-
гат да останат равнодуш-
ни и към сладкия бананов
ориз. 
Местните напитки са

чай мате и черно бразилско
кафе. От алкохолните най-
популярни са вината. Листа-
та с вина може да задоволи
и най-взискателните клиен-
ти. Сортовете „Малбек“
(червен) и „Торонтес“ (бял)
разнасят славата на Аржен-
тина по цял свят. Пред-
вид жегите, в които живе-
ят тук, бирата също е на
почит. Стандартът за бу-
тилките е нетрадиционен:
малката е 660 мл, а голя-
мата – 970 мл. Чашите, в
които се сервира бира, се
държат във фризер, така
че пенливата течност да
е максимално охладена при
консумация. Как да не тити
се приходи в Аржентина!!

ЕМПАНАДА ПО КРЕОЛСКИ

ЗА 8 ПОРЦИИ:
За тестото:

 1 кг брашно
 1 яйце
 2 с. л. олио
 сол

 вода
За плънката:

 600–700 г говеждо/
телешко филе, накъл-
цано на много ситни
парченца

 2 големи глави лук
 2 с. л. доматено 

пюре
 2 чушки
 1 купа зехтин/олио
 2 сварени яйца

СЪРЦЕТО НА АРЖЕНТИНСКАТА КУХНЯ
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Текст Теодора СТАНКОВА
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5. В едната половина на всеки кръг се сла-

га малко плънка, която се поръсва с намач-

кани с вилица сварени яйца. Тестото се 

прегъва и ръбовете се „запечатват“, като 

се притискат на няколко места с вилица.
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7. Подходяща напитка за 

аржентинското ястие е би-нснскоткото яо ястистие ее е би би-

рата. Можжже ие и ма мате.те.

Вместо на тиган 

емпанадите могат да се изпекат и във фур-

ната, като се подредят в застлана с на-

маслена хартия за печене тава. Пекат се 

15–20 минути при температура 200 °C.
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ЗА 4 ПОРЦИИ:
1 кг картофи, сварени с обелките
75 г брашно
75 г грис
сол
индийско орехче
1 яйце
12 узрели кайсии
12 бучки захар
50 г масло
100 г галета
2 с. л. ванилова захар

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Картофите е желателно да са

сварени предварително. За приготвя-
нето на тестото обелете картофи-
те и ги настържете на едро ренде.
В дълбока купа смесете картофите,

брашното, гриса, яйцето, солта и ин-
дийското орехче. С набрашнени ръце 
оформете полученото тесто на „са-
лам“ и го нарежете на 12 парчета.

2. Измийте и подсушете кайсиите. 
Разполовете ги и отстранете костил-
ките. Във всяка половинка поставете 
бучка захар и „забулете“ кайсиите в 
картофено тесто, като го оформи-
те на топка.

3. В дълбока тенджера кипнете 2 л 
вода с 1 /2 ч. л. сол. Пуснете в нея 
кнедлите и ги сварете на тих огън 
за 15–20 мин.

4. В тиган загрейте кравето масло 
и запържете в него галетата до зла-
тисто.

5. Когато кнедлите изплуват на по-
върхността на водата, ги извадете. 
Като се отцедят, ги оваляйте в за-

пържената галета. Подредете ги в
чинии за сервиране и ги поръсете с
ванилово-канелената захар. По желание
можете де ги гарнирате със сметана,
сладолед или с компот от кайсии.

Време за приготвяне: 60 мин 
В една порция: 560 кал

с т ъ п к а  п о  с т ъ п к а

Правим тестото
Картофите се сваряват, обливат се със сту-

дена вода и веднага се обелват. След това

се съхраняват в тенджера под капак, за да не 

потъмнеят. На следващия ден се пасират.

Отделяме костилките
Плодовете се измиват, костилките им се 

отстраняват и в дупката се слага по бучка 

захар, за да добави сладост на десерта. Кай-

сиите по-добре запазват формата си, ако не

ги разрежете съвсем до края.

Панираме
Кнедлите се готови, когато изплуват на по-

върхността на водата, в която врат. След

това трябва да се извадят с решетъчна лъ-

жица и да се отцедят много добре. Овалват 

се в галета, запържена в краве масло.

В ПОДРОБНОСТИ

КНЕДЛИ С КАЙСИИКНЕДЛИ С КАЙСИИ
АВСТРИЙСКИ ДЕСЕРТ

КОЙТО Е БИЛ ВЪВ ВИЕНА, ЗНАЕ КАКВО ТУК РАЗБИРАТ ПОД ДЕСЕРТ. 
НО НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙТЕ – КОМБИНАЦИЯТА ОТ СОЧНИ ПЛОДОВЕ 

И КАРТОФИ Е СТРАННА, НО САМО НА ПРЪВ ПОГЛЕД.
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ОВЕН

Обърнете внимание на роднините

ТЕЛЕЦ

Мощен импулс за общуване

БЛИЗНАЦИ

На дневен ред – темата за парите

РАК

На крилете на любовта

ЛЪВ

Слизате от сцената за малко

ДЕВА

Във вихъра на инициативността

ВЕЗНИ

Напредък в кариерата

СКОРПИОН

Получавате всичко, което искате

СТРЕЛЕЦ

Излъчвате сексапил и магнетичност

КОЗИРОГ

Късметът е на ваша страна

ВОДОЛЕЙ

Ще поработите здраво

РИБИ

На емоционална вълна сте

за месец ЮЛИ

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 ВЪВ ВЕЗНИКАКВИ СА ХОРАТА С МЕРКУРИЙ ВЪВ ВЕЗНИ



Динамичните и жизнени Овни ще усе-
тят лек спад на енергията в начало-
то на юли, което ще ги подразни, за-

щото те не обичат да не са във форма.
ДД
Ще имате чувството, че се разболявате и
че светът едва ли не е спрял! Спокойно,
това е само временно! На 2-ри, 3-ти и 4-ти
силите ви съвсем ще са ви напуснали. Отло-
жете най-важните си проекти и инициати-
ви за след тази дата.  Обърнете внимание
на семейството и роднините. Родителите
ще ви товарят с разни ангажименти и за-
дължения. Съветвам ви да не ги претуп-
вате. Този път от семейните вечери и род-
нинските празненства няма измъкване! Ако
потиснете бунтарския си характер и пре-
мълчите, ще видите, че присъствието ви
си е заслужавало. Знам, че да проявява тър-
пение, е „мисия невъзможна“ за един Овен,
но ако пренебрегнете роднините сега, по-
следиците ще са твърде неприятни после.
Само ако се синхронизирате с най-близките
си, е възможно точно сега да получите и
дарове, и облаги от звездите. Възможно е
изведнъж даже да се сдобиете и с така чака-
ния нотариален акт за семейно наследство
– земя или апартамент. Ще бъде неразум-
но от ваша страна да обърнете гръб на
шанса си. Темата за наследствата ще е ак-
тивна за вас до 22-ри. От вашето адекват-
но поведение зависи дали ще успеете да се
възползвате от най-добрите „оферти“ на
съдбата.  Този месец новолуние в Рак ще ви
даде импулс и идеи да направите промени в 
дома си. Те могат да се изразят в основно
почистване, малък ремонт или купуване на
нови мебели и домакинска техника, за коя-
то отдавна мечтаете.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА

 Ще имате много работа – сякаш целият
свят ще се е стоварил на гърба ви! Още на 2
юли ще разберете, че е време много сериоз-
но да поработите. Ще се наложи да поеме-
те и работата на колегите си, но не роп-
тайте – точно сега и точно вие ще може-
те да се справите много по-добре от тях.
Всъщност така ще помогнете и на себе
си, защото, ако поработите здраво сега, в
бъдеще звездите ще ви отрупат с „диви-
денти“.  След 4-ти силите ви се възвръщат
и вие отново сте в обичайната си кондиция
за работа.  На 9-и и 10-и не си насрочвайте
делови срещи или ако не можете да ги избег-
нете, бъдете поне много внимателни и не се
противопоставяйте на събеседниците си.
Не бързайте да реагирате, ако нещо на
пръв поглед не е по вкуса ви. Възможно е
след дискусията да се убедите, че другият
има право. Същото важи и за датите 29-и и
30-и.  На 16-и и 17-и ще реализирате до-
бри сделки, ще сключите изгодни догово-
ри. Това, което сте заложили около 3-ти,
сега ще даде плодове. Ще останете довол-
ни.  По-тежката работа през месеца насро-
чете за датите 4-ти, 5-и, 13-и (нищо че е не-

деля!), 14-и, 23-ти, 24-ти и 31-ви.  Ако ис-
кате да теглите кредити или да подписва-
те важни договори, направете го след 27-и
– тогава Меркурий влиза в Лъв и ще ви
помага много.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

 Съветвам ви до 13-и да не се забърквате в 
любовни авантюри – има опасност да пре-
търпите големи разочарования. Дотогава
сдържайте емоциите си и в никакъв слу-
чай не си оправяйте точно сега отноше-
нията с когото и да било.  След 13-и Ве-
нера навлиза в Лъв и най-после любовта ви
се „усмихва“.  А след 22-ри настъпва още
по-приятен и хармоничен период за ваши-
те романтични отношения.  Най-хубави-
те изненади ви чакат след 26-и, когато мно-
зина от вас ще получат любовно признание
или самите вие ще изречете съкровени думи
„Обичам те!“. Сега му е времето за любов
и не му мислете!

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 

ВИ ПРЕЗ ЮЛИ

През юли ще установите контакти, ко-
ито много ще ви помогнат за бъдещите
ви проекти. Посещавайте свои приятели и
познати. Контактувайте по-лично с бизнес
партньорите си.  Всяка лична и спонтанна
среща ще ви отваря много добри перспекти-
ви. Ще забележите, че хората, които са ви
нужни, ще ви намират сами, и то в най-
благоприятните ситуации.  Когато имате
повод и възможност да посетите обществе-
ни места и публични събития, не се колебай-
те, веднага отивайте.  Напишете отдав-
на отлагани писма и имейли и проведете
отлагани разговори. Организирайте прият-
ни кафе-паузи с шефовете, колегите (или с
подчинените, ако вие сте шефът).  Ако
все още си търсите работа, имайте пред-
вид, че юли ще ви предложи възможности.
Стига да ги харесате!

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ 

НА ЛОШИТЕ АСПЕКТИ

 Проблем ще се появява винаги когато се
опитате да наложите волята си.  Ако
нещата, които вие искате, се забавят или
не стават по вашия начин, не се дразнете.
В такъв момент се разсейте с нещо друго!

 Точно през този месец не се противо-
поставяйте на авторитети. Ако проявите
малко тактичност и оставите вашия шеф
да си мисли, че е прав, то съвсем скоро той
самият ще мисли като вас – без да сте го
насилвали и без да сте се мъчили да доказ-
вате правотата си пред него. 

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ

 Юли няма да е много благоприятен за
здравето ви, и то не защото ви дебнат
някакви злокобни болести, а просто няма
да сте енергични. Ще имате периоди на
леност, размотаване и суетливост, но те

ОВЕН И НЯКОИ ДРУГИ ЗНАЦИ

С БЛИЗНАЦИТЕ ще бъдете в добри
взаимоотношения, ще си съдействате в
работата, в учението и в комуникации-
те. Но все пак проверявайте информа-
цията, която получавате от тях по два
пъти. Защото има риск те неволно да
ви подведат!

С ЛЪВА ще сте отличен тандем – как-
то в работата, така и в личния жи-
вот. Емоциите ви са сходни през този
месец.

Много трябва да внимавате и с проница-
телния СКОРПИОН. Не си позволявайте
лукса този месец да го подвеждате. Гор-
чиво ще съжалявате. От друга страна,
той може да се окаже незаменим безнес
партньор за вас през този месец. Използ-
вайте това.

Наложете си да общувате дипломатич-
но с КОЗИРОГА. Няма да се чувства-
те особено комфортно в неговата ком-
пания, но ще се наложи да потърсите
помощта му за нещо много важно. По-
молете го и ще я получите. Ще се усе-
тите угнетени и изтощени след продъл-
жителното общуване с него, затова не
навлизайте в излишни подробности при
говоренето.

бързо ще преминават.  След 6-и оптими-
змът и хиперактивността ви се връщат.
Тези от вас, които имат хронични заболя-
вания, не трябва да прекъсват самоволно 
лечението си, защото е възможно симпто-
мите да се върнат. Но запомнете, че физи-
ческият ви дискомфорт ще е изцяло прово-
киран от вашето чувство за неудовлетво-
реност или от не на място проявена гне-
вливост.  Ще се почувствате много добре, 
ако не преяждате през юли. Иначе ще се ак-
тивират стари болежки, особено на храно-
смилателния тракт, черния дроб и жлъчка-
та.  Хапвайте повече плодове и зеленчуци, 
както и натурални подправки (мента, чубри-
ца, джоджен, магданоз). Те ще ви тонизират.

 Всякаква физическа активност сега е сил-
но препоръчителна, за да повишите енер-
гията си.  След 23-ти ще сте в отлична 
форма и завидно здраве!

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ 

В ДАТИ

 На 2-ри, 3-ти и 4-ти ще бъдете със спад-
нал тонус.

 На 9-и, 10-и, 29-и и 30-и не си насрочвай-
те делови срещи.

 На 16-и и 17-и ще реализирате добри сдел-
ки, ако имате собствен бизнес.

 Ако теглите кредити или подписвате ва-
жни договори, направете го след 27-и.

 Хубавите ви дни са 4-ти, 5-и, 13-и ,14-и, 

23-ти, 24-ти, както и 31-ви. Емоционално 
сте уравновесени и работата ще ви спори.

Бела, брой 7 (125), 2008126

ов е н  (21.03 – 20.04)



Акцентите при вас през този месец 
ще бъдат в сферата на общуването. 
След 3 юли ще получите мощен им-

пулс за завързване на нови контакти. Точ-
но на 3-ти има шанс да привлечете на своя 
страна един човек, който все ви се изплъз-
ва напоследък. За да успеете да спечели-
те вниманието му, е нужно да „влезете“ в 
резонанс с неговото настроение и вижда-
не за света. Ще установите обаче, че ви 
е нужна още информация, за да можете да 
продължите общуването с него.  Ако има-
те идея да стартирате нов проект или 
поне да организирате неговото представя-
не, няма по-подходящ месец от юли. Гаран-
тирано ще получите подкрепата на прия-
тели и колеги. Всичко ще се случва леко и 
непринудено.  Ако дълго време сте искали да 
започнете да изучавате чужд език или да се 
запишете на шофьорски курс (или на някакъв 
друг курс, които ще разшири хоризонтите и 
възможностите ви), не изпускайте момен-
та. Поне заявете желанието си през юли 
(подайте си документите).  Ако имате 
изоставени и невзети изпити, то сега ще 
ги отхвърлите бързо и лесно. Не отлагай-
те делова работа за след отпуската.  Ко-
мандировките в страната или чужбина ще 
бъдат много ползотворни, защото на път 
ще ви хрумнат много творчески идеи с 
развитие в бъдещето.  Старателно сле-
дете новоизлезлите книги – възможно е да 
откриете книгата, която в момента ви 
е най-нужна. Това ще бъде едно деликатно 
послание от космоса към вас.  Каквото 
от гореизброените начинания започнете на 
4 юли, то ще се развива благоприятно и дори 
ще видите първите резултати на 18-и. 

 БИЗНЕС ПРОГНОЗА

 Погледнато общо, ви предстои един до-
бър месец за бизнеса ви. Бъдете внима-
телни, моля ви, около 5-и, защото са вероят-
ни изненади в работата. Нещо непредвидено 
може да изникне и да промени първоначални-
те ви планове. Това важи особено за тези 
от вас, които развиват семеен бизнес. 
Щом в този бизнес е намесен някой ваш 
близък роднина, бъдете сигурни, че неща-
та ще се усложнят. Ако е възможно, от-
ложете тактично делата с 5 дни по-късно. 

 От 10-и до 28-и е най-благоприятният за 
вас период да действате в работата, като е 
добре на 19-и и 20-и да си спестите деловите 
срещи и натоварващото общуване. Ще усе-
тите още по-осезателно, че добрите резул-
тати от положения труд идват бързо при 
вас. Имате закрилата и благоразположени-
ето на висшестоящите, благодетелите и 
спонсорите. Благоприятни ще бъдат и кон-
тактите ви с чужди инвеститори и клиен-
ти. Преговорите, договорите и пътувания-
та ви ще са суперползотворни. Ако ви пред-
стои да изнасяте доклади или лекции, пла-

нирайте ги точно за през този период.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

 От самото начало на месеца ще сте на-
строени флиртаджийски. Ще търсите кон-
такти, които да ви заредят емоционално. 
Това е, защото самотата и/или еднообрази-
ето вече са ви омръзнали.  Любовта може 
да ви застигне и докато сте на път – в 
командировка или пътувайки някъде на гос-
ти. Затова, ако искате наистина да про-
вокирате ново запознанство, е добре да не 
се заседявате много вкъщи.  След 10-и ви 
очакват приятни емоционални изненади, ко-
ито ще прераснат в интензивни сексуални 
сюрпризи, и то май не съвсем с когото тряб-
ва или е уместно. Ако сте свободни и неан-
гажирани – добре, но ако сте семейни или 
имате сериозна връзка, ще трябва доста 
да се постараете да не ви „хванат“. Защо-
то разривът с любимото същество ви е 
в „кърпа вързан“, ако това се случи! Чув-
ствата и емоциите, които ви очакват, оп-
ределено заслужават да ги изживеете, но 
бъдете предпазливи да не се разгласят. На-
лага се да сте много деликатни и да пла-
нирате действията си с един ход напред. 
Защото, когато отмине първоначалното ви 
любовно опиянение, ще изпитате и първи-
те си разочарования. Човекът, който ще 
ви привлече вниманието, е възможно да е 
много по-млад от вас или дори незрял, за 
да продължите напред с него. Преценете 
добре ситуацията.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 

ВИ ПРЕЗ ЮЛИ

 След 23-ти ще се наложи да се задържа-
те малко повече време вкъщи. Или поне ми-
слите ви и парите ви изцяло ще бъдат 
„поглъщани“ от домашни дела.  Обърне-
те внимание на близките си хора. Очакват 
ви мили моменти с тях. Подгответе се за 
нови, успешни покупки. Моментът е благо-
приятен да поглезите както себе си, така 
и близките си с някой подарък. Особено 
ако се чувствате гузни и имате да „изку-
пувате“ грехове, изненадайте роднините с 
нещо дребно.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ 

НА ЛОШИТЕ АСПЕКТИ

 Деликатно избягвайте съвместните дей-
ности с роднини. Няма да постигнете лес-
но единомислие. Затова не се и опитвайте 
да водите дълги, отегчителни делови раз-
говори с тях, които могат да прераснат 
дори в скандал.  През този месец е възмож-
но някой да предизвика справедливия ви гняв 
и да ви се прииска да му кажете право в очи-
те какво мислите за този човек. Не го праве-
те! После ще съжалявате, особено ако това 
е ваш приятел или някой близък човек от зо-
дия Риби. След като гневът ви премине, 
ще видите, че този човек не е заслужавал 

ТЕЛЕЦ И НЯКОИ ДРУГИ ЗНАЦИ

С РАЦИТЕ хармонията ще е най-пълна 
през този месец. За повечето от вас се 
очертават активни, а за мнозина Телци 
дори и романтични отношения с пред-
ставител на тази зодия. Почти всички 
Раци ще ви бъдат симпатични и ще ви 
въздействат много тонизиращо.

Сътрудничеството ви с ДЕВАТА ще е 
много полезно. Спокойно можете да є се 
доверите. Тя дори ще успее да свърши и 
вашата работа от чиста симпатия, без 
да иска нищо в замяна.

Със СКОРПИОНА ще се разберете до-
бре през този юли. Ще го впечатлите 
с усърдието и старанието си. Възможно 
е дори помежду ви да проблеснат сил-
ни искри на симпатия и сексуално при-
вличане.

вниманието ви.  Когато сте нервни, не се 
успокоявайте с... храна. „Заглушаването“ на 
тревожността с ядене ще влоши на първо 
място тонуса ви, а и за фигурата и здра-
вето преяждането ще фатално. Има опас-
ност от напълняване.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ

 Всичките ви здравословни неразположения 
през юли ще са причинени от неразумното ви 
хранене. Преяждането принципно ви е слабо 
място, но през този месец ще ви е голям 
проблем. Постоянно ще искате да си угаж-
дате с прекалено сладки или мазни храни. 
Най-внимателни трябва да са болните от 
диабет, от жлъчно-каменни болести и чер-
нодробни оплаквания. След 23-ти има риск 
от обостряне на симптомите на тези за-
болявания.  Грижете се повече за здравето 
си на 1, 5, 10, 14, 20, 24 и 28 юли. Ако почув-
ствате напрегнатост или силна преумора, 
събуйте се боси, когато сте си вкъщи, и 
походете поне 15 минути. Ефектът ще ви 
удиви. Ако сте на почивка през това време 
някъде сред природата, непременно го на-
правете (събуването) – това ще окаже чу-
десно оздравително и общоукрепващо въз-
действие на организма ви.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ 

В ДАТИ

 Грижете се повече за здравето си на 1, 5, 

10, 14, 20, 24 и 28 юли. След 23-ти има опас-
ност някои симптоми да се обострят. 

 Периодът от 10-и до 28-и е най-благопри-
ятният за действия от ваша страна. „Из-
вадете“ от този период датите 19-и и 
20-и – по-скоро не насрочвайте делова ра-
бота тогава. Няма да е ползотворна. 

 След 3-ти ще ви обземе силно желание да 
активизирате всичките си контакти. Няма 
да сгрешите, ако му се поддадете, защото 
ще спечелите на своя страна много цен-
ни хора, на които ще можете да разчита-
те в бъдеще.
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През юли вниманието ви ще е фиксира-
но върху темата за парите, тяхното 
придобиване и разпределяне. Другата 

не по-маловажна тема ще бъде здравето ви. 
И с двете неща ще се справите добре. Не 
се безпокойте, има чудесна възможност да 
решите много стари и наболели финансо-
ви и здравословни проблеми.  От началото 
на месеца до 11-и е добре да се възползвате от 
чудесния факт, че вашата планета управи-
тел Меркурий е в своя знак на управление, т.е. 
във вашия рожден знак Близнаци! Това ще ви 
осигури закрила и чувство за комфорт, за-
щото в това разположение планетата на 
общуването, мисленето и комуникациите 
Меркурий е най-силна. Не изпускайте този 
благоприятен за вас момент. Особено ако се 
занимавате с някакъв вид творчество, об-
щувате с много хора или работите в об-
ластта на търговията и посредничеството. 

 През този хубав период на подем, на изяви и 
реализация на възможностите ви настроени-
ето ви малко ще се помрачи на 7-и и 8-и от се-
мейни или имотни проблеми. Недоразумения, 
дрязги и „рестартиране“ на стари, дори от-
давна отминали тегоби ще ви приземят от 
творческият ви „полет“. Тази тенденция ще 
засегне повечето от родените през първата 
декада на знака Близнаци. Недейте точно на 
тези дати да пътувате или да се местите. 
След тези два дни всичко ще отшуми и ще 
си дойде на мястото.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА

Както ви казах по-горе, до 11 юли Мер-
курий е във вашия знак и ще ви подкрепя 
в работата и в проектите ви. Каквото 
и да предприемете през този времеви отря-
зък, то ще бъде добро за вашето бъдеще и за 
хората, които зависят не само от парите 
ви, но и от идеите ви.  Чудесно ще се пред-
ставите, ако имате публична изява на 1-ви 
или 2-ри до обяд. 19-и и 20-и също ще са 
силни дни за вас, нищо че са почивни. Ве-
роятно е тогава да проведете много нуж-
ни за вас телефонни обаждания и да по-
лучите подкрепата, която чакате.  След 
4-ти постепенно ще стабилизирате бюдже-
та си. Е, не разчитайте на реки от пари, ко-
ито ще потекат към вас все пак. Просто го-
лямата „финансова депресия“ ще започне 
да отшумява.  На 21-ви и 22-ри очаквайте 
трудности, напрежение и неочаквани раз-
връзки – това са много невротични дни за 
вас.  Следващият ви ударен период в рабо-
тата се задава след 26-и – вече заложените 
идеи започват да дават съвсем реални резул-
тати. Ако нещо до този момент е било с 
неясен изход или не сте намирали точния 
съдружник или служител, който да ви по-
мага за реализирането му, сега положението 
става розово. Тогава ще ви се сбъдне поне 
една мечта, ще срещате постоянно под-
крепа. До края на месеца в работата ще 
се чувствате превъзходно.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

 Ще бъдете много лабилни в емоционал-

но отношение в началото на месеца – до-
към 5-и. Не се вживявайте чак толко-
ва в малките неуспехи в любовта, не се 
обезкуражавайте, че връзката ви няма да 
има развитие. Това е състояние на ума и 
е само временно. Дори в началото на месе-
ца да се почувствате необичани или прене-
брегнати, най-вероятно това изобщо няма 
да има нищо общо с истината – само на вас 
ще ви изглежда така. По-разумно е, вмес-
то да задълбавате в анализи и самоанали-
зи или да се впускате в нови и нови флир-
тове, които няма да ви удовлетворят, да 
поизчакате. Защото след 12-и светът ще ви 
изглежда много по-любовен, ласкав и привле-
кателен. И всички флиртове, които дълго 
време са били само в латентно състояние, 
сега се разгръщат и ви даряват с любов.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 

ВИ ПРЕЗ ЮЛИ

 През този месец получавате шанс да си из-
ясните отношенията с вашите близки род-
нини. Но го направете през първите 10 дни 
от месеца или след 26-и.  На 13-и, 14-и и 
15-и е препоръчително да не проявявате 
прекалена инициативност за обсъждането 
на съвместни проекти с колегите ви. Ще 
прехвърчат искри помежду ви, което няма 
много да ви хареса. Затова пък на 4-ти и 
5-и анализите и обсъжданията ще ви вър-
вят с лекота.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ 

НА ЛОШИТЕ АСПЕКТИ

 На 7-и и 8-и бъдете разумни и не се под-
давайте на никакви провокации. Не взимай-
те прекалено навътре неприятните вести, 
нито пък неприятните натяквания на окол-
ните. Най-доброто, което можете да на-
правите, е да се „самоизключите“ – все 
едно ви няма! Не да бягате от задължени-
ята си, а да не ги украсявате с допълни-
телни емоции, защото по този начин ще 
ги задържите на дневен ред по-дълго. На 
всички им е ясно, че умеете без упреци и 
многословия да сложите човек на мястото 
му, но това няма да ви помогне особено 
много сега. Пестете си силите!

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ

 Ако до този момент сте имали здраво-
словни проблеми, след 3-ти се появява чу-
десна възможност да се отървете от не-
приятните симптоми, които в повечето 
случаи дори са заблуждавали лекарите, ко-
ито са ви поставяли диагнози. Не бързай-
те да се обезверявате, ако на 3-ти почув-
ствате още по-голям отлив на сили. Това 
е напълно нормално за космическия цикъл 
на дадения момент. Съветът ми към вас е 
след тази дата да започнете да възприема-
те себе си вече като здрав човек. Дори и да 
не сте боледували в класическия смисъл 
на думата (с диагноза и с пиене на лекар-
ства), а само сте чувствали хронична лип-
са на тонус, енергия и желание, искам да 

БЛИЗНАЦИ И НЯКОИ 

ДРУГИ ЗНАЦИ

Ще се радвате на добри взаимоотноше-
ния с ОВЕНА – ще си съдействате в ра-
ботата, в учението и в комуникациите. 
Но внимавайте каква информация му по-
давате, за да не го объркате. Проверя-
вайте я, преди да му я предадете.

Добре ще бъде този месец да си наме-
рите поне един човек от зодия РАК,

който да ви поглези и да се погрижи 
за вас!

Не се мяркайте много пред очите на 
СКОРПИОНИТЕ, особено ако сте ги 
подвели за нещо или не сте си свършили 
коректно работата.

Няма да е хармонично взаимодействите 
ви с ВОДОЛЕЙ. Той ще се опитва да ви 
наложи идеите си по много арогантен 
начин. Което ще ви разтревожи и раз-
дразни. Избягвайте срещи с него – осо-
бено в началото на юли.

Необяснимо силно ще ви привличат РИ-

БИТЕ. С тях ще общувате перфектно. 
Възможно е да възстановите дори ста-
ро приятелство с човек от тази зодия.

ви зарадвам, че това вече ще се проме-
ни. Голяма част от Близнаците са усещали
тези неразположения заради натрупани в ор-
ганизма токсини. За тях е направо задължи-
телно на това новолуние (което е в Рак през
този месец и настъпва на 3-ти рано сутрин-
та) да минат на прочистваща диета поне за
24 часа. С много течности и по възмож-
ност въздържане от храна. Който може да
издържи повече на тази диета, нека я при-
ложи и на 4-ти. Това ще даде мощен им-
пулс на тялото ви да започне да се само-
възстановява и укрепва.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ 

В ДАТИ

 След новолунието в Рак на 3-ти здравето
ви започва да се подобрява. Тонусът ви се
връща. Поглеждате с повече оптимизъм на
живота. Финансовото ви състояние също
започва да се стабилизира.
 Неприятни и напрегнати дни за вас ще
са 7-и и 8-и. Не се поддавайте на провокации
от страна на близките ви.
 Благоприятни дни за здравето ви са 5, 10,

15, 20, 24 и 29 юли.

 Не се преуморявайте на 3-ти, 8-и, 13-и,

18-и, 22-ри, 27-и и 31-ви.

 До 5-и ще изпитвате любовни терзания.
Но След 12-и любовният ви живот се съ-
живява
 На 13, 14 и 15 юли не влизайте в споро-
ве с колеги.
 На 21-ви и 22-ри се очертава напрежение
на работното място.
 След 26-и късметът каца на рамото ви.
Поне една ваша мечта се сбъдва.
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Мечтателните и интуитивни Раци 
ще останат много приятно изнена-
дани от хубавите емоции, които ги 

очакват през юли – особено до 12-и включи-
телно. Дотогава Венера – планетата на 
любовта, красотата и хармонията – се на-
мира във вашия зодиакален знак. Това още 
повече ще усили вродения ви магнетизъм и 
очарование.  Мнозина от вас ще се носят на 
крилете на вдъхновението и любовта. Ще 
излъчвате толкова креативна енергия и по-
зитивизъм, че спокойно можете да игра-
ете ролята на муза за околните. През 
този чудесен период е добре да се възползва-
те максимално от силата на чара си и да се 
изявите в средите, в които се движите, по 
максимално добрия начин.  Вашето само-
чувствие ще расте, ще ставате все по-
жизнени и жизнерадостни, особено ако ус-
пеете да се занимавате през този период 
само с онова, което вършите с най-голямо 
желание – с нещо, което ви е призвание. 

 Много добре ще се почувствате, ако си 
вземете отпуска точно през юли. Венера 
е планета, която обича да си „угажда“, да є 
бъде комфортно – тя ще ви съблазнява и из-
кушава (като се започне от любовни събла-
зни, скъпи покупки, дрехи, бижута и краси-
ви и модни аксесоари и се стигне до угажда-
не със сладки храни). Но в това няма нищо 
лошо, не се укорявайте и не се самоогра-
ничавайте. Моментът е чудесен да проме-
ните коренно вашия имидж, и то за по-до-
бро. Новолунието в Рак, което настъпва на 
3 юли в 5.20 ч. сутринта, ще ви съдейства да 
направите за себе си положителни промени. 
Още на 1-ви или 2-ри обмислете какво ново 
искате да „поканите“ в живота си. И на 
3-ти намерете поне 15 минути за себе си, 
за да активирате мислено желанията си за 
промяна. Съветвам ви дори да ги напише-
те на лист.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА

 В творчески подем сте. С каквото и да се 
занимавате, сега то ще ви спори и няма да 
се дразните от неразбориите около себе си.
Докато Венера се намира все още в Рак 
(до 12 юли) ще сте крееативни и ще има-
те много добри постижения, особено ако 
се занимавате с изкуство или работите 
(пряко или косвено) в областта на мода-
та, козметиката или интериорния дизайн. 
Ще имат успех също така производители-
те, търговците и даже посредниците на из-
делия на изящното изкуство и модата, как-
то и притежателите на музикални магази-
ни (за продажба на компактдискове, музи-
кални уредби или инструменти).  Около 
датата 6 юли всички творчески настроени 
личности от зодия Рак ще бъдат осенени 
от внезапно вдъхновение, оригинални хрум-
вания, завиден порив на творчество и от 
желание за създаване на нещо ново и ориги-
нално. Веднага грабвайте лист или сядайте 
пред компютъра, за да уловите този уника-

лен момент. Не изчаквайте по-удобен, защо-
то идеята ви ще отлети.  Като добър пе-
риод за бизнеса ви се очертава 11–27 юли. 
Тогава Меркурий навлиза във вашия знак 
и ще ви помага по-бързо да взимате ре-
шения. Освен това ще обогатява успеш-
но идеите ви и ще ви подкрепя по-успеш-
но да ги представяте пред околните. На 
21-ви и 23-ти получавате благоприятна въз-
можност да спечелите повече пари. Това ще 
ви мотивира да продължите напред с още 
повече ентусиазъм в работата.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

 Както вече разбрахте, този месец опреде-
лено ще е изпълнен за вас с хубави емоции, с 
любов, флиртове и хармонични отношения. 
Отдъхнете си!  На 6 юли има голяма ве-
роятност да се влюбите от пръв поглед – 
тогава светкавицата на любовта може да 
се насочи точно към вас. Денят ще е мно-
го емоционален и нестандартен. Това, от 
което трябва да се предпазвате, е да не 
станете прекалено обсебващи и задушава-
щи за интимния си партньор, защото то-
гава той ще реагира изнервено и няма да 
преживеете върховния момент хармонично 
и пълноценно.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 

ВИ ПРЕЗ ЮЛИ

 Коренната промяна на имиджа ви ще ви 
помогне и в партньорствата. Защото в мо-
мента, в който вие станете по-освободени, 
развиете своето самочувствие и начертае-
те по-категорично целите си, веднага ще за-
почнете да привличате и по-подходящите за 
вас партньори. Вашият свят има вероят-
ност видимо да се промени. Ще твори-
те с такава лекота, без да усещате за-
висимост от другите. Оставете нещата 
просто да ви се случват.  Контактите 
ви през юли ще бъдат много интензивни. На 
околните обаче веднага ще им направи впе-
чатление, че сте малко по-остри и директ-
ни от обикновено. Трябва да ви предупредя, 
че ще бъдете и по-критично настроени от 
обикновено. Но това е заради порасналото 
ви самочувствие.  Съветвам ви да се оба-
дите на близките си роднини, с които сте 
прекъснали отношения. Не отлагайте този 
жест за по-късно. Сега е най-подходящият 
момент за възобновяване на връзката ви с 
близките ви хора.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ 

НА ЛОШИТЕ АСПЕКТИ

 Ведрият ви оптимизъм може да ви напра-
ви непредпазливи. До степен да започне-
те да се отнасяте с хората твърде при-
страстно. Възможно е от време на време 
да проявявате и прекалена взискателност, 
на моменти дори арогантност към други-
те. Не си го позволявайте, защото после 
това ще се обърне срещу вас. На 16-и и 
17-и не влизайте в пререкания и не проявай-
те високомерие.

РАК И НЯКОИ ДРУГИ ЗНАЦИ

През този месец като най-хармонични 
се очертават отношенията ви с други-
те РАЦИ.

Сред ТЕЛЦИТЕ и ВЕЗНИТЕ съществу-
ва най-голям шанс да срещнете някого, 
който ще докосне сърцето ви. Предста-
вителите на тези зодии са вашите из-
кусители. Възможни са романтични увле-
чения, които да прераснат в по-сериозна 
любовна връзка.

Бъдете внимателни с КОЗИРОЗИТЕ и
ВОДОЛЕИТЕ. Те ще се опитат да ви 
приземят от вдъхновения ви полет, а 
това няма да ви хареса!

Не се конфронтирайте с ДЕВИТЕ. Знам, 
че през този месец ще ви дразнят и ще 
ви се струват още по-досадни и мърмо-
рещи, но ако се захванете със съвместен 
проект, ви гарантирам, че ще успеете 
да свършите огромно количество работа 
заедно. Затова ви съветвам да бъдете 
великодушни към тях и да не си разва-
ляте отношенията точно сега.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ

 От цялата тази еуфория и промени око-
ло вас буквално ще забравите за здравето
си. При някои Раци могат да се обадят
стари болежки вследствие на изтощение.
Онези от вас, които са злоупотребили с из-
дръжливостта на организма си и са се лиша-
вали от сън или са се хранели нерационално,
ще почувстват спад на енергията след 16-и.
Ако не реагирате адекватно навреме, след
23-ти има опасност да се почувствате
още по-изтощени. Силите ще ви напуснат,
а това ще се отрази зле както на бизнеса,
така и на любовния ви живот. Има риск
при някои Раци да се появят оплаквания,
свързани с обмяната на веществата.  Бла-
гоприятни дни за здравето ви са 3, 7, 12, 17 и
22 юли. А неблагоприятните дати са 1, 5, 10,
15, 20, 24 и 28 юли.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ 
В ДАТИ
 Около 6 юли очаквайте огромен прилив
на творческо вдъхновение! Други от вас
ще се влюбят силно и страстно точно на
тази дата!
 Като благоприятен период за бизнеса на
всички Раци се очертава 11–27 юли.
 Ще почувстват спад на енергията след

16-и, в случай че сте претоварили психика-
та и организма си преди това. Имайте го
предвид и вземете мерки отрано.
 На 16-и и 17-и не влизайте в пререкания
с никого.
 Ако не започнете да се грижите за себе
си и не намалите малко темпото след
23-ти, са възможни здравословни оплаква-
ния.
 На 21-ви и 23-ти получавате благоприятна
възможност да спечелите повече пари.
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През първата седмица на юли на Лъ-
вовете ще им се наложи за малко да 
„слязат от сцената“ и да се усамо-

тят и вглъбят. Това, мили Лъвове, опреде-
лено не е вашето амплоа, но този път вие 
сами ще усетите тази потребност – да 
се вгледате в себе си, да преживеете още 
веднъж онова, с което искате да се разде-
лите завинаги, все едно искате за послед-
но да се убедите, че то вече е минало, че 
не ви е нужно, или по-скоро, че ви носи 
повече болка, отколкото радост. Този ме-
сец ще бъде за вас като един преговор и ана-
лиз на всичко, което ви се е случило от нача-
лото на годината. А анализ наистина ще 
ви е необходим, за да успеете час по-скоро 
да се освободите от остарелите емоцио-
нални модели, от ненужните ви вече връз-
ки и контакти и да туширате болката и 
ограничението, които са се натрупали от 
неуспешните събития и приятелства до 
този момент. Дошло е време да се простите 
с нереалистичните си възгледи и очаквания. 
След като го направите, ще се почувствате 
като преродени.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА

 В началото на юли, а и през целия месец 
не си хабете силите, защото за вас това 
не е период за работа. По-скоро си почи-
вайте и си правете планове. Но щом на-
стъпи датата 22-ри, трябва да се активи-
зирате. На тази дата ще е благоприятно да 
подписвате договори и да теглите кредити. 
Другата такава силна дата е 26-и – тогава 
смело трябва да атакувате работата. До-
бре ще е, ако точно тогава не сте излезли 
в отпуска, защото ще пропуснете златни 
възможности за изява и печалба.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

 Ако скоро сте претърпели раздяла, из-
общо не страдайте – светът определе-
но не е свършил. Дори напротив – някъ-
де и вас ви очакват любов и разбирател-
ство, само дето още не можете да осъ-
ществите връзката с това някъде. Погле-
днете на живота с други очи и ще откриете, 
че някой мисли за вас, симпатизира ви, тър-
си вашата компания и близост. Всичко за-
виси от вашето благоволение.  Дано през 
този месец да можете да си вземете от-
пуска, за да попътувате надалеч. През юли 
късметът ви в любовта определено е в чуж-
бина. В далечна страна имате шанса да 
откриете човека, с когото ще се радва-
те на истинска духовна близост – нещо, 
което дори не сте си и мечтали до този 
момент.  Около 3 юли някой може да поиска 
от вас да принесете себе си и чувствата си 
в символична жертва. Най-вероятно е този 
някой де е член на семейството ви. Направе-
те го, без да роптаете, това е тест от 
съдбата, това е пътят ви към бъдещето 
и към постигане на повече сила и устой-
чивост. Предупреждавам ви, че става въ-
прос за символична саможертва, която при 

всеки един Лъв може да е изразена по раз-
личен начин и в различна сфера – както 
в материалната, така и в духовната.  С 
анализите и с прощаване със старото тряб-
ва да приключите до 22-ри! След това от-
ново си връщате Лъвското присъствие и 
блясък. След 22-ри харизмата ви става не-
устоима, ще привличате околните като с 
магнит с прекрасната си слънчева природа. 
Не му подхожда на един Лъв да бъде унил и 
тъжен, не забравяйте, че вие сте царят на 
животните. И затова бързо сложете от-
ново короната си и продължавайте напред. 

 След 26-и започват да валят чудесни и из-
годни предложения за работа и за сключване 
на нови договори. Няма да можете да диша-
те от контакти и нови запознанства.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 

ВИ ПРЕЗ ЮЛИ

 Ако до този момент сте имали затрудне-
ния и недоразумения в общуването, почакай-
те да дойде датата 13 юли. Тогава Венера 
навлиза в знака Лъв. След тази дата ще бъ-
дете като вълшебници с жезъл. Само да си 
пожелаете нещо, и то ще се сбъдне. Това 
изказване е малко преувеличено, разбира се, 
но наистина ще бъдете неустоими и силно 
ще въздействате на околните. Много от 
вашите желания ще получат шанс за осъ-
ществяване. Особено в емоционалната сфе-
ра. Който до този момент не ви е забеляз-
вал или не ви е давал преднина, сега вече ще 
бъде „сразен“ както от вашият чар, така и 
от вашите заложби. Ще пръскате искри и 
очарование и спокойно можете да си позво-
лите и малко да си се поглезите, че дори 
и да преиграете в тази си позиция. Защо-
то чак след около година ще имате от-
ново такава силна възможност за подоб-
но нещо. 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ 

НА ЛОШИТЕ АСПЕКТИ

 Не допускайте самосъжалението да ви 
обърка. То не ви е нужно. Вие сте силни и гор-
ди личности. Правете анализ на ситуация-
та и на себе си, без да съжалявате за това, 
което сте дали в чисто емоционален, че 
дори и в материален план. Самосъжаление-
то само ще ви дръпне назад в развитието, 
което вие много успешно претърпявате в 
настоящия момент.  Бъдете великодушни, 
както ви е заложено по природа. Винаги сте 
печелили и ще печелите с това ваше прекрас-
но качество. Така ще успеете да привлече-
те по-високите нива на енергия и успешно 
ще продължите напред. А за отмъстител-
ност дори и не си помисляйте, колкото и 
да сте наранени.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ

 Въпреки хубавите неща, които ще ви се 
случват през този месец, е задължително 
да мислите и за здравето си. И по-скоро – 
активно да се грижите за него. Възможно 

ЛЪВ И НЯКОИ ДРУГИ ЗНАЦИ

Една ДЕВА всеотдайно ще се погрижи 
за вас и ще бъде за вас нещо като го-
лям неизчерпаем резервоар за сили и мо-
тивация за работа. Както и вие за нея. 
Взаимно ще си бъдете опора и ще си по-
магате. Ако ви предстои заедно да при-
ключите някакъв проект или да работи-
те по някое изследване, ще се предста-
вите блестящо и финансовите резулта-
ти ще зарадват и двама ви.

С ОВЕН и КОЗИРОГ също се очакват 
добри взаимодействия през юли. Съвет-
вам ви да привлечете представител на 
някоя от тези две зодии към творчески-
те си проекти и планове. А и в компа-
нията на тези две зодии ще се забавля-
вате прекрасно.

Стойте по-далеч от РИБИТЕ през този 
месец, за да избегнете конфронтациите 
помежду си.

е по-емоционалните Лъвове да не са във вър-
хова здравословна форма през първите две
седмици от периода. Ако имате предписано
лечение, спазвайте го. Обърнете внимание
на хроничните си заболявания. Сега вся-
какви процедури с профилактична цел ще
бъдат направени точно навреме. Каквото
направите през този месец за здравето си,
ще е инвестиция за есента и зимата. Заре-
дете се с енергията на слънчевите лъчи,
дори седейки под дебела сянка. Самата ме-
дитация и релаксация сред природата ще
ви лекуват. Слънцето е вашата управлява-
ща планета и вие се нуждаете от него. – 
Хапвайте повече плодове с жълт и оранжев 
цвят. Разхождайте се сред красиви местно-
сти.  На 16-и и 17-и се очаква спад в имун-
ната ви защита, вследствие на което е въз-
можно да имате проблеми със здравето. Не-
пременно си дайте почивка, не се насилвай-
те нито физически, нито емоционално.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ 

В ДАТИ

 22-ри е подходящ ден за подписване на
договори, за теглене на кредите, за про-
веждане на важни делови срещи.
 След 26 юли се налага смело да атакува-
те работата.
 След като настъпи 13-и, се надявайте
на силен период в любовта. Ще излъчва-
те непреодолимо обаяние, с което ще при-
мамвате представителите на противопо-
ложния пол.
 На 16-и и 17-и има риск от здравослов-
ни проблеми и енергиен спад. Сега е момен-
тът да се погрижите за здравето си. Най-
вероятно ще усетите „пробив“ в имунната
си система. Внимавайте!
 Благоприятни дни за Лъвовете през юли
ще бъдат 4-ти, 5-и, 14-и, 15-и, 23-ти, 24-ти

и 31-ви.
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Докато повечето от знаците на зоди-
ака ще си почиват през юли, вие, Деви, 
ще сте във вихъра на активността и 

инициативността.
ДД

Но това няма да са 
вашите обичайни активност и инициатив-
ност. Сега Марс – планетата на действието 
и на личната инциатива и воля – навлиза в 
знака на работливите по природа Дева и за 
почивка и дума не може да става! Ще успе-
ете да реализирате отдавна отлагани идеи 
и проекти. Както и мечти и идеи, за ко-
ито не сте предполагали, че ще ги видите 
изпълнени. Използвайте прилива на сили, за 
да „завземете“ нови пространства и тери-
тории и за утвърждаване. Тези от вас, ко-
ито са страдали от неувереност и дори 
са изпитвали лек страх от неизвестното, 
сега ще успеят да преодолеят тези колеба-
ния и дори ще ги забравят задълго.  Ще 
скочите на друго ниво, където ще държи-
те юздите на живота си в собствените 
си ръце. През целия юли ще демонстрира-
те такава мощ и работоспособност, че 
дори и Телецът и Скорпионът ще ви зави-
дят.  Ако всички тези новости се съчета-
ят и с нова любов, то енергията ви до така-
ва степен ще се активизира, че дори можете 
коренно да промените живота си. Сега убе-
дихте ли се вече защо, докато другите си 
почиват, вие трябва да сте в пълна бой-
на готовност?

БИЗНЕС ПРОГНОЗА

 За много Деви това е стартов период на 
реализацията на техните идеи и идеали.
Ако тази реализация е свързано с голя-
ма група хора, с организации и общности 
с идеална цел, както и с партии и сдру-
жения, то успехът ви ще бъде реален и 
признат от околните. Наблюдавайте вни-
мателно ситуацията около вас, дайте най-
доброто от себе си и ако сега ви хрумне 
някаква нова идея или желание за промяна, 
не ги пренебрегвайте. Непременно им обър-
нете внимание, защото сега ще ви дойдат 
изключително силни интуитивни прозрения. 

 На 5-и преглеждайте внимателно всеки до-
кумент, който се готвите да подпишете. 
Днес е по-добре да се въздържате от работа 
и нови инициативи. Не правете и генерал-
ни изказвания.  След 22-ри не сключвай-
те сделки, за които имате малко сведения. 
Може да се окаже, че сте въвлечени в кръ-
говете на сенчестия бизнес, а това няма 
да ви донесе нищо добро. Не се изкуша-
вайте да се криете от закона, защото след 
време всичко ще излезе наяве и ще съжаля-
вате.  Организирайте работата си така, 
че да сте приключили с активните пре-
говори, подписи и договори до 26-и. След 
тази дата до края на месеца ще е по-до-
бре само да довършвате вече започнатото, 
а не да започвате нещо ново.  Подходящи 
дни за действие са 6-и, 7-и, 16-и, 17-и и 25-и. 
Напрегнати дни, в които трябва да щадите 
нервите си, са 14-и, 15-и, 21-ви и 22-ри.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

Има и още добри новини за вас – с настъпва-
не на новолунието в Рак на 3 юли ще се сбъдне 
поне една ваша мечта. За доста Деви това 
ще е дългоочаквана любовна връзка или ново, 
вълнуващо приятелство, която ще изиграе 
решителна роля в живота им.  Много ху-
бави емоционални преживявания ще имате 
на 6-и и 7-и. Силният период за вашия емо-
ционален живот е след навлизането на Вене-
ра в Лъв. Тогава са възможни тайни роман-
тични връзки. Някои от вас ще се влюбят 
или в човек, който живее далеч, или в няко-
го, който не може открито да демонстрира 
чувствата си заради факта, че е прекалено 
известна личност (или пък защото още не се 
е освободил от предишната си връзка). Това 
ще бъде романтично и загадъчно за вас, 
но понякога и мъчително. Обаче при всич-
ки положения ще се чувствате много до-
бре, дори и само ако поддържате тази лю-
бов като извор на вдъхновение. Ще се ула-
вяте, че черпите сили от своите фантаз-
ни образи и мечти, свързани с тази ново-
възникнала и по всяка вероятност тайн-
ствена връзка.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 

ВИ ПРЕЗ ЮЛИ

 След 27 юли избягвайте случайните запоз-
нанства. Не се доверявайте на хора, за ко-
ито знаете много малко, и не им предоста-
вяйте информация нито за вашата работа, 
нито за личния си живот. Възможно е да 
се натъкнете на злоупотреби и недоброна-
мереност от тяхна страна.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ 

НА ЛОШИТЕ АСПЕКТИ

 Ще се наложи да овладеете импулсивното 
си желание да кажете горчивата истина на 
вашите опоненти право в очите. Дори и да 
не са прави, не си изпускайте нервите. Пър-
во, така няма да успеете да ги убедите. 
И второ, ще изгубите само вашите сили. 

 От време на време ще ви обхващат излиш-
на нервност и превъзбуда от многото проме-
ни, които ще се случат с вас през този месец.
Можете да ги преодолеете, като направи-
те точен анализ на събитията и от време 
на време понамалявате малко темпото на 
работа и на живеене. Вживейте се в ро-
лята на страничен наблюдател – така ще 
видите по-реално нещата.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ

 През целия юли трябва да внимавате при 
работа с остри ножове. Пазете се от поряз-
ване, изгаряне, изкълчване, навяхване или 
дори счупване на кости. Ще бъдете подат-
ливи на малки битови травми, затова бъ-
дете нащрек. Възможни са също главоболие и 
повишаване на температурата, особено ако 
прекалявате със слънчевите бани.  Актив-
ността ви през този месец ще изтощи 
много организма ви. Препоръчително е да 
използвате целия този енергиен потенци-
ал за съзидание – в работата или поне във 

ДЕВА И НЯКОИ ДРУГИ ЗНАЦИ

С ОВЕН и КОЗИРОГ ще бъдете изклю-
чително силен тандем на първо място в 
работата. Но и в сферата на партньор-
ствата и приятелствата помежду ви 
ще има хармония и разбирателство.

С БЛИЗНАЦИТЕ и с някои РАЦИ, с ко-
ито ви се налага да работите, може да 
се появят дрязги и да се кажете непри-
ятни думи в състояние на афект. Но 
спокойно, тези конфликти ще са времен-
ни и незначителни.

В компанията на ЛЪВ, ТЕЛЕЦ и ВЕЗНИ

ще се чувствате отлично. Ще се рад-
вате на разбиране и обич от страна на 
представителите на тези зодии.

СТРЕЛЕЦЪТ ще се опита да ви прово-
кира, но до обостряне на отношенията 
ви няма да се стигне. Напротив, ще се 
убедите, че е бил прав в хапливите си 
изказвания.

фитнес залата, защото задържаната енер-
гия ще ви подейства разрушително на физи-
ческо ниво.  Успокояващото е, че обмяната
на веществата ви ще се забърза и най-сетне
ще успеете за през лятото да отслабнете и
да ви бъде по-леко в горещините.  Да внима-
ват онези Деви, които имат високо кръвно
налягане – да го следят редовно и да си взе-
мат медикаментите за регулирането му ре-
довно.  След 22-ри можете да усетите лек
спад на вашата енергия и жизненост. Зато-
ва отделяйте повече време за сън.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ 
В ДАТИ
 Стегнете се! Време е за действие и ра-
бота. На 1 юли Марс навлиза в Дева и ви
дава чудесен импулс за работа.
 Бъдете предпазливи на 5-и – проверявайте
документите, които подписвате, по някол-
ко пъти. А също така внимавайте какво и
пред кого говорите.
 Хубави емоционални преживявания ви оч-
акват на 6-и и 7-и.
 Постарайте се да сте приключили с ак-
тивните преговори и подписи на догово-
ри до 26-и.
 Очаквайте задълбочаване на чувствата и
емоциите си след 13-и.
 Подходящи дни за действие са 6-и, 7-и,

16-и, 17-и и 25-и. Тогава с лекота ще си
вършите работата.
 Щадете нервите си на 14-и, 15-и, 21-ви

и 22-ри.
 След 22-ри можете да почувствате лек
спад на вашата енергия и жизненост. Съ-
ветвам ви да отделяте повече време за
сън. Лягайте си по-рано.
 Внимавайте след 22-ри да не бъдете въ-
ведени в съмнителни сделки и преговори.
 След 27-и избягвайте случайните запоз-
нанства. Има опасност някой да ви нара-
ни и обезвери.
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Юли ще е усилен за вашата карие-
ра и за развитието ви в работа-
та и в обществото. Очаквайте 

събития, които ще променят положително 
вашият статус.  Ако сте на ръководна 
длъжност, в началото на месеца ви пред-
стои да направите реорганизации, от ко-
ито ще ви зависи бъдещето на фирмата, 
която оглавявате. Помислете сериозно как 
можете да засилите рекламата на вашата 
фирма. Ако се налага, дори наемете специ-
алист за тази цел или се консултирайте 
се компетентен в тази сфера човек. Това 
ще се окаже от голямо значение, особе-
но ако работите в сферата на медицина-
та, обслужването, хотелиерството и рес-
торантьорството. Както и ако се занима-
вате с мода и дизайн или с производство 
и продажба на стоки за бита и за шиваш-
ката индустрия. Тези промени ще засегнат 
и преподавателите – всички, които пряко 
или косвено са свързани с преподаване, гри-
жи и лечение на другите.  Ако пък не сте 
на ръководна длъжност и от вас не се иска да 
взимате отговорни решения, след 3-ти е до-
бре да си потърсите по-добре платена служ-
ба, която да ви удовлетворява и да ви кара да 
се развивате. Имате шанс да намерите мяс-
тото, което е точно за вас. Тогава ходенето 
на работа няма да бъде наказание и изгна-
ние, а ще ви носи чувство на доволство. 
Направете всичко възможно да рекламира-
те себе си, регистрирайте се по сайто-
ве за търсене на заетост, в бюрата по 
труда, позвънете на приятели. Всяка ваша 
активност в този период ще се окаже 
решаваща и резултатна. Седенето вкъщи 
няма да ви помогне.  След новолунието на 
3-ти мнозина от вас ще получат признание 
за труда си. Очаквайте и благоприятни за 
вас размествания в службата. Не стойте 
настрана от промените дори и да ви се 
стори в началото, че ви пренебрегват или 
че губите позиции. За вас настъпва период 
на раздяла със старото (закостенелите ръ-
ководители си отиват и на тяхно място 
идват хора, които влагат сърце и душа в 
работата). Ключовите фрази за този ваш 
период са „проява на съчувствие и разбира-
не“ и „интуитивен подход“. С тяхна по-
мощ ще успеете да промените коренно со-
циалния си статус.  За по-младите Вез-
ни това може да бъде и период на намиране 
на първа работа. В първия момент те мо-
гат да се почувстват неуверени и прекале-
но развълнувани, дори уплашени. Насочете 
тази чувствителност в друга посока и не 
показвайте, че сте толкова уязвими. Уве-
реността ви се възвръща след 5 юли.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА

 От 1-ви до 12-и ще сте затрупани с прека-
лено много информация и задачи. Но пери-
одът е подходящ да се задълбочите в на-
уката и ученето (ако това е на дневен 
ред за вас). За студентите и всички уче-

щи се това ще са силни дни – ще успя-
вате да усвоявате бързо материала. Ако 
имате насрочени дати за изпити за то-
гава, в никакъв случай не ги отлагайте за 
по-късно.  За активно работещите е мно-
го важен периодът след 12 юли. Ще ражда-
те нови идеи и бързо ще ги реализирате. 

 След 22-ри до края на месеца очаквайте 
подкрепа от приятели, обществени органи-
зации и спонсори.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

 До 12-и е възможно да изпитате извест-
ни трудности в любовта. Даже напреже-
ние. Ако искате да си изяснявате отно-
шения с любимото същество или да влиза-
те в нови връзки, изчакайте тази дата да 
отмине.  За много от жените Везни, които 
досега са имали само приятелски взаимоот-
ношения, вероятността през юли те да пре-
раснат в съжителство на семейни начала и 
брак е много голяма. Имате шанса да наме-
рите подходящ партньор, такъв, какъвто 
сте си го представяли винаги – красив, на-
дежден и с добро положение в общество-
то. Ще се гордеете с него.  Мъжете Вез-
ни също ще се радват на нови романтични 
отношения, но на работното място. Тази 
нова емоция ще им даде импулс и сили да 
работят още по-амбициозно.  След 12-и 
любовната тема вече става много актив-
на за Везните. Тези, които до момента не са 
били влюбени, сега получават шанс да срещ-
нат любовта. Ще се активизират много 
от приятелските ви взаимоотношения със 
силна емоционална окраска. 

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 

ВИ ПРЕЗ ЮЛИ

 Ще бъдете настроени на вълна флирт. По-
вечето от взаимоотношенията ви ще имат 
импулсивен характер. Когато общувате с 
представители на срещуположния пол, ще 
излъчвате обаяние и чар и така ще успява-
те да им внушите лесно своите виждания 
и да наложите гледната си точка. В това 
няма нищо лошо, разбира се, стига да не 
прекалявате с този вид „нежна манипула-
ция“.  На вас като Везни ви е заложено 
да бъдете деликатни и премерени в думи-
те, но през този месец е напълно възмож-
но да се държите по коренно различен на-
чин.  Обърнете внимание на своите близки 
вкъщи на 16-и и 17-и, защото напоследък дос-
та ги пренебрегвахте, и всички упреци, ко-
ито ще чуете от устата им по този повод, 
ще са основателни. Правотата е на тяхна 
страна сега, защото във вашата залисия 
по гонене на кариера и работа, по пръскане 
на чар наоколо, за да догоните амбициите 
си, съвсем ги забравихте.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ 

НА ЛОШИТЕ АСПЕКТИ

 Бъдете предпазливи и не се доверявайте 
на колеги и по-далечни роднини. Този месец 

ВЕЗНИ И НЯКОИ ДРУГИ ЗНАЦИ

Чудесно взаимодействие ще имате през 
този месец с другите ВЕЗНИ, с ТЕЛЕЦ и 
с ЛЪВ. В решителен момент представи-
тели на тези зодии ще се окажат ваши 
благодетели. Разчитайте на тяхната се-
риозна подкрепа.

Пазете се много от ОВЕН и КОЗИРОГ. 

Възможно е те да действат подмол-
но спрямо вас и да ви създадат голе-
ми проблеми. Няма да можете да пред-
видите техните реакции. Затова по-до-
бре ги избягвайте, а не влизайте в дву-
бой с тях.

ще чуете поне едно злословие по ваш адрес.
Ще срещате недобронамереност, без да сте
дали повод за нея. Хладнокръвното подмина-
ване на тези неприятности ще е най-добро-
то, което може да направите. Не бива да се
оправдавате за неща, които не сте сто-
рили.  Не допускайте да бъдете въвлече-
ни директно или индиректно и в някои ин-
триги, защото изходът от тях няма да е
добър за вас. Странете от всичко, което
има съмнителен и недоказан характер.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ

 В случай че страдате от някакво заболява-
не, което отдавна не се е обаждало, ви преду-
преждавам, че точно сега то може да напом-
ни за себе си. Тенденцията за вас през юли е
към възобновяване на хроничните заболява-
ния.  Ще усетите и спад в мускулния то-
нус. През юли е много важно да приемате
повече белтъчини, както и калций (ако се
наложи, дори го пийте във вид на храни-
телна добавка). Ако белтъчините ги при-
емате предимно във вид на месо, то ви-
наги трябва да хапвате с него и зеленчу-
ци, защото мускулният ви тонус може да
спадне още повече поради натрупването на
отпадни продукти от месото в организма
ви. За Везните е много важно да консуми-
рат растителната храна (особено във вид
на салати).

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ 

В ДАТИ

 След 3 юли си потърсете по-добре плате-
на работа, която да ви удовлетворява.
 След 4-ти придобивате увереност в
действията си на работно място.
 Събирайте информация, учете и се явя-
вайте на изпити до 12 юли.

 Не си изяснявайте любовните отноше-
ния до 12 юли; след тази дата любовта е
по-хармонична и щастлива;
 Периодът от 12-и до 26-и е много благо-
приятен за вашия бизнес.
 Обърнете внимание на вашите близки
вкъщи на 16-и и 17-и.

 След 22-ри до края на месеца очаквай-
те подкрепа от приятели. Поне една ваша
мечта ще се сбъдне.
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Добрата новина за магнетичните 
Скорпиони е, че около новолунието на 
3-ти ще получат от небесните тела 

Слънце и Луна една нежна милувка от гри-
ДД
жа, любов и чувственост. Всъщност реално 
грижите, любовта и чувствеността ще ги 
получат от близките си хора.  Астроло-
гичният феномен новолуние има свойства-
та на пусков механизъм на нещо ново в жи-
вота, което, задействано сега, ще се раз-
вива и реализира в продължение на цяла го-
дина, когато отново ще имаме новолуние 
в Рак. Затова не пропускайте този вълше-
бен момент, който настъпва рано сутрин-
та в 5.20 ч. на 3 юли, когато можете да 
заявите вашите желания за бъдещето. В 
хармоничен период сте, който ще продължи 
с пълна сила до 22 юли. Дотогава ще привли-
чате към себе си всичко, от което се нужда-
ете и което ще ви повлияе благотворно. Ще 
срещате разбиране и никой няма да провоки-
ра злонамерено. Вие сте много сензитивни 
и веднага ще усетите хубавите вибрации, 
които се насочват към вас. Още повече че 
те ще бъдат засилени и от присъствието 
на Венера в Рак. А както вече сте чува-
ли, Венера е планетата на любовта, хар-
монията, брака, красотата и не на послед-
но място – на финансите. Най-любовният 
ви период ще продължи до 13-и. А за ос-
таналите „теми“ от живота ви период-
ът ще е хармоничен чак до 22-ри.  Ако 
отдавна искате да специализирате и да учи-
те в чужбина, както и да работите там, то 
след 3-ти звездите ще ви подкрепят в това 
начинание. Само трябва да внимавате до-
кументите ви да са изрядни. Проверявай-
те ги по няколко пъти. Нещата ще се по-
лучат, само дето бюрокрация малко ще ви 
поизмъчи.  Първите две седмици от месе-
ца са много благоприятни за задгранични пъ-
тувания и контакти. Ще се върнете с цен-
на информация, а някои от вас дори с нова 
любов.  В началото на юли някои от вас 
ще се занимавате със стари и изоставе-
ни съдебни дела. Поради объркани декумен-
ти няма да стигнете до крайния резултат, 
но поне ще има някакъв напредък. Първите 
резултати очаквайте не по-рано от 18-и. 

 Всички, които имат да взимат изпити 
или да пишат изследвания и научни трудо-
ве, съветвам да се активизират през пе-
риода 11–26 юли. Тогава ще имате добри 
постижения.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА

 След 14-и ще трябва да се понапрегнете, 
за да запазите популярността и добрите си 
позиции, които сте успели да отвоювате до 
този момент. Тази тенденция се засилва 
и след 26-и. Тогава конкуренцията ще ви 
диша във врата, но пък това ще има по-
ложително влияние върху вас. Лошо ще е 
само, че ще се наложи да удвоите усилия-

та си в работата. Но пък вие винаги си 
имате предостатъчно енергия (като ядрен 
реактор сте), затова с лекота ще се спра-
вите. Още повече че вече сте предупреде-
ни. Въпреки летният сезон вие ще усетите 
тенденцията за изострящо се напрежение 
в работата още от 22-ри. Не се разконцен-
трирайте с ненужни подробности. Стреме-
те се да придържате към вашата линия на 
развитие и още веднъж внимателно „пре-
гледайте“ хората от близкото си профе-
сионално обкръжение, както и конкуренци-
ята, за да бъдете информирани и подгот-
вени, ако те замислят някаква атака сре-
щу вас. Вие едва ли всъщност се нуждаете 
от толкова подробни наставления, защото 
още преди да сте си прочели хороскопа и 
преди да е настъпил месецът, с безпогреш-
ната си интуиция и прозорливост вече сте 
усетили тенденциите.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

 Дните, когато магнетичната Луна в 
Скорпион освети вашия знак (това са дати-
те 11-и, 12-и и 13-и), ще са чудесни за любов. 
И ако на новолуние сте се помолили да полу-
чите любов или да заченете дете, е възмож-
но още точно на тези дати това да започне 
да се осъществява.  Силни и хармонични 
дни за любов и разбирателство в емоцио-
налната сфера за вас ще са и 2-ри, 3-ти, 
21-ви, 22-ри, 29-и и 30-и. Все пак да ви пре-
дупредя, че планетата на любовта Венера 
от 13 юли навлиза в знак, който не ви е особе-
но хармоничен. Затова не се чудете, ако все 
има нещо, което ви липсва в любовта, секса 
и в семейните отношения след тази дата. 
Ще има моменти, в които определено ще 
се чувствате потиснати и огорчени, но те 
бързо ще преминават, ако не се вживявате 
прекалено в тях.  Не се изкушавайте през 
периода от 13-и до края на месеца да съз-
давате романтични връзки на работното 
място. Определено ще са проблемни. 

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 

ВИ ПРЕЗ ЮЛИ

 През този месец ще изпитате непреодоли-
мо желание да установите хармонични отно-
шения с вашите партньори, но трудно ще по-
стигнете това. Особено след 13 юли. Ще се 
наложи да сте търпеливи. Дано не събере-
те прекалено излишна енергия от правене-
то на компрмиси, защото след един месец 
ще избухнете в справедлив гняв. Това важи 
предимно за емоционалните ви отношения. 

 Ако ви предстои да осъществявате важни 
бизнес контакти или да водите важни разго-
вори, ще се справите без проблем до 26-и. През 
този период ще проявявате меката и ин-
туитивна страна на вашия характер, а от-
среща ще ви отговорят с разбиране и при-
ятелство.  На 21-ви и 22-ри ще можете 
с лекота да уредите някои недоразумения в 
любовните си взаимоотношения. Най-сетне 
ще „прогледнете“ и ще видите истината. И 
каквото и да „видите“, ще ви олекне и ще 

СКОРПИОН И НЯКОИ 

ДРУГИ ЗНАЦИ

Отношенията ви с РАЦИТЕ през този 
месец ще са много хармонични. Търсете 
ги както за любов, така и за работа.

С ЛЪВОВЕТЕ ще имате прекалено го-
леми различия помежду си. Буквално ще 
сте на противоположни позиции. Зато-
ва ви съветвам да стоите по-далеч от 
тях. Така ще предпазите нервната си 
система.

С ОВЕН и КОЗИРОГ ще бъдете много 
добър тандем в работата, в приятел-
ството и любовта.

С ТЕЛЦИТЕ и с ВЕЗНИТЕ ще сте в се-
риозна конкуренция, особено след 13 юли.

знаете как да действате в бъдеще.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ 

НА ЛОШИТЕ АСПЕКТИ

 В конкурентната среда, в която ще се ока-
жете след 22-ри, не бъдете агресивни, нито 
пък уплашени. След един месец нещата ще 
се успокоят и ще видите, че всъщност 
през цялото време вие сте били в силна-
та позиция, но не сте го съзнавали доста-
тъчно добре.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ

 В голямата суетня през този месец меж-
ду любов, конкуренция и работа последно-
то нещо, за което ще се сетите, е здраве-
то ви. Добре че поне то няма да ви напом-
ня за себе си.  Но след 23-ти тонусът ви 
осезателно ще спадне, особено ако много сте 
злоупотребявали с издръжливостта си. Тога-
ва ще е добре вече да отидете на почивка и 
да не се напрягате с никаква работа.  Това, 
за което трябва да внимавате през юли, е 
да овладявате апетита си към сладки тес-
тени храни, защото това ще ви създаде 
не само проблем с теглото, но и с целия 
ви метаболизъм.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ 
В ДАТИ
 След 3-ти ще получите грижа, любов и 
внимание от близки хора.
 Силен период ще имате до 13-и в сфера-
та на любовта. След тази дата ще тряб-
ва да правите повече компромиси.
 След 14 юли се напрегнете, за да запази-
те добрите си позиции.
 От 13-и до края на месеца внимавайте с 
романтичните връзки на работното мяс-
то.
 След 26-и конкуренцията ще ви диша във 
врата.
 На 21-ви и 22-ри оправяте недоразумения 
в любовта.
 Хармонични и емоционални дни са за вас 

2-ри, 3-ти, 21-ви, 22-ри, 29-и и 30-и.
 След 23-ти тонусът ви спада, отидете 
тогава на почивка.
 Не проявявайте агресия, нито страх след 

22-ри – ще бъде глупаво и неоснователно.
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Ентусиазираните Стрелци буквално 
„влитат“ в юли с много големи ам-
биции и замисли за финансови удари.

Най-успешните дати за това 3-ти и 4-ти. 
Тогава ще се появи сериозен инвеститор 
или пък ще ви предложат кредит с мно-
го изгодни условия за погасяване. Най-ве-
роятно инвестициите ще ви трябват, за 
да закупите жилище или друг недвижим 
имот, да се впуснете в строителство или 
да започнете самостоятелен семеен биз-
нес. Не искам да спирам вашия устрем, но 
ви моля много внимателно, ама, наистина 
много внимателно да подхождате към тези 
нови начинания. Особено ако сте се спре-
ли на варианта да вземете огромен заем, 
а на този етап и понятие си нямате как 
ще го връщате. Прекалено рисковано е, за-
щото този, който сега ви изкушава и ви съз-
дава впечатление, че едва ли не ще ви даде 
даром тези пари, после ще иска да си прис-
вои закупеното или създаденото от вас. За 
вас риск определено има и затова ви съ-
ветвам да предприемете някакви действие 
единствено и само ако сте сигурно, че не 
ви грози заплаха от документни измами и 
нещата са максимално на „светло“. Макар 
че тенденцията е да ви примамят в голе-
мия бизнес, където далеч не всички неща 
са „на светло“ и не всичко е достатъч-
но ясно.  През този месец много от вас ще 
проявят интерес да изследват своето под-
съзнание и психика. Много положително ще 
ви се отрази четенето на езотерична лите-
ратура.  В началото на месеца ще се ак-
тивизират и темите за наследства, заве-
щания и управление на пари, които най-ве-
роятно не сте изкарали сами, а са на ва-
шите партньори. Въздържайте се от пре-
калено разточителство.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА

 Изпълнени сте с решителност да успеете 
на всяка цена. През целия месец ще бъдете 
много напористи и активни. Колкото сте 
по-самостоятелни в работата си, толкова 
по-добри резултати ще постигате.  За ня-
кои жени Стрелци има вероятност да за-
почнат да флиртуват на работното си 
място, и то с шефа.  10-и е ден, на който 
много отчетливо можете да заявите ваши-
те претенции в бизнеса. Направете го реши-
телно, но гледайте да не си създадете вра-
гове.  В работата, както и в учението 
определено ще ви просветне. След 23-ти 
ще ви се върне желанието да действа-
те в тези сфери. Взимате изпитите си, 
след което тръгвате да пътешествате. 
На тези пътувания ще се свържете с ва-
жни партньори от чужбина. Тази тенден-
ция става още по-силна след 26-и, когато 
и Меркурий преминава в огнения Лъв, кой-
то ви е хармонична стихия.  Дните за 
активно действие от ваша страна и побед-
ни резултати са 23-ти, 24-ти, както и 25-и 
до късно следобед. А през следващите два дни 
ще си получите заслуженото възнагражде-

ние и най-после ще можете да си отдъхнете.
 Дразнещи и напрегнати дни за вас ще бъ-

дат 1, 6, 7, 8, 21, 22 и особено 28 и 29 
юли, когато могат да възникнат конфли-
кти със съдружници и бизнес партньори.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

 През юли се примирете, че няма да може-
те да устоявате на изкушенията на любо-
вта. Самите вие ще излъчвате прекалено си-
лен сексапил и магнетичност. Много-много 
няма да му мислите и ще се впускате често 
в доста необмислени авантюри.  През пе-
риода от 1-ви до 12-и ще сте обсебени от 
силни емоции. Недейте да проявате оба-
че обсебваща ревност и подозрителност, 
защото ще задълбочите много проблеми-
те с интимния си партньор. Този период 
е изключително благоприятен за зачатие и 
ако желаете, може да се възползвате от бла-
госклонността на планетите в тази посо-
ка. Най-силните ви дни за зачатие ще са от 
2-ри до 4-ти на обяд. На тези дати необвър-
заните Стрелци пък имат шанс да уста-
новят много трайна емоционална връзка с 
някого. Но ви предупреждавам, че тя ще 
е прекалено обвързваща и даже кармична! 
Няма да бъде добре за вас да изпаднете 
изцяло във финансова зависимост от парт-
ньора си, защото отношенията ви много 
бързо ще се влошат.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 

ВИ ПРЕЗ ЮЛИ

 От 1-ви до 11-и ще имате много и добри 
възможности за бизнес контакти. Само 
дето ще бъдате малко по-сприхави и раз-
дразнителни през този период. И при най-
малък повод ще влизате в конфликти. 6-и и 
7-и са най-неприятните дни в това отно-
шение – внимавайте с кого какво говори-
те. По-добре е да не насрочвате важните 
си разговори за тези дати.  След 12-и до 
26-и ставате прекалено мнителни и манипу-
лативни. Много трябва да внимавате как-
во правите тогава, какви документи под-
писвате и с кого започвате да си съдейст-
вате. През този период сте предразположе-
ни и към финансови спекулации, които няма 
да ви доведат до добър край. Защото има 
голям риск след време всичките ви тайни 
да излязат наяве. 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ 

НА ЛОШИТЕ АСПЕКТИ

 Светът покровителства смелите. Да 
умеете да рискувате, е изкуство. Вие сте 
широко скроени и не обичате дребнавост-
та и нерешителността. Но през юли, осо-
бено до 22-ри, е нужно много внимателно да 
преценявате всяко едно отправено ви пред-
ложение. Преди да вземете каквото и да било 
решение, първо се уверете, че разполагате 
с цялата информация. И по възможност 
овладейте емоциите си, не взимайте реше-
ния, когато сте афектирани. Знаете: ут-
рото е по-мъдро от вечерта.  През юли 
бизнесът ви ще върви ръка за ръка и със сек-

СТРЕЛЕЦ И НЯКОИ 

ДРУГИ ЗНАЦИ

ТЕЛЕЦ, РАК, ЛЪВ и ВЕЗНИ ще са от
ключовите фигури за вас през месеца. В
тяхната компания и с тяхното участие
ще се развиват по-важните събития от
живота ви. Но отношенията ви няма да
са безпроблемни – очаквайте противо-
поставяне от тяхна страна, което ще
породи напрежение.

ДЕВИТЕ ще ви бъдат надеждни бизнес
партньори, но е възможно да възникнат
и конфликти помежду ви, ако предявява-
те големи претенции към тях.

БЛИЗНАЦИ и ВОДОЛЕЙ ще ви се при-
текат безкористно на помощ (буквално
на минутата), когато имате нужда.

суални намеци и предложения. Добре би било
да им устоявате, колкото и да ви е трудно,
защото ще бъдете манипулирани много лес-
но. Този път съвсем категорично трябва
да отделите бизнеса и парите от секса – 
нека всяка тема да бъде сама за себе си.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ

 Много трябва да бъдете предпазливи във
вашите сексуални взаимоотношения, взи-
майте предпазни мерки, защото са възмож-
ни не само нежелателни зачатия, но и ин-
фекциозни заболявания, предавани по полов
път. Самите безразборни сексуални кон-
такти, особено в началото на месеца, няма
да ви донесат нужното удовлетворение, а
дори напротив, ще имате рязък спад на
енергията, особено когато сте попаднали
на неподходящите партньори. Сексът не е
само забавление, а обмяна на енергийни със-
тояния, затова внимавайте в тази насо-
ка. Този месец ви е уязвима цялата пикоч-
но-полова система, пазете се и от прос-
туди. Следете и кръвното си налягане – 
ще започне да „играе“. След 23 юли вече
сте в добра форма и кондиция и опасно-
стите в здравословно отношение за вас
са отминали.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ 

В ДАТИ

 Напрегнати и трудни дни са 1, 6, 7, 8, 21,

22, 28 и 29 юли.

 Подходящ период за зачатие е от 2-ри до

4-ти на обяд.

 На 10-и открито поставяте претенции-
те си в работата.
 След 23-ти се активизирате, идват ви
наум идеи и нови предложения.
 След 26-и успешно взимате изпити, свърз-
вате се с подходящите бизнес партньори
от чужбина и получавате полезна за рабо-
тата ви информация.
 От 1-ви до 22-ри преценявайте перфект-
но всяко отправено към вас предложение,
преди да действате.
 След 23-ти ще се радвате на добро здра-
ве.
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Предстои ви интензивен и ползот-
ворен месец, скъпи Козирози. Само 
дето ще трябва да се преодолеете 

и да надвиете натрупалата се у вас от 
преследване на „върха“ умора.  Както вече, 
надявам се, сте прочели, тази година е ваша-
та година. Заради факта, че Юпитер – пла-
нетата на късмета – е във вашия знак. Чес-
то си повтаряйте този факт наум, за да не 
губите стимул и посока и за да успеете да 
съберете сили за действие през този месец.

 През юли най-много ще се измъчвате от 
съмненията и честите депресивни състоя-
ния, в които изпадате, когато сте уморе-
ни.  На 3-ти и 4-ти е възможно да усе-
тите непосилна умора, объркване. Много е 
вероятно да ви споходи вашият „любим“ 
песимизъм. Бързо ще се отървете от това 
чувство, ако не се съсредоточавате вър-
ху него и не го материализирате. Песими-
змът ви ще е породен от това, че в момента 
вашият източник на енергия, сила и опти-
мизъм – Слънцето, се намира в точна опози-
ция срещу вашето „собствено“ Слънце в Ко-
зирог. Това означава, че то сега е много 
далеч от вас и затова вие усещате лип-
са на сили и позитивизъм. Но тъй като в 
астрологията аспектът „опозиция“ е мно-
го „разтеглив“ и енергиен, вие можете да 
засилите вашата собствена амбиция и це-
леустременост и да успеете да изтеглите 
част от тази енергия, която ви е необ-
ходима. Всъщност винаги когато Слънцето 
се намира в зодия Рак, Козирогът се чув-
ства по начина, който ви описах. Вероят-
но и вие самите вече от опит и наблюде-
ние сте се убедили в това.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА

 Ако след 3-ти при вас се явят нови бизнес 
партньори или някой ви предложи нова ра-
бота, не пренебрегвайте тези опции – това 
е новото, от което се нуждаете. Ще тряб-
ва да обновите екипа, с който работите, 
или да сформирате нов. В случай че има-
те вече нови идеи и желание да действа-
те, изчакайте да мине периодът от 1-ви 
до 3-ти на обяд. Дотогава ще ви спъват 
неблагоприятни обстоятелства.  На 4-ти 
и 5-и трябва да сте непременно на работа 
и да се възползвате от шансовете, които се 
появяват. Ще ги реализирате още на 6-и, 7-и 
или 8-и.  Стягайте се за „атака“, защо-
то през тези два дни трябва активно да 
търсите контакти. Появявайте се на пуб-
лични места, обадете се на стари прияте-
ли или колеги. Една добра вест (добро предло-
жение) пътува към вас. Не му пречете да ви 
„намери“. Чудесни дни за активно дейст-
вие са от 14-и до 16-и. Добре е тогава да 
пътувате, да търсите информация в чуж-
ди сайтове, да установите връзка с хора 
отдалеч.  На 16-и, 17-и и 18-и ще сложи-
те начало на важни за вас инициативи.
След това отслабете настъплението, особе-
но на 23-ти, 24-ти и 25-и до обяд, защото са 
възможни конфликти. Много ползотворни за 
работата дни ще са 16, 17, 18, 25, 26 и 27 юли, 

когато ще усетите реалните резултати от 
вашия труд. И парични награди ще има!

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

 Още през първите дни на юли ще усетите, 
че вече не можете да живеете по стария на-
чин! Любовта я няма. Ако сте достатъчно 
откровени със себе си, ще признаете, че сте 
затънали в инерция или въртите на празни 
обороти в интимния си живот. Спадът на 
енергията и на мотивацията ви се дъл-
жи до известна степен на вашето дълбоко 
чувство на неудовлетвореност. Но на по-
мощ през този месец ви се притичва Лу-
ната. На това новолуние тя се намира точ-
но в тази чувствителна точка, която ще за-
сегне приятелските, семейните и брачните 
отношения. Тенденцията е към приключване 
на стари отношения, които вече са доказали 
своята ненадежност. Започнете наново, за-
почнете на чисто, започнете нов цикъл. За 
повечето от вас това не означава раздяла 
с някого на всяка цена. Просто ще поста-
вите отношенията си на друга основа. На 
новолунието, което настъпва в 5.20 ч. су-
тринта на 3-ти, е добре да се усамоти-
те и много задълбочено да си помислите за 
старото, което трябва да си отиде, за да 
дадете шанс на новото да ви намери.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 

ВИ ПРЕЗ ЮЛИ

 Сега имате уникалния шанс да рестарти-
рате отношенията с постоянните си при-
ятели и с интимните си партньори, с ко-
ито живеете на семейни начала. Това ще 
изиграе много важна и решителна роля за 
вашето самочувствие, сила и устойчивост. 
В момента, в който уредите и изясните 
тези отношения, веднага ще ви се освобо-
ди потенциал да продължите напред с дру-
гите задължения и да си живеете живо-
та успешно.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ 

НА ЛОШИТЕ АСПЕКТИ

 През този месец не спирайте промени-
те, които сами идват и буквално ви „по-
тупват“ по рамото. За вас юли е един по-
вратен месец, в който можете да разчисти-
те пътя към бъдещето си и да вървите сме-
ло напред.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ

 До 21-ви бъдете много внимателни към 
здравето си. При първа възможност трябва 
да си почивате и да щадите себе си. Възмож-
но е да се обадят стари болежки или пора-
ди слабата ви енергетика да се появят нови.
През тези три седмици не бива да си поз-
волявате лукса да злоупотребявате с пре-
умора, както и с алкохол.  Напълно ви 
е противопоказно да започвате точно сега 
много строги диети, които не са съгласува-
ни с лекар и не са под лекарски надзор.  Ще 
усетите остра липса на витамин D. Съ-

КОЗИРОГ И НЯКОИ 

ДРУГИ ЗНАЦИ

През този месец ще се разбирате пре-
красно с ДЕВИТЕ, РАЦИТЕ и БЛИЗНА-

ЦИТЕ.

Ако в близкото ви обкръжение има пред-
ставител на зодиите ТЕЛЕЦ, ЛЪВ или
ВЕЗНИ, то с него ще усетите най-гра-
дивно промените. Запомнете, че какво-
то и да се случва помежду ви, то ще 
е за добро!

Някой верен и мощен СКОРПИОН ще ви 
пази гърба. След време ще се наложи да 
му се реванширате.

ветвам ви да консумирате само пълноцен-
на храна, която ще се усвоява от органи-
зма ви, въпреки стреса и умората. Имайте
предвид, че дори да взимате допълнителни
хранителни добавки и витамини от група-
та В (особено В9 и В12), за да подсилите
организма, те също няма да се усвояват
напълно. Салатите задължително трябва
да бъдат подправени с олио или зехтин, за
да подпомогнете усвояването на мастно-
разтворимите витамини. Предпочитайте
храни, които ще попълват липсите на же-
лязо, калций, селен и фосфор в организма ви.
Ако спазите поне една част от тези съве-
ти, ще успеете да укрепите здравето си и
няма да имате никакви оплаквания.  Слън-
чевата светлина (сутрин до 10.30 ч. или след
17.30 ч., когато Слънцето не е чак толкова
агресивно) ще има върху вас изключително
лековито въздействие. Разхождайте се по
тези часове навън.  След 22-ри ставате
по-енергични, оптимизмът ви се завръща,
здравето ви рязко се подобрява (ако сте
боледували до този момент).

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ 

В ДАТИ

 На 3-ти и 4-ти ще се чувствате изклю-
чително уморени. Не се поддавайте точно
тогава на негативизма.
 На 4-ти и 5-и се активизирайте.
 След 3-ти ще се срещнете с нови биз-
нес и интимни партньори. Не ги прене-
брегвайте.
 От 14-и до 16-и ви препоръчвам да пъту-
вате, ако можете.
 До 21-ви се отнасяйте внимателно със
здравето си. Проведете активна профилак-
тика: почивка и правилно хранене!
 На 23-ти, 24-ти и 25-и до обяд не бъдете
инициативни и активни, защото са въз-
можни конфликти с околните.
 Ползотворни дни в работата ще са 16-и,

17-и, 18-и, 26-и и 27-и.

 След 22-ри вашата енергия се засилва,
оптимизмът ви се връща, здравето ви ряз-
ко се подобрява (ако сте боледували до
този момент).
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Докато другите си почиват в началото 
на юли, на вас ще ви се наложи да по-
работите здравата. Това точно под-

хожда на вашата екстравагантна природа – 
ДД
в това е и вашата сила, че не приличате по 
нищо на останалите. Уникати сте. Истина-
та е, че за вас е повече от добре да по-
работите здраво до 11 юли. Ще се чувст-
вате комфортно, още повече че сега са ви 
обзели амбиции да докажете на колегите (а 
и на началниците) колко сте талантливи 
и незаменими. То докато им правите тези 
демонстрации, ще вземете и ще свършите 
и тяхната работа, но пък ще ви е прият-
но.  Добре е в началото на юли да обучите 
някои свои колеги или подчинени, да им обър-
нете внимание и да им обясните част от ва-
шите идеи за бъдещата ви работа. Скоро ще 
се нуждаете от тяхната помощ.  Всичко 
старо в момента ви задържа на ретроград-
ни нива на развитие. Трябва да се освобо-
дите от ненужното и веднага новото ще 
дойде, за да ви зарадва.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА

 През първите три дни от месеца темата 
за работата ще е много актуална във ваша-
та астрокарта. Някои от вас дори ще 
се замислят да си сменят работата, тъй 
като изпитват недоволство от липсата 
на поле за изява на старата работа. Сега 
са ви обзели амбиции да се доказвате. Много 
горчиво преживявате критиките и безразли-
чието на околните към вашите демонстра-
ции на талант и способности. Някои Водо-
леи ще започнат да общуват с началници-
те си, подчинените и колегите си по ко-
ренно различен начин.  Ще се изкушавате 
да промените дори обстановката си на ра-
ботното място в чисто материален план! 
И това е наистина силно препоръчително.
Освободете се от ненужните и остарели 
документи и вещи на работното си място. 
Изтрийте старите файлове в компютъра 
си. Архивирайте цялата информация. Мога 
да ви успокоя, че след новолуние на 3 юли ще 
се радвате на благоприятни промени в рабо-
тата. Ще сложите начало на нова инициа-
тива, която ще ви отведе до успешни резул-
тати. Очаквайте първите резултати още 
на 18-и вечерта. Или най-късно на 19-и. То-
гава за вас ще са отпаднали поне една гри-
жа и поне едно ограничение и ще продъл-
жите напред, заредени с оптимизъм.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

 Ще се замислите много върху вашия емо-
ционален живот през този месец. И в тази 
сфера ще ви се прииска да направите про-
мяна. Най-неочаквано дори и за самите вас 
през периода от 1-ви до 12-и ще флиртува-
те неудържимо. Някои Водолеи е възможно 
да завъртят любов на работното си място. 
Някой, когото до този момент не сте за-
белязвали, най-сетне ще демонстрира сво-
ите чувства, което ще ви изненада при-

ятно. Не отлагайте за по-късно началото 
на тази връзка, започнете я преди 12 юли, 
защото след това Венера навлиза в Лъв, 
който не е особено хармоничен на вашия 
знак и това със сигурност ще ви създаде 
трудности в установяването на нови лю-
бовни връзки.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 

ВИ ПРЕЗ ЮЛИ

 Много благоприятен период настъпва за 
вече установените от вас и трайни любовни 
отношения след 23-ти. Ще намерите общ 
език не само с интимния си/брачния си 
партньор, но и с бизнес партньорите си. 
Сега ще ви се удава директно да установя-
вате контакти с хората, от които се нуж-
даете, за да продължите напред. Това е пе-
риод, след който ще се наложи да потър-
сите точно съдействието и подкрепата 
на същите тези хора, защото след 23-ти 
ще усетите лек спад в енергийно отноше-
ние.  На 25-и и 26-и внимавайте какви обе-
щания давате и с каква работа се захваща-
те, защото е възможно да изгубите и пари, 
и време с нещо, което не си заслужава.  На 
28-и и 29-и с лекота ще провеждате де-
лови разговори, ще печелите спорове и ще 
бъдете чути на важни обсъждания. Дати-
те са подходящи и за подписване на значи-
ми договори. Ако ви предстои да изнася-
те публични лекции, насрочете ги точно за 
28-и или за 29-и.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ 

НА ЛОШИТЕ АСПЕКТИ

 4-ти и 5-и се очертават като напрегнати 
и трудни дни за вас. На тези дати не влизай-
те в открита схватка с противниците си.

 В никакъв случай не предприемайте рис-
ковани действия нито във физически, нито 
в чисто делови план на 11-и и 12-и. Това 
са дни, заредени с напрежение и неизвест-
ност за вас. По-добре е да се скриете ня-
къде „на сянка“ от проблемите и споро-
вете.  След 23-ти за вас е най-добре да из-
лезете в отпуска, защото тогава ще усети-
те лек отлив на енергия, заради което труд-
но ще се принуждавате да работите и да се 
концентрирате.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ

 През юли получавате уникалният шанс да 
обърнете внимание на вашето здраве и най-
сетне да намерите адекватното лечение за 
болежките си. Казвам уникален шанс, за-
щото този силен астрономичен и астро-
логичен феномен новолунието (на 3-ти) ще 
„освети“ благоприятно сферата на ваше-
то здраве.  Разчетете си така времето, 
че да можете да посетите лекар на 8-и, 9-и 
или 10-и. Тогава най-вероятно ще срещне-
те адекватния човек, който ще ви насочи 
правилно в лечението и профилактиката. 

 Първите 10 дни от месеца са много подхо-
дящи за изчистване на организма ви от шла-
ки и отрови, но и от застоели мисли. Прове-

ВОДОЛЕЙ И НЯКОИ 

ДРУГИ ЗНАЦИ

ват БЛИЗНАЦИТЕ, РАЦИТЕ и ДЕВИТЕ. 

Ще имате усещането, че те ви се „раз-
хождат“ най-нахално по нервите. Дано да 
не са част от екипа, в който работите! 
Ако са ви партньори в интимен план, 
се постарайте да не изричате пред тях 
горчиви и тежки думи. Дълго след като 
ги изречете, те няма да ги забравят.

Успешни, ползотворни и спокойни взаи-
модействия ще имате със СТРЕЛЦИТЕ

и РИБИТЕ. Те се очертават като ваши 
приятели през юли.

дете прочистване на ума, душата и тя-
лото и няма да съжалявате! През този пе-
риод се постарайте да не приемате консер-
вирана или дълго престояла храна, напълно
спрете алкохола (сега той директно поразява
нервната ви система и за жалост ще усети-
те последиците много скоро). Слабото мяс-
то на Водолея принципно е точно нервната
система. Затова се отнасяйте внимателно
към себе си и в никакъв случай не се пре-
товарвайте с негативни емоции, защото са
възможни инсулти, парези или тремори. Въ-
обще не искам да ви плаша с тези „диа-
гнози“, но предупреден значи въоръжен.  В
случай че искате завинаги да се отървете от
тютюнопушенето, то стартът на отказва-
нето на цигарите за вас е 3 юли. Ако взе-
мете сериозно решение и го спазвате, ще
имате голям шанс за успех. Поне вземете
решение да намалите цигарите. Впрочем ци-
гарите също оказват негативен ефект вър-
ху нервната ви система. Заблуждавате се,
че ви действат успокояващо.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ 

В ДАТИ

 След 3-ти получавате шанс от звездите
завинаги да се отървете от тютюнопуше-
нето. Използвайте го, защото ще се почув-
ствате много по-добре като непушачи.
 Установете нови емоционални връзки пре-

ди 12 юли, защото след тази дата ще усе-
щате постоянно напрежение в любовните
отношения.
 Срещнете се с лекари специалисти и се
консултирайте за здравето си на 8-и, 9-и

или 10-и. Тогава ще ви насочат към правил-
ното лечение.
 Съветвам ви да поработите здраво през
периода от 1 до 11 юли.
 Не рискувайте с нищо и с никого на

11-и и 12-и.

 Ако е възможно, намалете темпото на
работа след 23-ти или излезте за малко в
отпуска.
 На 25-и и 26-и внимавайте какво обещава-
те и с какво се захващате.
 28-и и 29-и са подходящи дни за подписва-
не на договори и за водене на преговори.
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Мили Риби, отдъхнете си от работа 
и грижи през юли. Очаква ви хубав и 
емоционален месец. До 12-и, когато 

планетата на любовта и хармонията Вене-
ра се намира в хармоничния на вашата зо-
дия знак Рак, ви препоръчвам задължител-
но да обърнете внимание на емоционалния 
си живот. За работа ще мислите по-къс-
но. Надявам се така да организирате вре-
мето си, че до 22-ри да сте на почивка и 
да мислите само за хубави неща. Стойте 
настрани от грижите и затормозяващи-
те ви ситуации.  Началото на месеца ви 
носи приятни емоции и хубави изяви. Риби-
те, които се занимават с изкуство, твор-
чество или с публични изяви, ще имат го-
лям успех. Очаква ви силен прилив на твор-
ческо вдъхновение и може да напишете или 
нарисувате едни от най-хубавите си творби 
именно през този месец.  През този пери-
од спокойно можете да се поглезите и с 
малко по-скъпи и луксозни покупки, които 
все отлагате да направите.  Много ще са 
активни и ползотворни и контактите с де-
цата ви. Обърнете им внимание, играйте, 
учете и се забавлявайте заедно. Това, кое-
то „инвестирате“ в тях като грижа, обич 
и знание, ще бъде много полезно за тяхно-
то бъдеще. 

БИЗНЕС ПРОГНОЗА

 Кипите от творческа енергия и мощ и ако 
успеете всички тези чувства и емоции да ги 
фокусирате в своята работа и кариерно из-
растване, няма да съжалявате! Ако не ус-
пеете да спазите съвета ми да си почи-
вате в началото на юли и да се настро-
ите на любовна вълна, то поне изчакайте 
12 юли, за да се разгърнете в работата 
си. Дотогава не се тормозете чак толкова 
сериозно с нея. На 12-и Меркурий навлиза в 
Рак и ще ви помага във вашите интелекту-
ални изяви, както и в деловите контакти.
Но преди тази дата има два доста трудни 
дни, които ви очакват в службата. Не са 
изключени и неприятни изненади от страна 
на конкурентите и колегите ви. Тези тен-
денции ще се зародят още в неделя сле-
добед на 6-и и ако не се отдръпнете на-
време и продължите да упорствате с ра-
бота, то конфликтите и противопоставя-
нето ще ви застигнат и на 7-и, и на 8-и. 
Някой ще се опита да ви уязви, ще се взира 
в работата, поведението и думите ви. Тога-
ва ще разберете и за подмолните дейст-
вия на близки до вас хора и дано успеете 
да спрете последиците – загуба на пазари, 
средства и време.  На 11-и вече си възвръ-
щате формата, трудностите са забравени 
и спокойно можете да продължите напред.

 Не се впускайте в нови начинания и ин-
вестиции на 14-и и 15-и. Нещата няма да 
се получат, както вие искате, и това ще 
се окаже по-скоро крачка назад.  На 21-ви 
и особено на 22-ри ще усетите мощен прилив 
на сили и вдъхновение. Най-после умът ви 

ще роди идеята, която ще отвори нови перс-
пективи пред вас. Тогава е много вероятно 
да се появи и точният човек в работата, 
на когото да разчитате. Ако до този мо-
мент сте се чудели дали да продължава-
те в същата посока, сега вече ще се ус-
покоите, че не сте сами под слънцето в 
това начинание.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

 Независимо дали сте на работа, или на по-
чивка, съм сигурна, че мнозина от вас ще бъ-
дат споходени от любовта. Нова любов ви 
очаква и се задава към вас, ако не сте семей-
ни. А най-добрата вест е, че получавате 
всички шансове тя да е трайна и да ви 
носи много щастие.  Рибите, които вече 
си имат своята хубава и хармонична връз-
ка, също ще се радват на силен емоционален 
период. Не се заседявайте и не чакайте 
щастието само да почука на вратата ви. 
Понякога е необходимо и вие да проявите 
инициатива. Чудесен период за любов, роман-
тика и зачатие е от 11-и до 13-и включител-
но. Тогава ще разберете всъщност колко са 
дълбоки чувствата ви към някого. Както 
и дали желаете да се прислоните при тази 
любов за цял живот.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 

ВИ ПРЕЗ ЮЛИ

 След 2-ри ще усетите, че вече е време да 
се фокусирате върху своя личен живот и 
свободно време. Животът не е само едно 
безкрайно отиване и връщане от рабо-
та. Обърнете внимание на любимите хора. 

 На 2-ри и 3-ти обърнете повече внима-
ние на дома си, на наследствените имо-
ти. Възможни са ремонти. Ще свършите 
много полезна работа за вашите близки и 
те ще престанат с упреците, че нямате 
време за тях.  Ще попаднете в конфлик-
тна и дразнеща среда в дните от 6-и следо-
бед до 7-и вечерта. Това ще бъде голямо из-
питание за вас. Най-големият ви дразнител 
ще се окаже човек, за когото не сте подози-
рали, че може да прояви амбиции за вашето 
място или в работата, или в брачното ложе.
Има голяма вероятност този човек да е 
зодия Дева или Овен. Затова внимателно 
преценете какви карти държите, отбраня-
вайте се и в никакъв случай не се преда-
вайте. Ще загубите само в случай че де-
монстрирате слабост.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ 

НА ЛОШИТЕ АСПЕКТИ

 За Рибите, родени между 21 и 25 февруа-
ри, е препоръчително през първите 10 дни на 
юли да избягват всякакви конфликтни си-
туации. Дори да предложите гениални идеи, 
те няма да бъдат разбрани и чути нито от 
шефа ви, нито от брачния ви партньор.

 От 11-и до 26-и се пазете от излиш-
но самохвалство и показност, ще привлече-
те „лоши“ очи и завист. Достатъчно до-

РИБИ И НЯКОИ ДРУГИ ЗНАЦИ

Непременно внимавайте с представите-
лите на зодия ДЕВА. През този ме-
сец конфронтацията с Девите е неиз-
бежна. Възможни са противопоставяне и 
конфликти, в които губещите ще сте 
вие.

Избягвайте също така и ОВНИТЕ през 
този месец. С техния сприхав харак-
тер хич няма да успеете да се пребо-
рите. Те ще предявяват неоснователни 
претенции към вас и това ще ви извади 
от равновесие.

Най-хармонични ще са отношенията с 
БЛИЗНАЦИТЕ, РАЦИТЕ и ВОДОЛЕИ-

ТЕ. Тяхната компания е безопасна за вас 
през юли.

Професионалните месечни астропрогнози подготви МИШЕЛ

бре се справяте, не е нужно да вдигате 
излишен шум около себе си.  След 23-ти 
ще почувствате умора, отпадналост и лип-
са на мотивация.  28-и и 29-и ще са мно-
го напрегнати и неудовлетворителни за вас 
дни. Тогава ви съветвам да не се появявате 
пред очите на властни и сприхави хора, да 
не подписвате документи и да не започвате 
нищо ново. 

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ

 През този месец трябва да се движите и 
да спортувате колкото може повече. Запи-
шете се най-сетне на курсове по танци или 
си купете карта за плуване. Много добре 
ще ви се отразят и всякакви игри с топ-
ка (например плажен волейбол или тенис). 
Движението и спортът през юли са от го-
лямо значение за запазване на вашата жиз-
неност и кондиция. Още повече че докато 
спортувате, е много вероятно да срещнете 
човека, от когото се нуждаете в интим-
ния си живот.  Пазете стомаха си през 
първите две седмици на юли.  Въпреки че 
до 22-ри сте много енергични и имунната ви 
система е за завиждане, точно тогава има 
риск да ви изненадат неприятно киселини в 
стомаха, стомашни болки и спазми, предиз-
викани от нервно напрежение, прекалено гла-
дуване или неправилно хранене. Най-рискови 
са датите 7-и и 8-и.  След 23-ти ще се 
почувствате вяли и уморени. Не натовар-
вайте нервната си система, избягвайте и 
големите физически натоварвания.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ 

В ДАТИ

 До 12 юли ви очакват любов и приятни 
изненади на любовния фронт.
 Периодът от 11-и до 13-и също е отре-
ден за любов, романтика и зачатие. 
 До 22-ри ще сте в творчески и емоци-
онален подем.
 На 7-и и 8-и се пазете да не се конфрон-
тирате с някого.
 28-и и 29-и са напрегнати дни. Не започ-
вайте нищо ново тогава.
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО
ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

1 и 2, както 

и 19–31 юли 

НАМАЛЯВАЩА 

ЛУНА

 Периодът е незаменим за провеждане на разумна диета, защото със сигурност ще редуцирате
теглото си, в случай, че целите това. Бързо и с лекота ще се освободите от излишните кило-
грами.  19-и и 20-и са много подходящи дни за започване на диета. Стартирайте със зеленчукови
супи или зеленчуци, приготвени на пара. Не пропускайте да прибавяте и по малко целина в зеленчу-

ковите миксове – тя е незаменима за диетиращите!  На 28-и и 29-и се постарайте да консуми-
рате поне по 30 г безсолни ядки на ден (орехите и лешниците са най-подходящи в случая). Дни-

те, когато ще усвоявате перфектно въглехидратите, без да ви се „лепят“, са 21, 22 и 23 (до 11.20 ч.), 

30 и 31 юли. Можете да си набавяте въглехидрати от пълнозърнестия хляб, бананите и мюслито
със сушени плодове. По-добре е да не консумирате изделия от бяла рафинирана захар. Ако обаче
прекратите изцяло приема на въглехидрати, това би разстроило обмяната на веществата ви. В
началото, когато ги изключите от менюто си съвсем, наистина ще започнете да отслабвате, но
след това, при нарастваща Луна, ще усетите неприятния йо-йо ефект.

3 юли, 5.20 ч., 

Луната е в РАК 

НОВОЛУНИЕ

 Това новолуние е много подходящо за пречистващо 24-часово гладуване. През юли то настъпва в зо-
диакален знак Рак, управляван от Луната, която пък отговаря за храненето ни и за пълноценно-
то усвояване на хранителните вещества. Точно този факт подчертава важността на този ден за
профилактика на храносмилателния тракт.  Днес се провежда резултатно лечение на гастрити,
язви, колити и хранителни алергии. Всички лекарства и билки, приети на тази дата, както и други оз-
дравяващи процедури, свързани с изброените заболявания, ще имат голям ефект.  Днес тялото ви
отлично се самопрочиства от отпадните продукти. Затова не е добре да го претоварвате с го-
леми количества храна. А за алкохола просто забравете! В случай че не гладувате, поне избягвайте
тежките и пикантни храни. Най-подходящи са храните на млечна основа и леките зеленчукови супи.

 Не забравяйте на този ден да направите и вашата лунна „магия“. Пожелайте си нещо, свързано 

с дома, семейството, чувствата и настроенията ви. На новолуние в Рак ще успеете успешно да
се освободите от чувството за несигурност и прекалено предпазливото поведение.

4–18 юли 

НАРАСТВАЩА 

ЛУНА

 Не бива да влизате в „схватка“ с нарастващата Луна. Сега хранителните вещества и водата се
задържат в тъканите. Колкото и да се стремите да спазвате диета, ефектът ще е почти нулев и пре-
калено нетраен. Проблемът идва и от това, че през този период се увеличава и апетитът ви. За-
ложете на активно движение и спорт, за да забързате обмяната на веществата и за да не на-
трупвате излишно тегло. Чудесно ще се почувствате, ако на 4, 5, 6, 14 и 15 юли се отдадете на фит-

нес или аеробика. Ако на тези дати се натоварите физически, ще успеете да свалите килограми,
без да гладувате. Не се заседявайте на 7, 8, 16 и 17 юли. Тогава упражненията, изпълнени в бавно 

темпо (от каланетика или пилатес), чудесно ще скулптират тялото ви. За йога и водни процедури 

са подходящи датите 11, 12 и 13 юли.

18 юли, 11.00 ч., 

Луната 

е в Козирог 

ПЪЛНОЛУНИЕ

 На днешния ден трябва да внимавате с претоварването – не само в храненето, но и в чисто физи-
чески план. Костите стават много крехки и чупливи, има опасност от навяхвания и травми. Избяг-
вайте преяждането, особено със солени храни. Козирогът е аскетичен знак и не обича излишества 

и прекаляване. Ограниченото ядене днес няма да ви затормози, а дори напротив – ще ви ободри.
 Заслужава си да си обърнете внимание и поне на пълнолуние, когато всички тъкани задържат

максимално течности в тялото ви, да внимавате какво слагате в устата си. За днес са препо-

ръчителните храни са моркови, картофи, цвекло, обезсолено сирене, безсолна извара, кисело мляко, 

както и плодове, които не са прекалено сладки.  Калцият се усвоява много лесно на тази дата.
Затова млечните храни са много полезни. Не яжте месо на пълнолуние. То ще подпали агресията ви 

и ще ви създаде дискомфорт.  За да заспите лесно, си направете билков чай. Избягвайте кафето
и шоколада, както и газираните напитки поне на днешния ден.

ХРАНИ СПОРЕД ЛУНАТА

ВИДОВЕ
При нарастваща Луна (4–18 юли)  

ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА...

При намаляваща Луна (1, 2, както 

и 19–31 юли) ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА...

Белтъчни храни и плодове 4 (след 11.16 ч.), 5, 6 (до 14.05 ч.), 13 (след 19.00 ч.), 
14, 15

23 (след 11.23 ч.), 24, 25 (до 16.15 ч.)

Сол и кореноплодни 6 (след 14.05 ч.), 7, 8, 16, 17, 18 25 (след 16.15 ч.), 26, 27 (до 19.00 ч.)

Мазни храни 9, 10 1, 2 (до 11.00 ч.), 19, 20, 27 (след 19.00 ч.), 28, 29

Въглехидрати и листни зеленчуци 4 (до 11.16 ч.), 11, 12, 13 (до 19.00 ч.) 2 (след 11.00 ч.), 3, 21, 22, 23 (до 11.23 ч.), 30, 31

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 юли да не посягате към упоменатите срещу тях храни.
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ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ ПРЕЗ ЮЛИ
ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

–
2, 3, 4 (до 11.16 ч.), 21, 22, 

23 (до 11.23 ч.), 30, 31
Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно

и ще се омазнява по-бързо.

4 (след 11.16 ч.),18 – Ако искате косата ви да расте бързо.

1, 19, 20, както и 23 
(след 11.23 ч.), 29

– Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

25 (след 16.15 ч.), 26, 
27 (до 19.00 ч.)

–
Ако имате проблем с кожата на главата. Направете си маска в корените.

Ефектът ще е поразителен.

6, 9, 12, 14, 15, 20, 
24, 25, 28

–
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 –

2, 3, 4 (до 11.16 ч.), 21, 22, 
23 (до 11.23 ч.), 30, 31

–

7–10, както и 25–27 – Къдренето ще е най-безвредно и трайно. Прическата ще ви стои добре.

4 (след 11.16 ч.), 5, 6 – Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни – като гривата на лъвица.

Б
оя

ди
св

ан
е

–
2, 3, 4 (до 11.16 ч.), 21, 22, 

23 (до 11.23 ч.), 30, 31
–

7–10 – За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.

4 (след 11.16 ч.),
5, 6, 11, 12,13, 19,
20, 25, 26, 27

– За интензивно и трайно боядисване на нормални коси.

Е
пи

ла
ци

я
 и

 о
ф

ор
м

ян
е 

на
 в

еж
ди

–
1, 2, 3, 21, 22, 23,

28, 29, 30, 31
Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е

много болезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

–
2, 3, 4 (до 11.16 ч.), 21,

22, 23 (до 11.23 ч.), 30, 31
Датите са неподходящи за епилация.

19, 20, 24, 25, 26, 27 – Тези дати са подходящи за оформяне на вежди.

1, 19, 20, както 
и 23 (след 11.23 ч.), 29

–
Датите са подходящи за механична епилация. Отскубнатите косми 

ще растат по-бавно.

5–18 – 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 19–31 – –

Парна баня
– 4–18 Има опасност да ви останат белези.

1, 2, както и 19–31 – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с 
пл

од
ов

и 
ки

се
ли

ни 4, 5, 6, 13, 14, 
15, 23, 24, 25

– –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
-

щ
и 

м
ас

ки
 

с 
гл

ин
а

7, 8, 16, 17, 18, 26, 27 – –

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 4, 5, 6, 7, 8, 14 и 15 юли, 

когато кожата ще има нужда от много влага.

С
пе

ци
ал

ни
 

м
ан

ип
ул

ац
ии

 
с 

ко
ла

ге
н,

 
ел

ас
т

ин
 

и 
бо

т
ок

с

4–18 – –

Н
О

К
Т

И Подрязване 
и изпиляване 4–18 – –

Оформяне 
и лакиране

4, 5, 6, 11, 12, 13, 
19, 20, 25, 26, 27

– –

М
А

С
А

Ж
И

Ле
че

бн
и,

 
ли

м
ф

од
ре

-
на

ж
ни

 и
 

ан
т

иц
ел

у-
ли

т
ни

– 4–18 –

1, 2, както и 19–31 – –

Релаксиращи, 
регенериращи – 1, 2, както и 19–31 –

С
А

У
Н

А

1, 2, както и 19–31 – Ефектът ще е максимален на 24, 25, 26, 27 юли.
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КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ ЮЛИ

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, 2, както и от 19 до 31 юли.

Пране, химическо чистене и миене на прозорци:
не пропускайте датите 2 (след 11.00 ч.), 3, 4 (до 11.16 ч.),
11, 12, 13 (до 19.00 ч.), 21, 22, 23 (до 11.23 ч.), 30 и 31
юли. Това са т. нар. дни на водата. Всички замърсявания и 
петна ще се отстраняват с лекота.
Неподходящи дати за миене на прозорци:
1, 2 (до 11.00 ч.), 9, 10, 19, 20, 27 (след 19.00 ч.), 28 и 29
юли. Тогава по стъклата след избърсване ще остават упо-
рити 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 юли.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и коз-
метика, музикални инструменти и аудиозаписи: 9, 10, 21, 22, 
26, 27 юли.
Недвижими имоти, мебели: 2, 3, 16, 17, 18, 30, 31 юли. 
Автомобил, мотор или колело: 1, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 28, 

29 юли. 
Текстилни и метални изделия, предмети за бита: 24 и 
25 юли.
Канцеларски материали и книги: 1, 7, 8, 28, 29 юли.
Спортни стоки: 14, 15, 24, 25 юли.
Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апа-
рати: 19 и 20 юли. 
Обувки и дрехи: 16, 17, 21, 22 юли.
Бижута, злато, луксозни вещи: 4, 5, 6 юли.

Древните лекари са се ръководели от лунните принципи, ко-
гато са лекували своите пациенти. За да не се обреме-

нявате с тях, оставете изчисленията на мен. Ето как сто-
ят нещата с критичните дни за планови операции през ЮЛИ 

2008 г. и с благоприятните дати за лечение при намалява-
ща Луна.
ВАЖНО! По възможност избягвайте всякакви планови оператив-
ни интервенции на 18 юли (пълнолуние) и на 3 юли (новолуние).

* На долуизброените дати не правете 
планови 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

24, 25
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, 

устна кухина, зъби
9, 10

26, 27 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки 11, 12, 13

1, 2, 28, 29 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце 14, 15

3, 4, 30, 31 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен мехур 16, 17

5, 6 Сърце, слезка (далак) 19, 20

7, 8
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, 
черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна система

21, 22, 23

9, 10
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както 

и на целия гръбначен стълб
24, 25

11, 12, 13 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали 26, 27

14, 15 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта 1, 2, 28, 29

16, 17 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби 3, 4, 30, 31

19, 20
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане
5, 6

21, 22, 23 Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система 7, 8

* Луната е в знак, който управлява частите на тялото, посочени в средната колонка.

** На същите дати можете да лекувате съответния орган с хомеопатия, цветолечение и прочие неагресивни методи.

*** Луната се намира в противоположния зодиакален знак на този, посочен в първата колонка. Тъкмо това е подходящото време за профилактика на органите, из-

броени в средната колонка.
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АДЕКВАТНИ ГРИЖИ ЗА СТАЙНИТЕ РАСТЕНИЯ

КОГА ДА ПОСЕТИМ ЗЪБОЛЕКАРЯ

СПЕЦИАЛНИТЕ ДНИ ПРЕЗ ЛУННИЯ МЕСЕЦ

Стайните растения също са много чувствителни към лунните 
ритми. Те успяват да усвоят водата най-добре само в определе-
ни дни от месеца, когато Луната минава през водните знаци. 
Ако ги полеете в неподходящо време, само ще им навредите. А и
хранителните вещества няма да стигнат до растението.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 2 (след 11.00 ч.),
3, 4 (до 11.16 ч.), 11, 12, 13 (до 19.00 ч.), 21, 22, 23 (до

11.23 ч.), 30, 31 юли.
НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 1,  2 (до 11.00 ч.), 
9, 10, 19, 20, 27 (след 19.00 ч.), 28, 29 юли. На тези дни с 
поливането има опасност да провокирате появата на лист-
ни въшки или други вредители.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 2 (след 11.00 ч.), 3,
4 (до 11.16 ч.), 21, 22, 23 (до 11.23 ч.), 30, 31 юли.

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 възможно сами да си избе-

рете датата, най-добре посетете зъболекаря на  1, 2, 19, 20, 

21, 22, 28, 29, 30 и 31 юли.

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: 

На 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27 юли. И в никакъв случай (ос-

вен в спешен!) не ходете на зъболекар на 18 юли (пълнолуние) и 

на 3 юли (новолуние). Много ще ви боли!

1-ви лунен ден (ЛД) – 3.07 (от 5.20 ч.) Чист
и светъл ден. Припомнете си детството.
Ще ви осенят творчески идеи. Не започ-
вайте нищо ново. Посветете този ден на
всичко, което възвисява духа.
2-ри ЛД – 3.07 (от 5.48 ч.) Не се поддавайте
на гнева, избягвайте конфликтите и избли-
ците на емоции. Подходящ е за нови на-
чинания.
3-ти ЛД – 4.07 (от 7.08 ч.) Енергетиката на
този ден изисква да сте активни. Пасив-
ността е противопоказна и опасна.
4-ти ЛД – 5.07 (от 8.27 ч.) Не взимайте при-
бързани решения. Усамотете се. Разходе-
те се сред природата. Занимавайте с дома
и семейството си. Колективната работа
няма да ви спори.
5-и ЛД – 6.07 (от 9.44 ч.) Делови ден. Подхо-
дящ е за пътувания и за планиране на ге-
нерални промени. Работете концентрирано.
Не преяждайте. Целеполагането ще е ус-
пешно.
6-и ЛД – 7.07 (от 10.55 ч.) Смирете се. Дай-
те прошка. Не изразявайте недоволство
на глас. Подходящ е за подмладяващи коз-
метични процедури. Ден за гадаене и про-
рочества.
7-и ЛД – 8.07 (от 12.03 ч.) Ден за молитва.
Сбъдват се желания.
8-и ЛД – 9.07 (от 13.09 ч.) Сега се активи-
рат фините и неуловими енергии в органи-
зма. Добре е да се гладува, за да се про-
чисти тялото.
9-и ЛД – 10.07 (от 14.14 ч.) Не е успешен.
Склонни сте към заблуждения и самоизма-
ми. Добре е да дадете прошка. Практику-
вайте йога.

10-и ЛД – 11.07 (от 15.19 ч.) Не планирайте 
нищо важно. Изкъпете се с гореща вода. 
Медитирайте.
11-и ЛД – 12.07 (от 16.23 ч.) Много мощен 
ден. Активира се вселенската жизнена 
енергия кундалини. Добре е да прочисти-
те организма си. Внимавайте с режещи ин-
струменти.
12-и ЛД – 13.07 (от 17.26 ч.) Дава се милос-
тиня. Молитвите се чуват. Подходящ е за 
взимане на важни решения.
13-и ЛД – 14.07 (от 18.26 ч.) Ден за актив-
ни контакти, работа с информация и уче-
не. Сами си пригответе и изпечете хляба. 
Не преяждайте.
14-и ЛД – 15.07 (от 19.21 ч.) Много подходящ 
за започване на важна работа, за физическо 
натоварване, за работа с информационни 
източници и свещени текстове. Отваря се 
третото око. Прочистете организма си.

15-и ЛД – 16.07 (от 20.08 ч.) Сънищата са ве-
рни и важат за месец напред. Лош ден за 
секс. Сатанински ден, у нас се пробуждат 
зли изкушения. Проявете аскетизъм.
16-и ЛД – 17.07 (от 20.48 ч.) Ден за постига-
не на вътрешна хармония. Старайте се да 
вършите само добри дела.
17-и ЛД – 18.07 (от 21.21 ч.) Подходящ е за 
удоволствия, общуване и физически нато-
варвания. И за брак по любов.
18-и ЛД – 19.07 (от 21.48 ч.) Изгонете лоши-
те мисли. Прочистете стомашно-чревния 
тракт – ден за гладуване.
19-и ЛД – 20.07 (от 22.12 ч.) Запалете повече 
свещи у дома, направете анализ на постъп-
ките си. Ще успеете да се отървете от 
чуждото влияние.

20-и ЛД – 21.07 (от 20.33 ч.) Получават се
духовни знания и прозрения. Не проявявай-
те гордост!
21-ви ЛД – 22.07 (от 22.54 ч.) Много активен,
творчески ден. Отличен е за започване на
нова работа, спортуване и пътешествия.
22-ри ЛД – 23.07 (от 23.15 ч.) Ден на мъд-
ростта. Предайте на другиго своите зна-
ния. Посетете астролог.
23-ти ЛД – 24.07 (от 23.38 ч.) Този ден е
символ на саможертвата – простете на
другите, разкайте се. Добре е да се пости.
Не правете секс. Почистете дома си.
24-ти ЛД – 26.07 (от 0.05 ч.) Активен, твор-
чески ден. Използвайте го за укрепване на
духа и тялото. Ден за нов строеж.
25-и ЛД – 27.07 (от 0.38 ч.) Всичко на този
ден става с лекота, с вътрешен порив.
Спонтанно могат да се появят телепатия
и ясновидство. Днес не бързайте!
26-и ЛД – 28.07 (от 1.21 ч.) Въздържайте се
от активна дейност и постете. Пестете
си енергията и мълчете.
27-и ЛД – 29.07 (от 2.16 ч.) Ден за прекратя-
ване на контакти с лоши хора. Почивайте
и медитирайте. Ще имате прозрения. 
28-и ЛД – 1.07 (от 3.31 ч.), както и 30.07 (от 

3.23 ч.) Дни за покупка на жилище или нача-
лото на ремонт. Сънищата са верни.
29-и ЛД – 2.07 (от 4.33 ч.), както и 31.07 (4.40 

ч.) Опасни, сатанински дни. Препоръчват се
пост и въздържание. Не планирайте и не
започвайте нищо ново. Запалете свещ вкъ-
щи и окадете навсякъде.
Забележка. Датата 25 юли е пропусната по
астрономически причини! Не е грешка!

Рубриката „Луната съветва“ подготви МИШЕЛ

Лунните дни са с променлива дължина, която е различна от възприетото денонощие (24 часа). Лунният ден започва с изгрева на Луна-
та. Само първият лунен ден започва от новолуние и завършва с първия изгрев на Луната. Лунният месец може да бъде от 29 или от 30 
дни. Понякога разликата в продължителността на първия и последния лунен ден варира от по няколко минути до цяло денонощие.
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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 на-
чина на възприемане и асими-ми-
лиране на знанията и за уме-ме-

ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯТА НАВЪПЛЪЩЕНИЯТМеркурий
стрологичното ни 

в

„ХЕРМЕС, ТИ, КОЙТО ПРЕД ВСИИЧКИИИИ 
ДРУГИ БОГОВЕ СИ НАЙ-ЛЮБИМИИЯТТТТ 
ПРИДРУЖИТЕЛ НА ЧОВЕКА…“

„ИЛЛИИАИАИАДАДАДА““
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нията на общуване. Меркурий ния
отговаря за всички комуника-отг
тивни умения – говорене, пи-
сане, пеене, както и за обмя-
ната на идеи и информация. В 
зависимост от знака, в който 
се намира, той показва как-
ви дарби и таланти прите-
жава човекът със съответния 
хороскоп. Както и по какъв 
начин този човек установява 
контакти с хората. Меркурий 
характеризира също и отно-
шенията с родните братя и 
сестри. Той е пратеникът на 
боговете, той е посредникът, 
който улавя всичките ни се-
тивни възприятия. В зависи-
мост от разположението му 
в съответния зодиакален знак 
дава информация за това, как 
реагираме на гледки, звуци, 
миризми, вкусове и осезания. 
Меркурий е медиаторът меж-
ду физическото ни тяло, мо-
зъка и вътрешната ни приро-
да, от една страна, и външ-
ния свят, от друга. В човеш-
кото тяло Меркурий влияе на 
нервната система, дробовете 
(и на целия дихателен апарат), 
ръцете и дланите. При нерв-
ната система планетата по-
средничи, изпращайки сигнали 
от тялото към мозъка. В зо-
диака Меркурий е управител 
на Близнаци и Дева. 

МЕРКУРИЙ 
ВЪВ ВЕЗНИ

�Ако имате такова разпо-
ложение на Меркурий във ва-
шата рождена астрокарта, 
то вие притежавате откро-
вен интерес към човешките 
взаимоотношения и начина, 
по който мислят и общуват 
околните. �Ако притежава-
те такъв Меркурий, за вас 
е много важно да балансира-
те ума си (имам предвид да 

създадете добър баланс между
мисли и чувства).

�ВИЕ ПРИТЕЖАВАТЕ СИЛНО ИЗ-
РАЗЕНО АБСТРАКТНО И ТЕОРЕТИЧНО 
МИСЛЕНЕ. НУЖНО Е ДА ПРИЗЕМИТЕ 
МИСЛИТЕ СИ. ЗАЩОТО ИДЕИТЕ ВИ 
СА ЧУДЕСНИ И ТРЯБВА ДА ИМ ДАДЕ-
ТЕ ШАНС ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ.

�Много сте точни и про-
ницателни в преценката си
за хора и за ситуации. Само
не трябва да допускате чув-
ствата да застанат на пътя
им, защото тогава те (пре-
ценките ви) ще загубят от
точността си. Вие по прин-
цип сте обективни и честни,
но ако подхождате към нещо
твърде емоционално, автома-
тично губите тези свои хуба-
ви качества. �Има и друг ин-
тересен момент при вас. Ко-
гато не сте в настроение, мо-
жете да се настроите толко-
ва критично, че да успеете да
извадите на бял свят всички
недостатъци на отсрещната
страна, които за околните не
са видни на пръв поглед. Но,
разбира се, за вас е валидно
и точно обратното явление
– успявате да намерите нещо
положително и в най-негатив-
ната и наглед ужасна ситуа-
ция. Това е талантът на хо-
рата с Меркурий във Везни!

�ПРЕД ВСИЧКИ ВАШИ ПРИЯТЕЛИ 
СТЕ СИ СПЕЧЕЛИЛИ СЛАВАТА НА НЕ-
УТРАЛНИ НАБЛЮДАТЕЛИ, ЗАЩОТО 
УСПЯВАТЕ ДА АНАЛИЗИРАТЕ МНОГО 
УСПЕШНО ВСЯКАКВИ СПОРОВЕ И ДЕ-
БАТИ – НАПЪЛНО БЕЗПРИСТРАСТНО.

Вие демонстрирате чест-
ността си много открито,
без да се страхувате и при-
теснявате като какви лично-
сти ще ви „таксуват“ окол-
ните. Много успешно се бо-
рите за убежденията си и
идеалите си, дори те да са
в разрез с вече наложено об-
ществено мнение. �Правите 

много правилни връзки в огро-
мния поток от информация. 

В ПОВЕЧЕТО СЛУЧАИ ИЗРАЗХОДВАТЕ 
ОГРОМНА МИСЛОВНА ЕНЕРГИЯ, ЗА ДА 
УРАВНОВЕСИТЕ ВАШИЯ УМ, ДА УСВО-
ИТЕ И АНАЛИЗИРАТЕ ПОТОКА ОТ ИН-
ФОРМАЦИЯ.

�В момента, в който ста-
нете свидетели на непочтени
действия, вие се обърквате и
животът ви излиза от рел-
си. Получава се така, защо-
то имате вродено чувство за 

справедливост. Уважавате за-
кона и държите на обектив-
ността. От вас може да из-
лезе чудесен арбитър. Освен
това умеете да създавате ред
и законност в обществените
отношения.

�ДРУГОТО ВИ МНОГО СИЛНО ВРО-
ДЕНО КАЧЕСТВО Е УСЕТЪТ ЗА КРАСИ-
ВОТО И ХАРМОНИЧНОТО.

Търсите красотата не само
в човешките отношения, а и
в речта и във външния вид.
Веднага прекъсвате общуване-
то, щом тонът загрубее и
разговорът влезе в разрез с
вашите естетически възпри-
ятия. Тогава ви става мно-
го неприятно и не можете да
го скриете.

�НЯМА ПО-ЗАПАЛЕНИ ПРИВЪР-
ЖЕНИЦИ НА „ЗЛАТНАТА СРЕДА“ ОТ 
ВАС! НО ЕТО ГО И ГОЛЯМОТО ПРОТИ-
ВОРЕЧИЕ В ХАРАКТЕРА ВИ – ХЕМ ИС-
КАТЕ ДА СТЕ В ЗЛАТНАТА СРЕДА, ХЕМ 
ЗАЛИТАТЕ В КРАЙНИ СТАНОВИЩА.

Старайте се да не се лута-
те между тези две противо-
положности, защото, лутайки
се, ще загубите собствената
си позиция.

�НИКОЙ ПО-ДОБРЕ ОТ ВАС НЕ УМЕЕ 
ДА Е ТОЛКОВА ДЕЛИКАТЕН И УРАВНО-
ВЕСЕН В ДИАЛОГА. УСПЯВАТЕ УМЕЛО 
ДА ГО ВОДИТЕ, БЕЗ ДА НАРАНЯВАТЕ 
УЧАСТНИЦИТЕ В НЕГО.

Затова от вас излизат от-

лични дипломати, учители, съ-
ветници, а най-много ви под-
хожда професията на брачен
консултант.

�ПРИТЕЖАВАЙКИ МЕРКУРИЙ ВЪВ 
ВЕЗНИ В РОЖДЕНАТА СИ КАРТА, ВИЕ 
НАЙ-ДОБРЕ УЧИТЕ В АТМОСФЕРА НА 
ЯСНОТА И СПОКОЙСТВИЕ, В ХАРМО-
НИЧНА И КРАСИВА ОБСТАНОВКА.

Предпочитате новото знание
да ви бъде представено ясно и
конкретно. �В състояние сте
мигновено да сканирате и да
анализирате цветовете, мириз-
мите и звуците около вас. Ва-
шият дом е изряден. Светли-
ната в него е приглушена, то-
новете – красиви, но не мно-
го ярки. Гостите ви никога
не биха заварили жилището ви
разхвърляно и вмирисано на за-
пържен лук. Това е изключено!

АЛГОРИТЪМ 
ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ 

НА ЧОВЕК С МЕРКУРИЙ 
ВЪВ ВЕЗНИ 

�Изслушват ви любезно, дър-
жат се подчертано друже-
любно, усмихват се топло и
предразполагащо, без да са на-
трапчиви. �С желание ще из-
слушат мнението на всеки
един, без да натрапват свое-
то собствено виждане. �Го-
ворят изискано, тихо, използ-
ват красиви думи, изразяват
се образно и художествено.
�Когато забележат явна не-

справедливост, се възмущават
и желаят незабавно да изгла-
дят недоразуменията и разли-
чията. �Стремят се към ин-
телектуални постижения. Об-
граждат се само с изискани,
честни и откровени хора.
�Проявяват откровен инте-

рес към мисленето, гледната
точка и поведението на събе-
седниците си.

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 посочи-

те 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:
„Красивата принцеса“. Троли. Ениак. Орел. Трабант. Тарас. Она. Иба. Еолит. Наклон. Ите. Пясък. Тяга. Ви. Лио (Бернар). Акант. АНТ. Шкарто. Анчар. Маб. Епик.

Сено. „То“. Ито (Сей). Масат. Фаянс. Бас. Ки. Иск. Ит. „Катя“. Герак. „Атари“. Асма. Отит. Свиня. Кар (Джералд). Длан. Есте. Банкер. Раева (Илиана). Тенис. Коле-

ти. Тен. Рем. Петак. АЕРО. Ри. Рапана. Сало. Кесе. 

ОТВЕСНО:
Артрит. Крема. Тостер. „Арабела“. Наска. Тема. Особа. Ирмос. Арсен. „Ила“. Пота. Актив. ИПА. Гвинея. Обятия. Ибсен (Хенрик). Тоса. „Ана“. ТА. АТЕ. Лък. Сянка. Ан-

тика. Кокс. Опиат. АКЕЛ. РАР. ТТ. Ареал. Диканя. Аут. Игор. „Тео“. Саган (Франсоаз). Офсет. „Рир“. Ицо. Канче. Акрида. Ок. Ерол. Тапия. Атлет. Ясенов (Христо).

Ритник. Аверс. Аланин. Кост. Знание.
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