
З
А

 Ж
ЕН

И
ТЕ

, К
О

И
ТО

 З
Н

А
Я

Т 
И

 Н
Е 

З
Н

А
Я

Т 
К

А
К

В
О

 И
С

К
АТ

С
П

И
С

А
Н

И
Е 

„Б
ЕЛ

А
“,

 Б
Р

. 8
 (

12
6

),
 2

0
0

8
, Ц

ЕН
А

 3
,9

5
 Л

В
.

ИЗБЕРИ СИ ЦВЯТ
НОВО ЧЕРВИЛО COLOUR COLLECTIONS

THE  MAKE-UP  OF  MAKE-UP  ART ISTS

ПРАВИЛО НОМЕР 1 НА ГРИМЬОРИТЕ: ЦВЕТЪТ НА ЧЕРВИЛОТО СЕ ИЗБИРА СПОРЕД ТЕНА НА КОЖАТА. 
MAX FACTOR ПРЕДСТАВЯ 3 ЦВЕТНИ ЛИНИИ ОТ ХИДРАТИРАЩИ И ДЪЛГОТРАЙНИ ЧЕРВИЛА, 

ЕКСПЕРТНО РАЗРАБОТЕНИ, ЗА ДА ПОДХОЖДАТ НА ТВОЯТА КОЖА. СВЕТЛА, СРЕДНА, ТЪМНА.
ОТКРИЙ ТВОЯТА ЛИНИЯ, ИЗБЕРИ КОЙТО И ДА Е ЦВЯТ. БЪДИ УВЕРЕНА. бъди красива.



ЗА ЖЕНИТЕ, КОИТО ЗНАЯТ
И НЕ ЗНАЯТ КАКВО ИСКАТ

Цена 3,95 лв.Ц

ТОВААА СССММММЕЕЕ НННИИИЕЕЕ

КОРИЦАТА

ЦИТАТ НА БРОЯ

ГЛАВЕН РЕДАКТОР

Мариана ЯНЕВА ianeva@cablebg.net

РЕДАКТОРИ

Теодора СТАНКОВА redakciabela@cablebg.net

Мирослава ИВАНОВА tvoia_mira@mail.bg

Ивайло ТОДОРОВ, Явор МАРИНОВ

АВТОРИ

Васил НАЙДЕНОВ, Дарина ЦОНКОВА,
д-р Цветан ПЕШЕВ, Евелина ЯНОВСКА,

Ивайло ТОДОРОВ, Ина ИЛИЕВА,
Йоанна ИСКРЕНОВА, Красимир ПРОДАНОВ,
Мариана ВЪЛЧЕВА, МИШЕЛ, Нели ЦОНЕВА,

Райна АНГЕЛОВА, Роза ГЕОРГИЕВА, Симеон ВЕДЕВ,
Цвятко ПОПОВ, Явор МАРИНОВ

КОРЕКТОР

Веселина СТОЯНОВА

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ПРЕДПЕЧАТ

Албена ДЖИМОВА albena@cablebg.net

АСИСТЕНТ ПРЕДПЕЧАТ

Николай ВАСИЛЕВ

ФОТОГРАФИ

Мариана ПЕТРОВА

РЕКЛАМА

Ирина ЗАРКОВА 
zarkova@cablebg.net, reklama@cablebg.net

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Ивайло ПЕТКОВ ivo5ko@mail.bg

ТЕХНИЧЕСКИ РЕДАКТОР

Иван ПЕТРОВ

СЧЕТОВОДСТВО

Надя ГЕОРГИЕВА
Габриела НИКОЛОВА

ОРГАНИЗАТОР РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Миролюб КОВАЧЕВ

ИЗДАВА ДАКС МЕДИЯ АД

ПРЕЗИДЕНТ

Манол ВЕЛЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Гена РАЙЧЕВА gena@cablebg.net

ПЕЧАТ

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Прес ООД, генерален дистрибутор
за България, тел. 02/ 974-53-93

ТОВА E НННАААШШШШИИИЯИЯЯЯТТ Т АААДАДДДРЕС
1124 София, ул. „Загоре“ №4, ет. 2

тел./факс: 02/ 943-39-30,
846-88-96, 943-45-48

e-mail: daksmedia@cablebg.net

ISSN 1311 7084

Редакцията не носи отговорност за съдържанието

на рекламните материали.

ОЛИМПИАДАТА (СПОРТЪТ) Е КАТО ЖИВОТА – ЕДНИ ХОРА ИДВАТ
ЗА СЛАВА, ДРУГИ – ЗА БИЗНЕС, А ТРЕТИ – ЗА ЗРЕЛИЩЕ.

ПИТАГОР

„
“

ФОТОГРАФ

НА КОРИЦАТА

Катя ДУНЕВА („ВИЗАЖ“)

ГРИМ

Надя СИРАКОВА

КОСА

Анелия КОШАРСКА

ОБЛЕКЛО

BENETON

ШАПКА

SEVEN SECONDS

СТАЙЛИНГ И ДИЗАЙН

Евдокия НИКОЛОВА

Бела, брой 8 (126), 2008 1



къпи читатели, участвайте, попълвайте и изпращайте
талони на адреса на редакцията. Това ще отвори вра-

ти пред късмета ви.
Защото най-голям шанс да получи наградата Бела приз 2008

ще има този, който е изпратил най-много талони през го-
дината. 
Всеки месец 10 от вас ще получат обявените месечни на-
гради, а след публикуването на 12-ия талон ще бъде излъ-
чен носителят на годишния приз.
БЕБ ЛА ще подад рир  едид н специален дед н, пълен с изненадди и 

награди, на победителя от БЕЛА ПРИЗ 2008:

настаняване в хотел (нощувка+закуска+обяд+вечеря)

козметични и СПА процедури

облекло и аксесоари

вечеря за двама

медийно отразяване и връчване на плакет БЕЛА ПРИЗ.

Изпращайте изрязаните талони най-късно до 15-о число на все-

ки месец.

Талон № 7/2008

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

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

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

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

БЕЛА ПРИЗ 2008

книги от „Еднорог“книги от „Бард“

Голямата награда от талон № 6 – комплект козметични продукти от Vitality Club, печели Каталина Харизанова от Плов-b
див. Награди печелят още Иванка Янкова от Добрич, Кристина Рачева от Русе, Златина Стоянова от Бургас, Силвия Григо-

рова от Пловдив, Виолета Илиева от Варна, Галина Касакова от Благоевград, Диана Гайдарджиева от Русе, Силвия Григорова 

от София и Рута Зорова от Русе.

DVD-та от „Тандем“ книги от „Хермес“

книги от „Колибри“

Фармадент био

ГОЛЯМАТА НАГРАДА ЗА ТАЛОН №7:
КОЗМЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ ОТ

Красная линия

И подаръци от:

Рубела

Бела, брой 8 (126), 20082



Темите
в брой август 2008в брой август 2008

БЕЛА КАЛЕНДАР

Време за приятели 4р р

АНТРЕФИЛЕ 

Промоция на чувства 5р ц у

ХАЯ

Гей без парад 7р д

МОНИТОР

Знаехте ли това?! 8

ДИГИТАЛНИ ДВОЙКИ

За мостовете, литературата и парите 9, р ур р

МОДА

Мирела Братова: „Не следвам модни тенден-р р „ д д д
ции“ 10ц

Аксесоари
Чантите никога не стигат 13

In memoriam
Ив Сен Лоран: „Аз рисувам върху жените“ 14р „ р у р у

БОЛНА ТЕМА

Въпроси за рака на кожата р р (Отговаря доцент( р д ц

д-р Жана Казанджиева, д.м.н)д р д , д ) 18
Няма 100% слънцезащита! 20ц щ

КРАСОТА И ЗДРАВЕ

Силата на минералната козметика 22р
38 beautyy рецепти 26р ц
Голата истина на босите крака 30р

Фризьорски салон
Дълга коса – дълго удоволствие 32Д д уд

Усмивката
Заешка устна и вълча уста 36у у

Фитнес
Мускули не се правят толкова лесно 38у у р

Без рецепта
Терапия на талази 40р
9 морски съкровища 42р р щ
Закопай ме! (Терапия с пясък)( р ) 44

Хранене
Царица диня 46Ц р ц д
Характер на тепсия  50р р
Диетични подробности 51Д др

Чичо Доктор
По-сърдечно със сърцето 52рд рц

Душа и тяло
Планирана леност 56р

Часът на психотерапевта 
Интелигентни емоции 58ц

ЗВЕЗДИ

Батман пак се вихри  р
в звездна компания 60д

ИНТЕРВЮ

Камен Алипиев: „Интересува ме състезание-„ р у
то, а не рекордите“ 64, р рд

ТЕСТ

Позитивни ли сте? 67

ЛЮБОПИТНО

Бъдещето е на ингеонишката 70д щ

ДА ПОГОВОРИМ

Когато ТЯ печели повече от ТОЙ 72
Изправи усмивката! 76р у

Микрофон за психолога
Можеш и по-добре! 78д р

...и милея
Бащи и синове, и отвъд 79щ , д

ТЯ И ТОЙ

Аз (те) обичам (( ) (Театър ли е любовта) р ) 80
Много ме дразниш! 82др

ТВОЯ МИРА

И гейовете гледат футбол 84д фу
Предпочетох бара пред сбора 85р д р р д р

ИНТИМНО

Секс за едно разсъмване 86д р

От първо лице
Две жени 88Д

BG МАРШРУТИ

Маджарово – при полета на хищнитед р р щ
птици 90ц

ПО СВЕТА

Приказка по виенски 93р

СПЕКТЪР

Какво ново за четене, гледане и слушане 96, д у
На гребена на роквълната 98р р

БЕЛА КЪЩА

Интериор
Средиземноморско разместване 100р д р р

Сръчно
Градинско парти с пеперуди 104р д р руд
Още 3 „сръчни“ идеи 106щ „ р д

Домакиня
Излез на чисто с летните петна 107

Експертиза
Хамакът 109

Градина
Зелените подправки 110д р

В кухнята
Урок по лазаня 114р

Бързо и вкусно
Супи с топинги 116у
От леко по-леко 117

За десерт
Домашна торта 118Д р
Радослава Минчева: „За „Неделя“д „ „ д
няма неделя“ 119д

Вкусни маршрути
Ливанецът Ахмед Алюс готви табулиц д у
и кипли 120

Традиции
Празниците на АВГУСТ 124р ц

АСТРОНАВИГАТОР ЗА АВГУСТ

Професионални астропрогнози за всяка зодия р ф р р д
от МИШЕЛ 125 
Подходящите лунни дни за диети,д д щ у д д ,
разкрасяване, лечение, почистване на дома,р р , , д ,
шопинг, грижа за цветята и посещение, р ц щ
при зъболекар 138р р
Лунен календар 141у д р

Уроци по астрология
Какви са хората с Меркурий в Скорпион  142р р ур р
КРЪСТОСЛОВИЦА 144Ц

Бела, брой 8 (126), 2008 3
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през август

Автопоход 
с кабрио
Надяваме се, че в жи-

вота ти има поне един

човек, когото можеш 

да назовеш своя при-

ятелка. Дано тя има

кола. И дано тази кола 

да е кабрио. Но дори и

да не е и дори и да не 

е нейна, а твоя, пока-

ни най-добрата си при-

ятелка на автопоход

през някой августовски 

уикенд. Качете се в ко-

лата почти без багаж 

и... накъдето ви видят 

очите. БЕЛА ви поже-

лава хубаво време и по-

пътен вятър, който

да ви роши косите (в

случай че колата е ка-

брио, де).

Тя живее в чужбина?
Време е да си инсталираш Skype на компютъра. Тази програ-

ма позволява не само да чуваш, но и да виждаш събеседника

си. Напълняла ли е твоята приятелка, а?

Лятото е 
сезонът на 
срещите
Планирай пътуване

до града, в който жи-

веят приятелите ти 

от детството. Сан-

тименталните чув-

ства, които ще изпи-

таш, са вид катар-

зис. А катарзисът е 

спирачка на стреса.

Четириног 
другар
Той е голяма отго-

ворност. Хубаво е да 

имаш една друга до-

бра приятелка, която 

да се грижи за него,

докато ти пътуваш с 

най-добрата си при-

ятелка. И имай пред-

вид, че сухата грану-

лирана храна за ку-

чета и котки е удоб-

на, но не е полезно да

храниш любимеца си 

само с нея.

Работиш с приятелката си в един офис?
Направи є симпатичен летен подарък. За предпочитане е да е нещо

много цветно – оранжев огромен часовник или яркочервена чанта

(може и да не е от естествена кожа). Обещаваме ви, че този рабо-

тен ден ще е зареден с особено настроение!

Време за приятели
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Н
а упрека ми защо ни-
кога не ми е казвал, 
че ме обича, един мой 
много любим мъж от-

върна: „Не съм го казвал, но 
съм ти го показвал.“ От-
както свят светува, жени-
те обвиняват мъжете, че 
не можели да изразяват чув-
ствата си (устойчиво кли-
ше!). Без да се замислят, 
че думите са само едно от 
многото изразни средства. 
Можем да засвидетелства-
ме любов също така с 
жест, с поглед, с докосва-
не (не е задължително да 
е еротично), със стимули-
ращо съгласие – вербално 
и невербално, с безрезерв-
на и безкористна подкрепа 
– морална и материална. И 
тези изразни средства не са 
по-малко въздействащи от 
словото. Начинът, по кой-
то демонстрираме чувства, 
е опаковката, с която ги 
предлагаме на света и на 
другия – на онзи, когото ис-
каме да обичаме и от кого-
то очакваме да ни отвърне 
с обич. Колкото по-шарени 
и примамливи са тези опа-
ковки, толкова по-сигурно е, 
че ще се пласираме добре на 
пазара на чувства. А колко-
то повече такива опаковки 
умеем да правим, толкова 
по-сигурно е, че ще разби-
раме чувствата (ще разпоз-
наваме опаковките) на дру-
гите и без вербални подска-
зки. Това се нарича емоци-
онална интелигентност. В 

този смисъл баналната мъд-
рост, че жените обичат с
ушите си, е вярна, но пре-
цакваща за самите жени,
защото е като капаци за
коня, наречен емоционална
интелигентност.
Винаги съм си мислила, че 

да си емоционално интели-
гентен, означава да мислиш
със сърцето си. Да, то е
и това, но не само. Да си
емоционално интелигентен
означава да можеш да по-
казваш чувствата си, но не
само любовните, контроли-
рано. Моята колежка Мира
има речеви тик: „Контроли-
рай се!“ – подсеща тя все-
киго, когато положението е,
аха, да избухне скандал без
причина. В това напомня-
не има голяма доза любов
към ближния. В смисъл че
Мира не ни оставя да пад-
нем жертви на яда и зло-
бата си. Мира е нашето
„Брой до десет, преди да
изтърсиш нещо“. Тя ни по-
дсеща, че чувствата тряб-
ва да минат през цедката
на разума в точния момент
– секунди преди да цъфнат
на лицето ни или да се от-
ронят от устата ни във
вид на тежки, прибързани
думи. А кой не е съжалявал 
за необмислено изречени глу-
пости? Впрочем човек може
да съжалява и за хубави, но
неконтролирано изплъзнали
се от устата му думи. За
едно неподплатено и фал-
шиво „Обичам те!“ (бррр,

ужасно) например. Или за
едно насилено съгласие – ко-
гато казваш „да“, а цяло-
то ти същество иска да
каже „не“.
Контролът на чувства-

та е всъщност добре под-
готвена и обмислена промо-
ция на чувствата. Те тряб-
ва да се показват в чист
вид, но с намален интен-
зитет, за да въздейст-
ват така, както ние иска-
ме. Слава богу, че промоци-
ята на чувства и въобще
емоционалната интелигент-
ност подлежи на научаване.
Така твърдят психолозите.
В статията „Интелигент-
ни емоции“ психологът Ина
Илиева дефинира емоционал-
ната интелигентност като
„да умееш да разпознаваш

емоцията в себе си и в другия,

да умееш да я управляваш и

да употребиш това умение за

по-добра самореализация и за

създаване на хармонични от-

ношения с другите“.

Най-важното за запомняне
е, че тя изисква да демон-
стрираме чувствата си, а
не да се правим, че те не
съществуват. Но тъй как-
то трябва да ги прецежда-
ме през разума, преди да ги
промоцираме, понякога е до-
бре да ги изпием или сер-
вираме прясно изцедени. За-
това, когато усетя, че съм
сто процента искрена, изне-
надвам онзи любим мой мъж
с едно „Обичам те“ – ей
така, изстреляно от упор.
„А ти защо нито веднъж
не ми отвърна с „Обичам
те“?“ – не се сдържах и го
попитах най-накрая, без да
се контролирам. „А ти ин-
туиция нямаш ли?“ – отго-
вори ми той, също без да
се контролира. Всъщност
ми каза „Обичам те“ по не-
говия начин и ми направи
най-големия комплимент – 
че съм емоционално инте-
лигентна.

Мариана ЯНЕВА

чувстваПРОМОЦИЯ НА

АнтрефилеАнтрефилеАнтрефиле
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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

Първият гей парад в София беше епохално 
скучен. Липсваше му оперение – крещящи гри-
мове, маскарадни рокли, театралността на „ме-
ките китки“. Мащабността му бе третораз-
редна като на селски сбор – участие регистри-
раха само около 150 души. Пренебрежително 
малко, даже обидно за гей общността в Бъл-
гария, която, казват, била много консолидира-
на, та чак масонска. Какво друго да си поми-
сли човек, освен че отсъстващите „братя“ са 
против парадните изяви на сексуалността. Ева-
ла за което, защото сексът си е лична рабо-
та, а не парадна!
Но все пак, като ще е парад, парад да е. От-

страни този изглеждаше не като да парадира, а 
като да се самобойкотира. Никакво дръзновение 
и борчески порив не показаха групата младежи и 
девойки, които се разходиха по „Моста на влю-
бените“ (някой от тях с раници на гръб, сякаш 
бяха тръгнали на екскурзия до Витоша). Тук-
там цветни балони. И надути в знак на про-
тест свирки. И това беше. Даже мотото на 
„парадиращите“ ми се стори безсмислено и без-
лично: „Аз и моето семейство. Ние сме майки 
и дъщери, бащи и синове, братя и сестри.“
Ама, като си различен, остани различен! Не 

се опитвай да се сливаш с еднаквите – тези 
със семействата, стринките и вуйчовците. Ге-
йовете се изложиха с този парад, ако питате 
мен. Бяха много уплашени – от гей „пиратите“ 
и от участниците в контрапарада, от заплахи-
те за физическа саморазправа и от скудоуми-
ето на жадуващата да пуца сган. И много им 
личеше. Точно този техен очеваден страх вля 
сили на екстремистите с пиратките в джо-
бовете и самочувствие на Боян Расате да ма-
нифестира маргиналността си на техен гръб. 

Впрочем Расате и „четата“ му биха се обяви-
ли и против парад на бебета с биберони с цел 
самореклама. Затова отказвам да напиша име-
то му за трети път в този текст. Добре че 
поне го арестуваха, добре че надигналата глава 
агресия бе потушена в зародиш, добре че пове-
чето пиратки не гръмнаха и добре че мелето 
се размина само с един хвърлен коктейл „Моло-
тов“. Този път полицията си свърши работа-
та перфектно.  
А за последващите реакции на хората към гей

парада нито ми се мисли, нито ми се пише. Те 
бяха толкова неориентирани и до болка пред-
видими – „за“ или „против“ гейовете, болест 
ли е да си гей, имат ли право да правят парад 
на публично място, защо кметът им бил раз-
решил това и дали, представете си, гейовете 
били и педофили... 
Убедена съм, че човек може да проявява сим-

патии към някого, без да го обича. И това се 
нарича толерантност. Толерантността се ро-
дее повече с безразличието (по модела „всеки да 
прави каквото му харесва, стига да не ми пре-
чи“), отколкото с омразата и любовта. Повече 
с неучастието, отколкото с участието, повече 
с липсата на позиция, отколкото със заявката 
на изкуствени такива. На българина сигурно за-
това му е трудно да бъде толерантен, защото 
обича силно да люби и мрази. Гейовете също не 
правят изключение – другият им крайно измис-
лен лозунг бе „Внимавай кого мразиш, защото 
може да е някой, когото обичаш“. Затова и с 
парада не им се получи. Ако бях разбрала каква 
точно е каузата им, щях да ги подкрепя. За-
щото са ми симпатични. Но, уви, не я разбрах. 
И шоу не гледах. А и мразя страхливците. Без 
оглед на сексуалната им ориентация.

Мариана ЯНЕВА

ГЕЙ БЕЗ ПАРАД
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Check Point Charly 

(Чек пойнт Чарли)
на „Фридрихщрасе“ дълги 
години е бил главен грани-
чен пункт между Западен 
и Източен Берлин. А пре-
ди това – между съвет-
ския и американския сек-
тор на Берлин. По про-
тежение на Берлинска-
та стена е имало много 
такива пунктове и може 
би се питате защо имен-
но този е станал и е ос-

танал толкова популя-
рен. Отговорът е прост.
Всички опити за преми-
наване на стената, показ-
вани в „западните шпи-
онски“ филми, се случват
именно през този пункт. 
Днес тук има музей. Мяс-
тото е едно от задъл-
жителните при посеще-
ние на Берлин, столицата,
която и сега, 18 години 
след падането на Стена-
та, наричат града с две
лица.

CCCCCCheck Point Cha

МониторМониторМонитор

Френологично 
за Уолт Уитман
През целия си живот известният 
американски поет е вярвал в нау-
ката френология – за зависимост-
та между умствените способности 
и формата на черепа. Била е мно-
го популярна навремето. „Уитман се
е интересувал от мозъци и черепи, 
смятал е, че те показват всичко в
човешкия характер. Когато поетът
ляга на смъртно легло в Ню Джър-
си, приживе дава съгласието си да
аутопсират тялото му. Нещо като
предсмъртно желание. Много хора 
смятали, че той е гений, и всички
искали да надникнат в мозъка му и 
да се уверят, че е нещо специално. 
Така че още в деня след смъртта 

му един доктор отделил мозъка на 
Уитман – изрязал го от черепа му
и го изпратил в Американското ан-
тропометрично общество, за да
бъде измерен и претеглен. Пристига 
мозъкът в лабораторията и тъкмо 
да започнат работата си върху него,
един от асистентите го изпуска на
пода. Нали знаете, мозъкът е нещо 
крехко. Пръснал се из цялата лабора-
тория и с това историята приклю-
чила. Мозъкът на най-великия поет
на Америка бил надлежно пометен 
от пода и изхвърлен на боклука.“
Цитат от книгата на Пол Остър „Ню-

йоркска трилогия“

P.S. Днес френологията се смята за
лъженаука. Но кой знае дали някой
ден няма да я реабилитират отно-
во?!

„Престъпници“ 

на плажа
Как да се обличаме на 
плажа, е бил въпрос, по-
вод за много разправии в 
миналото. До 1900 г. на
повечето плажове било
забранено „смесеното къ-
пане“. В Австралия на-
пример мъжете и жени-
те ходели да плуват на
различни места, като мъ-
жете плували голи, а же-
ните носели тежки „рок-
ли за баня“, които покри-
вали колкото е възможно 
повече от плътта. През 
1907 г. кметовете на
предградия на Сидни реши-
ли да променят нещата и

разпоредили, че къпещите 
се могат да носят гор-
нище с ръкави до лакти-
те, панталони до колене-
те и пола до средата на
бедрата. 

С течение на времето
банските костюми значи-
телно се скъсили и ста-
нали по-практични, но пак
имало недоволни. Извест-
ната австралийска плув-

киня Анет Келерман била 
арестувана за неприлично 
поведение край плажовете
на Бостън, защото реши-
ла да поплува с жарсения
си бански костюм, който 
стигал до коленете є и
имал висока яка, но бил...
без ръкави. 
През 1961 г. мис Джо-
ан Бари пък била изгонена 
от Бонди Бийч и глобена
с три лири за неприлично
поведение. Престъпление-
то є? Носела твърде мал-
ки бикини! Според разпо-
реждането долнището на 
банския трябвало да бъде
широко поне 7,5 см от
страната на хълбока.
Добре сме си ние сега!

ТаТаТаТазТазТазТазТазТазТазТазТТТТазТазТазТазТ и ди ди ди дии ди дди ди ди ди ди ддддддевоевоевоевоевоевоевоевовоевоевовв йкайкайкайкакйкайкайкайкайкайкайкайкайкак  всвс всв всвсвсвсвсвсвсв ъщнъщнъщнъщнъщнъщнщъщнъщнъщнъщнъщъщнщщщщщ остостостостостостостосостостостостостостосттт сисисисисиси сисисс си сисисисимвомвомвомвомвомвомвомвомвомвмвомвоммвоввволизизлизлииллизлизлизллиилилизилизлизлизлизизиизииззираирирааираираираираирираираираираираираираррррррррррррррр  Из ИзИзИзИзИзИзИИзИзИ Източточточточточточточточтоточен енненнен ен енен енен ненеенен БерБерБерБерБерБерБерБерБерБерБерБерБерБерББ ррлинлилинлинлинлинл нлинлиннлинн

Портрет т т тт тттт
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Дигитални двойкиДигитални двойкиДигитални двойки

П
огледът е хвърлен от най-високата точка на Буда – хълма Гелерт.

Оттук се открива невероятна панорама към унгарската столица. 

Този величествен, но все пак туристически колорит хвърли мост 

към нашата фантазия и ни подсети за моста, литературата и парите.

Шозизмът е направление в модерната френска литература от 50-те го-

дини на миналия век, което подробно описва предметите и ги превръща

в главни герои на произведенията за сметка на хората, които се пред-

ставят без имена и характер, превърнати са във вещи. Десетина го-

дини преди това един от най-големите писатели на бивша Югославия и 

носител на Нобелова награда, Иво Андрич, прави нещо подобно в рома-

на си „Мостът на Дрина“. Подобно, но с обратен знак, защото в рома-

на на Андрич освен основен герой и композиционен обединител мостът 

е израз на хуманизъм. Всъщност идеята си за моста авторът формули-

ра най-добре в едно свое есе: „Всичко е преминаване, мост, чиито краи-

ща се губят в безкрайността, и в сравнение с този мост всички земни

мостове са само детски играчки, бледи символи. А цялата ни надежда е 

там – отвъд.“

От хуманизъм или в плен на шозизъм, но мостът се появи и като общ 

символ върху банкнотите евро. 

Всеки мост и всяка метафора за моста имат свое вътрешно основание. 

Снимките не са по-големи от мостовете, но могат да ги градят, т.е. да 

ни заведат към някакво отвъд. Мостовете не са по-големи от природа-

та, защото не са по-вечни от нея, но са по-големи от хората, макар и 

създадени от тях, защото животът им е по-дълъг от този на човека. 

Вие можете да се сетите за нещо друго и да отидете отвъд туристи-

ческата документалност, литературата или парите. Важното е да зна-

ем, че животът на всеки може да бъде голям, стига, като хвърли поглед, 

да премине отвъд. Това ще означава, че е изградил мост. А за да го пра-

вим, не е необходимо да бъдем на най-високото. 

Текст Мирослава ИВАНОВА
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МодаМодаМода

Г
леда на модата „отгоре и с
чувство за хумор“ – така,
както повели големият Ив
Сен Лоран. „Аз може би

съм от по-нахалните дизайнери, ко-
ито работят това, което им харес-
ва, и търсят пазар за собствените си
идеи“ – споделя Мирела. 
Не че иска да стои встрани от фо-

румите, които имат за цел да при-
влекат клиенти и да представят ко-

лекциите на наши модисти, но спо-
ред нея тези форуми са неефективни.
„Участията в ревюта са подчинени
повече на суетата – да ме видят по-
знатите, да ме видят мама и татко,
да ме покажат по телевизията... Това
е повърхностна изява.“ 
А Мирела възприема работата си

доста сериозно. И си е намерила сво-
ята сцена – бутика на „Шишман““.

– Защо мислиш, че участието в ревю-

Снимки Мариана ПЕТРОВА

„НЕ СЛЕДВАМ 
МОДНИ 
ТЕНДЕНЦИИ“

МИРЕЛА БРАТОВА:

Визитка
Мирела Братова е едно от утвърдените BG дизайнерски имена. По образо-

вание е еколог, но по призвание – творец. Съчетава двете по уникален на-

чин. Има собствено ателие и тъкачница, където, преди да ушие дрехата,

сама тъче платовете. Екологично чисти материи само от качествени ес-

тествени влакна – коприна, лен, памук, вълна, коноп  и съчетания от тях. 

Клиентелата є е доста разнообразна. Но общото между всичките є клиен-

ти, сред които и по-известни като Марта Вачкова и Ралица Филипова, е,

че се опитват да избягат от ежедневието, от сковаността на строгите 

делови облекла. Искат да се почувстват по-свободни и често посещават 

ателието на Мирела, за да си вземат малко свобода и различност.

Мирела възприема работата си доста сериозно. 

И си е намерила своята сцена – бутика на „Шишман“

Връхната дреха и панталонътВръхната дреха и панталонът
Тази есен тя ще е в стила на 50-те – прибрана, с вталена линия. Тренчкотът е скъсен, за да се

съчетава еднакво добре и с панталон, и с пола. Саката и джемперите се носят с богати поли.

Връщат се на мода и панталоните тип цигара, които обаче са с доста по-висока талия и с тън-

ки коланчета. През последните години модата е доста свободна. Като изключим дълбочината на

панталоните и полите (за мен е голяма загадка откъде се появиха тези изключително плитки талии) 

и скъсяването им, няма някаква обща тенденция, която да обсеби изцяло и да подчини модата на ня-

какви строги нови идеи. Свобода. В момента модата е сравнително разнообразна. И има елемен-

ти, които са много мъжки. Има ги и в моите модели. Дори и в на пръв поглед романтичните ми жен-

ствени колекции мъжкото присъства като идея за удобство и свобода на движенията. Но най-силна-

та ми страна си остават роклите – фриволни и много женствени.
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та е неефективно?
– Наскоро бях на един много голям

моден форум във Филаделфия, САЩ.
Там видях работеща и делова систе-
ма. Хората отиват на такъв моден
форум, за да се запознават с произ-
водители и дизайнери. Творческа ат-
мосфера, различни взаимоотношения...
От една страна, участниците се по-
казват, за да видят къде са спрямо
другите. От друга страна, на този
форум се правят заявки от потреби-
тели – без значение дали това ще са
малки бутици, или ще са големи ве-
риги. Такъв пазар в България не съ-
ществува. Може би това е причина
за неефективното показване на бъл-
гарските дизайнери. Нямаме отворена
площ, на която да се прави, най-гру-
бо казано, пазар. От това има нуж-

да както всяко изкуство, така и ар-
тиндустрията. Дори и едно занаят-
чийство, каквото според мен е мода-
та в България. 

Мирела не се старае да откликва на

модните тенденции. Не от страх, че

ще загуби себе си, а защото според нея

това е като изработването на поръч-

ков сценарий – резултатът освен прехо-

ден може да е и несполучлив. Аз обаче съм

при нея, за да си говорим за тенденции

есен-зима 2008. 

– Как да не загубим свободата си, след-
вайки модата?
– Не е възможно да се избяга съв-

сем от великата диктаторка. Мода-
та винаги има отклик. Освен това с
нея в ежедневието ни навлизат и нови
удобства. В еволюцията си тенденци-ци-
ите се съобразяват и с това, че же-же-

– КАКВО ДА ОБЛЕЧЕМ ПОД ПРО-

ЗРАЧНАТА БЛУЗА?

– Понякога е очарователно, ако бе-
льото е контрастно. Под бялата 
прозирна памучна блуза с кафяви 
ефекти например стои фантастич-
но кафяв сутиен. 
– ЩЕ ИЗЛЯЗАТ ЛИ ОТ МОДА ГО-

ЛЕМИТЕ ЧАНТИ?

– За мен те винаги са модер-
ни. Защото всяка жена заслужава
именно такава чанта – да може 
да сложи всичко в нея. Даже и 
онова, което никога не знае кога 
ще є потрябва. Освен това голе-
мите чанти имат по-широки и на-
деждни дръжки. Затова са по-удоб-
ни за носене.   
– „ЗА“ ИЛИ „ПРОТИВ“ ОБУВКИ-

ТЕ НА ВИСОКИ ТОКЧЕТА?

– Нищо не мога да кажа в защи-
та на високите токчета. За мен
те са като инструмент за инкви-
зиция.
– КАК СЕ ВПИСВА ЕТНОСТИЛЪТ 

В МОДАТА?

– Отлично. Непрекъснато се до-
питвам до него. Почти няма как-
во да измислим вече. Въпросът е
да имаме очи да го видим и да го
„примамим“ в нашето ежедневие. 
– КАКВО Е КЛАСИЧЕСКА ЕЛЕ-

ГАНТНОСТ?

– Нещо, което е неподвластно на
модата. Винаги е имало и ще има 
малка черна рокля, елегантен кос-
тюм с рединготено сако, спокойно 
падащ панталон. Времето е показа-
ло, че тези дрехи са непреходни. 
– КАКВО ТЕ ВДЪХНОВЯВА В РА-

БОТАТА?

– Най-различни неща. Едно пъту-
ване в Тайланд, една среща с изку-
ството на непознат художник. Не-
прекъснато си намирам теми. Сега
съм си „извадила“ цветове от... 
яйчени черупки – цялата бежово-
кафява гама. Толкава ми харесаха 
тези цветове с малки цветни пе-
тънца... 
– КАК ДЪРЖИШ СЕТИВАТА СИ

БУДНИ?

– Може би с непрестанното ми
бягство от общите тенденции.

МОДЕН ЛЕКСИКОН

Най-силната страна на Мирела 

си остават роклите – фриволни

и много женствени
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ната е почти равностойна на мъжа – нат
зад волана например. Затова и дами-зад 
те откраднаха много неща от мъж-
кия гардероб. Лично аз се подчинявам 
на модата, когато тя се подчинява 
на удобството. Създавам удобни дре-
хи. Въпреки че не мога да се лиша от 
дългите поли, те са ми слабост.

– Откъде тръгват тенденциите, как 
се подчинява вниманието към тях? 
– Формиращ фактор е развитието 

на цивилизацията и на техническия 
прогрес. Модата през 40-те години, 
непосредствено след войната, е „вой-
нишка“. После идва свободата – широ-
ки дрехи на едри цветя. После идват 
тенденциите, които налагат произво-
дителите на материали – за цвето-
ве и материи. С тях се съобразяват 
и утвърдените имена в модата. Мно-
го се радвам, че найлонът вече не е 
на предна линия. В момента като све-
товна тенденция се връща внимание-
то към естествените материи. Да, 
те са мачкаеми и са по-трудни за 
поддръжка, но потребителят трябва 
да се „култивира“. 

– Защо не се придържаш изцяло към 
тенденциите?
– Миналата зима нямах достатъчно 

смелост и се подчиних на тенденци-
ите. Цялата ми колекцията беше си-
во-белезникаво-черна. Накъдето и да 
погледнеш – мътно, мътно, мътно... 
Тази година съм решила въобще да не 
се съобразявам. Есенно-зимната ми ко-
лекция е в една бежово-млечно-кафя-
во-шоколадова гама. И в специфично 
зелено (олива плюс сиво). С малки ак-
центи в по-ярки цветове като брик, 
оранжево, слънчоглед или някой от 
топлата тютюнево-охрена гама.

– Това си е твоето предпочитание. 
Бих искала да ми кажеш каква е масо-
вата тенденция?
– Отново лилавите тонове ще са на 

сцената, отново сиво-черните. Тук-
таме за моя голяма радост има някое 

цветно петно...
Мирела някак с неохота склони да гово-

ри за масовите тенденции, но, слава богу,

издаде доста любопитни подробности за

предстоящия моден сезон есен-зима 2008

и за някои специфики на BG модата.

Разговора води Теодора СТАНКОВА

Нейните рокли са без подчертана линия, леко широки, 

никъде не стягат и не убиват, от естествени материи 

са и обикновено са на няколко пласта

За дънките, роклите За дънките, роклите 
и дефектитеи дефектите

Аз много често ходя с дънки. Но в интерес на 

истината през лятото предпочитам да нося 

рокля. По-свободно, по-женско и по-елегантно

е. Моите рокли са без подчертана линия, леко 

широки, никъде не стягат и не убиват. Задъл-

жително от естествени материи, на няколко

пласта (ето още една масова тенденция в мо-

мента – етажираност!), които държат хлад-

но в жегите. И още нещо: като се надиплят ня-

колко слоя един върху друг, скриват всички де-

фекти. 

Докато наложа този мой стил, имах проти-

воречие с клиентите, които по една или друга

причина не са с идеални фигури. Имахме разми-

наване в представите. Опитвам се да ги на-

уча, че кройката трябва да подчертава някой

от дефектите на тялото, за да изглежда той

като ефект. Например дрехата за висок и 

кльощав човек трябва да е много издължена

и прибрана по тялото. По-закръглените дами 

пък трябва да се „надиплят“ с по-богати дре-

хи. Звучи абсурдно, но вярвам на тази моя тео-

рия. И когото съм успяла да убедя в нея, я след-

ва. Ателието ми е вече на 14 години и имам по-

стоянни клиенти оттогава.

Защо дизайнерките 
Защо дизайнерките

са повече от дизай
в от д

са повече от дизайнерите 
са повече от дизайнерите

Това е изключително голяма загадка за мене. Във всяка творческа област мъжете са доминиращи. 

Мъжкото ежедневие е много по-свободно от проблемите, които всяка жена има. Мисълта за до-

макинството и за децата по някакъв начин ни прави по-страхливи, ограничава въображението ни, 

пречи ни да се отпуснем. Ние, жените, винаги носим някакви пранги, стоим зад някакви огради, ко-

ито сами сме си издигнали. Почти невъзможно ми се струва днес да се роди някоя Фрида Кало – 

жена, която е отвъд всякакви граници. И затова не мога да си обясня защо у нас има само жени 

стилистки. Явно българката се родее с Фрида все пак.

Общото множествоОбщото множество
между кино и модамежду кино и мода
Една жена първо трябва да намери себе си, за

да знае какво да облече. Да се види от всич-

ки страни и да опознае своята духовност. То-

гава може да изглежда хармонично. И ще обле-

че онова, с която никога не би останала неза-

белязана. Жената с грим, добре подредени коси 

и дори специално изработена походка изисква

определен стил на обличане. Дългата, по-ро-

шава коса изискват друга дреха. Ако дамата

е намерила стила, в който се чувства свобод-

но и удобно, няма да си задава въпроса „Как из-

глеждам в момента?“. Това е като гледането 

на филм. Ако не си задаваш непрекъснато въ-

проса, как ще свърши филмът, значи лентата

те е грабнала. 

Лукс по български
Лукс по български

Хората с пари в България имат малко 

объркана представа за лукса. При избор 

на дреха се водят от марката и не обръ-

щат внимание на неща, които са стой-

ностни. Удивена съм от познати, кои-

то отиват в чужбина, за да купят рок-

ля за абитуриентския бал на детето си 

на стойност 3–4 хиляди лева. Робуват на 

цената, защото нямат правилна оцен-

ка за нещата. Аз никога не съм прави-

ла абитуриентски колекции, но при мен 

често идват абитуриенти, за да си по-

ръчат тоалет. Много е показателно, че 

това по принцип са деца от художестве-

ната гимназия, приложното училище, от 

фотографския техникум. Те са интерес-

ни клиенти.

Бела, брой 8 (126), 200812



ФРЕНСКА КОМБИНАЦИЯ

Чантата от плат с яркоцвет-
ни щампи (в бяло, синьо и чер-
вено – цветовете на френското 
знаме) и с кожени дръжки е най-
подходящата придружителка за 
дамите, тръгнали на изтощите-
лен шопинг или на градска раз-
ходка. Сандалите, с които да я 
комбинирате, могат да бъдат 
червени, бели или сини – ваша 
воля. Но комбинацията яркочер-
вени сандали + яркочервен лак е 
много страстна. Нищо че сте 
тръгнали на шопинг.

ЧАНТИТЕ НИКОГА 
    НЕ СТИГАТ

а к с е с о а р и

Н
яма нищо по-старомодно днес от жена с малка чантичка на 
рамо. Обемните чанти са не само забележителни, но и прак-
тични. Побират целия ви личен живот – ключове, тефтери, 
пудриери, козметични несесери, миниаптечки и, естествено, 

мобилния ви телефона. Колко хубаво е, че през този се-
зон изборът от цветове и форми е неограничен. БЕЛА
селектира за вас най-добрите модели.

ИМПОЗАНТНА ЯРКОСТ

та от лак е наис-Отровно зелената чант
омната кръгла сре-тина импозантна. Огро
придава пикантна бриста закопчалка є 
се перфектно със шикозност. Комбинира 
и и масивни токо-сандали с груби каишки
естествено.ве в отровно лилаво, е

ЕКСТРАВАГАНТНО СРЕБЪРНО

тазии чанта можете да излезете С С тататааааазизизииззизззззииии чччччччччччч
не само ако вечерта сте канени на 
коктеййл. Аксесоарите (говорим за 
чанти и обувки) в сребристо и зла-
тистоо продължават да са актуал-
ни и ппрез това лято. През деня!

ДИВА И ОПАСНА

Ако сте предпочели тоалет в 
стил сафари, заложете на чанта 
на леопардови принтове (може и 
на други животни). Тя в ансамбъл 
с „леопардови“ сандали, гарнира-
ни с мъниста, ще направи иначеечечечечечечеечеечечечечеече 
непретенциозния откъм цветоттттттттттттттттттттттттттттттттовововововововоовоооовооввоооооовоо еееее еее ееееее
тоалет много по-интересенннннн.ннн.н.ннннннннн.нннн.ннннннн

ТЮРКОАЗЕНО БИЖУ

Ако ще е нещо малко, 
то поне нека да е порт-
моне, а не чанта. Макар 
че точно това не е ни-
как малко за „жанра“ си. 
Но пък заради цвета си 
е прихващач на погледи и 
отличен акцент на тоа-
лета. Може да се комби-
нира с обикновени, удоб-
ни черни сандали на плат-
форма. Не е нужно и те 
да са тюркоазеносини.
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„М
оже би от сантимент или
от твърде голямо при-
страстие към изкуството
за мен името Ив Сен Ло-

ран живееше в пространството като
дух, който създава един нов свят,
като едно сърце, което тупти (и
сега) за красотата и величието на
жената“ – споделя Майа Богданова,
леко притеснена не от въпросите, с
които я засипах за модния гуру, а
от творческия безпорядък, в който
ме посреща в дизайнерското си ате-
лие в центъра на София, на ул. „Бо-
рис I“. Разхвърляни модели, закачени
на щендери, купищата красиви плато-
ве... Мода...
Искам да разбера кой е Ив Сен Ло-

ран и защо е толкова велик. Знам,
че е французин, роден в Алжир през
1936 г. Един от легендарните фран-
цузи на XX в., посветил живота си
на модата като форма на изкуство.
Ив Сен Лоран е трайно присъствие в

начина, по който светът се облича. 
Ами Кристиан Диор? Коко Шанел? Те 
не са ли велики? 
„Да, и те – смятат ги за поколе-

нието на най-влиятелните личности, 
заедно превърнали Париж в световна 
столица на модата и красотата. За 
себе си Ив Сен Лоран е казал всичко 
в едно изречение: „Аз рисувам върху 
жените.“ – просвещава ме Майа. 

ЗАЩО ГОВОРЯ С МАЙА 
ЗА ИВ СЕН ЛОРАН?!

Защото тя го обожава. Когато в 
началото на 90-те години специализи-
ра в Париж дизайн и конструиране на 
облеклото, тя има вече зад себе си 
самостоятелна изложба в СБХ (през 
1983 г.), която посвещава на Ив Сен 
Лоран и неговата знаменита колекция, 
създадена по рисунките на Мондриан*.
„Събрах кураж и създадох някои свои 

модели върху лен и естествена коп-
рина. Използвах неговата идея за дре-

хи, изградени конструктивно от чис-
то геометрични форми, като съчетах
опростената рисунка на силуета с ге-
ометричната и цветната активност
от картините на Мондриан. Харесвам
изтънчеността на Ив Сен Лоран, де-
ликатния му подход към женския си-
лует, свободата и артистичността,
с които ражда идеите си за висшата
мода, провокирани от изкуството на
Пикасо и Брак, от киното, театъра,
операта и балета.
Всъщност емблематичните му мо-

дели – 

ДАМСКИЯТ КОСТЮМ 
С ПАНТАЛОН И СМОКИНГЪТ 

– промениха не просто начина на об-
личане на жените, но ги направиха по-
уверени в себе си, по-сексапилни, дадо-
ха им власт в обществото.“
Майа Богданова може да разказвазва

много за Ив Сен Лоран. При товаова

i n  m e m o r i a m

„Аз  рисувам върху жените“„Аз  рисувам върху жените“
ИВ СЕН ЛОРАН: 

Портрет нт на Иа Ив ССен ен ЛорЛоран от перриода, 

когоггггатоатоатот  ра рра ботбботи пи ри ри КриКриКриститит анан ДиоДДиоД рр, р 1961961969960 г0 г0 г00 ..

* Пит Мондриан (1872–1944 г.) – холандски художник, основател на школата неопластицизъм

Снимка на модели на Майа от изложбата,

посветена на Ив Сен Лоран, през 1983 г.

Фотограф Иво Хаджимишев
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увлекателно и стегнато, защото отув
1999 г. е преподавател (това си е за-199
наят), после става доцент, а сега и
професор в НХА. В учебника си „Кон-
струиране в модата“ използва дългого-
дишния си опит на дизайнер и препо-
давател, като построява своите мо-
дели в освободената френска линия на
облеклото. Познава безпогрешния усет
към модата и красотата на гениал-
ния стилист, вдъхновена е и от два-
та филма за работата му в негово-
то ателие на авеню „Марсо“, и от
биографичния „Преоткритото време“,
които превежда и показва и днес на
своите студенти. 
„Чрез тези документално запечата-

ни кадри се докоснах до някои неиз-
вестни страни от неговия характер и
творчество. Наблюдавах с каква вглъ-
беност работи, възхищавах се на уме-
нието му да превръща тъкан, цвят и
форма в изкуство.“
Когато Ив Сен Лоран представя

през 1958 г. своята първа колекция 
висша мода в линия „трапец“, в един 
френски вестник излиза заглавие

„СЕН ЛОРАН СПАСЯВА ФРАНЦИЯ“ 
С облеклата в линията „трапец“ – 

тесни в раменете, с широки, въртя-
щи се поли, той стига върха на сла-
вата си. Значението на това дефиле 
в този съдбовен за френската мода 
момент не е преувеличено, тъй като 
по това време модната къща „Крис-
тиан Диор“ е най-големият износител 
на модни артикули за света. И ето 
че след смъртта на големия учител 
един гениален дизайнер заема място-
то му и предизвиква спонтанния въз-
торг на Франция.
Питам Майа дали се чувства до-

бре в този бляскав свят на модата, 
на луксозните марки YSL, Rive Gauche, 
парфюмите, аксесоарите и шикозните 
модели, направени за световноизвест-
ни имена като Катрин Деньов, Кла-

удия Шифър, Ева Херцигова, Наоми
Кембъл, Карла Бруни, Летисия Каста,
на балетиста Рудолф Нуриев, худож-
ника Анди Уорхол. Защото по повод
смъртта на легендарния дизайнер Ив
Сен Лоран се чуха и тъжни приказки
за депресия, ужасяващ страх и при-
знание от близките му, че той е бил 
винаги сам със себе си.
„В работата си през всичките тези

години на препятствия от всякакъв
характер и на отрицания – обяснява
тя, като се вглежда продължително
в светлината на прозореца, а после
погледът є механично изброява недо-
вършените рисунки, скици и модели – 
повярвах и на един друг много важен
принцип на Ив Сен Лоран: че на вся-
ка мода трябва да се гледа

ОТГОРЕ И С ЧУВСТВО ЗА ХУМОР 
Човек трябва да вярва достатъчно

в модата, за да създаде усещането, че
живее с нея, но без да е загубил сво-
бодата си. Защото модата е преди
всичко състояние на духа, тя е вик,
усмивка, но най-вече продължение на
самия теб“ – доверява ми Майа.
Последната дума за Ив Сен Лоран,

каквато и да е тя, положително не е
още изречена. Но Майа Богданова знае
със сигурност, че от целия му живот,
от изкуството, което той създаде,
завинаги ще остане живо благоговее-
нето пред жената – жената, която
той качи на пиедестал и от която
„крадеше“ вдъхновение. На нея той
дължи силата и жизнеността на своя
стил. Името му отдавна е позлатено
с емблематичните колекции, вдъхнове-
ни от Мондриан и поп арт – 

ДАМСКИТЕ САКА ТИП САФАРИ 
но най-вече смокинга в комбинация ся с
мъжки тип панталон и прозрачна блу-блу-

Проф. Майа Богданова е родена през 1956 г. в София. Преподава и 
обучава студентите за бакалавърска и магистърска степен в специ-
алността мода в Националната художествена академия. Работи по 
проекти за международни и национални участия на студенти във 
фестивали и конкурси. Нейни студенти печелят I и III място в по-
следния европейски конкурс на автомобилите марка „Шевролет“ за 
облекла на хостесите за автомобилните изложения. 
Автор е на много национални изложби – „От идеята до реализация-
та“ (2001 г.), „Мода и живопис“ (2003 г.), „Модата е дада“ (2006 г.). 
През 2007 г. издава учебник „Конструиране в модата“, финансиран в 
рамките на художествена и научно-творческа дейност в НХА за пе-
риода 2005–2006 г.

МММодел 

наа а Ив Сен 

Лоро ан

оттт 1965 г., 

вдддъхновен

оттт т Мондриан

отя оРокля

те, ртпрет-а– пор

таиятот колекци

5 г.951994–199

Скица на линиСС ията „тра-

пец“, рисуванаа от самия

Ив Сен Лораан за колек-

цията проллет 1958 г. 

С облеклата в линията

„трапец“ – ттесни в ра-

менете, с шиироки, вър-

тящи се полии, той сти-

га върха на сславата си
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за. Ив Сен Лоран съжалява единстве-за. 
но, че не е измислил джинсите, дава-но
щи толкова свобода на жените.
„Мисля, че Ив Сен Лоран прида-

де нов смисъл на модата, независи-
мо дали говорим за висша мода или
за създаденото от него прет-а-порте.
По-скоро той вдъхна нов смисъл на

модата като социален код, като израз 
на различността и разнообразието в 
света, в който живеем. Дрехата, ко-
ято ти позволява

ДА ПОКАЖЕШ, 
КАТО СКРИЕШ ТЯЛОТО 

да измениш контурите му и да го 
одухотвориш, за да промениш реалнос-
тта. С дрехата жената не само из-
глежда красива. Дрехата є дава увере-
ността да бъде самата себе си. Оп-
итвам се да кажа на моите студен-
ти, че модата живее като изкуство 
благодарение на стила, вкуса, чувство-
то към всеки детайл, на онази де-
ликатност, с която дизайнерът гле-
да на света. Тази естетика, в коя-
то духът диша и отправя социални 
послания, ни завеща Ив Сен Лоран. 
Може би 

ПОСЛЕДНАТА ДУМА ЗА НЕГО 
Е „КРАСОТА“

Всъщност от Майа Богданова науча-
вам, че успехът, славата, прелестни-
те лица на моделите, приятните ми-
гове сред знаменити артисти на лъс-
кавия моден подиум се приземяват по 
много човешки начин от топлите съ-

кровени думи на гениалния дизайнер:
„Най-хубавата дреха, която може да
облече една жена, това са ръцете на
мъжа, когото обича. Но за тези, ко-
ито не са имали шанса да изпитат
това щастие, аз съм тук.“

Текст Нели ЦОНЕВА

Снимки Личен архив Майа Богданова

AVON продължава 

да обича живота
Пет от най-обичаните българ-
ки дадоха началото на най-дългото 
живо послание срещу рака на гърда-
та у нас
Цветана Манева, Мария Гроздева, 
Маша Илиева, Ива Екимова и Гер-
гана Гунчева бяха първите учас-
тници в розовото послание на
AVON. Те са първите участници вNN

инициативата, част от  кампани-
ята на AVON „От любов към жи-N

вота“. Уникалното послание ще
се изпише чрез новата благотво-
рителна тениска, която е вдъхно-
вена от тазгодишното мото на
кампанията „Застани до мен“.

о всеки ден една българка
купи и подари на двама свои близ-
ки по една благотворителна те-
ниска и всеки, получил този по-
дарък, направи същото за два-
ма свои приятели, апелът на кам-
панията на AVON за превенция наN

рака на гърдата ще обиколи Бълга-
рия за 22 дни, а събраните сред-
ства ще осигурят мамографски
прегледи за над 500 000 българ-
ки. Ако помогнем за постигането 
дори на 1 стотна от този резул-
тат, ще спасим над 5000 жени“ – 
заявиха посланиците на кампания-
та през 2008 г. Цветана Манева и 
Мария Гроздева. За да мотивират
цяла България да се включи в со-
циалната инициатива, известните
дами символично стартираха розо-
вото послание от двата края на
България – София и Варна. А от
Жаклин Цочева, мениджър „Връзки
с обществеността“ на AVON, нау-NN

чихме, че Първият национален по-
ход срещу рака на гърдата ще се
проведе през септември. 

„Живей активно“

събра хиляди софиянци на пешехо-
ден поход за здраве за трета поред-
на година
Заместник-кметът на София Йор-

данка Фандъкова и изпълнителни-
ят директор на „Нестле – Бъл-
гария“ Антонис Кандзелис поведо-
ха повече от пет хиляди столи-
чани от НДК до Южния парк за 
старта на инициативата. Заедно с 
топспортистите на България, сред 
които Мария Гроздева, Таню Киря-
ков, Нешка Робева, Армен Назарян, 
Евгения Раданова, Бойко Младенов, 
Любо Ганев, Ники Желязков, Вла-
до Николов, Георги Младенов, Йор-
данка Благоева, Николай Гергов, Се-
сил Каратанчева, Христо Николов,
Братан Ценов, Антонина Затова, 
Нели Маринова и Страшимира Фи-
липова, те дадоха старт на ини-
циативата „Живей активно!“. Тя 
успешно популяризира идеята за
здравословен начин на живот чрез
повече движение и спорт.

Head&shoulders защитата 

от косопада!
Новият head&shoulders hairfall 

defense с витамин E намалява ко-
сопада, причинен от начупването, 
до 95%. Неговата Actizinc фор-
мула помага за възстановяване-
то на натуралния баланс на кожа-
та на главата, елиминира пърхота 
до 100%, давайки ви 100% свобода 
за близост! Продуктът е специал-
но създаден да противодейства на 
стреса и напрежението на съвре-
менния живот, помагайки на коса-
та и кожата на главата да въз-
върнат своето здра-
ве. Формулата с ви-
тамин Е има 9 пъти
повече овлажнители 
и защитни съставки
за коса, отколкото 
нормалния шампоан. 
Уникалната head&

shoulders SCCS (S Smart 

Care & Conditioning 

System – умна грижа
и подхранваща систе-
ма) позволява на дъл-
боко овлажняващите
компоненти да про-
дължават да дейст-
ват дори и след из-
плакване.

р
AVONO  продължава  прN „Ако

Шарени новиниар н н нарарр

Майа Богданова построява своите модели 
в освободената френска линия на облеклото

ТвоТвоТвоТ рчерчерчерческискикиски бебебебезпозпозпозпоп рядрядрядр ъкък ък в аввв ателтт иететети о но нооо нна Ма Маа Ма айаайааа: р разхазххвървърърввъърлляняняннлял и и

модмодмодмо елиелиелиели попо по поподада да и закаакаак чененчени ни ни а ща ща енденде ери ку купищщпищатаатааа  кр крркркрасисиииа ввиввивививи в

плалаттове..е... М. МММодаодаодаодадад .......
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Болна темаБолна темаБолна тема

Д
ори и никога да 
не сте се усъмня-
вали в странните 
контури и необи-

чайния цвят на някоя своя 
ДД
бенка, никога не е късно да 
се сблъскате с този ужас. 
Думата „ужас“ в случай не 
е преувеличена, защото ме-
ланома малигнум (най-опас-
ният вид рак на кожата) е 
един от най-злокачествени-
те тумори.
Но за да не се тревожи-

те безпочвено, зададохме 
на д-р Жана Казанджиева, 
д.м.н., доцент в Кожна кли-
ника на Медицинска акаде-
мия – София (Катедра по 
дерматология), най-тревож-
ните въпроси за това за-
боляване. Отговорите є не 
са успокояващи, но правило-
то „предупреден значи въо-
ръжен“ с пълна сила важи и 
за рака на кожата. „Ние не 
сме равни под слънцето, но 
всички сме еднакво застра-
шени от него“ – насочи 
разговора д-р Казанджиева. 
Макар че не само слънцето 
е единственият виновник за 
този бич на съвремието – 
рака на кожата, който все 
повече зачестява като за-

боляване. Добрата новина е,
че колкото и опасно да е
слънцето, от него все пак
можем да се предпазим, а
респективно да се защитим
и нашата кожа от злока-
чествени тумори.

– Колко вида рак на кожа-
та има? Изяснени ли са 
причините за появата на 
различните видове?
– Ракът на кожата е 3

основни вида – базоцелула-
рен карцином, спиноцелула-
рен карцином и меланом.
Всеки един от туморите е
различен по произход, еволю-
ция и прогноза.

БАЗОЦЕЛУЛАРНИЯТ КАР-
ЦИНОМ е тумор, който сеМ
развива на границата между
доброкачествените и злока-
чествените процеси. Базо-
целуларният тумор не ме-
тастазира, няма лоша прог-
ноза, но ако не се оперира
навреме, може да достиг-
не големи размери. Причи-
на за появата на този ту-
мор са най-вече остаряване-
то на кожата и прекалява-
нето със слънчевите бани.

СПИНОЦЕЛУЛАРНИЯТ 
КАРЦИНОМ е много по-М
опасен тумор. Той трябва
да се оперира веднага след
поставяне на диагнозата, за
да се избегне появата на ме-
тастази. Различни фактори
имат значение за появата
на спиноцелуларен карцином:
рентгенови облъчвания, слън-
чева светлина, въздействи-
ето върху организма на ар-

сен, катрани, имуносупресо-
ри и папиломни вируси.

МАЛИГНЕНИЯТ МЕЛА-
НОМ е най-злокачествени-М
ят тумор. Той се разви-
ва най-вече върху пигмент-
ни петна (бенки). Негова-
та поява застрашава сери-
озно здравето и живота на
пациента. За да се избегне
развитието на този тумор,
е необходимо да се правят
редовни профилактични пре-
гледи при дерматолог. В Ев-
ропа се смята, че на всеки
6 месеца трябва да се посе-
щава дерматолог, който да
проверява всички пигментни
промени по тялото. Така се
отстраняват навреме съм-
нителните невуси (бенки) и
се открива спасително рано
най-злокачественият тумор
на кожата. Най-важните
предразполагащи фактори за
развитие на меланом са:

множеството слънчеви
изгаряния на кожата в

детска възраст;
множеството т.нар.
диспластични невуси

(бенки) по кожата;
фамилната обремене-
ност в насока на ме-

ланом;
ако сте от фототип І
(с много бледа, осеяна с

лунички кожа, руса или чер-
вена коса, светлозелени или
сини очи) или от фототип
II (със светла кожа, светла
коса, сини или кафяви очи).
На слънце кожата от фото-
тип I изгаря лесно и никога

не добива загар, а от фото-
тип II също лесно изгаря, но
е възможно да почернее.

– Какъв е процентът на 
хората, болни от рак на 
кожата, който не е причи-
нен от прекаляването със 
слънцето? Води ли се по-
добна статистика? Впро-
чем, какъв е възрастовият 
диапазон на заболяването?
– Основен рисков фактор

за появата и на трите вида
кожни тумори е прекалява-
нето със слънцето. Но да-
нните за причините, дове-
ли до образуването на ту-
мора, трудно могат да се
обобщят, защото при все-
ки пациент има повече от
един предразполагащ фактор.
Обикновено базоцелуларният
и спиноцелуларният карцином
се развиват на по-късна въз-
раст (след навършването на
50–60 години), докато мали-
гненият меланом може да се
развие във всяка възраст.

– За какво трябва да бъ-
дат бдителни хората, та 
да могат да открият забо-
ляването навреме?
– Всеки кожен тумор

трябва незабавно да бъде
консултиран с дерматолог.
За промяната при бенките
съществува т.нар. АBCD

правило, което всеки тряб-
ва да знае (виж схемата).

– Възможно ли е да са нали-
це три от гореизброените 
признаци, но пациентът 
да не се окаже болен от рак 
на кожата?
– Да, възможно е. Тези при-

знаци са само ориентировъч-
ни. Диагнозата трябва да сесе
постави от опитен дерма-ма-

Рак на кожата
Отговорите, които трябва да знаете,
за да не си задавате тревожни въпроси 
и да не се притеснявате излишно

Доцент д-р Жана Казанджиева, д.м.н., работи в Кожна клиника към Алексан-

дровска болница от 1994 г. Има над 70 публикации и участия в учебници и мо-

нографии. Основните є професионални интереси са в областта на дерматоло-

гичната алергология и козметика, както и в областта на лазертерапията.

МелМелМелМелМелМелМелМелМелМелМеМеелМелМелеМ ллллланоаноаноаноанонононноонононононаноанноаноаноооннноонн ммммммммммммммммммммммммммммммм
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толог, който да извърши тол
хистологично изследване.хист

– Какво включва превенци-
ята на това заболяване?
– Използване на надежд-

ни фотозащитни средства 
с подходящ слънцезащи-
тен фактор (SPF). Редов-FF

ни профилактични прегле-
ди при дерматолог. Пред-
пазване на децата от из-
гаряне чрез специални слън-
цезащитни средства, разра-
ботени за чувствителната 

детска кожа. 
Когато избираме фотоза-

щитна козметика, трябва
да знаем две основни неща:
1. Защитата срещу UVB

лъчи се определя от т.нар.
SPF (F sun protection factor – r

фотозащитен фактор). Най-
високият SPF е 50+. Цифра-F

та след SPF показва колкоF

пъти повече може да сто-
им на слънце, без да изгорим.
SPF 50+ е подходящ за първи
и втори фототип кожа. Раз-

бира се, има много заболява-
ния и лекарства, които из-
искват да се използва висок
фотозащитен фактор (напр.
лупус еритематодес или при-
емът на тетрациклинови
препарати). Изборът на фо-
тозащита зависи и от сезо-
на и от интензивността на
слънчевото греене. 2. Защи-
тата срещу UVА лъчите се
измерва с различни и сложни
методи. Според европейски-
те стандарти е достатъч-
но на етикета да е отбеляз-
ан и ограден знакът за UVА.
Това обозначение гарантира
достатъчна UVA защита.

– Причинява ли солариум-
ът рак на кожата?
– Въпросът е неправилно

поставен. Солариумът не
може да причини рак на ко-
жата, но може да ускори
фотостареенето и по този
начин да допринесе за разви-
тието на тумор.

– Защо малигненият мела-
ном е най-разпростране-
ният рак? На какво се дъл-
жи това? 
– Малигненият меланом не–

е най-разпространеният рак.
Той обаче е един от най-
злокачествените тумори и
за съжаление тенденцията
е за увеличаване на негова-
та честота. Съгласно данни
на Германската дерматоло-
гична асоциация през 1935 г.
честотата му на поява при
бялата раса е била 1:1500,
а през 2000 г. – 1:75. Тази
година в рамките на Наци-
оналната кампания за пре-
венция на рака на кожата,
която се състоя на 12 май,
за цялата страна бяха ди-
агностицирани 16 меланомни
тумора, което е един зна-
чителен брой.

– В кой стадий трябва да 
се „хване“, за да е сигурно, 
че ще бъде излекуван ракът 
на кожата?
– За всеки злокачествен

тумор важи правилото: кол-
кото по-рано се оперира ту-
морът, толкова по-добри са
прогнозата и качеството на
живот на пациента след опе-

рацията. Както вече обяс-
них, „рак на кожата“ е по-
нятие, което обобщава ту-
мори, различни по злокачест-
веност, произход и прогноза.
За всеки отделен случай ле-
чението е различно.

– Има ли действително 
храни, които предпазват 
от рак на кожата? Говори 
се, че такава храна е бро-
колито.
– Няма храни, които да

предпазват от рак на кожа-
та. Това е просто поредни-
ят „хит“ на масмедиите.

– Как стои въпросът с кли-
ничните пътеки за това 
заболяване? Възможно ли 
е човек по собствено жела-
ние да се прегледа профи-
лактично и какво изследва-
не трябва да поиска?
– Има клинични пътеки,

които включват и опера-
тивното лечение. Профилак-
тичното изследване може да
стане при специалист дер-
матолог. Има, разбира се,
и специфични изследвания с
помощта на специална апа-
ратура – дерматоскоп. Дер-
матоскопско изследване се
прави при наличие на изме-
нения по кожата, съмнител-
ни за малигнен меланом.

– Вие обнадеждени ли сте 
за лечението на това забо-
ляване? Напоследък се по-
явиха доста публикации в 
пресата, че лечението на 
напреднал рак на кожата е 
възможно чрез клонирани 
собствени имунни клетки...
– Пак се налага да под-

чертая, че заболяването не
е един вид. Базоцелуларни-
те тумори и днес се леку-
ват изключително успешно.
При ранно диагностициране
спиноцелуларните карциноми
също не са опасни. Пробле-
мът е при злокачествени-
те меланоми. Там действи-
телно се очакват нови на-
учни открития. Упорито се
работи върху откриването
на противомеланомна вакси-
на, но все още резултатите
са противоречиви.

Интервю на
Явор МАРИНОВ

АBCD правило, което всеки 
трябва да знае 
А (asymmetry) е обозначението за асиметрия. Обикнове-
ните бенки са овални и симетрични, а меланомите са
асиметрични.
В (border) е обозначението за граница. Бенките са с пра-
вилни контури и добре отграничени от околната кожа.
Границите на меланомите са назъбени и неясно отгра-
ничени.
C (color) е обозначението за цвят. Бенките са хомогенно
оцветени, докато меланомите са с различен цвят в раз-
личните участъци на тумора.
D (diameter) е обозначението за размер. Бенките обикно-
вено са по-малки от 6 мм, а меланомите са по-големи
от тези размери и бързо нарастват.
E (elevation) е обозначението за надигане и уголемяване.
Ако са налице някои от гореизброените признаци, незабавно

трябва да се потърси специалист дерматолог.

А (asymmetry)

БЕНКА МЕЛАНОМ

В (border)

C (color)

D (diameter)

симетрия

правилни контури

хомогенно оцветяване

по-малък от 6 мм

асиметрия

назъбени контури

с 2 или повече оттенъка

по-голям от 6 мм
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З
аглавието на тази статия е реплика на европейския
комисар за защита на потребителите Меглена Куне-
ва, след като наложи забрана за използването на из-
разите „блокиращ слънцето“ и „100% слънцезащита“

върху кремовете срещу слънчеви изгаряния.
„Потребителите се нуждаят от ясна информация за про-

дуктите, които предлагат защита от слънчевите лъчи, за
да могат да направят информиран избор“ – обясни тя.
Новите правила на ЕС са от миналото лято, затова и

слънцезащитните продукти (СЗП), които заливат пазари-
те, са с нови етикети, ако ви прави впечатление.

НА ЕТИКЕТИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА Е УКАЗАНО 
ДАЛИ ПРОДУКТЪТ ПРЕДПАЗВА И ОТ UVA ЛЪЧИТЕ (КОИТО СА
С ПО-ДЪЛГА ВЪЛНА И СА ПО-ОПАСНИ, ЗАЩОТО ПРОНИКВАТ
ПО-ДЪЛБОКО В КОЖАТА). СЗП, ПРЕДПАЗВАЩИ САМО ОТ UVB ЛЪЧИ,
СА ИЗМАМНО СИГУРНИ, ТЪЙ КАТО ТЕ ПРОПУСКАТ ДО КОЖАТА 
ОПАСНИТЕ UVA ЛЪЧИ, ВИНОВНИ ЗА РАКА НА КОЖАТА.
Стандартизиран UVA знак върху етикетите на СЗП по-

казва количествено изразената минимална UVA защита, ко-
ято се увеличава успоредно с нарастващия слънцезащитен
фактор и е изчислена на базата на стандартизиран ме-
тод за тестване. 
Имайте предвид, че СЗП са добра защита срещу рак на

кожата, но само ако се прилагат правилно. Освен това
не си въобразявайте, че само те са единствено доста-
тъчни да се преборите с вредното въздействие на слън-
цето върху кожата

ЗАТОВА... 
...в часовете между 11.00 и 15.00, когато е пикът на
слънчевата активност, най-добре стойте на сянка.
...ако не е възможно да се скриете от слънцето, то поне
се покрийте добре (за предпочитане с памучно проветри-
во облекло).
...шапката и слънчевите очила осигуряват допълнител-
на защита.
...пазете много ревностно децата (чрез използване на
специализирани СЗП, разработени специално за детската
кожа, която е в пъти по-чувствителна от кожата на
възрастните), не им позволявайте да ходят под слънцето
без шапка на главата. 
...нанасяйте достатъчно количество от слънцезащитни-

те продукти. Припомняме ви, че за цялото тяло са ви
необходими шест пълни чаени лъжички (около 36 г) СЗП
(макар че има и други предложения и мерки за изчислява-
не на това количество, които подробно изложихме в ми-
налия брой на БЕЛА). Важното е в никакъв случай да не
пестите от средството за защита.
...за да подновите защитата, същото количество трябва
да нанесете и след влизане във водата или след избърсва-
не с хавлиена кърпа.

ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ...
...слънчевият загар и изгаряне представляват защитен
отговор на организма срещу действието на UV радиаци-V

ята.
...UV лъчите проникват и през облаците и затова е въз-V

можно да изгорите и в облачен ден. Понякога липсата на
наличие на топлина (тя е резултат от инфрачервените
лъчи, които също са част от слънчевия спектър) по ко-
жата също ни подвежда, че всичко е наред. Но изгаряне и
в този случай е възможно – съвсем неусетно.
...водата не предпазва от изгаряне, а понякога даже уве-
личава лъчението, като го отразява. 
...ефектът на UV лъчите е кумулативен (с натрупване вV

продължение на целия ден). 
...слънцезащитният фактор показва колко продължително
(съобразно със собствената защита на кожата) можем да
останем на слънце. Например ако кожата може да се за-
щитава сама в продължение на 10 минути (това пък за-
виси от нейния фототип), СЗП със SPF 15 удължава сро-
ка на пребиваването ни на слънце общо до 150 минути.
След това време трябва да подновите слънцезащитата.
С оглед на елиминирането на опасност от рак на кожа-
та дерматолозите обаче съветват да се възползвате само
от 2/3 от това време. В началото на отпуската, когато
кожата е още бяла, използвайте СЗП с висок SPF (спо-F

ред фототипа на кожата ви – минимум 20) и едва след
четвъртия ден, когато сте се сдобили със защитен за-
гар (кожата става малко по-плътна), можете да минете
на по-нисък SPF.
...обикновено СЗП се нанасят върху кожата 30 мин пре-
ди излизане на открито с цел фотопротекторът да про-
никне добре в роговия слой.

НЯМА НЕЩО К
100% ЗАЩ
ОТ СЛЪНЦЕТО

НЯМА НЕЩО КАТО 
100% ЗАЩИТА
ОТ СЛЪНЦЕТО
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МИНЕРАЛНА

Н
овата beauty тен-
денция се нарича 
минерална козме-
тика – грундове, 

ружове, сенки за очи, пуд-
ри, кремове и продукти за 
коса, разработени на базата 
на минерални вещества. На 
какво са способни и за кого 
са предназначени тези коз-
метични средства?

МИНЕРАЛИТЕ 
В МЕЙКЪПА

Как действат новите 
минерални пудри? Те 

правят тена учудващо рав-
номерен. Стоят върху ли-
цето много по-естествено, 

идеално се понасят от ко-
жата и предпазват от UV

лъчението.

КОЖАТА СТАВА ПО-ГЛАДКА 

НАЙ-ВЕЧЕ БЛАГОДАРЕНИЕ НА 

ВЕЩЕСТВОТО ТИТАНОВ ДВУОКИС 

В ТЕХНИЯ СЪСТАВ.

Фино смленият микропиг-
мент покрива отлично и
остава върху кожата дис-
кретни отблясъци, които
отклоняват вниманието на
околните от фините бръ-
чици. Колкото по-често и
по-обилно се използват ми-
нералните пудри, толко-
ва по-равномерен става те-
нът. За разлика от теч-

ните грундове, компактни-
те или кремообразните ос-
нови тази пудра не засяда в
порите, стои много ефирно
върху кожата. Предимство,
което важи и за сенките за 

очи с минерали – те не се
събират в сгъвките на кле-
пачите.
СЪВЕТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Цветовете на минерални-
те сенки за очи стават по-
интензивни, ако продуктът
се нанесе на предварително
хидратиран клепач. Пра-
хообразните минерални ру-
жове са много концентрира-
ни и по тази причина тряб-
ва да се използват песте-
ливо. Разнасят се по-лесно
и по-добре с четка с по-
твърд косъм.
ОЩЕ ПОЛЗИ Магнезият и

цинковият окис в състава
на минералната козметика
успокояват чувствителна-
та кожа и кожата, склон-
на към бързо замърсяване.
Едновременно с това ефек-
тивното дуо цинков окис и

титанов двуокис притежа-
ва и надеждни слънцезащит-
ни свойства. Затова го съ-
държат и много от слънце-
защитните продукти. Нана-

сянето само на един слой
минерална пудра защитава
кожата както продукт със
SPF 4, но в никакъв случай
не може да замести изцяло
използването на слънцезащи-
тен покривен крем.

Канцерогенен ли е 
талкът?
Някои производители рекламират

своите продукти като „несъдър-

жащи талк“. Защо ли? Защото

основните съставни елементи 

на пудрите – талкът и каолинът 

(бялата глина) – се състоят от 

смлени камъни, заподозрени, че

съдържат малки фибри, подобни

на канцерогенния азбест. Но уче-

ните ни успокояват, че има раз-

лични видове талк. За производ-

ство на кремове и гримове си има

разпоредба, която изрично забра-

нява за козметични нужди да се 

употребява будещият съмнения и 

опасения талк.

ОТКРИЙ РАЗЛИКИТЕ

Каква всъщност е разли-
ката между т.нар. минерал-
ни грундове (основи) и кре-
мообразните грундове (осно-
ви)? Общо взето, май само
консистенцията им е раз-
лична (която е все пак въ-
прос на предпочитание) – – 
ултрафина пудра срещу лес-лес-

Красота и здравеКрасота и здравеКрасота и здраве

СИЛА
ОТ ЦАРСТВОТО 
НА КАМЪНИТЕ
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... за да няма скрито - покрито

на за нанасяне кремообразна на 
текстура. Приликите по-те
между им са повече. И два-
та продукта се разработ-
ват на една и съща база – 
смес от много фино смле-

ни частици цинков, железен 

и титанов двуокис, която 
прави тена да изглежда из-
ключително равен. Както 
течните фон дьо тени, и 
минералният мейкъп съдър-
жа често като допълнител-
ни съставки силикон, масло 

от жожоба, алое вера или ан-

тиоксиданти. Минералните 
основи понякога се дообога-
тяват и с... вода! Причина-
та е, че така сухата пудра 
се разнася много по-лесно и 
издържа по-дълго време вър-
ху кожата. В този случай в 
продукта се влагат и кон-
серванти.

ПРАВИЛНОТО 
НАНАСЯНЕ

Изсипете малко количе-

ство пудра на капака на
пудриерата, след което по-
топете в нея четката, из-
тръскайте продукта, като
чукнете четката в китка-

та си. Посоки на нанасяне:

от челото, през бузите към
брадичката, като четката
се движи от контурите

към центъра на лицето – 

без натиск и с кръгови дви-
жения. Тази техника „кара“
частиците от продукта да
прилепнат най-добре към
кожата. Специално минерал-
ните сенки за очи се нана-
сят върху навлажнена кожа
и най-добре с пръсти (те
покриват веднага и цвето-
вете им са изключително
интензивни). Коригиращата
пудра (тази, който се нана-
ся под долните клепачи) се
нанася както течния корек-
тор – с нейна помощ ще
заличите сенките под очи-
те и зачервяванията. За да
не повредите много тънка-
та кожа на околоочния кон-
тур, е желателно да не на-
тискате и да не търкате
прекалено силно при нана-
сянето на пудрата корек-
тор. По-добре действайте
с отсечени погалващи дви-
жения с твърда полукръгла
четка за нанасяне на сен-сен-
ки за очи.
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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

Лято е. Кой родител не познава неприятното усещане за ЛЛпровалена ваканция? Дали сме на море, или сред зелена-ЛЛта прохлада на планините, чревните инфекции помрача-ЛЛ
ват доброто ни настроение.

ПРИЧИНИТЕЛИ 
са бактерии, вируси, гъбички и паразити. Бактериите дейст-
ват и чрез произвежданите от тях токсини. При консумиране 
на заразени продукти и вода, както и от контакт със замър-
сени ръце опасността е по-голяма. Възможно е инфекцията да 
се предаде и по въздушно-капков път. Ето защо подканяйте 
децата си винаги да измиват ръцете си преди хранене.
Като родители трябва да бъдем и особено внимателни при за-
доволяване на малките капризи на децата ни – захарният па-
мук, апетитният сандвич, пищното парче торта или осве-
жаващият сладолед също могат да ни изиграят лоша шега. 
Моят съвет е през най-топлите дни да се избягват всички 
храни, които се предлагат на открито и не са във фабрич-
на опаковка.
Не прибързвайте с първото даване на жълтък на децата – 
яйца, които не са пресни, са особено опасни. Добре е да не се 
забравя, че адаптираното мляко за бебето трябва да се при-
готви непосредствено преди хранене – не носете готовото 
мляко по време на разходката си.
Как протичат острите чревни инфекции и за какво да сме 
особено внимателни?

ЗАПОЧВАТ НАЙ-ЧЕСТО ВНЕЗАПНО 
По-големите деца се оплакват от коремна болка, температу-

рата е често повишена. Детето ни изведнъж отказва да яде
и най-любимите си храни. Появява се разстройство, от което
повечето родители силно се притесняват. Както и от пов-
ръщането, което е напълно естествено. Всъщност сериозна е
опасността от настъпващото обезводняване. Най-често вирус-
ните инфекции минават с помощта на диета и засилено при-
емане на течности за няколко дни. Кои тревожни признаци ни
задължават да потърсим лекарска помощ?
Когато детето ни е отпуснато, сънливо, няма сили да се по-
вдигне от леглото, не приема по никакъв начин вода, това са

БЕЛЕЗИ ЗА ТЕЖКО ОБЕЗВОДНЯВАНЕ 
Дехидратираното дете е със студени крайници, учестен пулс,
сух език и лигавици. То диша дълбоко. При кърмачета важен
показател за обезводняване е хлътналата фонтанела.
Какво да правим, когато детето ни е в относително добра
кондиция? Една добра новина – по-големите деца могат да
пият кока-кола. Добро средство е българският „Рехидрин“, кой-
то набавя загубените йони. Храната е добре да се състои ос-
новно от зеленчукови супи, банани, настъргана ябълка, сухари и
солети, ориз, картофи, чай от шипки. За няколко дни децата
трябва да забравят за шоколад и портокалов сок. Ако майка-
та кърми, то тя трябва спокойно да продължи – кърмата е
най-добрата храна и лекарство. На изкуствено хранените деца
се дават диетични храни (напр. Milupa HN25). Важно е захран-
ването да става постепенно.

Д-р Пламен МАСЛАРСКИ,

педиатър в МБАЛ „Вита“

...острите чревни инфекции?
КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА...
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1. И децата знаят, че цве-цве-

тът на косата може датът на косата може да

оживи лицетооживи лицето или да го на-
прави по-тъжно. За да под-
държате цвета на косата
свеж между визитите при 
фризьора, редовно използ-
вайте шампоан оцветител 
(веднъж седмично).

2. Веднъж на 7–10 дни гле-
зете косата с подхранва-подхранва-

ща маскаща маска. Особено сега, .
през лятото, когато от-
всякъде я дебнат нейните
врагове – морската вода, 
слънцето и вятърът.

3. За да привлечете внима-
нието на другите към очи-
те, помолете фризьора си помолете фризьора си 

да отдели в цвят няколко да отдели в цвят няколко 

кичура близо до лицето ви.кичура близо до лицето ви.

Избягвайте резките кон-
трасти – кичурите трябва
да са само с 3–4 тона по-
светли от основния цвят
на косата.

4. За да придадете обем на обем на 

повредените от слънцето повредените от слънцето 

коси,коси, научете се да използ- 
вате правилно стилизира-

щата пяна. Нанасяйте я на
малки дози и равномерно 
я разпределяйте по дължи-
ните. Този метод е много
по-ефективен, отколкото
ако нанесете наведнъж ця-
лото количество.

5. Ако косата ви се нуждаекосата ви се нуждае

от допълнително подхран-от допълнително подхран-

ване,ване, вечер преди лягане я 
третирайте с балсам без 
отмиване. На сутринта 
прическата ви ще изглежда
по-блестяща, а косата ви 
– копринено мека.

6. Ако имате тънка коса,
не се опитвайте да є при-
давате обем с помощта на
стилизиращи средства. Във
вашия случай най-правилно-
то средство е... една мо-една мо-

дерна къса подстрижка сдерна къса подстрижка с

градуиране.градуиране.

7. Заменете пластмасовата 
четка за ресане с дървендървен

гребен или четка с естест-гребен или четка с естест-

ен косъм.вен косъм. Тези материали  
дразнят кожата на скалпа
много по-малко и не прово-
кират появата на статич-

но електричество.

8. БретонътБретонът е прекрас- 
на възможност да промени-
те обичайния си имидж и 
едновременно с това да се
подмладите с няколко го-
дини.

9. Не използвайте прахо-
образна пудра през лято-
то и ще видите как лице-ще видите как лице-

то ви ще стане по-свежо.то ви ще стане по-свежо.

Частиците на обикновена-
та пудра поглъщат светли-
ната и правят лицето ви 
бледно. Ако не можете без 
пудра, през август използ-
вайте само и единствено 
бронзираща!

10. Нанасяйте основата
само на добре почистено 
лице и овлажнена кожа. По
този начин ще можете -по-

лесно да изравните „шпа-лесно да изравните „шпа-

кловката“.кловката“. Ако обаче на-
несете тоналния крем (или 
някаква друга компакт-
на основа) на сухо лице, 
тя ще се вбие в малки-
те бръчки и ще ги направи
по-видими.

11. Заменете прахообраз-
ния руж с течен – той 
„хваща“ по-здраво и подо-подо-

брява тена на лицето.брява тена на лицето.

12. За да придадете на очи-За да придадете на очи-

те бадемовидна формате бадемовидна форма и 
оптически да ги отвори-
те, нанасяйте спиралата 
за мигли, движейки четка-
та едновременно от осно-
вата към върха на миглите
и леко встрани.

13. Ако извивате мигли-Ако извивате мигли-

те си с машинка, по-до-те си с машинка, по-до-

бре го правете, след катобре го правете, след като

сте нанесли спиралата.сте нанесли спиралата. В 
този случай тушът дейст-
ва като фиксатор.

14. Много бързо ще осве-Много бързо ще осве-

жите макиажа,жите макиажа, ако нане- 
сете още един слой туш 
върху миглите и веднага
след това извиете ресници-
те с машинка.

15. За да „отворите“ умо-За да „отворите“ умо-

рените очи,рените очи, подчертайте 
вътрешните им ъгли с бял 
молив.

16. Гримирайте устните вв
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следната последователност: сле
първо нанесете червило-първо нанесете червило-

то, след това – блясъка, ато, след това – блясъка, а

накрая – контурния молив.накрая – контурния молив.

Така устните ще изглеж-
дат по-плътни и по-чувст-
вени. 

17. Тушът от спиралата Тушът от спиралата 

за мигли ще се разнесе по-за мигли ще се разнесе по-

равномерно,равномерно, ако държите 
четката вертикално, дви-
жейки я настрани на прин-
ципа на ветрилото.

18. За да туширате сен-За да туширате сен-

ките под очите,ките под очите, смесете 
тоналния крем с малко ко-
личество козметично сред-
ство, което съдържа свет-
лоотразяващи частици. Чак 
тогава го нанесете.

19. Подпухналите очиПодпухналите очи се 
„лекуват“ с временно от-
казване от кафето и пи-
кантните храни. Редовно
обтривайте зоната на око-
лоочния контур с кубчета 
лед, направени от билкова
отвара от лайка.

20. За да подчертаете За да подчертаете 

цвета на ирисите, експери-цвета на ирисите, експери-

ментирайте с цветовете ментирайте с цветовете 

очната линия.на очната линия. На кафя- 
ви и зелени очи най-много
отиват бежовите тонове, 
а на сиви и сини – тъм-

носивите. Имайте предвид,
че светлокафявата очна
линия винаги изглежда мно-
го по-естествено на окото
от черната.

21. След като завършите 
макиажа, нанесете малко
руж върху горната част на 
скулите. Няколко движения
на четката, за да разнесе-
те цвета, и вашата кожа 
ще изглежда много по-си-
яйна. Ружът е чудодейно Ружът е чудодейно 

средство на декоративна-средство на декоративна-

та козметиката козметика и е неосно- 
вателно пренебрегван от
много дами.

22. Поддържаните, но не

прекалено тънки вежди прекалено тънки вежди 

правят очите да изглеж-
дат оптически по-живи и 
изразителни. За да кори-
гирате формата им, въз-
ползвайте се от молива за 
вежди, който трябва да е
с един-два тона по-светъл 
от естествения цвят на
веждите. А след това вни-
мателно срешете веждите 
с четчица.

23. Нанесете слой червило,
след това попийте излишъ-
ците с мека салфетка. И 
така – три пъти. В ре-
зултат ще получите -наси-

тен и издръжлив цвят вър-тен и издръжлив цвят вър-

ху устните.ху устните.

24. Когато купувате коз-
метика, предпочитайте
продуктите, съдържащи
ретинол и гликолова кисели-ретинол и гликолова кисели-

на. Само след няколко сед-
мици ще забележите, че
тонусът на кожата ви се 
е подобрил, а вие видимо 
сте се подмладили!

25. Подпухналите клепа-Подпухналите клепа-

чи ще „излекувате“чи ще „излекувате“ с куб-
чета лед върху очите или 
с охладени пакетчета бил-
ков чай.

26. Ако искате оптическиоптически

да увеличите устните с по-да увеличите устните с по-

мощта на контурния мо-мощта на контурния мо-

лив,лив, избирайте го в мак-
симално неутрален цвят.
А след това изравнявайте
общия цвят с помощта
на блясък. Тогава устните

ще изглеждат много по-ес-
тествено.

27. Ако дълго време пре-
карвате на чист въздух, 
задължително използвай-
те козметични средства,козметични средства,

съдържащи слънцезащит-съдържащи слънцезащит-

ни филтри.ни филтри. По всяко вре-
ме на годината, а не само
през август, когато слън-
цето е най-силно. През по-
хладните месеци от годи-
ната можете да употре-
бявате средства с нисък
SPF – например 15.F

28. Ако страдате от пиг-
ментни петна или сле-
ди от акне, обърнете се
за съвет към дерматолог, 
който да ви препоръча ня-
кое средство на основата 
на гликолова киселина. Ме-
дицинската козметика, ко-
ято съдържа това веще-
ство, блокира излишнотоблокира излишното

производство на меланин.производство на меланин.

29. За да изглеждат зъби-
те ви по-бели, избирайте

червило във всякакви от-червило във всякакви от-

тенъци на червения цвят.тенъци на червения цвят.

30. С възрастта при мно-
го жени се появява ринепри-

еятно окосмяване по лице-кятно окосмяване по лице-
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то. За да се избавите от.
тези косъмчета леко и те
безболезнено, обърнете се 
към лекар, който да избе-
ре най-подходящото за вас
средство за третиране.

31. Ако имате чувстви-чувстви-

телна кожа, телна кожа, особено внима-
телно избирайте праховете 
за пране, с които перете 
постелното бельо. Зачер-
вяванията и подпухналото
лице могат да се дължат 
на алергична реакция. 

32. Кожата ви може да
изглежда бледа и уморе-
на заради натрупалите се
по горния є слой мъртви 
клетки, които възпрепят-
стват достъпа на кисло-
род. Старайте се редов-редов-

но да използвате ексфоли-но да използвате ексфоли-

анти,анти, за да нормализирате 
този процес.

33. Още един метод заметод за

бързо освежаване на кожа-бързо освежаване на кожа-

та: добавете малко козме-
тично средство с антиок-
сиданти (например с вита-
мин С) в дневния си крем.
Но освен това се откаже-
те от тютюнопушенето и 

намалете консумацията на
кафе и алкохол. Не е чак 
толкова трудно.

34. Ако чувствате очите Ако чувствате очите 

си уморени, мигайте!си уморени, мигайте! Ме-
дицински изследвания са до-
казали, че работейки на
компютъра, ние мигаме 
много по-рядко, отколкото 
трябва. На този факт се
дължат сухотата и реже-
щите болки в очите. 

35. Искате да се подмла-

дите светкавично с някол-
ко години? Сменете рамка-Сменете рамка-

та на очилата, които но-та на очилата, които но-

сите! Експериментирайте 
както с формата, така
и с цветовете – зелени, 
сини, тъмночервени...

36. Редовната гимнасти-
ка е най-доброто средство 
за възпрепятстване на об-възпрепятстване на об-

разуването на двойна бра-разуването на двойна бра-

дичка.дичка. Всяка сутрин по 5 
минути правете енергични 

движения, все едно оглоз-
гвате месото от въобра-
жаем голям кокал. 

37. От вятъра, студа или
прекалено сухия и горещ 
въздух нашата кожа ста-
ва по-суха. Обезводнява се. 
Отдавайте предпочитание
на овлажняващи средства овлажняващи средства 

на основата на хиалуронована основата на хиалуронова

киселинакиселина. Те отлично въз-
становяват водния баланс
в кожата.

38. Помислете и за това, 
не е ли време най-накрая не е ли време най-накрая 

а промените начина сида промените начина си

на живот и да направитена живот и да направите

спорта неразделна част отспорта неразделна част от

него. Не е задължително да 
ходите в спортната зала, 
ако това „упражнение“ ви
затруднява. За да обезпе-
чите за себе си минимума
от физическо натоварване,
ходете пеша поне една-две
автобусни спирки и забра-
вете за асансьора. А вмес-
то да пиете кафе с прия-
телка, поканете я на раз-
ходка в парка. Това е на-
пълно достатъчно, за даа 
поддържате добра формма.

Да редуваме ли 

минералните води

На дискусията „Минералните води – неизчерпа-
ем източник на здраве и красота“ с участието
на проф. Стефка Петрова – национален кон-
султант, и проф. Димитър Костадинов – екс-
перт в областта на балнеологията, се обсъдиха
въпроси, свързани с културата и навиците на
консумацията на минерална вода от българина. 
Развенчан бе наложеният мит за нуждата от
редуване на минералните води при ежедневната
им употреба. Според експертите, ако се пият 
нискоминерализирани минерални води, не е необ-
ходимо те да се редуват. Слабо минерализира-
ните води могат да се консумират непрекъсна-

то и в неограничени количества.  
Добре е да се подбира вода със съдържание на 
метасилициеви киселини, повишено Ph и с не 
много високо съдържание на флуорид. Ако из-
браната от вас вода ви създава проблеми – 
най-често повишаване на киселинността в сто-
маха, по-рядко тежест, – сменете методиката.
Опитайте със 150 мл 60–80 мин преди ядене 
и 100 мл след ядене. Ако имате непоносимост
и не приемате с удоволствие определената от 
вас вода, посъветвайте се с лекар по физиоте-
рапия или вашия лекуващ лекар.

Back up контрацепция с ЕSCAPELLE
Вack up контрацепцията е решение за рязко на-
маляване на броя на абортите и последици-
те от тях – душевни, здравословни, репродук-
тивни (рискът от стерилитет при тях сти-
га до 20–25%).
Тя не е средство за прекъсване на установена
бременност. Не е евфемизъм на ранен аборт. 
Не е заместител на официалната контрацеп-
ция. Back up методът не е антибебе хапче, а
протектор бебе хапче – не премахва зародиша,
просто премества раждането в удобно за же-
ната време.
Във всяка домашна аптечка трябва да има
опаковка ЕSCAPELLE – хапчето се приема, ко-E

гато при полов акт не е използван друг кон-

трацептивен метод. Или когато е възникнал 
проблем при използване на конвенционална кон-

трацепция – скъсване на презерватив, пропусна-
ти хапчета, или при сексуално насилие. 1 таб-
летка се приема еднократно до 3 дни след не-
протектиран или неправилно протектиран по-
лов контакт.
Escapelle няма абортивен ефект – многото ме-
дицински проучвания ясно доказват, че Escapelle

предотвратява нежеланата бременност и не 
е хапче за аборт. Освен това таблетките
Escapelle са високоефективни – елиминират ри-
ска от възможно забременяване с над 90% ус-
певаемост.

р
Да редуваме лиредув

Шарени новиниар н н нарарр
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Щ
е ви кажем под секрет,
че почти никой не е до-
волен от... краката си.
За щастие има много

начини несъвършенствата по тях да
ЩЩ
бъдат маскирани – помагат дрехите,
обувките и бельото. С помощта на
хубав педикюр пък можем да „лакира-
ме“ несъвършенствата на стъпалата.
Особено в разгара на лятото всяка
жена трябва да се погрижи за само-
чувствието, което, казват, тръгвало
от краката. Красивите нокти са ос-
новният моден аксесоар на август. С
педикюра обаче е желателно да се за-
нимаваме не от лято на лято, а по-
стоянно. Само тогава петите ще бъ-
дат винаги мекички, а палците – сек-
сапилни. 

КОЖАТА НА КРАКАТА 
е по-издръжлива от тази на ръцете
и затова сякаш съвсем забравяме гри-
жите за нея. Но трябва да я глезим,
даже повече от тази на ръцете. 
Разбира се, най-разумно е да се дове-

рите на професионализма на специали-

стите в beauty салоните. Но все пак 
всяка дама трябва да знае как сама 
да се пребори с мазолите, които се 
появяват от носене на обувки на бос 
крак, напуканите пети и зле оформе-
ните нокти на пръстите на краката. 
За всеки случай.
За невежите сме обобщили азбучни-

те правила на това изкуство педикю-
ра, които можете лесно да спазвате 
и в домашни условия.

КЛАСИЧЕСКИ

Наричат го още изрязан педикюр. 
1. Накиснете краката във ваничка с 

топла вода и разтворена в нея мор-
ска сол. 2. Изрежете ноктите със 
специална нокторезачка (или специал-
на ножица от комплекта за педикюр), 
за да може краищата им да останат 
прави, а не заоблени. 3. Обработете 
ги с пиличка и нанесете крем в ос-
новата им. 4. Със специални лопат-
ки отлепете кутикулата (по-популя-
рен като кожичка в основата на но-
кътя) и го елиминирайте с маникюр-
на ножица. 5. Намажете третираното 
място с укрепващо масло. 6. Нанася-

нето на основата и на лака е послед-
ният етап от процедурата.

МИНУСИТЕ Най-трудното при
този педикюр е отделянето на ку-
тикулата. Ако го направите прека-
лено агресивно, можете да засегнете
кръвоносни съдове и след като рани-
те зараснат, кожичките да започнат
да растат още по-бързо.

ПЛЮСОВЕТЕ Класическият педи-
кюр се прави лесно – всичко, което
ви е необходимо, са топла вода, на-
бор за педикюр, крем омекотител и
оздравяващо масло за кожички. Може-
те да използвате и обикновен бебеш-
ки крем за подсичане, а морската сол 
да замените с готварска. 

СУХ 
Наричат го още европейски. Отли-

чава се от класическия по това, че
кожата около ноктите не се изрязва,
а се отделя с помощта на специален
крем. Нанесете специален омекотяващ
крем и после кожичките се премахват
от периферията към основата с по-по-
мощта на дървена лопатка. При сухияхия

ОЛАТА ИСТИНАГОЛАТА ИСТИНА

НА БОСИТЕ КРАКА
Полезно 

 Преди да се 

захванете с пе-

дикюра, трябва 

да се преборите

с гъбичните за-

болявания на хо-

дилата и нокти-

те, ако страда-

те от такива.

 Когато си пра-

вите епилация,

не забравяйте 

да премахнете

и косъмчетата 

върху палците

на краката.

 Съчетавайте

педикюра с ма-

саж. На ходило-

то има много

нервни окончания 

и един добър масаж може да смекчи поражени-

ята, които неудобните обувки нанасят на кра-

ката. За целта можете да използвате и плаж-

ния пясък.

 За да защитите ноктите, не забравяйте пре-

ди лака да нанесете основа, която ще ги заз-

драви. Основата удължава трайността на 

лака.
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педикюр ноктите не се размекват, пед
така че ако искате да свалите мърт-та
вите клетки от ходилата си, трябва 
да го направите с отделна предвари-
телна процедура. 

МИНУСИ Недостатъкът в този 
случай е, че след първата процедура 
ноктите не изглеждат много привле-
кателни. Причината е, че кутикулата 
не се отделя напълно още от първия 

път. Тя се размеква постепенно и се 
премахва напълно след пет-шест про-
цедури. 

ПЛЮСОВЕ Този педикюр се изпъл-
нява най-лесно в домашни условия. 
Препоръчва се на хора с близко разпо-
ложени кръвоносни съдове и с много 
плътна кутикула. Безопасен и хигиени-
чен е. Препоръчва се и на хора, кои-
то панически се страхуват, че ще се 
порежат или ще се заразят с инфек-
ция, ако са предпочели козметичния 
салон. Най-важното е, че при систем-
ното поддържане на ноктите чрез 
този вид педикюр кутикулата нама-
лява своя растеж. 

САЛОНЕН 
Сами разбирате, че този вид педи-

кюр може да се изпълни само от про-
фесионалисти в специализирани салони. 
И има само плюсове, без минуси. Въз-
можностите, които тези места пред-
лагат, са разнообразни – от най-обик-
новените (като масаж и възстановя-
ващи маски) до по-сложните (модели-
ране и протезиране на ноктите). Дру-
гото предимство на този вид педи-
кюр е, че няма да си го правите сами, 
а ще поверите краката си в ръццете 
на друг, и то в приятна обстаноовка.

ПЕДИКЮРИСТЪТ КАЗА

Класическата овална форма на ноктите отново е
хит. Макар че формата все пак се определя от

структурата на нокътната плочка. Залага се на плав-
ността и мекотата, всякакво напрежение и острота
трябва да липсват при оформянето на педикюра.

В топлистата на предпочитаните за педикюр цве-
тове за този сезон за свежите и ярките – жълто,

синьо, лилаво и коралово. Особено кораловото! Цветът
на педикюра трябва да е съобразен с цветовете на то-
алета, както и с цвета на лака на ноктите (може да е
с един тон по-светъл или по-тъмен от него).

На клиентите със сухи крака препоръчвам парафи-

нови и спа терапии. А на тези с проблемни нокти
предлагам да използват редовно заздравител, съобразен с проблема, който
този продукт трябва да третира.

Има хора, които се притесняват да посещават педикюриста, но ги на-
сърчавам да се възползват от тези услуги. Лекотата, която ще усетят

в краката си, както и перфектно изглеждащите им ходила ще повдигнат
самочувствието им и ще блокират притесненията им в бъдеще.

Към умереност и елегантност следва да се придържате по отношение на

декориране на ноктите. Не е нужно да ги украсявате с килограми мъ-
ниста или да ги отрупвате с цветни декорации в контрастни нюанси. Така
може само да заприличате на жената вамп и агресивно да демонстрирате
плът и нагон. Вместо това можете да излъчвате дискретен сексапил с по-
дискретно декориран педикюр. 

Хюлия Мехмедова,

маникюрист и педикюрист
във фризьорски салон

„Мърфи“,
бул. „България“ 11

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 031
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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 страниците

на БЕЛА ще са безплатни за вас. Ако решите да ги приложите на практика 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 прео-

брази с удоволствие.

Т
ози летен моден сезон е един
от най-демократичните – пред-
лага по равно прически както за
дългите, така и за късите коси.

Сигурно стилистите най-накрая осъз-
наха, че съвременната самодостатъч-
на си жена и бездруго ще направи
с косата си онова, което тя иска.
Затова всички коафьори негласно се
подчиниха на основния закон в съвре-
менната социална психология – „Ако
не можеш да забраниш нещо, просто
оглави този процес“.
B този смисъл фризьорите преста-

наха да налагат каквото и да било на
своите потенциални клиентки и им
предоставиха правото на избор. На
голям избор. Макар че при това по-
ложение някои от най-ярките хито-
ве в модата за дълги коси се нужда-
ят от малка адаптация. Което от-
варя работа на коафьорите. Творче-
ска работа.

 „ЗАКОНЪТ“ НА ГОЛЕМИТЕ ОБЕМИ
Цялата лятна мода на косите е

жизнерадостна и лекомислена (в най-
добрия смисъл на думата). А най-го-

лямо лекомислие внушават големите 
обеми. Не големите, а огромните, ко-
ито придават на прическата куклен-
ски вид. Огромните обеми превръщат 
дамите в персонажи от венециански 

театър, или още по-точно – в дами
от двора на Луи XIV.

НО ТЕ, ОГРОМНИТЕ ОБЕМИ, ВСЕ ПАК СИ ОС-
ТАВАТ ИДЕАЛНА ТЕНДЕНЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА 
СЕ „РАЗХОЖДА“ ПО МОДНИТЕ ПОДИУМИ. НА 
УЛИЦИТЕ ЖЕНА С ТАКАВА КОСА БИ ИЗГЛЕЖДА-
ЛА ПЛАШЕЩО.
За ежедневието стилистите обуз-

дават огромните обеми и ги привеж-
дат във вид, удобен за логаритмува-
не, както се казва. Но все пак набух-
ват и раздърпват косите със същи-
те техники, с които го правят топ
коафьорите върху моделите. Целта е
да създадат екстра обем и ефект на
пухкави, меки коси.

КРЕАТИВНИ ОПАШКИ И КОКОВЕ
Много е лесно да се предположи, че

пищната коса не отива на всякакви
жени. И че прическата тип „гнездо“
не би намерила страстни почитател-
ки сред бизнес дамите, на които им
се налага да изглеждат по-пригладе-
но и елегантно. Да не говорим, че ог-
ромните обеми са противопоказни заза
слаби и тънки коси, защото „падат“ат“

ДЪЛГА КОСА – ДЪЛГО УДОВОЛСТВИЕ
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За да стои косата естествено
Експертите на 
Schwarzkopf се по-f

грижиха за това 
с подобрена-
та серия Palette

Permanent Natural 

Colors, снабдена
с двойна система 
за грижа, която 
предпазва коса-
та от увреждане,
докато я... боя-
дисва. Формула-
та за „заключване

на влагата“ с алое вера защита-
ва косъма от изсушаване. Новата 
формула на Palette Permanent Natural 

Colors започва да се грижи за коса-
та още с нанасянето на боята.
Освен натурални съставки подо-

ната серия има и най-добрата
до момента формула за оцветява-
не – с нови високоефективни пиг-
ментни смеси, които дават ин-
тензивен, дълготраен и равноме-
рен цвят. С възможност за избор 
между 22 естествени нюанса сери-
ята Palette Permanent Natural Colors, 
която сега включва два нови ню-
анса, обещава 100% покритие на
побелелите коси. 

За чупливи коси – NIVEA 
Intense Repair
е иновативната серия за грижа за 
косата на NIVEA, която се състои
от три продукта. Шампоанът,
балсъмът и кремът за разресва-
не на NIVEA Intense Repair възста-r

новяват здравата, бляскава струк-
тура на непокорната чуплива коса.
Ефектът се забелязва още след 

първото нанасяне на 
продуктите. Уника-
лен продукт е кре-
мът за разресване 
с ценни подхранва-
щи масла, които не
утежняват косъма. 
Нанася се на мокра
коса и не се отми-
ва. Трите иноватив-
ни продукта от се-
рията са създадени 
да поддържат кра-
сивия копринен вид 
на косата дори при 

всекидневна употреба.

Londa Colour Naturals – 
дълготраен цвят дори през лятото
Цветовете на Londa Colour Naturals

издържат до 6 седмици. Дори през
слънчевите месеци. Те са обогате-

ни със специално подбрани състав-
ки за всеки цвят – нар за черве-
нокосите, кора на дърво за брю-
нетките и лайка за блондинки-
те. Боята за коса се предла-
га в 20 нюанса, толкова насите-
ни, колкото цветовете на приро-
дата. Londa Colour Naturals предлага 
100% покритие на белите коси. С
нея ви очаква едно цветно лято и 
един по-цветен живот.

р
За да стои косата естественоЗ бре

Красиви новиниКра н нКраКрар

много бързо. мн

ЗА ДРУГАТА ПОЛОВИНА ОТ ЖЕНИТЕ (ТЕЗИ, КО-ЗА
ИТО НЕ СИ ПАДАТ ПО ОБЕМИТЕ) СТИЛИСТИТЕ 

(

ПРЕДЛАГАТ НАЙ-РАЗЛИЧНИ ФАНТАСТИЧНИ КО-
КОВЕ И ОПАШКИ.
Ако косата е предварително напра-

вена на букли, опашката изглежда по-
мека и пухкава. Но може да избере-
те и по-строг вариант – силно приг-

ладена коса, сресана на път и върза-
на на ниска опашка. За да стои по-
добре тази опашка, косата трябва да 
е предварително изправена от профе-
сионалист.
Коковете дават възможност на фри-

зьорите да разгърнат своето май-
сторство и фантазия. Модерно е те 
да са декорирани с пера, цветни пу-
хове и шноли пеперуди. Но все пак 
тези прически са за по-специални слу-
чаи. А опашката можете да оформи-
те и сами вкъщи за нула време.

КАТО ПОГАЛЕНА ОТ ВЯТЪР
Няма нищо по-лесно и по-небрежно 

елегантно от това да позволите на 
буйната си дълга коса да се разпилее 
по раменете ви.

ВСЪЩНОСТ ИЗКУСТВЕНО РАЗРОШЕНИТЕ (НО 
МНОГО ЛЕКО!) СПУСНАТИ ДЪЛГИ КОСИ СА ХИТ

(

ПРЕЗ ТОВА ЛЯТО.
В действителност този толкова ес-

тествено изглеждащ вариант на при-
ческа обаче също изисква усилия и 
правилно обгрижване на косата. Иначе 
вместо косата ви да изглежда като 
разрошена от вятъра, ще внушава 
усещане за липса на поддържаност. 

И така, измийте основно дългата
коса, изсушете я, без да я търкате
с хавлиена кърпа, а само внимателно
я попийте. Възползвайте се от свой-
ствата на балсама без отмиване, но
не се увличайте в количеството, за да
не утежните косъма. След това нане-
сете в корените малко пяна за обем
и след това (с лек натиск на пръсти-
те) вбийте продукта до половината
от дължината на косата. Обем в ко-
рените трябва да има, на като цяло
в горната част на главата косата
трябва да е по-прибрана. В долната
част използвайте големи ролки, за да
начупите косата, след което я изсу-
шете небрежно. В резултат ще полу-
чите меки, естествени вълни.

Текст Симеон ВЕДЕВ

�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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Ц
епките на устните и 
на небцето, по-извест-
ни като заешка устна 
и вълча уста, са де-

фекти на лицево-челюстна-
ЦЦ
та област, които наруша-
ват естетиката, психика-
та, говора и храненето на 
децата. А по-късно затруд-
няват социалната адапта-
ция на възрастния човек с 
такъв дефект. Тези цепки 
представляват

НЕСРАСНАЛИ 
ТЪКАНИ 

на лицето на ембриона в 
края на 2-рия и началото 
на 3-тия ембрионален ме-
сец. Несрастването се дъл-
жи най-често на тютюно-
пушене, употреба на алко-
хол, наркотици, кафе, вдиш-
ване или консумация на кан-
церогенни вещества (напри-
мер лак за паркет) от бре-
менната. Стресът на бъ-
дещата майка също може 
да е причина за поява на 
цепките. А някои цепки са 
просто наследствени (най-
често при бракове на близ-
ки родственици).
Най-общо, тези дефекти 

биват цепка на устната и 
цепка на небцето, но с мно-
жество подварианти: едно-
странни и двустранни; час-
тични и цялостни; скрити 
и явни; изолирани или ми-
наващи едновременно през 
устната и небцето. 

ЛЕЧЕНИЕТО Е 
КОМПЛЕКСНО –

хирургично и ортодонтско, 

а понякога трябва да се на-
месят логопед и/или психо-
лог. Най-важните две неща,
които трябва да запомнят
родителите на тези деца,
са: 1. Това е дефект само
на тъканите на лицето. Де-
цата са напълно нормални
в своето психическо и ин-
телектуално развитие. Про-
блемите започват, когато
тези дефекти не се опе-
рират навреме. В миналото
много такива деца са оста-
вяни в дом „Майка и дете“
от невежество и там по-
ради липсата на лечение и
внимание са били обричани
наистина на забавяне в раз-
витието си и на социална
изолация. 2. Лечението може
напълно да отстрани дефе-
кта, но трябва да се спаз-
ват сроковете за операция
и да не се пренебрегва наме-
сата на ортодонта. 

Срокове за операция
1. За цепките на устната най-

подходящият период за опера-

ция е от 3-тия до 6-ия месец от

раждането най-късно. Но бебе-

то трябва да е поне 5 кг и в до-

бро здраве.

2. За цепките на мекото небце 

най-подходящото време за опера-

ция е между 1-вата и 3-тата го-

дина от раждането. 

3. При цепки на цялото небце 

(твърдо и меко) е най-добре да се 

оперира първо мекото небце (вж.

сроковете в точка 2) с последва-22

що ортодонтско лечение. През пе-

риода между 5-ата и 6-ата годи-

на, преди детето да е тръгнало

на училище, трябва да се оперира 

и твърдото небце. Възможна е и 

само една операция, но това зави-

си от големината на дефекта. 

СЪПЪТСТВАЩИ 
ПРОБЛЕМИ

Цепките на устната са
най-често само козметичен
дефект, но до извършване
на операцията храненето
може да е силно затрудне-
но поради липсата на хер-
метичност на устната ку-
хина. Това страдание е въз-
можно да бъде избегнато с
подходящ биберон! 

Цепките на небцето съз-
дават значително по-големи
проблеми при храненето на
детето, а по-късно от тях
дефектира и говорът му.
За да се облекчи положени-
ето, се използват специален
биберон, лъжичка и индиви-
дуално изработена пластма-
сова пластинка за небце. 

РОЛЯТА НА ОРТОДОНТА 
в комплексното лечение е
много важна. Той следи за
правилното оформяне на
зъбните дъги, за минимали-
зиране на дефекта до опе-
рацията, за изработване на
апарати и приспособления за
хранене и за говорене. Воде-
що, разбира се, е хирургич-
ното лечение, но ортодонт-
ското коригира ефективно
всички настъпили промени в
челюстите и зъбите. Лече-
нието наистина е бавно и
трудно, но днес е недопус-
тимо тези деца да се смя-
тат за различни и да се из-
олират.

Д-р Цветан ПЕШЕВ,

стоматолог

Ако проявявате желание лично да се

убедите в способностите на д-р Пе-

шев като стоматолог, а не само да 

четете статиите му, можете да се

обадите на телефони: 02/952-27-55 

или 0889/983-959, за да си запишете

час за посещение. Кабинетът се на-

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

„Б“, ет. 1. Дано да ви е наблизо!

у с м и в к а т а

ЗАЕШКА УСТНА 
И ВЪЛЧА УСТА
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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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Ч
овешкото тяло е из-
градено от различни 
видове тъкани, които, 
групирани по опреде-

лен начин, изграждат от-
делните органи, а те от 
своя страна в зависимост 
от функциите, които из-
пълняват, се обединяват в 
различни системи от орга-
ни, които непрекъснато си 
взаимодействат и зависят 
една от друга.

МУСКУЛИТЕ 
са част от опорно-двига-
телната система – една от 

основните системи в чо-
вешкото тяло. Големината,
формата и размерът на да-
ден мускул се определят от
групирането на мускулните
клетки във влакна.

ДЪЛЖИНАТА НА МУСКУЛИТЕ Е ГЕ-

НЕТИЧНО ЗАЛОЖЕНА И ПОЧТИ НЕ 

МОЖЕ ДА СЕ КОРИГИРА С ТРЕ-

НИРОВКИ. НО ГОЛЕМИНАТА НА 

МУСКУЛИТЕ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЛИ-

ЧИ ЧРЕЗ СПОРТУВАНЕ. САМО ЧЕ 

ТОВА НЕ Е ТОЛКОВА ЛЕСНО, КОЛ-

КОТО МИСЛЯТ ПОВЕЧЕТО ОТ НАС.

А и само спортуване не е
достатъчно за натрупване-
то на мускулна маса. За да
разчита човек на добра мус-
кулна сила, е необходимо да
приема определено количе-
ство храна, което компен-
сира енергийния разход при
съкращаване и отпускане на
мускулите (не само по вре-
ме на тренировката).

ШИРОКО РАЗПРОСТРАНЕНА ЗА-

БЛУДА Е, ЧЕ ТРЕНИРОВКАТА С ТЕ-

ЖЕСТИ И Т.НАР. НАПОМПВАНЕ 

КАРАТ МУСКУЛИТЕ ДА РАСТАТ.

Напомпването не е нищо дру-
го освен кръв, която навлиза
в мускулите и ги зарежда с
хранителни вещества.
А по време на трениров-

ка тялото използва пър-
во енергията, складирана в
мускулите и черния дроб, и
чак в краен случай „топи“
мазнините, за да отговори
на повишените енергийни
нужди. То прилича на елек-
трическа играчка на бате-

рии, които, естествено, се
изхабяват толкова по-бързо,
колкото по-дълго време ра-
боти играчката. Няма да е
пресилено, ако кажа, че по
време на тренировка 

ТЯЛОТО СЕ 
„САМОИЗЯЖДА“ 

Вероятността да загуби
от мускулната си маса е
много по-голяма, отколкото
да я натрупа.

КАЧВАНЕТО НА МУСКУЛИ, КАКТО 

СЕ ИЗРАЗЯВАМЕ НИЕ В БРАНША,

СЕ ПОЛУЧАВА ВСЛЕДСТВИЕ НА МИ-

КРОСКОПИЧНИ ТРАВМИ НА МУС-

КУЛНИТЕ ВЛАКНА, КОИТО С ПОД-

ХОДЯЩОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И 

ХРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ СЕ УДЕБЕЛЯ-

ВАТ И ТАКА МУСКУЛЪТ СТАВА ПО-

ГОЛЯМ.

Дали ще удебелим тези
влакна (респективно ще ка-
чим мускулна маса), или ще
изгорим повече енергия (рес-
пективно ще оформим мус-мус-
кула, без да го уголемяваме),ме),

Васил Найденов се занимава 

с фитнес от 12 години. От

6 години работи като фит-

нес инструктор в „Атлетик“

(София, кв. „Изток“, ул. „Ата-

нас Далчев“ 6).

Ние от „Бела“ бяхме мно-

го скептични към твърдени-

ето, че фитнесът може да 

прави чудеса с тялото, точ-

но защото правим женско

списание и сме преситени и 

объркани от разнопосочна-

та информация по темата. 

Васко успя да разсее заблу-

дите ни не само на практи-

ка във фитнес залата, но с 

удоволствие прие предложе-

нието ни да разсее заблуди-

те и на нашите читателки

на теория.

Чудото не се случва без же-

ланието, участието и усили-

ята 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

МУСКУЛИ НЕ СЕ 
ПРАВЯТ ТОЛКОВА ЛЕСНО
В ПРЕДИШНАТА СТАТИЯ УСТАНОВИХМЕ, ЧЕ РЕДОВНОТО, СИСТЕМАТИЧНО ТРЕНИРАНЕ Е ПОЛЕЗНО. 
ИНТЕРЕСНО Е ОБАЧЕ КАКВО ТОЧНО СЕ СЛУЧВА С НАС ПО ВРЕМЕ И СЛЕД ТРЕНИРОВКА. 
И ЗАЩО ТЯЛОТО НА ВСЕКИ ЕДИН ОТ НАС СЕ ОФОРМЯ РАЗЛИЧНО. В ТЪРСЕНЕ НА ЯСНОТА

ПО ТОЗИ ВЪПРОС ЩЕ СЕ НАЛОЖИ ДА ЗАДЪЛБАЕМ В ЧОВЕШКАТА АНАТОМИЯ.
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зависи от това, с какво ще зав
заредим нашата голяма ба-зар
терия – тялото.
Изключено е обаче един 

ден да се събудите с ог-
ромни мускули само защо-
то сте посещавали фитнес 
залата три пъти седмично. 
Правенето на мускули е 

ДЪЛЪГ И 
ИЗТОЩИТЕЛЕН 

ПРОЦЕС 
за който се изискват голямо 
постоянство и отдаденост.
Всеки практикуващ фит-

нес обаче трябва да знае 
шестте основни принци-
па на работа на човешкото 
тяло по време и след тре-
нировка, за да не се при-
теснява излишно и да не си 
прави излишни илюзии:

1.Тренировката забърз-

ва метаболизма за око-

ло 48 часа, което означава, 
че трябва да тренирате 
поне три пъти седмично, за 
да поддържате по-бърз ме-
таболизъм. А точно бързи-
ят метаболизъм води до за-

губа на мазнини. Или поне
не позволява да натрупваме
такива по тялото си.

2.Почивката между сери-

ите определя колко от 

изхабената енергия ще се 

възстанови за следващата 

серия. По-дългата почивка 
(до 3 минути) позволява по-
пълно възстановяване и се
използва, когато се тренира
с по-големи тежести – то-
ест за маса. Ако обаче ис-
кате да поддържате по-ви-
сок разход на енергия с цел 
загуба на мазнини, то тога-
ва почивките между серии-
те трябва да са сведени до
минимум (30–60 секунди).

3.Как изпълнявате уп-

ражнението, е от голя-

мо значение. Целта на фит-
неса е да натоварва муску-
лите оптимално според ва-
шите възможности. Без-
смислено е просто да вди-
гате някаква тежест 10–
15 пъти. Трябва да извлече-
те максимума от всяко уп-
ражнение, за да може да из-
влечете и максимума резул-

тати. Правилно избраната
тежест и стремежът уп-
ражнението да се изпълня-
ва правилно са условията за
ефективна тренировка. 

4. Това, че ходите на фит-

нес, не е оправдание да 

ядете каквото и когато ви 

падне. Правилният храни-
телен режим „върши“ по-го-
лямата част от работата,
наречена фитнес. За повече-
то от вас може да е инте-
ресно да научат, че тяло-
то ни има таван за разхода
на енергия. Но таванът за
прием е много по-висок. Ко-
ето означава, че не можем
да ядем каквото си поиска-
ме и после, когато поискаме,
да го изгорим лесно. Проце-
сът на превръщане на хра-
ната в мазнини е доста по-
лесен, отколкото процесът
на използване на мазнините
за енергия. Затова най-лес-
ният начин е просто да се
пазите от безразборно и ха-
отично хранене.

5. Психическата нагла-

са е не по-малко ва-

жна. Не започвайте фитне-

са с твърде големи очаква-

ния, за да не се разочарова-

те. Бъдете реалисти. Вся-
ко тяло реагира различно на
различните тренировки. Но
нагласата „аз така, малко,
само за тонус“ също е по-
грешна, защото такива ще
са и резултатите – „мал-
ко за тонус“. А всеки иска
времето, прекарано в зала-
та, да му се отплати.

6.На въпроса „Какво ще 

стане, когато спра да 

тренирам?“ аз обикнове-

но отговарям: „А какво ще 

стане с колата, когато спре-

те да є подавате газ?“ Кой-
то иска да се храни „като
хората“, да живее „като хо-
рата“, ще изглежда „като
хората“. Като повечето
хора имам предвид. Другите
ще постигнат всичко с по-
стоянство. Фитнесът не е
някаква мода или бърз начин
за отслабване. Той е новата
философия на живота. А за
някои даже и религия.

Васил НАЙДЕНОВ
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T
halassa... Тази прекрас-
на гръцка дума озна-
чава море. Всички 
знаем колко са лечеб-

ни и вълшебни даровете на 
морето. Древният метод за 
лечение на инфекции, подо-
бряване функциите на оп-
орно-двигателния апарат и 
подмладяване на организма 
идва от античността и се 
е зародил на брега на море-
то. Комплексът от оздра-
вителни процедури на осно-
вата на морска вода, кал и 
водорасли се нарича таласо-
терапия.
Солената вода, възду-

хът, пясъкът и специфич-
ният климат лекуват не 
само тялото, но и душа-
та. Опашките от „пациен-
ти“ пред този

ПРИРОДЕН 
МОРСКИ КАБИНЕТ 

се увеличават с всяка годи-
на. Посещават го и жени, и
мъже, и обикновени хора, и
разни величия. Защото во-
дата е най-универсалното
лекарство.

СЪСТАВЪТ НА МОРСКАТА ВОДА
Е МНОГО БЛИЗЪК ДО ТОЗИ 
НА КРЪВНАТА ПЛАЗМА И МОЖЕ БИ
ИМЕННО ЗАРАДИ ТОВА НИЕ
УСЕЩАМЕ ТАКОВА СИЛНО 
ВЛЕЧЕНИЕ КЪМ НЕЯ.
Още Хипократ е леку-

вал рани с компреси с мор-
ска вода. Къпане в морска
вода препоръчвал при болки
в ставите и при неврози.
При чревни разстройства
прочутият лекар назнача-

вал клизма с морска вода, а
чаша солена прозрачна теч-
ност била незаменимо сла-
бително средство по него-
во време. 

МАСАЖЪТ 
ОТ МОРСКИТЕ ВЪЛНИ

Морските вълни имат ма-
сажиращ ефект, обогатя-
ват организма с кислород,
подобряват работата на
кръвоносните съдове и по-
нижават кръвното наляга-
не (в случай че е високо).
Солената вода нормализира
терморегулацията, тонизира
и закалява. И още – подо-
брява циркулацията на кръв-
та, увеличава количеството
на червени кръвни клетки
и нормализира сърдечния ри-
тъм.

ВОДАТА НА МОРЕТАТА 
И ОКЕАНИТЕ ОКАЗВА БЕЗЦЕННО
АНТИСТРЕСОВО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
И НЕУТРАЛИЗИРА ИЗЛИШЪКА 
ОТ ВРЕДНИТЕ ПОЛОЖИТЕЛНИ
ЙОНИ, КОИТО НАТРУПВАМЕ
В ОРГАНИЗМА СИ, КАТО ЖИВЕЕМ 
В КАМЕННИТЕ СИ ДЖУНГЛИ.
Морето ни дарява с ог-

ромно количество минерали,
които подобряват обмяна-
та на веществата. Йодът,
на който солената вода е
много богата, активизира
работата на мозъка и щи-
товидната жлеза. Последи-
ците от травми, особено
от ревматични, се лекуват
много успешно с таласоте-

рапия. 
Престоят на плажа е пре-

поръчителен за хората, ко-
ито страдат от хронич-
ни УНГ заболявания и чес-
то ги застигат простуди.
В тези случаи освен къпане-не-
то се препоръчват и гарга-рга-

б е з  р е ц е п т а

ТЕРАПИЯ 
НА ТАЛАЗИ

ОЩЕ ПОЛЗИ
ВЪЗДУХЪТ Морският 
въздух е зареден с от-
рицателни йони и е на-
ситен с озон. Той бето-
нира имунитета и засил-
ва противостоенето ни
на инфекциите и стре-
са. Влияе благотворно на 
щитовидната жлеза и 
способства освобождава-
нето на мазнините от
организма. Всяка струя
морски въздух действа 
като естествен антиби-
отик. Въздухът се усво-
ява най-добре от орга-
низма по време на бавна
разходка край плажа.
ВОДОРАСЛИТЕ Те съдър-
жат куп полезни елемен-
ти: цинк, желязо, йод, 
хлор, флуор, растител-
ни протеини, въглехидра-
ти, витамини А, В, С и
Е. Водораслите оказват 
стимулиращо въздейст-
вие върху тъканите. Ак-
тивните вещества от
тях проникват в кожа-
та, усилват разлагането
на подкожните мазнини и
активират обновлението
на епидермиса.

Бела, брой 8 (126), 200840



041041



1АГАР-АГАР е екстракт от черве-
ни водорасли, наричан също „япон-

ска пяна“. Той е растителен аналог
на желатина и е богат на слизес-
ти вещества. Притежава ненатрап-
чиви слабителни свойства и притъпя-
ва чувството на глад. Затова япон-
ките го използват като средство за
отслабване. А вие можете да си при-
готвите с него мус или домашен сла-
долед, стига да намерите по аптеки-
те прах от агар-агар. Ако направите
всичко правилно (разтворете праха в
кипяща вода в съотношение 2 г на 0,5
л), агар-агарът ще бухне и ще се пре-
върне в основа за желе, което е осем
пъти по-силно от това, приготвено
с обикновен желатин. В хранително-
вкусовата промишленост агар-агарът
е известен като хранителна добавка
Е406. С него се правят захарни изде-
лия пастили, плънки, диетични проду-
кти, сладоледи. В Южна Азия го из-
ползват вместо желатин, който там
не се консумира.

2МОРСКА ВОДА За тези, които 
имат нещастието да живеят да-

леч от морето, учените са измисли-
ли морска вода на прах (да не се бър-
ка с морската сол!). За целта водата 
се замразява, а след това се изсушава 
във вакуум, което позволява в получе-
ния прах да се съхранят максимум по-
лезни вещества. Добавете малко прах 
във ваната вкъщи и си устройте до-
машна таласотерапия.

3МИДИ Богатите на белтъчини (20 
г на 100 г миди), калций, магнезий, 

желязо, цинк и селен миди съдържат 
също и много от витамините В и Е, 
полезни за нашата кожа и за нервни-
те клетки. И още един плюс – миди-
те са също толкова мощен афроди-
зиак като кралските скариди, но дос-
та по-евтин.

4ПЛАЗМА НА КИНТОН В края на 
XIX в. френският биолог Рене Кин-

тон открил, че морската вода е близ-
ка по състав до кръвната плазма. 
Ученият разработил съставка, кръс-

тена на негово име – плазма на Кин-
тон. Тя представлява разтвор на мор-
ска вода, събирана в специфични усло-
вия. Плазмата на Кинтон е отлично
тонизиращо и овлажняващо средство,
помага при нару-
шение на храно-
смилането и при 
кожни болести.

5СКУМРИЯТазии
непретенциозна на 

ра (за гърлото) и промивкира (
на носа с морска вода, за-на
грята до 37 °С.

МОРСКО ИЗБЕЛВАНЕ 
НА ЗЪБИТЕ

Жабурене със солена вода
препоръчват и стоматоло-
зите.

ИСТИНСКАТА МОРСКА ВОДА 
ПРИТЕЖАВА ПОВЕЧЕ ЛЕЧЕБНИ 
ВЕЩЕСТВА И ОТ НАЙ-ДОБРАТА
ПАСТА ЗА ЗЪБИ С МОРСКИ
МИНЕРАЛИ. А КИСЛОРОДЪТ,
КОЙТО СЕ СЪДЪРЖА В НЕЯ,
ПОДПОМАГА ЕСТЕСТВЕНОТО
ИЗБЕЛВАНЕ НА ЗЪБИТЕ.

Разбира се, преди да из-
ползвате морската вода
вътрешно, трябва да се
убедите, че тя е чиста.
Водата, която е най-близо
до брега, е най-мръсна. Ако
имате алергия към йод, из-
бягвайте да се лекувате на
Червено и Мъртво море. 
Не е необходимо да ча-

кате следващия месец, за
да се отправите към мо-
рето. Сега му е времето.
Ако вече не сте там, бързо
се нареждайте на опашката
пред кабинета на докттори-
те Солена вода и Вълнии. 

9 ЛЕТНИ СЪКРОВИЩА9 ЛЕТНИ СЪКРОВИЩА
СПИСЪК НА НАЙ-ПОЛЕЗНИТЕ МОРСКИ ПРОДУКТИ ЗА ТЕЗИ, КОИТО ЖИВЕЯТ 
НА СУШАТА И НЕ СЕ ОЧЕРТАВА ДА ВИДЯТ МОРЕТО ТОВА ЛЯТО
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риба е шампион по полезност, защо-ри
то е богата на най-полезните маст-то
ни киселини омега-3 и на витамините
В6 и D. Препоръчително е да хапвате
скумрия поне веднъж седмично. Избе-
рете не много голяма риба, отделе-
те месото от костите, намажете го
със смес от сол, зехтин и подправки,
а след това го изпечете, слагайки го
в тавата на тази страна, откъм ко-
ято е кожата. Само след 5 мин обя-
дът ще е готов.

6МОРСКА СОЛ Тя е с лек вкус и
аромат. Бялата рафинирана сол,

почти 100% състояща се от натриев
хлорид, влошава оригиналния вкус на
продукта, който сте посолили с нея.
Затова използвайте морска.

7СКАРИДИ По света всяка година
се добиват по 2 милиона тона от

това „розово злато“. Скариди ядат
дори хората, които не понасят риба
и миризмата на риба. Скаридите са
богати на цинк, селен, мед и витами-
ни от групата В. Те са нискокалорич-
ни (в 100 г има по-малко от 110 кал)
и съдържат много белтъчини (пример-
но 20 г на 100 г). Но ако искате да
отслабнете, яжте скаридите, без да
ги поливате с бира.

8СЬОМГА Сьомгата, особено ако я
консумирате със сирене, се явява

превъзходен източник на най-полезни-
те от най-полезните мастни киселини
– омега-3. Ползите от нея ще са още

повече, ако купите органична сьом-
га (риба, отгледана в природна сре-
да, без използването на хормони за 
растеж). Перфектният сос за сьомга 
е сос тартар с водорасли. Измийте 
перфектно 100 г водорасли от солта 
и ги нарежете на дребно. Половината 
смесете с 2 с. л. сусамово олио, щип-
ка морска сол, сока от 1/2 лимон и 3 
с. л. вода. Нарежете на малки кубче-
та 150 г сурова сьомга и 150 г пуше-
на. Нарежете на ситно 1 глава кро-
мид лук. Смесете в салатиера и два-
та вида риба, другата половина от 
водораслите, лука и нарязан на ситно 
копър. Залейте всичко това с дресин-
га от водорасли. Готовото ястие по-
солете и подправете с лимонов сок.

9ВОДОРАСЛИ Човек трябва да при-
ема по 150 мкг йод на ден. Точно 

такова количество йод се съдържа в 
30 г сухи водорасли. У нас водорас-
лите все още се смятат за екзотич-
на храна – можете да ги консумирате 
само по суши баровете, а в магазини-
те за полезни храни се намират много 
трудно. Установено е, че жените, ко-
ито консумират по-често морски да-
рове, в това число и водорасли, стра-
дат по-рядко от остеопороза. Защо-
то калцият, който се съдържа във 

водораслите, се усвоява опти-
мално от организма. А висо-

кото съдържание на йод 
във водораслите подо-

брява работата на панкреаса, метабо-
лизма на жлезите с вътрешна секре-
ция и балансира нивата на кръвнната
захар и на холестерола.

ПАЕЛЯ С 
МОРСКИ ДАРОВЕ

ПО ОРИГИНАЛНА 
ИСПАНСКА РЕЦЕПТА

ПРОДУКТИ ЗА 6 ПОРЦИИ:

 200 г скариди 
 250 г калмари (октопод) 
 200 г миди (ако не разполагате с 

пресни, можете да приготвите пае-
лята с микс от замразени морски да-
рове)
 300 г бланширан ориз
 1 глава кромид лук 
 250 г микс от замразени зеленчуци 

(с тях е по-лесно, но ако искате, мо-
жете да ги заместите с пресни) 
 малка бучка краве масло 
 сол

КАК СЕ ПРИГОТВЯ: 

1. Морските дарове се запържват в 
кравето масло. Отделно в дълбок
съд с дебело дъно се запържва на-
рязаният на ситно лук.
2. Когато лукът порозовее, се до-
бавя оризът и се запържва до про-
зрачност. Прибавят се замразени-
те (или нарязаните предварително
пресни) зеленчуци и предварително 
запържените морски дарове.
3. В съда се налива вода (4 пръста 
над ориза). Ястието се задушава
под капак до пълна готовност.
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Е
дно от най-неприятните
неща е да загубиш нещо в
пясъка на плажа. Намиране
няма. Пясъкът поглъща всич-

ко. Но ако да изгубиш вещ, е непри-
ятност, то да изгубиш болежките си
в пясъка, е равносилно на това да на-
мериш богатство. В следващите ре-
дове ще ви запознаем със специфич-
ните свойства на пясъка да „попива“
болежките ни.

ПСАМОТЕРАПИЯТА 
е лечебен метод, който познавали още
египетските фараони и древноримски-
те лечители. Известен е от незапом-
нени времена (названието му се об-
разува от латинските думи psammos

– пясък, и therapia – лечение). Днес
този метод на лечение преживява
ново раждане. За практикуването му
се използват специални вани, които се
пълнят със специален пясък с по-голя-
ма топлопроводимост (за да се раз-
пределя топлината равномерно по тя-
лото). Псамотерапията се е превърна-
ла в самостоятелно направление, кое-
то влиза в списъка на оздравителни-
те процедури на много SPA курорти,
ортопедични клиники и някои козме-
тични салони.

ТАЙНАТА НА ПЕСЪЧИНКИТЕ 
е, че много лесно и бързо поглъщат
топлината и по-трудно и равномер-
но я отдават на околните предмети,
в това число и на човешкото тяло.
Именно затова ние не изпитваме дис-
комфорт, когато лежим върху наго-
рещения пясък на плажа. Полезност-
та на псамотерапията е свързана и с
факта, че пясъкът лесно попива вла-
гата (казано по-научно, той е силно
хигроскопичен). Потта, която се от-
деля от тялото при топлинно въз-
действие върху организма, веднага се
поема от него. 
При псамотерапията се използва ос-

новно пясък, който е нагрят до 50–

60 °С. Той активира обмяната на ве-
ществата, кръвообращението и лим-
фопотока. В резултат на това бол-
ките и отоците минават.

КАКВО ЛЕКУВА

Тези манипулации „обезоръжават“ 
ревматизма, артрита, артрозата и 
миозита (възпаление на скелетните 
мускули). От горещия пясък се боят 
още хроничните възпаления на прида-
тъците на матката и на бъбреците, 
невритите (възпалителни или дегене-
ративни увреждания на нервите), не-
вралгиите и радикулитите. Оздрави-
телният ефект на пясъка се дължи 
не само на добрата му топлопрово-
димост.

Да си спомним уроците 
по химия 
Песъчинките освен силициев оксид съдържат 

още калиев, калциев и магнезиев карбонат, кои-

то по своята структура са слабо алкални. Ко-

гато се заровим в пясъка, ние започваме да се

потим и върху кожата ни се появява тънък кар-

бонатен „филм“, благодарение на който кисло-

родът бързо се транспортира до тъканите и 

нормализира обмяната на веществата.

Освен че облекчава болежки, псамо-
терапията подпомага и редукцията на
теглото.

ЗА ЕДИН КУРС НА ЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗГУ-

БИТЕ 1–1,5 КГ.

Не на последно място пясъкът е ес-
тествен козметичен скраб с отлични
масажиращи свойства.
При т. нар. обща псамотерапия

ЦЯЛОТО ТЯЛО СЕ ЗАСИПВА 
С ГОРЕЩ ПЯСЪК 

Процедурата можете да направите и
сами, ако случайно скучаете на плажа.
Това може да е много забавно. Спом-
нете си за филма „Бялото слънце нана
пустинята“ – пясък, пясък, пясък и...и...

ЗАКОПЗАКОПАЙ МЕ!
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главата на Саид, стърчаща сред пя-гла
съчните хълмове. Методиката на пса-съч
мотерапията обаче няма нищо общо
с източните мъчения. Процедурите
обикновено се провеждат на изключи-
телно приятни места – на брега на
море или река. Преди пясъколечението
кожата ви задължително трябва да
бъде суха. Тялото се покрива със слой
пясък с дебелина 5–6 см. Помнете, че
областите на сърцето и корема задъл-
жително трябва да останат непокри-
ти, а на главата си непременно тряб-
ва да сложите шапка. Ръцете и крака-
та понякога могат да се засипят и с
по-дебел слой пясък (10–12 см). 

НАСЛАЖДАВАЙТЕ СЕ ОКОЛО 30 МИНУТИ НА

ПРИЯТНИТЕ УСЕЩАНИЯ. СЛЕД „РАЗКОПАВАНЕ-

ТО“ НЕ БИВА ДА СЕ КЪПЕТЕ И ДА СЕ ИЗЛАГАТЕ

НА СЛЪНЦЕ. НЕОБХОДИМО Е САМО ДА СЕ ИЗ-

ПЛАКНЕТЕ С ТОПЛА ВОДА И ДА СИ ПОЧИНЕТЕ 

ПОЛОВИН ЧАС НА СЯНКА.

Само така ще извлечете ползи от
лечебните свойства на пясъка. 

ПРИ ЛОКАЛНАТА 
ПСАМОТЕРАПИЯ 

с пясък се покриват само проблемни-
те зони по тялото. В този случай
продължителността на 1 процедура
може да достигне и 1 час, а темпера-
турата на пясъка – до 70 °С. 
Може и сами да пробвате древния

пясъчен метод на лечение. За да бъде-
те „заровени“ в хоризонтално положе-
ние, ви трябва само загорял мускулест

помощник. Няма значение с какъв пя-
сък ще ви заравят – речен, морски 
или от пустинята Гоби. Важното е 
да не е примесен с камъчета и миде-
ни черупчици.

ЗАКОПАВАНЕТО ИМА ЕФЕКТ САМО АКО ПЯСЪ-

КЪТ Е МНОГО ТОПЪЛ. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ НЕ 

СЕ ГОВОРИ ЗА ТЕРАПИЯ, А ЗА ИГРА НА ПЛАЖА.

Третият вариант на терапията ше-
говито се нарича „джобен“ и е изпъл-
ним по всяко време на годината. Дос-
татъчно е да сложите нагрят пясък 
в ленена кърпа и да наложите болно-
то място с него.
Оздравителните процедури ще имат

положителен ефект върху вас, ако 
предварително обсъдите техните въз-
можности с личния си лекар.
Псамотерапията, както всяка друга

„топла“ процедура, има и

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
От нея не могат да се възползват

хора, които страдат от инфекциозни 
заболявания или пък техният хроничен 
недъг е в период на обостряне. Пса-
мотерапията е абсолютно противопо-
казна за хипертоници и страдащи от 
епилепсия. Женски болести от рода 
на миома на матката, ендометриоза, 
мастопатия и хормонална дисфункция 
на яйчниците автоматично изключват 
лечение с горещ пясък. Освен това 
процедурите не трябва да се провеж-
дат по време на менструация и 2–3 2–3 
дни преди да ви дойде цикълът.
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В
100 г диня се съдържат само
25 кал. Страхотно! При
това съдържащите се в ди-
нята въглехидрати са лесно

усвояема фруктоза (повече от 80%).
Останалото незначително количество
от въглехидратите (20%) се разпреде-
ля между захарозата и глюкозата. За-
това диетолозите не забраняват ди-
нята на хора със свръхтегло, на бре-
менни и кърмачки, както и на диа-
бетици. 
Неоснователно обвиняват вкусния и

сочен плод, че не е достатъчно вита-
минозен. От динята ще получите ви-
тамини В1 и В2, а също РР и С, а в
неголеми дози – също бета-каротин,
пектин, фолиева киселина, натрий, же-
лязо, фосфор и калций. 

ДИНЯТА Е БОГАТА САМО НА 2 МИКРОЕЛЕМЕН-

ТА – КАЛИЙ И МАГНЕЗИЙ. КАЛИЯТ РЕГУЛИРА 

ВОДНИЯ БАЛАНС В ОРГАНИЗМА И НОРМАЛИ-

ЗИРА СЪРДЕЧНОСЪДОВАТА ДЕЙНОСТ. А МАГ-

НЕЗИЯТ Е НЕОБХОДИМ НА МУСКУЛИТЕ (В ТОВА 

ЧИСЛО И НА СЪРДЕЧНИЯ) И НА КОСТНИТЕ ТЪ-

КАНИ. 

В един средно голям резен диня се съ-
държа почти цялата доза магнезий,
от която организмът се нуждае за
деня – около 250 мг. 
Вярно е, че от динята няма да полу-

чите дневната доза витамини и само
с диня няма да се заситите, но пък
със сигурност тя ще ви помогне пер-
фектно да прочистите организма си. 

ЗА ДА „ИЗМИЕТЕ“ 
ОРГАНИЗМА СИ

от цялата шлака и токсини, доста-
тъчно е в продължение на месец (на-
пример през целия август) веднъж вж в
седмицата да си устройвате разто-то-

х р а н е н е

ЦАРИЦА 
ДИНЯ

ПРИМАМЛИВО ЧЕРВЕНИТЕ ГИГАНТСКИ РЕЗЕНИ 
СЕ ПОЯВЯВАТ НА ПАЗАРА ОЩЕ В НАЧАЛОТО 
НА ЛЯТОТО. ЯЖ И СЛАБЕЙ! СЛАБЕЙ И ЯЖ! 

ДДИНЕНАТА ДИЕТА, ОСВЕН ЧЕ ИЗВАЙВА СИЛУЕТА, 
СЕ ГРИЖИ И ЗА ЗДРАВЕТО. КАК СТАВА ТОВАВАВАААВА???СЕ ГРИЖИ И ЗА ЗДРАВЕТО. КАК СТАВА ТОВА?

Динени правила
Хранителните отравяния с диня не са рядкост. Дължат се на хи-
мическите подобрители, които недобросъвестните производители из-
ползват, за да подобрят реколтата. По правило токсините не проя-
вяват действието си веднага, а само след като концентрацията им 
в кръвта достигне критична граница. За да избегнете подобни про-
блеми, когато избирате диня, обърнете внимание на следното: 

Предпочитайте диня, която не е по-тежка от 6–7 кг. Размерът
є трябва да е не по-малък от баскетболна топка. В природата

практически няма по-малки зрели дини.
Кората на зрялата диня е невъзможно да бъде пробита с нокът.

Колкото по-дълго е транспортирана динята от бостана до па-
зара, толкова повече „сътресения“ е преживял плодът и толкова

по-вероятно е да не „кънти“ при почукване. За да проверите дали 
динята е узряла, обхванете я с длани и я потупайте с едната длан. 
Ако с другата усещате звука, който резонира през динята, значи 
плодът е узрял. При недозрелите дини месестата чест е по-твърда
и не пропуска звука. А натъртените и замръзнали дини издават глух 
звук, който „гасне“ в самата диня.

Направете следния тест: отрежете парче диня, намачкайте го с
пръсти и го пуснете в чаша с вода. Ако водата помътнее, може-

те да ядете динята, ако водата стане червена, съветваме ви да се
въздържите от това „лакомство“.

Бела, брой 8 (126), 200846
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варващ ден с диня. ва

ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН РАЗТОВАРВАЩП

ДИНЕН ДЕН СЕДМИЧНО МОЖЕТЕ 

ДА НАПРАВИТЕ САМО С ЛЕКАРСКО 

РАЗРЕШЕНИЕ. ЗАЩОТО ПРИ КОНСУМАЦИЯ

ЕДИНСТВЕНО НА ДИНЯ БЪБРЕЦИТЕ 

СЕ НАТОВАРВАТ ТВЪРДЕ МНОГО. АКО

ПРЕКАЛИТЕ, МОЖЕ ДА ВИ СЕ НАЛОЖИ

КОНСУЛТАЦИЯ С НЕФРОЛОГ.

Към избора на динена диета (храни-
телен режим, който се базира основ-
но на динята) се отнесете отговор-
но, съобразно със здравословното си
състояние. И трябва да ви е ясно, че
само с помощта на динята няма да
ви се удаде да отслабнете. Но пък
можете да облекчите някои здраво-
словни проблеми.

МАГНЕЗИЕВА ДИЕТА
РЕЗУЛТАТ Регулира магнезиево-калци-
евия баланс в организма, стабилизи-
ра кръвното налягане, укрепва кост-
ната тъкан. 

ПОКАЗАНИЯ Остеопороза, ставни 
болки, артериална хипертония.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Остри фор-
ми на заболяване на пикочната сис-
тема, а също и на стомашно-чрев-
ния тракт.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ Минимум 3 
дни, максимум – 1 седмица. Може 
да се повтори след 3 седмици, но
не по-рано. В течение на годи-
ната не бива да се спазва пове-
че от 3 пъти.

РЪКОВОДСТВО 
ЗА ДЕЙСТВИЕ

Закуска Купичка овесена каша;
2 парчета твърдо бяло сирене; 
чаша зелен чай

Обяд Риба или пилешки гърди с 
гарнитура от пресни или варени зе-
ленчуци; 2 резена диня

Следобедна закуска 500 мл сок от 
диня или 1 резен диня

Вечеря Обезмаслена извара или плодо-

ва салата от ябълки, цитрусови пло-
дове и ягоди; 2 резена диня

Динен етикет
Как се яде диня? Независимо дали сте в обик-

новен ресторант, или на прием при английска-

та кралица, не бива да грабвате с ръце сочния

резен дори когато е сервиран с кората. В този

случай поставете парчето в чиния пред себе

си, така че месестата част на динята да е

обърната към вас (ако кората е отрязана, тази 

дислокация не е важна). С помощта на нож и

вилица отрязвайте малки парчета, а семките 

почиствайте с върха на ножа.

УСПОКОЯВАЩА 
ДИЕТА СЪС СОК 

ОТ ДИНЯ
РЕЗУЛТАТ Укрепва сърдечносъдовата
система, подобрява апетита, успокоя-
ва нервите, нормализира съня.
ПОКАЗАНИЯ Диетата се препоръч-
ва при уседнал начин на живот, без-
съние, депресивни настроения, хронич-
на умора.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Заболяване
на пикочната система, заболявания на
стомашно-чревния тракт.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ Не бива да се
прилага по-дълго от 5 дни. Диетата
може да се повтори 2 пъти през се-
зона на дините.

РЪКОВОДСТВО ЗА ДЕЙСТВИЕ

Закуска 1 кофичка нискомаслено ки-
село мляко; 500 мл сок от диня, но
прясно изцеден

Междинна закуска Чаша сок от
диня; 2–3 крекера

Обяд Салата от пресни зеленчуци;ци;
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Хранителната верига LAKIS 
потегли по картата на България
Със специална влакова компози-
ция, натоварена с богат асорти-
мент продукти от точени кори и
бутертесто, официално бе даден 
стартът на най-новата българска 
верига от заведения за бързо хра-
нене Lakis. Официалното открива-
не на обекта на веригата в сто-
личния квартал „Хладилника“ мина
под мотото „С много повече пъл-

“. Водещи на проявата бяха 
любимите на всички артисти Мая
Новоселска и Валентин Танев, кои-
то пуснаха апетитния влак в дви-
жение и той „потегли по карта-
та на България“. По време на от-
криването актьорите от „Улица-
та“ представиха пред събралата 
се публика по уникален начин про-
дуктите Lakis и перфектното съ-
отношение тесто–плънка в закус-
ките на новооткритата верига. 

Lakis е най-новото попълнение в
портфолиото на лидера в храни-
телно-вкусовия бранш „БЕЛЛА Бъл-
гария“. Ползвайки се от опита и 
възможностите на компанията,
марката ще развива своята дей-
ност чрез франчайзингови споразу-
мения с търговците. Тя ще пре-
доставя на франчайзополучателите 
необходимото оборудване за при-
готвяне на продуктите, замразени-
те храни, както и ноу-хау за рабо-

тата на обектите. Този принцип 
на работа на Lakis дава изключи-
телна възможност за развитие на
малкия и средния бизнес в Бълга-
рия. В партньорство с франчайзо-
получателите веригата планира да 
открие над 120 заведения в цялата 
страна до края на годината. Амби-
цията е Lakis да стане пазарен ли-
дер в сегмента, като предлага ви-
сококачествена продукция, съобразе-
на изцяло с вкуса на българина. 

р
Хранителната веригаанит LAKIS неж“

Шарени новиниар н н нарарр

ориз или спагети с лек сос или с на-ор
стъргано сирене пармезанст

Следобедна закуска Чаша сок от
диня; 2–3 крекера

Вечеря Бяла риба на пара със зелена
салата; чаша сок от диня

Преди сън (2–3 часа преди лягане) Ко-
фичка нискомаслено кисело мляко с
парченца плодове или салата от на-
стъргани моркови и ябълки, или пък
шепа стафиди (може и орехи).

ЕДНОДНЕВНА ДИЕТА 
ПОКАЗАНИЯ След обилни угощения,
прекаляване с алкохол, а също и след
работа с токсични вещества (боядис-
ване или лакиране на паркет в сезона
на ремонтите). Това прочистване мо-
жете да направите, без да е необхо-
димо да се консултирате с лекар, но
само в случай че диетата продължи
само един ден.

РЪКОВОДСТВО ЗА ДЕЙСТВИЕ

4–5 пъти през този ден се изяжда
по 1 порция диня (от 0,5 до 2 кг).
Между храненията пийте зелен чай,
а на обяд можете да си позволите и
варено пилешко месо или купичка сва-
рен ориз.

Мнението на специалиста
Повечето диетолози са противници на моноди-

етите, в това число и на динената. Те смятат,

че ако на ден изяждате 6–8 кг диня, то по кало-

рийност това се равнява на дневния енергораз-

ход на физически активна жена. При това около

75% от калориите се дължат на чистите въ-

глехидрати. Организмът обаче има нужда и от

белтъчини, затова започва да си ги набавя от... 

мускулната тъкан.

ТРИДНЕВНА 
ДИНЕНА ДИЕТА

ПОКАЗАНИЯ Камъни в жлъчката,

хроничен хепатит, атеросклероза, ци-
роза на черния дроб. 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Заболява-
ния на бъбреците и стомашно-чрев-
ния тракт, в това число остър гас-
трит, язва, рефлукс, метеоризъм. Ос-
вен това тридневното п р о ч и с т -
ване с диня е забра-
нено в продължение
на 1,5–2 години след
претърпяна корем-
на операция (цезаро-
во сечение, отстраня-
ване на апендикса).

РЪКОВОДСТВО 
ЗА ДЕЙСТВИЕ

За да пресметнете дневна-
та доза диня, която трябва
да консумирате, използвайте след-
ната схема: на 10 кг телесно тегло – 
1 кг диня. Това количество разделете 
на 8–10 приема дневно, разпределени 
през 2,5–3 часа. Включително и през 
нощта. (По време на сън се активи-
ра отделянето на урина, увеличава се 
нейната концентрация, което води до 
образуване на камъни в бъбреците и 
пикочните пътища. Затова е добре 
да се хапва диня.) Внимателно следе-
те как се чувствате – всеки диском-
форт при уриниране, кръв в урината, 
болки в корема или повишена телес-
на температура е повод да потърси-
те „Бърза помощ“. Под въздействие 
на прочистването с диня от органи-
зма започват да се чистят камъни, 
които е възможно да са запушили пи-
кочопроводните пътища.

РЕЦЕПТИ С ДИНЯ

КОМПОТ ОТ ДИНЯ

Продукти: 400–500 г диня 500 
мл вода 1 ч. ч. захар 1 ч. л. ли-

монов сок
Приготвяне Динята се нарязва на

кубчета и се почиства от семките.
Водата се загрява в тенджера и в
нея се разтварят захарта и лимоно-
вият сок. Когато сиропът заври, се
отстранява от огъня. Динята се за-
лива с охладения сироп и готовият
компот се оставя да престои в хла-
дилник 8–12 часа.

ПЛОДОВА САЛАТА 
В САЛАТИЕРА ОТ ДИНЯ 

Продукти: 1 голяма диня други
сезонни плодове по избор 3 с. л. мед
5 капки лимонов сок
Приготвяне Динята се разполовява.

Едната половина се изгребва с лъжи-
ца (по-шик е, ако вместо с обикнове-
на лъжица изгребете динята с лъжица
за сервиране на сладолед, така че да
се получат топки). Другата половина
се нарязва на кубчета. Динята се по-по-
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С
поред учени от норвежки уни-
верситет храната, която ядете, 

може да издаде много неща за харак-
тера ви. 
ОБИЧАТЕ ЯБЪЛКИ? 
Вие сте усърдна и малко старомод-
на. 
ПРЕДПОЧИТАТЕ ЯГОДИ? 
Имате изтънчен вкус и потребност 
да се обкръжите с красиви вещи.
ОБОЖАВАТЕ ГОРСКИ ЯГОДИ? 
Вие сте находка за психоаналитици-
те. Обичате да разнищвате всич-
ко, което се случва във вътрешния 
ви свят. 
НАБЛЯГАТЕ НА САЛАТИТЕ? 
Почти е сигурно, че сте музикални.
МОРКОВИТЕ И СПАНАКЪТ СА ВИ 
СЛАБОСТ? 
Не се поддавайте на мрачни мисли.
В противен случай ще се превърнете
в закоравял меланхолик.
С УДОВОЛСТВИЕ ЯДЕТЕ ДОМАТИ? 
Семейните ценности осмислят жи-
вота ви.
ОБЕЗУМЯВАТЕ ЗА КАРТОФИ? 
Силните ви страни са уравновесе-
ност и търпимост към чуждата 

гледна точка. 
ОБИКНОВЕНО ИМА ПРАЗ ЛУК НА 
МАСАТА ВИ? 
Така постъпват интелектуалците с
развито логическо мислене. 
ВАШАТА СЛАБОСТ СА ПАТЛАДЖА-
НИТЕ И ЧУШКИТЕ? 
Основното във вашия характер е це-
леустремеността.
ВИЕ СТЕ В КАТЕГОРИЯТА НА СЛАД-

КОЯДЦИТЕ? 
Любовта към сладкото е характер-
на за романтичните натури, склонни 
към самопожертвувание. 
ТЕГЛИ ВИ КИСЕЛКОТО? 
Не сте застраховани от прояви на
егоизъм.
ЕЖЕДНЕВНО ГОТВИТЕ ЗЕЛЕ – 
БЯЛО, БРЮКСЕЛСКО, ЦВЕТНО? 
Вие сте любезни в отношенията с
близките си, но никога не давате
пари на заем и сте пресметливи до 
стиснатост.
НАЙ-ЛЮБИМИ СА ВИ МАНДЖИТЕ 
С РЯПА? 
Вие сте човек на принципа, решения-
та ви са твърди и непреклонни. 
НЕ МОЖЕТЕ ДА СЕ ОТКАЖЕТЕ ОТ 
СОЛЕНОТО? 
Упорити и неотклонни в намерения-
та си сте.
ОБИЧАТЕ РЕДКИ МАНДЖИ – СУПА, 
БУЛЬОН, СОК, МЛЯКО? 
Чувствате се изоставени и самотни.
ВИНАГИ МОЖЕТЕ ДА ЯДЕТЕ СУХО-
ЕЖБИНА? 
Избавете се от тревогата и беззпо-
койството.

ства от семките и се смесва с ос-чист
таналите плодове, нарязани предвари-
телно, ако е необходимо. „Динената
купа“ (издълбаната кора) се напълва с
плодовия микс. В тенджера се смес-
ват медът и лимоновият сок, зали-
ват се с вода (не повече от 3/4 ч. ч.)
и се загряват. Сиропът се вари, до-
като леко се сгъсти. Преди сервиране
плодовата салата се залива с охладе-
ния сироп. По желание можете да я
поръсите със смлени орехи. Свежест
на блюдото ще придадат пресни лис-
та от мента.

ДИНЕНО ШАМПАНСКО 
Продукти: 1–1,5 кг диня 2 чаши

полусухо бяло вино (или розе) 2 чаши
минерална вода канела мускатово
орехче по вкус

Приготвяне Сокът от динята се
отделя в дълбок съд. В друг съд се
кипва виното с подправките. Охлажда
се и се разрежда с газираната вода.
Прибавя се диненият сок. Напиткката
се сервира охладена.

ХАРАКТЕР НА ТЕПСИЯ
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ОЩЕ ПОЛЗИ ОТ СОКА

Диненият сок помага при слънчево 
прегряване, при треска, при отит и 
махмурлук. Трябва обаче да знаете, 
че сокотерапията е само част от 
комплексния подход за борба с горе-
изброените страдания и не предпо-
лага да се откажете от предписа-
ното ви от лекар лечение.
Подготовка Всяка рецепта е разче-
тена за 2 порции. Динята за всички 
рецепти се реже на кубчета.

ДИНЕНА СВЕЖЕСТ 1
Продукти: сокът от 1 голям ре-
зен диня + сокът от 1 грейпфрут
Хранителна стойност: този микс 
съдържа бета-каротин, фолиева ки-
селина, витамин С, калций, желязо, 

магнезий, фосфор, калий, натрий, сяра.

ДИНЕНА СВЕЖЕСТ 2
Продукти: сокът от 1 голям резен диня + сокът от 3 портокала
Хранителна стойност: бета-каротин, витамин С, калций, желязо, магнезий, 
фосфор, калий, натрий, сяра.
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БИРАТА КАТО ЛЕК
Бирата е най-леката алкохолна напитка, а водното є 
съдържание компенсира изцяло всички дехидратиращи 
ефекти на алкохола. По своя химически състав пиво-
то съдържа вещества, които стимулират обмяната на 
въглеродите, мазнините и минералите в човешкия ор-
ганизъм.

 Бирата е букет от микроелементи. Снабдява орга-
низма с калий, фосфор, магнезий, силиций, както и с 
витамините от В2 до В12. Пивото се препоръчва при 
атеросклероза, стенокардия, липса на апетит и умо-
ра. Леко затоплена, напитката е полезна за страдащи-
те от гастрит и колит. При язва е разумно да се из-
пива чаша светло пиво преди сън в течение на 14–15 
дни.  Половин литър пиво дневно намалява с 62% ри-
ска от камъни в бъбреците и от рак.  Ако изпива-
те по 300 мл бира на ден, ще предпазите очите от 
образуване на перде.  Жените над 50-годишна въз-
раст имат шанс значително да удължат живота си с 
дневна доза от 200 мл бира. Посочената доза прочист-
ва бъбреците, без да ги обременява.  Две чаши бира 
на ден предпазват и от диабет, като регулират ниво-
то на кръвната захар, без да предизвикват повишаване 
нивата на инсулина.

 Бирата извлича от 
организма солите на 
алуминия – никоя дру-
га напитка няма това 
свойство. Тя утоля-
ва жаждата, което се 
обяснява със съдържа-
щите се в нея мине-
рални вещества и въ-
глероден двуокис. По-
мага и за по-бързото 
усвояване на медта 
от храната. В мал-
ки дози този микрое-
лемент е нужен за ра-
ботата на сърцето. 

 Вана с бира пък се 
препоръчва на хората, 
които се потят обилно. Бирата се прави от естестве-
ни вещества, част от които се използва в хомеопати-
ята от стотици години. Цинкът, който тя съдържа, 
е необходим за правилното функциониране на мъжка-
та полова система. Този ценен микроелемент се намира 
още в пшеничените кълнове, тиквеното семе и проти-
водейства на възпалителните процеси в простата. 

КОЛКО ЗАХАР МОЖЕ? 
Вреди ли захарта на резултатите, които искаме да по-
стигнем чрез диетите? Тук са отговорите на трите 
най-важни въпроса.

1ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ ОТКАЖЕМ СЪВСЕМ ОТ НЕЯ?

Това не е възможно, тъй като доста здравословни 
продукти (като мляко, житни, плодове и зеленчуци) съ-
държат естествена захар, дори в много малки количе-
ства. 

2 ПЪЛНЕЕ ЛИ СЕ ОТ ЗАХАРТА?

1 грам захар съдържа 4 калории, които не са повече 
от калориите, съдържащи се в грам здравословни въгле-
хидрати (например пълнозърнест хляб, макарони). Про-
блемът е, че когато хапнем сладкиш, приготвен с бяла 
захар, нивата на кръвната захар скачат много рязко 
нагоре и панкреасът произвежда много инсулин. Това е 
така, защото захарта попада много бързо в кръвоносна-
та система. След това нивото на кръвната захар спа-
да (отново също толкова светкавично!), но като след-
ствие от това изпитвате вълчи глад. Тези резки про-
мени влияят зле на обмяната на веществата. Особено 
когато ядете сладки неща като шоколад, които съдър-
жат също и мазнини. Освен това инсулинът провоки-
ра свръхпроизводство на един ензим, който се грижи в 
клетките на тялото да се задържат повече мазнини.

3
КОЛКО ЗАХАР Е ПОЗВОЛЕНО ДА СЕ КОНСУМИ-

РА НА ДЕН?

Ако се храните балансирано и без мазнини, трябва 

да покриете око-
ло 20% от еже-
дневното пое-
мане на калории 
със сладки хра-
ни. Това означа-
ва, че при прием 
на 2000 калории 
на ден около 400 
от тях могат 
да са от сладко. 
Ако правите ди-
ета и приемате 
по 1000 калории 
на ден, калории-
те от приетите 
захари трябва да 
бъдат само 200.
Важно е да ядете сладко не наведнъж по много, а на 
малки порции, разпределени през деня. Направете смет-
ка на калориите:

 100 мл мляко съдържат 5 г млечна захар
 100 г бонбони дражета съдържат 100 г захар
 100 г шоколадови бисквити съдържат 68 г захар
 100 г овесени ядки съдържат 1 г захар
 100 г касис съдържат 5 г захар
 100 г захар на бучки съдържат 100 г захар
 100 г броколи – 2,5 г захар

Дора АЛЕКСАНДРОВА
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 ХРАНЕНЕ
ЗДРАВОСЛОВНАТА ХРАНА 

ТРЯБВА ДА Е ВКУСНА
И може да е вкусна. Годи-

ни наред специалистите по 
диететика твърдяха, че ди-
етата при сърдечносъдови 
заболявания трябва да из-
ключва мазните храни. Днес 
същите тези специалисти 
ни убеждават, че солта и 
захарта са много по-опасни 
за сърцето и бъбреците от 
продуктите, които съдър-
жат повече мазнини.

СЛЕД 2006 Г. СЕ ПОЯВИХА ИЗ-
СЛЕДВАНИЯ, ДОКАЗВАЩИ, ЧЕ ДИ-
ЕТАТА, БАЗИРАНА НА ПРОДУКТИ С 
НИСКО СЪДЪРЖАНИЕ НА НАТРИЙ,
Е НЕ САМО БЕЗВРЕДНА, НО И ПОД-
ДЪРЖА НОРМАЛНАТА РАБОТА НА 
ЖЕНСКОТО СЪРЦЕ.
А неотдавна испански карди-
олози съобщиха, че консума-
цията на мазни храни дори 
подобрява работата на сър-
цето. Но само ако тези маз-
ни храни са мазни риби и 
морски дарове заради съдър-
жащите се в тях ненасите-
ните мастни киселини. Дие-

толозите са единодушни, че
тези продукти, а и още ня-
кои, изброени по-долу, тряб-
ва да присъстват ежедневно
в менюто ни. Редовно „хра-
нете“ сърцето с...

...ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ, 
БОБОВИ И ЗЪРНЕНИ ХРАНИ 
Те са чудесни източници на

минерали и витамини, как-
то и на антиоксиданти, за-
щитаващи тъканите. Освен
това тези продукти поч-
ти не съдържат мазнини, а
количеството на натрий в
състава им е минимално.
400 г плодове и зеленчу-

ци дневно намаляват риска
от сърдечносъдови заболява-
ния с 18,4%.

...МЕСО 
От него яжте по-мал-

ко. Месото е ценен източ-
ник на белтъчини и на дру-
ги ценни за организма ве-

щества. Но е по-полезно да
замените червените меса
(свинско, говеждо и овче)
с бяло пилешко месо и пу-
ешко филе, които съдър-
жат много ценни аминоки-
селини. Минимум 2–3 пъти
седмично планирайте рибен
ден. Рибите, особено маз-
ните (сьомга, сардина, риба
тон), подпомагат нормали-
зирането на кръвното наля-
гане и осигуряват необходи-
мата защита на кръвонос-
ните съдове.

..ЗЕХТИН 
Специалистите са откри-

ли, че един от компонен-
тите на зехтина е сходен
по въздействие с противо-
възпалителното средство
ибупрофен. Това противо-
възпалително вещество се
нарича олеокантал и осигу-
рява на човешкия организъм
трайна защита от различ-

ни заболявания, в това чис-
ло сърдечносъдови и болест
на Алцхаймер. Резултатите
от изследването доказват,
че средиземноморската дие-
та, в която зехтинът при-
съства убедително, укреп-
ва здравето на сърцето и
удължава живота. 

...ОРЕХИ 
Като изключим високото

съдържание на мазнини в яд-
ките, те са изключително
полезни, тъй като съдържат
антиоксиданти и ценни ми-
кроелементи. Гръцките орехи
например увеличават количе-
ството на защитните час-
тици, които влизат в съста-
ва на мембраната на сърце-
то. Ако гръцки орех се при-
бави към мазно блюдо, той
неутрализира действието на
мазнините и способства за
бързото им елиминиране от
организма. Диетолозите пре-
поръчват още шам-фъстък и
бразилски орех.

...ГРОЗДЕ И ГРОЗДОВ СОК 
Биологично активните със-ъс-

тавки на гроздето, особеноено

ч и ч о  Д о к т о р

ПО-СЪРДЕЧНО СЪС 
СЪРЦЕТО

НЕ СЕ УСПОКОЯВАЙТЕ С ТВЪРДЕНИЕТО, ЧЕ МЪЖЕТЕ СА ПО-ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНИ ОТ ЖЕНИТЕ КЪМ 
СЪРДЕЧНОСЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. НАПОСЛЕДЪК СТАТИСТИКАТА Е БЕЗМИЛОСТНА И КЪМ ЖЕНСКИТЕ СЪРЦА.
ЗА ДА РАЗЧИТАТЕ НА СЪРЦЕТО СИ ДА ВИ СЛУЖИ ВЯРНО ПО-ДЪЛГО ВРЕМЕ, НЕ ПРЕНЕБРЕГВАЙТЕ ПЪРВИТЕ 
СИГНАЛИ ЗА ТРЕВОГА, КОИТО ТО ИЗПРАЩА.

Слушай сърцето!
Не игнорирайте неговите сигнали. В случай на необходимост се консул-

тирайте с лекар. Не се отказвайте от хранителната диета и от фитне-

са, даже те да са ви омръзнали до болка. Сърцето си е ваше. То може да ви

предаде изведнъж.
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на червеното, заздравяватна 
стените на тънките капи-сте
ляри, намаляват пропускли-
востта им и подобряват
микроциркулацията на кръв-
та. В същото време гроз-
дето нормализира сърдечния
ритъм и артериалното на-
лягане. Полезно е не само за
хипертоници, но и за хипо-
тоници. Заради високото си
съдържание на фруктоза и
захароза обаче гроздето не
се препоръчва при повишено
съдържание на захар в кръв-
та и при диабет.

И БЕЗ ИЗЛИШНИ 
КИЛОГРАМИ

Наднорменото тегло, а
и всички тлъстини в по-
вече принуждават сърцето

да работи в екстремен ре-
жим. Специалистите дълго
време използваха една основ-
на формула (индекс на те-
лесната маса) за определяне
на нормата, като взимаха
предвид само ръста и те-
глото на тялото.

ВЕЧЕ Е ДОКАЗАНО, ЧЕ ОЩЕ ЕДИН 
ВАЖЕН ФАКТОР ОПРЕДЕЛЯ ВЪЗ-
МОЖНИЯ РИСК ПРИ РАБОТАТА НА 
СЪРЦЕТО – ТОВА Е СТРУКТУРАТА 
НА ВАШАТА ФИГУРА. И ОСОБЕНО 
СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ОБИКОЛ-
КАТА НА ТАЛИЯТА И ОБИКОЛКАТА
НА БЕДРАТА.
Жените с крушовиден тип

фигура (тънка талия и по-
пълни бедра) много по-мал-
ко са застрашени от сър-ър-
дечни заболявания, откол-кол-

Коментари на кардиолога

– Наистина ли атеросклерозата се е „подмладила“?– Наистина ли атеросклерозата се е „подмладила“?

– За съжаление атеросклероза може да се развие и на 
съвсем ранна възраст. При аутопсии на деца до 10-го-
дишна възраст, починали от различни болести, се ус-
тановява, че в кръвоносните им съдове има маз-
ни отлагания, които предшестват атеросклеротични-
те тромбове. Атеросклерозата е поражение на кръво-
носните съдовете, при което по стените на съдове-
те се образуват стесняващи ги мазни отлагания, кои-
то по-късно могат да се превърнат в тромбове, спи-
ращи кръвопотока.

– Кой е особено предразположен към сърдечносъдови – Кой е особено предразположен към сърдечносъдови 

заболявания?заболявания?

– Няколко са факторите, повишаващи риска. В това
число има и такива, които не могат да се променят 
– наследственост, пол и възраст. А има и фактори на
риска, които могат да се променят – повишено ниво
на холестерол в кръвта, артериална хипертония и тю-
тюнопушене.

– От какво се повишава нивото на холестерола в – От какво се повишава нивото на холестерола в 

кръвта?кръвта?

– Повишава се не само от съдържащия се в храните, 
които консумираме, холестерол, но и от дела и ка-
чеството на мазнините в храната. Мазнините, кои-
то поглъщаме, се делят на наситени (в кравето мас-
ло, мазните меса, високомаслените млечни продукти) и 
ненаситени (в растителните масла като зехтин, со-
ево олио, рапично олио и в рибните мазнини). Наси-
тените мазнини, които постъпват в организма с хра-
ната, трябва да съставляват 1/3 от приема на маз-
нини, а ненаситените – 2/3. Можете да постигнете
този баланс, ако замените кравето масло с растител-
ни мазнини или със заместители на маслото. На вкус
те се доближават да него, но се произвеждат от рас-
тителни мазнини по технология, която не нарушава
структурата на полезните мастни киселини. Но и при
строго ограничаване от мазнини можете да понижи-
те холестерола с не повече от 5–10%. Холестеролът
всъщност е вещество, необходимо на човешкия органи-
зъм. Той влиза в състава на клетъчната мембрана. От
него се синтезират хормоните (в това число и полови-
те). Но повишеното съдържание на холестерол в кръв-
та (особено на лошия) способства развитието на сър-
дечносъдови заболявания. 

– Възможно ли е с помощта на диети да се понижи ни-– Възможно ли е с помощта на диети да се понижи ни-

вото на холестерола в организма?вото на холестерола в организма?

– Да, някои растения съдържат станол, който, попад-
нал в стомаха, ограничава абсорбирането на холестеро-
ла и благоприятства по-бързото ми елиминиране от ор-
ганизма. Станолът е природен компонент, съдържащ се 
в неголеми количества предимно в зърнените култури.
Затова във Финландия е разработена технология, позво-
ляваща да се отделя станол от растенията и с него
да се обогатяват храните. Повече от 40 експеримен-
тални клинични изследвания показват, че при потребле-
ние на продукти, обогатени с растителен станол (от
1,6 до 2,5 г прием на ден), нивото на холестерола на-
малява с 10–15%, което от своя страна намалява риска
от сърдечносъдови заболявания на 20–50%!
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кото посестримите си от кот
тип „ябълка“ (широка та-ти
лия, пълни бедра).

ИНФАРКТ
КАКВО ДА ПРАВИТЕ, 

АКО ТОВА СЕ СЛУЧИ С ВАС
При жените над 45-годиш-

на възраст, поразени от ин-
фаркт на миокарда, вероят-
ността от летален изход е 
много по-голяма в сравнение 
с мъжете на същата въз-
раст. При много от случа-
ите за жените остава рис-
кът от повторен инфаркт 
или инсулт.

КАРДИОЛОЗИТЕ УВЕРЯВАТ, ЧЕ
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ДА СЕ ПОМОГ-
НЕ НА ЖЕНСКИЯ ОРГАНИЗЪМ ДА СЕ
ВЪЗСТАНОВИ СЛЕД ИНФАРКТ БИХА 
БИЛИ МНОГО ПО-ГОЛЕМИ, АКО СА-
МАТА ПАЦИЕНТКАТА Е РАЗПОЗНА-
ЛА НАВРЕМЕ ТРЕВОЖНИТЕ ПРИЗНА-
ЦИ ЗА НАРУШЕНИЯ В СЪРДЕЧНАТА 
ДЕЙНОСТ.
За съжаление много от пре-
живелите инфаркт на мио-
карда признават, че са запо-
дозрели тези нарушения ме-
сец преди пристъпа, но не са 
обърнали внимание на симп-
томите, алармиращи за на-
дигащата се опасност. И не 
са се консултирали с лекар.

ТРЕВОЖНИ СИМПТОМИ
Усещане, че сърцето 
„пулсира в гърлото“.
Постоянна умора (усе-
щане за умора от

мига на ставане от сън и
понякога трудно справяне 
с елементарни всекидневни 
дейности).

Задъхване (тежко ви е 
да ходите бързо, как-

то и да се изкачвате по 
стълби).

Болки в стомаха (по-
някога съпроводени с 

гадене и повръщане).
Нестабилни крака (усе-
щане, че при ходене ви

омекват коленете). 
Трудности при заспива-
нето заради учестено 

сърцебиене.
Болка в областта на 
гърдите (чувство на 

тежест в гръдната об-
ласт, дискомфорт в дяс-
ната част), трудност при 
навеждане.

Чувствителност и не-
поносимост към ми-

ризми.
Безпричинен страх и
постоянна тревож-

ност.
Освен това сърдечни-

ят пристъп може да е съ-
пътстван от силно главо-
болие, бледност, проблеми 
със зрението, студена пот,
намалена чувствителност 
и дори вкочаняване на пръ-
стите. 
Симптомите могат да въз-

никнат и бързо да се раз-
сеят, което да ви заблуди,
че ви е минало. Затова още
при първата поява на горе-
описаните признаци и при

най-малко съмнение от ваша
страна се консултирайте с
лекар. Веднъж появила се,
болката може да започне да
се проявява по-често и с по-
голяма сила. В такъв случай
не се колебайте да се обади-
те на „Бърза помощ“.

ТОВА ТРЯБВА 
ДА ГО ЗНАЕТЕ

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ 
При профилактичен пре-

глед състоянието на орга-
низма се определя по общо-
приети показатели: кръвно
налягане, наличие или от-
съствие на необходими за
функционирането на органи-
зма вещества, температура
и пулс. Освен това важен
показател е и нивото на
холестерола, което се опре-

деля със специално изследва-
не на кръвта.
Кое трябва да се приеме

за норма?

НИВО НА ХОЛЕСТЕРОЛА 
В КРЪВТА 

Специалистите приемат,
че оптималното количество
на холестерол в кръвта е
100 единици. За тези, ко-
ито са прекарали инфаркт
или страдат от диабет, ни-
вото на холестерола трябва
да се намали до 70 единици.
Но това е общо казано.
В Европа и Америка се из-

ползват различни мерни еди-
ници за количеството на хо-
лестерол в кръвта. За Ев-
ропа общият холестерол е
в нормални граници, когато
стойността му е под 5,2
милимола на литър (mmol/l).
За Америка стойността е
200 милиграма на децилитър
(mg/dl).Това е така нарече-
ното желано ниво. За гра-
нично високо ниво се смя-
та наличието на холестерол 
от 5,2 до 6,2 mmol/l, или до
239 mg/dl, а стойности над
6,2 mmol/l или над 240l mg/

dl носят висок риск за исхе-
мична болест на сърцето. 

КРЪВНО НАЛЯГАНЕ
Приблизителната норма е

120/80. Ниското кръвно на-
лягане не представлява та-
кава заплаха за сърцето,
както високото. Макар че
и към ниското не бива да се
отнасяме пренебрежително.

НАСЛЕДСТВЕНОСТ
Жените, които водят

здравословен начин на жи-
вот, спазват балансиран
хранителен режим, спор-
туват ежедневно и нямат
вредни навици, също могат
да имат повишен холесте-
рол в кръвта. Причина за
това са генетичните осо-
бености и наследствената
предразположеност на ор-
ганизма. В тези случаи ос-
вен подходящата диета и
спорт се назначава същщо и
лекарствена терапия.

умоу рар

пропроп блеб ми със зренииететоооооо

безб съние

рререзрр ки пророменменменененннннненннннннннннннннннннннниииии ннннннннни ннии ни ни ни нииии ниии ннииииии нни ниииииии нии н аааааааааааааа аа
наснастротроррррррррррр енииетоетое ое о

храхраносмилатеелнилнини
проблемими

слабост

болб какк

зададдухуху

Необходимост от физическо натоварване
Здравословният начин на живот не се изчерпва със спазването на опреде-

лена диета. Дори и тези, чието тегло е в норма, се нуждаят от физически 

упражнения и спорт. А за тези с наднормено тегло те са задължителни.

Сърдечният мускул изпитва необходимост от редовни тренировки. Наред с

ежедневните разходки практикувайте танци, аеробика, джогинг, бягане, ка-

ланетика, каране на колело или плуване. Желателно е да отделяте по 30 мин 

за физически упражнения 3–4 пъти в седмицата. Утринна гимнастика оба-

че правете всеки ден по 10–20 мин. С нейна помощ ще активизирате кръво-

обращението и ще събудите мускулите след сън.
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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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ПЛАНИРАНА 
ЛЕНОСТ
ПЛАНИРАНА 
ЛЕНОСТ

д у ш а  и  т я л о

СутСутСутСутСутСуттССС ту ринрининррр та та тат ((в (в( „ле„ленивияияия“ия“ияя  де ден) н) н) хапхх не-

тте е нещнннещщщннещщещоо леко, полезнзноно в, вкускусно о и..и .

ккркрараракрр сиво. Това щще ее ее мма кклъкк по подардард рък ък к за за 

оргорганизма. ПППодоододоодобнабна за закукукуска подо--

брябрява насасттрротртр енииетотоо и и въодушшевяе -

ва, ноо н ненене з за поподвидвизи, а за релрелаксаксация.

ОБЕЩАЙТЕ СИ ПОНЕ ЕДИН ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА

ДА ПОСВЕЩАВАТЕ НА БЕЗДЕЛИЕТО И ДА ГО ПРЕКАРВАТЕ ТАКА, 
ЧЕ СЛЕД ТОВА ОЩЕ НЯКОЛКО ДНИ ДА УСЕЩАТЕ ВКУСА МУ 
В ДУШАТА СИ. ЗАЩОТО ТОВА Е ПОЛЕЗНО.

Неделята започва в понеделник

Уикендите са като бутилка добро вино – колкото
по-отлежало е то, толкова по-разгърнат е вкусът му
и толкова по-дълго се усеща върху небцето. Значи за 
края на седмицата трябва да се подготвите отра-
но. В понеделник например съставете примерен план
на предстоящата събота и неделя. После в течение
на цялата седмица, без да се тревожите и суетите, 
бавно и постепенно се подготвяйте за осъществява-
не на планираното. Представяйте си (визуализирайте) 
какво точно ще направите за себе си и за любимите
си хора през уикенда.
Петъчната вечер без никакво съжаление посветете 
на чистене, пране и бърсане на прах (Нека другите да
ходят по кръчми и да пият, а на следващия ден да 
страдат от махмурлук. Тяхна си работа!). Когато до-
мът ви блесне от чистота, без угризения на съвест-
та започвайте да безделничите, да се излежавате и 
да угаждате на всичките си любими капризи. Имате
цяла събота и неделя пред себе си за тези занимания.

Особен случай

Да мързелувате с ползи за себе си, можете и без да из-
лизате от вкъщи. И даже без да ставате от любимия 
си диван! Синхронизирайте гледането на нов филм или 
на любимия сериал със самомасаж. Защото той е пре-
красно средство за избавяне от болежките и напреже-
нието. Започнете масажа от врата (с кръгови движе-
ния). Особено внимание отделете на стъпалата. Науч-
но е доказано, че всеки орган в човешкото тяло „окон-
чава“ на съответна точка, разположена на стъпалото. 
Чрез лекия, но целенасочен натиск на тези точки мо-
жете да въздействате върху определени органи в тяло-
то и да ги лекувате. Ей така, както си лежите. Само 
трябва да знаете къде се намират тези точки. Но па-
зарът предлага доста наръчници по рефлексотерапия, 
така че няма опасност да останете непросветени.
За начало разтрийте целите стъпала, върху които 
предварително сте нанесли масажен крем или зехтин. 
След това масажирайте възглавничките на пръстите 
(една по една). Ако знаете кои точки да обработвате, 

захванете се с тях. Завър-
шете масажа с поглаждащи 
движения (върху всяко стъ-
пало работете не по-малко 
от 5 мин). На особено лени-
вите препоръчваме да използ-
ват масажори (най-обикнове-
ният изглежда като скара от 
дървени топчета).
Масажът на рефлексните точки (с лек на-

тиск) по стъпалата е своеобразен масаж на 

вътрешните органи. Той действа оздравител-

но на целия организъм.

Салонна 
красота

Beauty салоните са
оазиси на наслада-
та и пълното от-
пускане. Запишете 
си час при козме-
тик или при мани-
кюрист в събота. 
Въобще оставе-
те се в ръцете на
професионалисти-
те. И се старайте 
да не мислите за
нищо, когато те 
свещенодействат 
над тялото ви.

Бела, брой 8 (126), 200856



Споделяне за здраве

Нека мъжете да си мислят, че женските разго-
вори са губене на време в злостно клюкарства-
не. Те, нещастните, не разбират, че срещата с 
любимата приятелка/приятелки е равносилна на 
визита при психолога. Само ние си знаем колко
олек нали се чувстваме, след като сме споделили
– и радостите, и болките си. И колко окрилени,
сигурни и добронамерени.

В хармония
Медитацията е прекра-
сен завършващ акорд
на„ленивия“ уикенд. Бла-
годарение на нея ще мо-
жете да съберете ми-
слите си, да се отпус-
нете, да се настроите 
на диалог с вътрешно-
то си „аз“ и даже да
развиете интуицията 
си. Да влезете в меди-
тативно състояние, ще 
ви помогнат фън шуй 
фонтаните (тихото ромолене на вода действа на
човека умиротворяващо) или огънят на свещта 
(взирайки се в пламъка, вие мислено „изгаряте“
негативната информация в себе си).
Няма нищо по-важно от това да чуете вътреш-
ния си глас. И без това през цялата седмица е 
било прекалено „шумно“ (все някой наоколо го е 
заглушавал). Дайте му шанс да ви каже онова ва-
жното нещо, което има да ви казва.

Общуването е разкош 

за душата. Стига да е 

с ненатоварващи хора. 

Не се лишавайте от 

това удоволствие само 

заради дежурното: „Ох, 

имам тук нещо да свър-

ша.“ Ще го свършите 

след това.

Бела, брой 8 (126), 2008 57
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Н
икога емоциите 
не са се радвали 
на толкова вни-
мание от страна 

на психолози, лекари, поли-
тици, мениджъри, както на-
последък...
Векове наред нашата кул-

тура се е стремяла 

ДА ОБУЗДАЕ 
ЕМОЦИЯТА 

През епохите емоциите са 
се оценявали като неприем-
ливи, като слабости, която 
трябва да бъдат потулвани. 
Поколенията са си предава-
ли едно на друго схващането 
за неблагоприятното и дори 
вредното влияние на емоци-
ите. На всичкото отгоре 
са имали основание, защото 
силната емоция заглушава 
гласа на разума. В ситуация 
на избор често пъти това, 
което ни диктува разумът, 
е противоположно на това, 
което ни диктува емоция-
та. Емоцията обаче е по-
близка до дивото в човека, а 
разумът – до цивилизовано-
то. Нейната стихия се нуж-
дае от опознаване и овладя-
ване. А това не е лесно. Тя 
идва от загадъчния и пла-
шещ свят на несъзнаваното 
– там е тъмно, неясно, не-
достъпно за нас. С него ня-
маме пряк контакт. Следо-

вателно този свят е неу-
правлявам. 

С РАЦИОТО 
Е ПО-РАЗЛИЧНО 

То е на светло, достъп-
но е и се поддава на кон-
трол. На всичкото отгоре
то определя правилата на
живот.
Ние имаме в тежко на-

следство незнанието и неу-
мението да декодираме емо-
циите си. Още по-малко
емоциите на другите. Не-
похватни сме в управление-
то на емоциите. Днес изра-
зите, употребявани от на-
шите родители – „Тук няма
място за емоции“, „Емо-
циите не са добър съвет-
ник“, „Запази емоциите за
себе си“, „Емоциите са па-
губни за еди-коя си работа“,
– продължават да бъдат ус-
тойчиви. Но я се опитай-
те да спрете да чувствате
нещо, което чувствате!

НЯМА КАК ДА СТАНЕ! 
Имах една много симпа-

тична пациентка, която
се славеше с изключител-
но високия си коефициент
на интелигентност. Факт,
с който тя обичаше да се
шегува.
– Във фирмата колегите

ме наричат

ГОСПОЖА IQ 

– каза ми тя с усмивка на
една от първите ни срещи.

Тази нейна реплика отключи
интересен разговор:
„Нямаш право да ревну-

ваш...“ – раздразнено цити-
ра тя думите на своя при-
ятелка. „Да нямам, но рев-
нувам. Мога и да не го при-
зная, да не го кажа или по-
кажа, но да не го чувствам,
не мога. Да не мислиш, че
ми е приятно да се измъч-
вам?“ – отговорила є моята

пациентка. И продължила:
„Колкото и да ме мислят
за интелигентна, не съм на
себе си от ревност. Инте-
лигентността ми стига до-
там, че да си дам сметка,
че е под достойнството ми
да плача и да моля. Ако мо-
жех, щях да ги накажа – 
и нея, и него. Дори да го
убия, няма да е достатъчно.
Знам, че това не е решение,
но какво да направя? Да се
затворя в себе си и да ос-
тавя болката да ме изядеяде
насаме, защото аз съм гор-ор-

„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

ИНТЕЛИГЕНТНИ 
ЕМОЦИИ
„ИМА ХОРА, НАДАРЕНИ С УМ. ИМА И ДРУГИ, НАДАРЕНИ СЪС СЪРЦЕ. ВТОРИТЕ ПО-МАЛКО ГИ 

ЗАБЕЛЯЗВАТ, ЗАЩОТО ИНТЕЛЕКТЪТ ИМ Е ПО-СЛАБ ОТ ЧУВСТВАТА. ВЪПРЕКИ ТОВА ТЕЗИ ТИПАЖИ 

ПОНЯКОГА СА ПО-ПОЛЕЗНИ ЗА БЛАГОТО НА ОБЩЕСТВОТО ОТ ПЪРВИТЕ. МНОГО НЕЩА МОГАТ 

ДА БЪДАТ РАЗБРАНИ СЪС СЪРЦЕТО, НО ЧЕСТО ПЪТИ РАЗБРАНОТО СЪС СЪРЦЕТО ТРУДНО СЕ ИЗРАЗЯВА

С ПОДХОДЯЩИ ДУМИ И ТРУДНО СЕ ОБЛИЧА В ИНТЕЛЕКТУАЛНА ФОРМУЛИРОВКА.“

К. Г. ЮНГ

Бела, брой 8 (126), 200858



да и добре възпитана?! Не! да 
Не мога. Нищо от това не Не
мога. Аз винаги съм намира-
ла решение. Госпожа IQ ви-
наги намира изход, ама този 
път – не. Не є стига айкю-
то.“ Тук се включих и аз:
– Рационалната интели-

гентност няма да помогне. 
Тук става въпрос за чув-
ства. Всъщност има едно 
нещо, което се нарича емо-
ционална интелигентност. 
– За съжаление, когато 

съм се раждала, феите са 
пропуснали да ме дарят с 
нея – пошегува се пациент-
ката ми.
– Много хора, макар и ви-

соко интелигентни, са

АБСОЛЮТНО 
НЕКОМПЕТЕНТНИ 

ЕМОЦИОНАЛНО

Емоционалната интели-
гентност (ЕИ) е нещо, на 
което човек се учи. Тя е 
процес, през който се ми-
нава и който изисква време 
и усърдие. ЕИ означава да 
умееш да разпознаваш емо-
цията в себе си и в другия, 
да умееш да я управляваш 
и  да употребиш това уме-
ние за по-добра самореализа-
ция и за създаване на хармо-
нични отношения с другите. 
Емоцията не може да бъде 
пренебрегвана като част от 
човешката природа. Тя оц-
ветява онова, което ние на-
ричаме живеене. Човек проя-
вява отношение към всичко, 
което върши. В динамиката 
на емоциите е скрито и

УДОВОЛСТВИЕТО 
ОТ ЖИВЕЕНЕТО 

Респективно – неудоволст-
вието. На емоции човек за-
почва да се учи още пре-
ди да се роди. Парадоксът 
е, че мозъчните структури, 
които отговарят за емоци-

ите, се развиват много по-
рано от тези, които отго-
варят за рационалната ин-
телигентност. Още по вре-
ме на бременността между
майката и детето започ-
ва емоционален обмен. Ко-
гато се роди бебето, то е
твърде малко, за да разби-
ра, но вече умее да стра-
да, да се радва. Отношени-
ето към емоциите то на-
следява от семейната сре-
да. Ако неговите родители
умеят да изразяват емоци-
ите си и да зачитат него-
вите, то се научава лесно
да ги разпознава и да общу-
ва чрез тях. Това е пред-
поставка един малък човек
да расте емоционално здрав.
Емоциите имат своята би-
ологична проява. Затова е
много важно да знаем какво
да правим с тях.

ПОТИСНАТАТА 
ЕМОЦИЯ РАЗБОЛЯВА 
Но невинаги и не нався-

къде човек може да изрази
емоцията си. ЕИ помага и в
това отношение. Друга пол-
за от нея е, че тя допри-
нася за развитието и изява-
та на личността, както и
за функционирането на ра-
ционалната интелигентност
в частност. Простичко ка-
зано, когато човек действа
под силния напор на некон-
тролираната емоция, тя не
му дава възможност да ми-
сли добре, тя му пречи да
се концентрира върху про-
блема и да чуе гласа на раз-
ума. ЕИ има силно влияние
върху взимането на решения
и върху мотивацията. Имах
една колежка от универси-
тета, отлична студентка,
печелеше конкурс след кон-
курс. Записа докторантура
и направи една много инте-
ресна дисертация. Това беше

обещаващо начало на успеш-
на кариера. Преди няколко
години бях на море в малък,
но много изискан хотел. По
стените на коридорите, на
стълбището и във фоайето
имаше картини. Изненадата
ми бе голяма, когато раз-
брах, че са нейни. Но още
по-голяма стана тя, когато
разбрах, че тя е собствени-
кът на хотела. Когато най-
сетне се срещнахме, не мо-
жехме да се наговорим с ча-
сове. Тогава разбрах, че тя
беше зарязала научната ка-
риера и се беше отправила
към морето, за да рисува.
Оказало се, че има неверо-
ятен талант. Започнала да
учи при местен художник.
Омъжила се и останала за-
винаги там. Сега се чувства
щастлива, но много съжаля-
ва, че е изгубила години от
живота си в грешна посока.
„Ако бях употребила това
време, за да рисувам, вмес-
то да се ровя по библио-
теките, сега щях да бъда
светлинни години напред.

НАУКАТА 
НЕ Е ЗА МЕН 

Научните постижения за
мен бяха средство да дока-
жа на своите родители, че
съм толкова умна, колкото
и брат ми. Всеки път удо-
влетворението идваше от
поредната титла и когато
еуфорията около това стих-
неше, аз отново се чувствах
неудовлетворена – до следва-
щия конкурс. Просто израс-
нах с идеята, че нашите не
ме харесват достатъчно, че
ме мислят за глупава, защо-
то съм по-малка от брат
ми. Все исках да се равнявам
по него и до такава степен
се захласнах, че когато пора-
снах, това се превърна в са-
моцел, а аз го обърках с жи-

тейска цел.“
– Тъжно – каза Госпожа

IQ.
– Не е тъжно, това е

една щастлива история. Тя
все пак е намерила своя-
та идентичност благодаре-
ние на това, че е декоди-
рала своята емоция, която
е създавала мотивацията є.
Много хора остават в ка-
пана на некодираните си
емоции завинаги. 
– Да, това не е малко

всъщност.
– При мен много хора ид-

ват за консултации имен-
но когато отношенията със
значим за тях човек станат
болезнено мъчителни. Често
конфликтите ни с другите
се дължат на непознаване-
то на емоциите – собст-
вените и тези на другите.
А най-хубавите неща в жи-
вота се случват във взаи-
моотношенията с другите.
Какво по-хубаво от това да
се чувстваш комфортно в
една връзка или в една соци-
ална среда, в която живееш
или работиш! Освен наслада
и спокойствие това дава и
самочувствие, и сигурност.

ВЛИВА СИЛИ 
ЗА ДЕЙСТВИЕ 

И ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 
За тази цел обаче човек

трябва да се научи да бъде
чувствителен за преживя-
ванията на другите око-
ло себе си. Това не е само
въпрос на желание, това е
умение, което се „изработ-
ва“ в общуването. Но без
човек да е постигнал опре-
делена степен на благород-
ство, това умение не вър-
ши работа.
– Добре, какво се иска от

мен?
– Като начало – самонаб-

людение. Постоянно внима-
ние към вътрешното със-
тояние.

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
лед като с „Батман в 
началото“ режисьорът 
Кристофър Нолан на-
прави може би най-до-

брия филм по комикс, той 
обещава нещо още по-голя-
мо с продължението му. Но 
и много по-мрачно и по-дъл-
боко психологично от оч-
акванията за летен блок-
бастър. Филмът се сдоби 
с мрачна слава, след като 
една от звездите в него 
не доживя премиерата му. 
Преждевременната смърт 
на Хийт Леджър предизви-
ка истински шок и продъл-
жава да е сред най-диску-
тираните теми в Холивуд. 
Според първите комента-
ри неговото превъплъщение 
(на границата на лудостта 
и истерията) в демоничния 
злодей Жокера е най-добро-
то в кратката му карие-
ра. Именно появата на Жо-
кера принуждава Брус Уейн 

да облече отново костюма
на Батман и да се впусне в
истинска война по улиците
на Готъм Сити. Подпомог-
нат от лейтенант Джим
Гордън и прокурора Харви
Дент, той е успял да се
справи с престъпността,
но никой от тримата не
може да предвиди ужасните
последици от развихрянето
на Жокера. 

Освен многото екшън и уни-

кални ефекти в „Черният ри-

цар“ е налице и интригуващ лю-

бовен триъгълник с великолеп-

но актьорско трио. Освен че 

се бори с престъпни умове, Ба-

тман (Крисчън Бейл) ще се опи-

та отново да спечели сърцето

на своята любима Рейчъл Дейв 

(Маги Гиленхал). Тя е асистент-

ка на Харви Дент (Арън Екхарт)

и е неустоимо привлечена от 

него. Но Рейчъл се оказва в за-

труднено положение, когато Ба-

тман спасява живота є и с това

предизвиква ревността на пре-

живелия неприятна метаморфо-

за Дент.

КРИСЧЪН БЕЙЛ – 
героят в черно

Роденият в Ирландия Крис-
чън полага неимоверни, на-
право нечовешки усилия да
се слее с образа, който иг-
рае. Той винаги говори с раз-
лични акценти, съобразени с
неговото мнение за героя му
на екрана. Бейл е привърже-
ник и на физическото прео-
бразяване за ролята, която
играе. За да се превъплъти ви в
образа на мъж, който стра-ра-

ЗвездиЗвездиЗвезди

ПАК СЕ ВИХРИ
БАТМАНБАТМАН

В ЗВЕЗДНА КОМПАНИЯ

ПРОДЪЛЖЕНИЯТА НА 
ХОЛИВУДСКИТЕ ХИТОВЕ 
ТРАДИЦИОННО СА 
ПРЕЕКСПОНАЦИИ НА ПЪРВИЯ 
ФИЛМ И РАЗВАЛЯНЕ НА 
ВПЕЧАТЛЕНИЯТА ОТ НЕГО. 
„ЧЕРНИЯТ РИЦАР“ ОБАЧЕ 
ЕДВА ЛИ ЩЕ ВИ РАЗОЧАРОВА.
СЪС СИГУРНОСТ ЛЕНТАТА

ЩЕ Е СРЕД КАСОВИТЕ 
ФАВОРИТИ ПРЕЗ ТОВА ЛЯТО.
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да от хронично безсъние, да 
във филма „Механикът“ във

ТОЙ ОТСЛАБВА 
С ПОВЕЧЕ ОТ 30 КГ! 

В резултат непризнаващи-
ят никакви граници актьор 
изглежда като оцелял от 
концентрационен лагер. Но 
и това му се струва не-
достатъчно. Твърди, че мо-
жел да свали и повече ки-
лограми, но неговият лекар 
и режисьорът на филма ка-
тегорично му забранили. За 
киноспециалистите това е 
истински подвиг, сравним 
само с рекордното напъл-
няване на Робърт де Ниро 
за филма „Разяреният бик“. 
Което обяснява защо Бейл 
задължително попада в гра-
фата „култови актьори“.
Крисчън може и да е най-

големият актьор на плане-
тата, но е далеч от звезд-
ния блясък на много свои 
колеги. Това обаче е съвсем 
по вкуса му – на улицата 
рядко го разпознават и 

ПАПАРАЦИТЕ НЕ ГО 
ДЕБНАТ НАВСЯКЪДЕ 

Така поне семейството 
му се радва на звездно спо-
койствие. Вече осем години 
Бейл е щастливо женен за 
Сандра Блажич–Сиби. Запоз-
нават се още през 1995 г., 
когато тя е асистентка на 
Уинона Райдър, с която той 
се снима във филма „Малки 
жени“. Малко преди големия 
му успех в „Батман в нача-
лото“ Крисчън бе ощастли-
вен с новината, че е ста-
нал татко. Само дето не 
може да обръща достатъчно 
внимание на дъщеричката си 
Емалин, защото е постоянно 
на снимки. А така е, в общи 
линии, откакто се помни.
Бейл 

ДЕБЮТИРА НА СЦЕНА 
КАТО ДЕТЕ 

в лондонския West End, къде-
то партнира на Роуан Ат-
кинсън. Преди да навърши 
13 години, той е избран от 
Стивън Спилбърг за главна-

та роля във филма „Импе-
рията на слънцето“. Изпъл-
нението му е толкова ис-
тинско и толкова зряло за
възрастта му, че младият
талант получава специално
учредена за него награда на
националното общество на
критиците. „Тогава не знаех
кой е Спилбърг, но ми ха-
реса да се снимам в този
филм – спомня си той. – 
Обаче бях шокиран от вни-
манието, с което ме по-
срещнаха, когато се завър-
нах у дома. Всички момиче-
та ме искаха, всички мом-
четата искаха да се бият
с мен, а аз просто исках
да ме оставят да си ка-
рам колелото BMX на спо-X

койствие.“ 
Години по-късно Крисчън 

кандидатства в три учили-
ща по драматични изкуства
и е приет и в трите.

НЯМА СПОР, 
ЧЕ Е СУПЕРТАЛАНТЛИВ 

но именно заради това, а
и под влияние на родите-
лите си той не се запис-
ва в нито едно от трите.
Така или иначе големи ре-
жисьори като Кенет Бра-
на, Кристофър Хемптън и
Майкъл Хофман не спират
да го канят в своите фил-
ми. Сред оценилите талан-
та му е и Джеймс Камерън,
който много държи Бейл да
получи главната роля в
„Титаник“. По това 
време Кейт Уин-
слет вече е избрана
за участие и проду-
центите успяват
да убедят режи-
сьора, че е невъз-
можно двама бри-
танци да участват 
в драма с главни ге-
рои американци. Така ро-
лята печели Леонардо ди
Каприо. Три години по-
късно се случва нещо по-
добно с филма „Аме-

рикански психар“. Крисчън
е определен да изпълни ро-
лята на психопата Патрик
Бейтман, но точно преди
началото на снимките про-
дуцентите го уволняват
след интерес от страна на
Ди Каприо, който обаче е
отвратен и поуплашен от
изпълнения с насилие сцена-
рий, и така Бейл изиграва
поредната си голяма роля.
Като че ли 

ПРОТИВОРЕЧИВИТЕ 
И МРАЧНИ ХАРАКТЕРИ

му отиват най-много. „Всич-
ки си мислят, че имам сла-
бост към страдащи и тъм-
ни субекти. Но това не е
така. Единственото нещо,
което не бих искал да сни-
мам, е романтична коме-
дия. Мисля, че ще изглеж-
дам ужасно в подобен филм,
а и за мен тези филми въ-
обще не са забавни“ – спо-
деля той.
Иначе освен в новия филм

за Батман предстои да ви-

дим актьора и в друго дъл-
гоочаквано продължение – 
„Терминатор – 4“.

МАГИ ГИЛЕНХАЛ – 
политическата 

активистка
Нейното семейство е изця-

ло обвързано с киното. Баща
є Стивън е известен режи-
сьор и именно в неговите
филми Маги Гиленхал прави
първите си стъпки като ак-
триса. Майка є Наоми Фо-
нър е сценаристка. Все пак
най-популярният член на се-
мейство Гиленхал е по-мал-
кият є брат Джейк, номи-
ниран за „Оскар“ за участи-
ето си в „Планината Броу-
кбек“. Двамата с Маги са
си много близки и често си
партнират на екрана. Само
че за да не я обвинят в пре-
калена демонстрация на род-
нинските є връзки, актриса-
та не възнамерява повече да
си сътрудничи с членовете
на своето семейство на ек-
рана. „Хората постоянно ме
питат и затова бързам да
успокоя всички, че няма по-
вече да се снимам с Джейк.
Нито пък във филм на баща
ми. За мен е важно да реа-
лизирам свои собствени про-
екти и да се оправям сама“
– твърди Маги.
Затова тя се снима в дос-

та независими филми, най-
известният от които е са-

домазохистичният романс
„Секретарка“, донесъл 
є няколко престижни
награди и най-ласка-
ви рецензии на кри-
тиците. За разли-
ка от други свои
колежки Маги не
крие своите поли-

тически пристрастия.
Като отявлена демо-
кратка тя

ЧЕСТО КРИТИКУВА 
ПРЕЗИДЕНТА БУШ 

и преди няколко годи-ди-
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ни предизвика истинска сен-ни 
зация, като заяви, че Съе-за
динените щати трябва да 
поемат „известна отговор-
ност“ за атаките от 11 
септември. Подобно изказва-
не би провалило кариерата 
на мнозина, но не є на Гилен-
хал. Очарован от тази проя-
ва на доблест, Оливър Сто-
ун є предлага роля в своя 
филм „Световният търгов-
ски център“. В него актри-
сата играе бременна съпру-
га на един от пожарникари-
те, затрупани под руините 
на срутилите се кули след 
трагедията през 2001 г. А 
след края на снимките

ТЯ НАИСТИНА ЗАБРЕМЕНЯ 
ОТ СВОЯ ГОДЕНИК 

актьора Питър Сарсгаард. 
Сега двамата са щастли-
ви родители на малката Ра-
мона. А след майчинството 
Маги се завръща триумфално 
на екрана в „Черният рицар“. 
Тя поема овакантената от 
Кейти Холмс роля на Рей-
чъл Дейв. „Нямах намерение 
да повторя направеното от 
Кейти в „Батман в начало-
то“ – споделя Гиленхал. – Ро-
лята просто е много добре 
написана и адски ми допадна. 
А и нямаше как да пропусна 
възможността да работя с 
режисьор като Крис Нолан и 
актьор от класата на Крис-
чън Бейл.“ 

АРЪН ЕКХАРТ – 
двуликият злодей

За него всичко започва с 

една реклама за бира. Преди
да се снима в нея, Арън Ек-
харт е един от многоброй-
ните безработни актьори,
които обикалят Манхатън 

С НАДЕЖДА ЗА ПРОБИВ 
В КИНОТО 

По това време той рабо-
ти като сервитьор и бар-
ман на различни места и
единственият му по-серио-
зен ангажимент е да бъде
статист в сериала „Бе-
върли Хилс 90210“. Така се
случва, че след участието
му в споменатата рекла-
ма ангажиментите му на-
растват и Екхарт получа-
ва още роли в телевизията.
Благодарение на своя прия-
тел режисьора Нийл Лабют
актьорът най-после дебю-
тира и в киното на „пре-
клонната“ възраст 29 годи-
ни. Ето че десет години
по-късно той е една от го-
лемите звезди на Холивуд,
макар че рядко участва в
хитове на големите сту-
диа. „Черният рицар“ е едно
от тези изключения и след

него ангажиментите на Ек-
харт определено ще се ум-
ножат. Пък и след смър-
тта на Хийт Леджър имен-
но той, всъщност героят
му Хари Дент, е основно-
то действащо лице в пов-
семестната рекламна кам-
пания на бъдещия хит.

ИЗРАСНАЛ В СЕМЕЙСТВО 
НА МОРМОНИ 

Aрън често пътува с роди-
телите си между три кон-
тинента – Америка, Евро-
па и Австралия. Още като
тийнейджър той се запал-
ва по театъра и често се
изявява в училищни поста-
новки. Другата му голяма
страст е спортът. След
като завършва училище, Ек-
харт прекарва три години
в каране на сърф на Ха-
ваите и на ски във Фран-
ция. Съдбоносна за него е
срещата с Нийл Лабют в
университета в Юта. Ла-
бют го режисира в няколко
театрални постановки, а
по-късно му предлага
главната роля

в своя режисьорски дебют
In the Company of Men. В ро-
лята на

ЖЕСТОК БИЗНЕСМЕН, 
КОЙТО МРАЗИ ЖЕНИТЕ 

актьорът е в стихията си
и влиза с летящ старт в
киното. Той се снима с про-
менлив успех в различни фил-
ми, най-известен сред които
е „Ерин Брокович“ с Джулия
Робъртс. Най-добрата роля
на Арън дотук е в сати-
рата „Благодаря за пушене-
то“, донесла му номинация
за „Златен глобус“. Сега ще
го видим като Хари Дент,
който след инцидент се
превръща в Двуликия. Кул-
товият злодей вече бе изи-
гран от Томи Лий Джоунс
във филма „Батман завина-
ги“. „Привличат ме ролите
на добри момчета, които
вършат лоши неща – споде-
ля Екхарт. – Дент е имен-
но такъв. Като прокурор
той иска да пребори прес-
тъпността, но като Двули-
кия е изгубил всичко, кое-
то е имало смисъл за него,
и не може да си го върне
отново. Затова е толкова
ядосан и от поддръжник на
Батман се превръща в не-
гов враг.“

Текст Ивайло ТОДОРОВ
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ТЪР ГО ВИЯ, ИН ЖЕ НЕ РИНГ И СПЕ ДИ ЦИЯ: 

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

ПРО ИЗ ВО Д СТВО: 

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

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

МО НИ ТО РИНГ:  

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

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

ПАТ РУЛ НА И ФИ ЗИ ЧЕС КА ОХ РА НА: 

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

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

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

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

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

ЧРЕЗ КА ЧЕ СТ ВЕ НО ОБС ЛУЖ ВА НЕ И ДО ВЕ РИЕ.
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О
т три години носи 
жълтата гривна на 
фондацията на Ланс 
Армстронг и казва, че 

спортът е суперпозитив-
но нещо, което трябва да 
гледаш откъм ярката му 
страна, а не откъм тъм-
ната му – само така мо-
жеш да излъчваш добри пос-
лания. Който пък е забеля-
зал, че част от очарование-
то на спорта са споровете, 
които той поражда, сигур-
но преди това е изговорил 
думата „спорт“ без „т“-то. 
„Т“-то се маха най-често, 
когато коментираме спорт-
ните коментатори. Техните 
изяви са по-спорни от кой-
то и да е спорен спортен 
резултат. Лошият комен-
татор може наистина да 
изгони от състезанието не 

само зрителите, но и сами-
те спортисти, ако те пък
имаха възможност да го чу-
ват. Камен Алипиев може
да те „върже“ да го слушаш
и без да гледаш картината,
която често е по-скучна от
неговото говорене. Не съм
го чувала да изрича глупос-
ти нито като коментатор,
нито като водещ, което оз-
начава, че много го бива, за-
щото телевизионната жур-
налистика е трудна профе-
сия, единствената, в която
няма никакво време между
речено и сторено.

– КАК БНТ СЕ ПОДГОТВЯ 
ЗА ОЛИМПИАДАТА В ПЕ-
КИН?

– За първи път, откакто
има телевизия и откакто
се предават големи спорт-
ни състезания, цялата про-
дукция ще се прави на мяс-
то в Китай. Заминава гра-
мадният за българските ма-
щаби екип от 30 души. От
тях само 15 души са жур-
налисти, останалите са опе-
ратори, режисьори на пулт,
тонрежисьори и инженери.
Ние ще предаваме по около
15 часа на ден. Много пре-
ки предавания ще има. И за
да бъдем конкурентни, ще се
опитаме да покажем различ-
на програма от тази, която
правят „Евроспорт“. Акцен-
тът, естествено, ще бъде
върху българските спорти-
сти, които за съжаление са
вече с 11 щангисти по-мал-

ко. Много сериозно ще сле-
дим цялото представяне на
волейболния ни отбор, защо-
то не сме имали колекти-
вен спорт на олимпиада от
1996 г. в Атланта. Всяка
вечер ще организираме сту-
дио, в което заедно с всичко
най-интересно от деня ще
правим и портрети на шам-
пиони, и рубрика, посвете-
на на Китай. Работим заед-
но с института „Конфуций“
(китайска културно-образова-

телна организация – бел. ред.),
с чиято помощ ще предста-
вяме Китай. Чака ни много
голямо предизвикателство.
Ако някой иска да види как-
во означава истинско, здраво
бачкане, да се телепортира
в нашето студио в Пекин.

– ИЗВЪН ОЛИМПИАДА-
ТА КАКВО ОЧАКВАШ ОТ 
КИТАЙ?

– Китай е може би един-
ствената държава в све-
та, която доказва, че този
строй има все пак някаква
перспектива, стига да зна-

еш как да работиш в него.
Шанс за всички нас, които
ще участваме в олимпиада-
та, е да се докоснем и да
се опитаме да разберем как-
во е Китай. Макар че, зна-
еш ли, Александър Алексиев,
един много готин човек от
института „Конфуций“, ни
разказа една китайска при-
казка за слепците и слона.
Няколко слепци искали да
разберат какво е слон. До-
карали им един слон и все-
ки го пипнал. Единият казал,
че той е като колона, маси-
вен, защото му пипнал кра-
ка. Другият му пипнал опаш-
ката и казал нещо друго.
Всички описали слона по аб-
солютно различен начин, за-
щото всеки от тях го бил 
докоснал на точно определе-
но място. Та същото е и с
Китай – не можеш да ка-
жеш, че го познаваш. Мо-
жеш да кажеш, че познаваш
една малка част от Китай,
но няма никога да можеш дада
сглобиш цялата картина, за-за-

КАМЕН АЛИПИЕВ:
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щото Китай е вселена.щот
– КАК ОЧАКВАШ ОЛИМ-
ПИАДАТА? САМО КАТО 
РАБОТА ЛИ?

– Ако кажа, че олимпиада-
та е само работа, ще бъде 
много тъпо. Всяко голя-
мо спортно събитие, кое-
то отразяваш на място, 
ти дава абсолютно различ-
ни емоции от това, с което 
се сблъскваш всеки ден. Има 
един приповдигнат дух, хо-
рата са усмихнати и се поз-
дравяват навсякъде, без да 
са се виждали никога през 
живота си. Имаш шанса да 
се срещнеш със свои идоли 
– най-различни велики спор-
тисти. В Атина например с 
Методи Манченко видяхме, 
че Карл Люис дава интер-
вю в някакъв „Макдоналдс“, 
отидохме и ние взехме ин-
тервю от него. Така че вся-
какви находки журналисти-
чески могат да се появят. 
Но от друга страна, за мен 
е голяма тръпка да комен-
тирам състезание на живо 
и баскетбол от най-висока 
класа. Баскетболният олим-
пийски турнир ще бъде един 
от основните китове, вър-
ху които ще „лежи“ нашата 
програма, заедно с индивиду-
алните спортове лека атле-
тика, плуване и гимнастика. 

– МАЙ СИ ПАДАШ ПОВЕ-
ЧЕ ПО КОЛЕКТИВНИТЕ 
СПОРТОВЕ?

– Много ги обичам, защото 
те учат да работиш с дру-
ги хора и да подчиниш его-
то си на някаква цел. Гър-
ците как станаха шампиони 
на миналото европейско по 
футбол?! С дисциплина и са-
моотвержено раздаване. Не 
с ярки индивидуални качест-
ва. Но пък и това е футбо-
лът. Неслучайно хората каз-
ват, че е най-великата игра. 
Футболът е понякога като 
Давид и Голиат – може и 
по-слабият да спечели. 

– САМ КАЗВАШ, ЧЕ ИМА 
ОПРЕДЕЛЕНИ СПОРТО-
ВЕ, ВЪРХУ КОИТО „ЛЕ-
ЖАТ“ ИГРИТЕ. ЗАЩО 
ТОГАВА ИМА ТОЛКОВА 

МНОГО СПОРТОВЕ, КОИ-
ТО СЕ НАПЪВАТ ДА СТА-
ВАТ ОЛИМПИЙСКИ?

– Защото всеки иска да има
място под слънцето. По-
добно е на това, което се
случва у нас. В България, до-
колкото знам, има федера-
ции по 112 вида спорт. От
председателя на австрий-
ската федерация по волей-
бол научих, че в Австрия
има 56 спорта, които се
развиват. Ние искаме всич-
ки видове спортове да се
развиват, а спортът в Бъл-
гария умира, защото държа-
вата прави някакви показни
мероприятия, но не решава
проблемите на практика. 

– МОЖЕ ЛИ ОЛИМПИА-
ДАТА ДА ИЗИГРАЕ ТАКА-
ВА РОЛЯ – ДА ПОПУЛЯ-
РИЗИРА СПОРТОВЕ? 

– Не. Хората се интере-
суват от футбол, защото
той е социално събитие,
нещото, което ни събира в
кръчмата с приятели. Всич-
ки разбират от футбол, но
не знаят правилата на дру-
гите спортове. Телевизията
би могла да има такава ми-
сия, но хората са капсули-
рани от други проблеми – 
вдигат се цените на тока
и на парното, оцеляването
става все по-тежко.

– Е, КОЙ ТОГАВА ЩЕ ГЛЕ-
ДА ОЛИМПИАДАТА?

– Може би хора, които са
се занимавали със спорт и
са сериозни запалянковци.
Искрено се надявам млади-
те хора да гледат олимпиа-
да – хората в активна въз-
раст и тийнейджърите. За-
щото спортът е и възпи-
тание, учи на ценности. Той
не е да отидеш и да пробя-
гаш 100 м за 9 и 75. Спор-
тът е универсално лекар-
ство за много неща и се на-
дявам колкото се може по-
вече млади хора да започнат
сериозно да се интересуват
от спорт.

– ПРИТЕСНЯВА ЛИ ТЕ 
ТВЪРДЕНИЕТО НА МЕ-
ДИЦИНСКАТА КОМИСИЯ 
КЪМ МОК, КОЯТО ОБЯ-

ВИ, ЧЕ ВЕРОЯТНО НЯМА 
ДА ВИДИМ РЕКОРДИ ПО-
РАДИ СИЛНО ЗАМЪРСЕ-
НИЯ ВЪЗДУХ В КИТАЙ-
СКАТА СТОЛИЦА? 

– Притеснявам се единстве-
но от това, че въздухът в
Пекин може да навреди по
някакъв начин на всички, ко-
ито участват там. Рекор-
дите не ме интересуват
много. Интересува ме със-
тезанието. Дори не помня
какъв е рекордът в тежка-
та категория на щангите,
да кажем. 

– МОЖЕШ ЛИ ДА ОБЯС-
НИШ ПРОСТО КАКВО ОЗ-
НАЧАВА ГЕНЕТИЧЕН 
ДОПИНГ?

– Човешкият геном има
вратички, които могат да
бъдат пипани, отваряни,
затваряни и стимулирани.
Това е следващото поколе-
ние допинг, което ще по-
виши отново резултатите,
ако не се научат да го хва-
щат бързо. Хората са жад-
ни за зрелища, наградните
фондове стават все по-ви-
соки. Спортът е част от
развлекателната индустрия.
От него се правят много
пари, а психиката на спор-
тиста е странна поняко-
га. Високото спортно май-
сторство, особено в леката
атлетика, плуването, акаде-
мичното гребане, кану-каяка
и колоезденето, които из-
искват изключителни физи-
чески усилия, е постоянно
движение по ръба на бръсна-
ча. Велики спортисти ста-
ват хора, които са адски

целенасочени, много амбици-
озни и които в много слу-
чаи са готови да правят
компромиси с тялото си
в името на успеха. Почти
няма голям спортист, кой-
то да е здрав. Всички са се
контузвали, и то по много
пъти. Ние трябва да гледа-
ме на спорта от другата
му страна. Да мислим как
повече хора да се занимават
здравословно със спорт, не
да търсят високото спорт-
но майсторство. През след-
ващите години много пове-
че хора ще се занимават със
спорт за лично удоволствие,
отколкото ще гледат със-
тезания, и гладиаторските
зрелища ще са им необходи-
ми. Появяват се все пове-
че спортове за забавление.
Като рафтинга например.

– ОТКЪДЕ СИ СЕ УЧИЛ 
НА СПОРТНА ЖУРНА-
ЛИСТИКА?

– Първо играех баскетбол,
доста неуспешно, после за-
почнах работа в БНТ през
1987 г. като асистент-ре-
жисьор. И така пет годи-
ни и половина, докато Сашо
Диков не ме забеляза. Сашо
Диков заслужава голямо ува-
жение за всичко, което е на-
правил за спортната жур-
налистика. Много от коле-
гите сега не признават, че
са се учили от него. Не го
харесват, защото е прека-
лено категоричен, но той
през цялото време не спи-
ра да търси някаква исти-
на. Той е човекът, от ко-ко-
гото най-много съм се учил.чил.

С Тити Папазов и Миляна Велева
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С баща ми (С известния в близ-

кото минало Цветан Алипиев кот

– бел. ред.) никога не сме си 
говорили за спортна журна-
листика и за работа. Може 
да сме критикували някои 
коментатори или нещо та-
кова, но само толкова. Аз 
съм се учил от баща си ня-
как задочно. Той беше мно-
го чувствителен, много ра-
ним човек от съвсем друга 
епоха. Често му се случваше 
да бъде мачкан в работата 
и аз реших, че такова нещо 
няма да позволя.

– ЗАЩО НЕ ИМ ВЪР-
ВИ НА ЖЕНИТЕ В ТАЗИ 
ПРОФЕСИЯ?

– Защо да не им върви? 
На Миляна Велева например 
какво є е? Ако жените в 
тази професия знаят какво 
могат да правят, на тях ще 
им върви много. Но не може 
да направиш от една жена 
футболен коментатор. Аме-
риканците са го измислили. 
Крис Евърт, Мартина На-
вратилова или други големи 
тенис звезди да коментират 
женски тенис. Големите ба-
скетболни звезди жени ко-
ментират женски баскетбол. 
Мъжете – мъжки. Това не е 
сексизъм, не е някакво из-
куствено разделение на мъж-
ка и женска работа, просто 
е доказано, че така публи-
ката те приема. От глав-
ния продуцент на спорта 
на НТВ+ Дмитрий Чуков-
ски, правнук на Корней Чу-
ковски и мой приятел, знам, 
че руснаците правят също-
то. Взимат бивши активни 

спортисти и ги правят ко-
ментатори. Лошото е, че
благодарение на цялата сис-
тема в България много от
спортистите не са вербал-
ни типове и при нас труд-
но може да се случи тако-
ва нещо. За да бъдеш добър
анализатор, трябва да си
бил добър спортист. Това
е задължително. Добър при-
мер е завършилото европей-
ско първенство по футбол и
присъствието на Илия Гру-
ев в студиото на „Диема“.
Ако „Диема“ победи с нещо
БНТ, то беше със студиата
и с анализите и най-вече с
Илия Груев, който е изклю-
чителен пич и аз се гордея,
че е гостувал и в нашето
предаване.

– НЯКОИ БИХА КАЗАЛИ: 
„КАК СПОРТИСТИТЕ ДА 
СТАНАТ КОМЕНТАТОРИ, 
КАТО СА ТЪПАНАРИ?!“…

– Това клише, че спорти-
стите са тъпанари, дължим
на системата на спортните
училища, които произвежда-
ха абсолютни инвалиди. С
всичко друго съм съгласен
от системата на соцспорта

с изключение на спортните
училища. Защото създадоха
тези хора, които после оти-
доха на улицата с бухалки-
те. Доброто образование и
спортът трябва да вървят
ръка за ръка, както това
става в САЩ. Там идолите
на всеки голям университет
не са отличниците по кван-
това механика, а са баскет-
болните им звезди или тези
по американски футбол, но
те имат задължение да го-
нят успех в университета,
за да стоят в отбора.

– АМИ, НЯМАМ ДРУГИ 
ВЪПРОСИ... МНОГО ТИ 
БЛАГОДАРЯ!

– Питай ме някое друго въ-
просче.

– КОЙ ТИ Е БИЛ НАЙ-ГО-
ЛЕМИЯТ КЕФ? СРЕЩА-
ТА С КОЙ СПОРТИСТ ИЛИ 
ПРИСЪСТВИЕТО НА КОЕ 
СЪСТЕЗАНИЕ?

– Когато за първи път гле-
дах Майкъл Джордан. Няма
такъв човек, той е извън
времето този човек. Нико-
га досега никой друг атлет
в какъвто и да било спорт
не е успявал да съчетае не-
вероятни спортни качест-
ва с изключителен имидж.
Имам много приятели, кои-
то ходят и се снимат със
спортисти. Никога не съм
го харесвал това, защото,
като се снимам с Майкъл 
Джордан, аз няма да стана
Майкъл Джордан. Един-един-
ствен път ми се е случва-
ло да се снимам с някого. В
Сидни на олимпиадата, кога-
то Стивън Редгрейв стана
за пети пореден път олим-
пийски шампион по греба-
не. Свръхчовек. Тогава Сама-

ранч отиде и погреба жена
си, която беше починала в
Барселона, и се върна, за да
награди Редгрейв и Матю
Пинсънт, неговият парт-
ньор. Изчаках Редгрейв и му
казах: „Аз сигурно съм най-
големият ти фен в Бълга-
рия, може ли да се снима-
ме?“ Той вика: „Разибра се.“
Брат ми е гребец и аз, като
се прибрах, снимката я уве-
личих максимално и я пода-
рих на брат ми, който ми
каза: „Ти си пълен нещаст-
ник. Защо ми я подаряваш
тази снимка, аз ще я изрежа
и теб ще те махна. Исках
автограф да ми вземеш.“ Та
ей такива хора обичам, ко-
ито са минали през някакви
премеждия и са успели да се
докажат. Защото, преди да
вземе петата си титла, за
Редгрейв вече се знаеше, че
е болен от диабет.

– КАК РАЗБИРАШ ДАЛИ 
ТЕ ХАРЕСВАТ?

– Честно казано, не ме ин-
тересува много напосле-
дък. По едно време много
се впрягах. Гледам да не се
предвземам, да бъда, какъв-
то съм си, да бъда искрен
със зрителите си. Поняко-
га разбирам, че добре съм
се справил, когато ми се
обади някой началник и ми
се скара. Преди няколко го-
дини на шега предложих да
закачим в гримьорната те-
кста на Dust in The Wind,
тази любима песен на „Кан-
зас“. Там се казва: nothing 

last forever, but the earth and 

sky (нищо не остава зави-
наги освен земята и небе-
то). Отиваш, гримират те,
запомняш си го това и си
казваш: „Ми, пич, ти как-
во си направил, ти си прос-
то работник.“ Нашата за-
дача не е да сме кой знае
какви звезди, а да си вър-
шим работата. Ние сме ме-
диатори, не великани. Може
да сме много умни и мно-
го готини пичове, но това
е друг въпрос, не трябва да
объркваме нещата. 

Разговора води
Мирослава ИВАНОВА

В студиото на „Спортна треска“
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ТестТестТест

В
ъв всяка човешка ха-
рактеристика има
нюанси. Четете
внимателно въпро-

сите и избирайте отго-
ворите, които най-много
отговарят на вътрешни-
те ви нагласи и на дейст-
вителното ви поведение.
Този тест може да про-
вери позитивността как-
то на жените, така и на
мъжете.

1. Имали сте ужасен 
работен ден, пълнен 

с неприятности. 
На тръгване от работа...
А. Опитвате се да не мислите за 
това, като нарочно отвличате вни-
манието си с нещо друго.
Б. Мислите си, че нещата никога 
няма да се оправят. 
В. Излизате с усмивка, защото знае-
те прекрасно, че всичко лошо е вре-
менно и отминава.
Г. Сърдите се на целия свят, но
знаете, че скоро ще ви мине.

2. В офиса ви пристига нов
колега, който е непоправим 

оптимист. Какво е 
отношението ви към него?

А. Харесвате го и мненията ви по 
много въпроси съвпадат.
Б. Едва издържате присъствието му.

В. Харесва ви, че той никога не се
отчайва и че намира по нещо хубаво 
във всичко.
Г. Когато всички са притесне-
ни, той е спокоен и това малко ви
дразни.

3. Докато чакате автобуса, 
забелязвате, че един/една 

от мъжете/жените на 
спирката ви оглежда. 
Какво ще направите?

А. Обръщате гръб, очевидно раздраз-
нени.

Б. Приятно ви е. Убедени сте,
че ви харесва. И това наис-
тина ви харесва.
В. Не му/є обръщате вни-
мание. Все едно ви е.
Г. Чудите се дали ви ха-
ресва, или просто у вас 
има нещо нередно (разма-
зан грим или скъсан пан-
талон), което ви прави 
смешни в очите му/є.

4. Сами сте в град, 
в който стъпвате 

за първи път, а 
трябва да откриете 

определен адрес. 
Как постъпвате?

А. Взимате такси и се доверя-
вате на таксиметровия шофьор да 
открие адреса.
Б. Не спирате да питате минува-
чите, докато не стигнете до мяс-

тото.
В. Обзема ви паника, че няма да го 
намерите.
Г. Сигурни сте, че ще се справите, 
макар и да не знаете как. 

5. Току-що сте се скарали 
с интимния си партньор 

и си мислите:
А. Сигурно никога няма да се сдо-
брим.
Б. Прекалено гладките отношения са са 
скучни.

Позитивни 
ли сте?
Негативизмът спъва дори хора с възможности, пречи им да се изявят и да бъдат пълноценни. 
Ограничава ги и ги потиска. Позитивните хора са по-щастливи, по-справящи се, по-общителни. 
Позитивността усилва вярата в собствените възможности.
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В. Още утре ще ни мине и на два-
мата и всичко пак ще е наред.ма
Г. Рано или късно нещата ще се оп-
равят.

6. Какво си казвате, 
когато застанете 
пред огледалото?

А. Невероятна/невероятен съм.
Б. От утре започвам диета.
В. Сигурно никой не ме харесва. Из-
глеждам ужасно.
Г. Харесвам се, каквато/какъвто съм.

7. Гаджето ви къса с вас, 
без въобще да го очаквате. 
Как бихте се почувствали?

А. Не се разстройвате, защото сте 
сигурни, че ще си намерите ново га-
дже.
Б. Отчаяни сте и търсите причини-
те само в себе си.
В. Осъзнавате, че той/тя губи по-
вече от вас, и все пак ви е непри-
ятно.
Г. Щастливи сте, че можете да 
флиртувате, с когото си поискате, 
без някой да ви ревнува.

8. Сънувате, че сте болна/
болен от СПИН, и за да се 
успокоите, отивате да си 

направите тест. Какви 
чувства изпитвате?

А. Умирате от страх, докато изля-
зат резултатите.
Б. Спокойни сте, защото се пазите.
В. Сигурни сте, че всичко ще е на-
ред.
Г. Мислите се за болна/болен още 
преди да сте видели резултата.

9. Започвате нова работа, 
в колектив от абсолютно 
непознати. Как ви би ви се 
отразила тази промяна?

А. Чувствате се неловко.
Б. Страхувате се, че новите колеги
няма да ви одобрят и харесат.
В. Не се притеснявате да общувате 
с нови хора.
Г. Държите се приветливо и сте си-
гурни, че ще се сработите с новия
екип.

10. Преяли сте със сладкиши. 
Какво правите?

А. Решавате, че от утре ще тича-
те в парка.
Б. Смятате, че и да качите няколко
килограма, пак ще сте страхотни.
В. Страхувате се, че ще напълнеете 
и че вече никой няма да ви харесва.
Г. Плашите се от мисълта колко

дълга диета ви очаква.

11. Каните на среща колега, 
когото харесвате, 
но той ви отказва. 

Как бихте се изразили, 
ако го споделите 
с приятелките/
приятелите си?

А. Прави се на недостъпен/недостъп-
на, за да ме впечатли.
Б. Как се изложих! Такъв/такава 
мъж/жена никога не би излязъл/изля-
зла с мен! 
В. Май беше много уморен/уморена.
Утре пак ще го/я поканя.
Г. Ще си направя по-хубава прическа, 
ще облека по-секси и утре пак ще 
пробвам.

12. Постигате голям успех 
в работата си. 
Как действате?

А. Не го коментирате. Оставяте
фактите да говорят вместо вас.
Б. Такъв шум вдигате, че и глухият 
цар би разбрал.
В. Смятате, че това събитие не
би се повторило, и не смеете да се 
похвалите.
Г. Споделяте с всички в офиса.

13. Шефът иска да ви повиши, 
но новата длъжност е с 

много повече отговорности. 
Какво ще направите?

А. Приемате веднага отдавна чакано-
то повишение.
Б. Отказвате се, от страх да не се
провалите.
В. Вярвате, че ще се справите, и 
приемате.
Г. Колебаете се какво решение да
вземете.

14. Пращате есемес, за да 
участвате в игра с голяма 

награда. Обаждат ви се, 
че печелите. А вие...

А. Мислите си, че това е шега.
Б. Не можете да повярвате, че
това ви се случва.
В. Не се изненадвате. Късметът ви-
наги е на ваша страна.
Г. Радвате се на факта, че сте има-
ли шесто чувство, че ще изберат 
точно вас.

15. Приятелят/приятелката 
ви предлага да ви научи 
да карате кънки на лед...

А. Веднага приемате. Обичате адре-
налина и новите занимания.
Б. Приемате, но ви е притеснено.
В. Веднага отказвате от страх да

не си счупите нещо.
Г. Предлагате нещо друго, за да из-
бегнете да отговаряте на това
предложение.

16. Има пожар в сградата, 
в която работите. 

Как бихте се почувствали?
А. Уплашени сте, но запазвате само-
обладание.
Б. Смятате, че пожарната ще дойде 
всеки момент, и не се притеснявате.
В. Изпадате в паника.
Г. Едва прикривате страха си.

17. Колегите ви се шегуват 
с някакъв ваш недостатък. 

Вие...
А. Обиждате се.
Б. Също се смеете, все пак имате
чувство за хумор.
В. Демонстрирате самоирония, защо-
то смятате, че тя е черта на ин-
телигентните хора.
Г. Не се чувствате никак приятно.

18. Отивате на интервю 
за нова работа. В асансьо-

ра някой, без да иска, залива 
светлия ви костюм с кафе. 

Първата ви мисъл е:
А. Едно петно не може да засенчи 
блясъка ми.
Б. Кой ще ме вземе на сериозно в
този вид?! По-добре да се откажа.
В. Сигурно ще ми се смеят, но все 
пак ще пробвам.
Г. Голяма работа, на всекиго може 
да се случи същото.

19. Трябва да произнесете 
реч пред пълна зала. 

Какво е усещането ви?
А. Сигурни сте, че ще впечатлите 
всички.
Б. Притеснявате се да не се изло-
жите.
В. Страхувате се, че хората ще ви 
освиркат.
Г. Не се притеснявате, защото сте 
убедени, че имате дар-слово.

20. Вдигнали сте 
температура и не можете 

да излезете с приятели.
А. Чудите се какво ще правят без
вас. Та вие сте душата на компани-
ята!
Б. Мислите си дали ще усетят лип-
сата ви.
В. Смятате, че ще им е по-добре
без вас.
Г. Убедени сте, че отсъствието ви ви 
ще им е неприятно.
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РЕЗУЛТАТИ
ОТ 0 ДО 22 ТОЧКИ

ПО-СКОРО СТЕ НЕГАТИВИСТИ ПО-СКОРО СТЕ НЕГАТИВИСТИ 
Присъствието ви в тази група озна-
чава, че не притежавате качеството
позитивност. Трудностите ви при-
тесняват, дори ви плашат. Не вяр-
вате, че ще успеете да ги преодоле-
ете, не вярвате и в себе си. По-уве-

рените хора в обкръжението ви ви
дразнят. Нагласата ви към света и
към другите е по-скоро негативна. 
СЪВЕТ Опитайте се да се промени-
те. Постарайте се поне в рамките 
на една седмица да бъдете други. Ку-
пете си розови очила и розова блуза, 
обещайте си, че когато сте с тях, 
ще сте по-позитивни, по-усмихнати 
и по-уверени. Когато седмицата свър-
ши, си направете малка равносметка.
Ако сте наблюдателни и обективни, 
ще установите, че тази седмица е
била някак по-хубава от предишната. 
Продължете в този дух и след месец
с изненада ще установите, че живо-
тът е точно толкова розов, колкото
сами сте си го направили.

ОТ 23 ДО 45 ТОЧКИ

НА КРАЧКА ОТ ПОЗИТИВИЗМАНА КРАЧКА ОТ ПОЗИТИВИЗМА

Хората от тази група са два типа. 
Едните притежават качеството по-
зитивност, но не го демонстрират 
пред всички. Другите не го прите-
жават, но биха искали и се възхища-
ват на хората, които са позитив-
ни. И едните, и другите знаят, че
имат качества, и не смятат света 
за чак толкова лошо място. Убедени
са, че за всеки проблем има решение,
и само понякога се паникьосват пред 
трудните задачи. 
СЪВЕТ Не бъдете егоисти! Ако сте

позитивни, не се опитвайте да го
скриете от околните, споделете го
с тях. Това не е грях, а огромен
плюс за вас. Ако не се смятате за 
позитивен човек, а бихте искали да
сте такъв, започнете да действате
по въпроса. Когато човек знае как-
во иска, намира начините да го по-
стигне. Преди да кажете нещо, си
помислете „Какво би казал  по този 
повод най-големият оптимист?“. И 
след като си отговорите наум, го
изречете и на глас. Преди да напра-
вите нещо, пак си помислете „Как 
бих действал аз, ако бях по-позити-
вен човек?“. 

ОТ 46 ДО 60 ТОЧКИ 

ЩАСТЛИВЦИ!ЩАСТЛИВЦИ!
Вие притежавате качеството по-
зитивност. Съумявате да намерите
по нещо положително дори и в най-
тежките ситуации. Справяте се с 
проблемите в ежедневието си с ус-
мивка, никога не се отчайвате, ни-
кога не казвате „не мога“, „не знам“ 
или „няма да се справя“. Вярвате в
себе си и го показвате на всички. 
Хората, които попадат в тази гру-
па, обикновено са добронамерени, оба-
ятелни и слънчеви. Желана компания
са, защото повдигат настроението
на всички около себе си.  
СЪВЕТ Не се променяйте!Т

Всеки ограден от вас отговор е оценен с оп-

ределен брой точки. Съберете точките и 

прочетете своята характеристика според

получения резултат.

Въпрос  „А“ „Б“ „В“ „Г“
1.1 0 3 2

2.3 0 2 1

3.0 3 1 2

4.1 2 0 3

5.0 1 3 2

6.3 1 0 2

7.2 0 1 3

8.1 2 3 0

9.1 0 2 3

10.2 3 0 1

11.2 0 3 1

12.1 3 0 1

13.3 0 2 1

14.0 1 3 2

15.3 2 0 1

16.2 3 0 1

17.0 2 3 1

18.3 0 1 2

19.3 1 0 2

20.3 1 0 2

ес а със авиТеста състави Дарина ЦОНКОВАДарина ЦОНКОВА

Кристина Агилера: Inspire

Тя олицетворява сила, индивидуал-
ност и красота. Кристина е из-
ключително секси, но винаги еле-
гантна. Не следва тенденциите,
а ги създава, преобразявайки уни-
калния си външен вид с всеки ал-
бум, черпейки вдъхновение от но-
вите етапи в живота си. Гримът
є винаги е безупречен и обича да 
носи завидно платинено русата си
коса на къдрици в ретро или мо-
дерен стил. Кристина е изпълни-
телка, чийто имидж непрекъснато 
еволюира, и новият аромат въплъ-
щава нейния вдъхновяващ нов вид
– бурно, съвременно завръщане към
традиционната ера на поп арта.

ледният аромат на Кристина,
Inspire, е създаден, за да внесе час-
тица от нейната самоувереност и
сексапил в живота на всяка жена.
Аромат, който ще ви напомни да
не се сливате с тълпата и ще ви
вдъхнови да отстоявате това, в 
което вярвате, и да се борите
за мечтите си. Inspire е краси-
во бяло цвете, леко докосване, съ-
четано с цветни плодови нотки. 
Това е женствено сладък, но с ис-
кряща фрезия във връхните нотки,
която, макар и деликатна, е дос-
татъчно силна, за да изпълни ста-
ята така, както само Кристина 
Агилера може.

Taft Matt Look – фиксация 

с матов ефект
Това е първият стилизиращ про-
дукт, който ви позволява да съз-
дадете желаната прическа с ес-
тествен матов ефект и изключи-
телно силна фиксация. С него ко-
сата изглежда добре, без да лъщи. 
Матовият ефект е относител-
но нова, но актуална тенденция, 

която се наблюда-
ва при козметични
продукти с различ-
но предназначение.
В професионалното
стилизиране проду-
ктите за матов за-
вършек отдавна са 
широко разпростра-
нени. Сега те ста-
ват достъпни и за обикновените
потребители. В крак с модерните
тенденции, Taft Matt Look е първи-k

ят гел, който стилизира надежд-
но, без косата да изглежда мок-
ра или мазна благодарение на ми-
кроскопичните пигменти в състава 
си, които поглъщат светлината и 
намаляват нейното отразяване.

Open Day с „Маестро Соларис“
Брандът „Маестро Соларис“ отно-
во спази своята традиция да под-
крепя запомнящото се посрещане
на култовия в цял свят празник 
July Morning. За втора поредна го-
дина производителят на високока-
чествени месни продукти съвмест-

но със сърф училището на към-
пинг „Златна рибка“ край Созопол 
организира безплатен сърф тренинг 
за жени. Събитието, известно
като Open day for women, се прове-
де в красивия залив на къмпинга и 
предизвика небивал интерес сред
представителките на нежната по-
ловина на човечеството. Да опи-
тат тръпката на свободния порив
сред вълните, се записаха жени
от всякакви възрасти, сред които 
имаше и мениджъри от „БЕЛЛА 
България“. В края на учебния про-
цес дамите можеха да се похва-
лят с умения да се държат ста-
билно на дъската и с основни по-
знания за контрол на сърфа. Умо-
рени от тежкия ден, но довол-
ни от постигнатото, участнички-
те се включиха в плажния купон 
за посрещането на топлото юл-
ско слънце. Доброто настроение на 
всички присъстващи бе гарантира-
но от студените напитки и вкус-
ните деликатеси на „Маестро Со-
ларис“. 

р
Кристина Агилера:исти Inspire Посл
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З р д
си модерна – също! 

Това обаче не е нова амери-
канска диета за спазване, ами 
малка разходка в кръговрата 
на природата с помощта на 
биотехнологиите, които все 
повече ще придават аромат 
на битието ни.ии

Адамовото 
листо пак е 

на мода!
Тази тенденция изскочи не 

от модния канал, ами бук-
вално от... царевичака. По-
редната идея за опазване на 
екологичното равновесие на 
земята е на път да преобра-
зи света на конфекцията, а 
първи на нея заложиха, как-
то обикновено, ексцентрич-
ните дизайнери на дрехи.

Настъпи булката!
„Четири сватби и едно по-

гребение“ беше филмова кла-
сика през 90-те, но това, ко-
ето и известните с хумора 

си британци не можеха дори
да предположат тогава, бе,
че ще дойдат дни, в които
сватбите няма да минават
без... царевица. Благодарение
на иновациите италианците
от Gattinoni първи се осме-
лиха да променят драстично
дрескода на младоженката.
Независимо дали сватбата е
вечерна, тортата – караме-

лена, а младоженецът – не-
похватен, подробността, че
булчинската рокля е създаде-
на на практика от царевична
шума, може да затвори, рес-
пективно отвори, устите на
всички бивши на жениха.

Чорапът 
на раздора

Когато американците из-

пробват за първи път сво-
ята разработка, оплитат
от царевица не друго, ами...
чорап. Тестват го – едва ли
с носене редом с друг, от
„нормален“ материал, така
че дали се къса при палеца
на крака, не знаем.
Общият срок, в който

обаче се опитват да нало-
жат своята идея, се про-
точва с години. Помощ по-
лучават от все по-минорна-
та петролна борса. Когато
цените на ценната сурови-
на скачат с пъти, бързо се
разбира, че светът май вече
трябва да позабави темпо-
вете на развитие или пък
да се върне към някои не-
осъществени докрай идеи.

Нишката 
на успеха

Така се ражда тя, инге-
онишката, чието название
буквално означава „състав-
ки от земята“. Когато я
рекламират, производители-
те не пропускат да споме-
нат, че целта им е била да
запазят удобството и усе-
щането като за естестве-
ни материали – памук, въл-
на, коприна. В същото вре-
ме, подчертават те, в ин-
геонишката се съдържа и
всичко онова, заради което
през последните десетиле-
тия се предпочиташе син-
тетиката при изработване-
то на дрехи.

Гардероб в колба
Иначе самият процес на

създаване на царевичния
плат е висша еквилибри-
стика в химията. Царевица-
та се разгражда до естест-
вени растителни захари, от
които се произвежа специ-
фичен полимер. Намесват се
процеси като ферментация
и дестилация, та смолатаата
да се превърне в нишка, а, а

ЛюбопитноЛюбопитноЛюбопитно
След като се установи, че в ингеонишка-

та има, така да се каже, не просто царе-

вица, ами и много хляб, идва и първата въл-

на от нейното разпространение. От царе-

вица вече се произвеждат нови тъкани и

дори се плетат въжета.

а да имаш купа пу-
канки, ти трябва 
кочан царевица. За да 

Тънка червена 
нишка

Въпрос на технология
 Царевицата е също толкова полезна и когато е вложена в найлоновите

торбички. Така и те стават лесни за сдъвкване от природата.

 Друга материя от ново поколение е дегрален – той също се използва за

производство на пликове и торбички, които обаче не се рециклират, ами

просто... изчезват под влияние на атмосферните условия.

 Гръб на петрола обръща и Испания, при това с поредица от законодател-

ни актове. Според един от тях 80% от отоплението на сградите в Мадрид

трябва да се осъществява от възобновяеми източници. Така вместо с ра-

диатори дори в домовете на европейските шампиони по футбол ще се гре-

ят на... слънце. Модерните енергосъбиращи системи ще го ловят и в най-

мразовитите дни и ще го доставят лично до теб...

 Всичко ново е добре забравено старо, казваме и ние в „Бела“, напомняй-

ки един не толкова популярен факт: когато преди повече от сто години Ди-

зел представял на световното изложение в Париж прословутия си двигател, 

горивото, което използвал, било произведено на база фъстъчено масло. Пе-

тролната революция тогава, така да се каже, не била избухнала, а от мето-

дите на дядо си Ото в автомобилните заводи могат да се поучат и днес.

Бела, брой 8 (126), 200870



именно ингеонишка.и

Аплодисментите 
на еколозите

Те трябва да прозвучат 
тук някъде, защото, ако 
вече си на път да си зада-
деш логичния въпрос, кому 
е потрябвало всичко това, 
точно те ще ти отгово-
рят най-изчерпателно. За 
пример могат да си послу-
жат с твоите найлонови 
чорапогащи. Те са толкова 
полиетиленови, колкото и 
торбичката, в която съби-
раш покупките от магазина, 
а после и отпадъците вкъ-
щи. Улици и паркове, осеяни 
с мазни и мръсни торбич-
ки, са обичайна неприятна 
гледка, а сега си представи 
и с найлонови чорапи, раз-
пръснати навсякъде по тях. 
Наистина двата продукта 
си приличат по това, че на 
практика замърсяват приро-
дата, след като станат не-
потребни, а те не могат 
да се разградят по естест-
вен път, дори за живота на 
няколко поколения костенур-
ки. А то същото важи и за 
цялата изкуствена част от 
гардероба ти...

Научно-расти-
телна революция
Предотвратяването на та-

кива проблеми занимава нау-
ката вече двадесетина го-
дини – оттогава активно 
се развиват биотехнологии-
те. Текстилната индустрия 
явно е сред най-печеливши-
те от това. Плюсовете са, 
че благодарение на иноваци-
ите може да се спре с пов-
семестното замърсяване на 
околната среда и да се зао-
биколи проблемът с петро-
ла. Пък и царевицата рас-
те всяка година, което си 
е още едно успокоение, че 
няма да тръгнем голи и боси 
или, не дай си боже, с блуз-
ката от миналата година.

На практика
След като се установя-

ва, че в ингеонишката има,
така да се каже, не прос-
то царевица, ами и много
хляб, идва и първата вълна
от нейното разпростране-
ние. За няколко години, след
като преминава бебешкият
си период в чорап, тя за-
почва да служи за производ-
ство на нови тъкани, дре-
хи, домашен текстил, дори
облицовки, пък и за индус-
триални нужди. Само по ца-
ревица тичат лекоатлети,
пак от царевица могат да
се изплитат дори въжета.
На етикетите на ингео-

продуктите с големи букви
пише предимствата: факт е,
че съхнат по-лесно след пра-
не и почти не задържат ми-
ризми дори около вас да се е
събрал олимпийският отбор
по тютюнопушене. Освен
това притежава специфична
лъскавина, а заради естест-
вения материал, от който
е изработена, се избелва по-
трудно – тоест ингеодреха-
та е с ярки цветове, като
от реклама за прах за пра-
не. Фронтът є на употре-
ба се разширява и с други
артикули, например интимни
кърпички за хигиена или пък
мокети и килими. А все още
говорим за нещо ново, нещо
сега открито.

Меката 
на царевицата
Още преди италианците 

от Gattinoni да решат да i

демонстрират връзките си
с природата, обличайки же-
ната звяр в царевична рок-

ля, в Ню Йорк изгряващото
слънце донесе визията на об-
леклото от ново поколение.
Японският дизайнер Она
Масако нае склад – сигур-
но поради липсата на плевни
в Голямата ябълка, в който
показа как ще бъде промене-
на текстилната индустрия.
Ингеооблеклата му спечелиха
достатъчно количество ап-
лодисменти, а с това и сла-
ва, защото в наши дни по-
вече от сто водещи марки
и производители вече рабо-

тят по един или друг начин
с царевична нишка.

Светло бъдеще
И покрай забавната факто-

логия, че в ставащите все
по-хладни есенни нощи може-
те да се завиете не с оле-
котена завивка, ами с цяло
царевично поле, при това
американско, да не забравя-
ме главното достойнство на
ингеото. Когато една вещ
вече не ви е потребна, тя
отива в казана. Ингеонишка-
та обаче ни носи отговор-
ност да се погрижим за сво-
ите отпадъци. Подложена на
компостиране, и най-модерна-
та ингеорокля ще се превър-
не отново в ценна съставка
за почвата. Тогава кръговра-
тът в природата ще е за-
вършен, а с новата рекол-
та напролет може би ще се
роди и нашият нов тоалет.

Красимир ПРОДАНОВ,

главен редактор
на списание „Усури“

Когато преди пове-

че от сто години Р.

Дизел представял на 

световното изложе-

ние в Париж просло-

вутия си двигател, 

горивото, което из-

ползвал, било произ-

ведено на база фъ-

стъчено масло.
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С
поред Европейския инсти-
тут за социални проучва-
ния тази тенденция засяга
5% от двойките на Ста-

рия континент и ще става все по-
често явление в бъдеще. Новото раз-
пределение на финансовите роли оба-
че не е толкова лесно за асимилиране
както от жените, така и от мъже-

те. В 34% от случаите жените нами-
рат, че тази ситуация е по-притесни-
телна за мъжете им. Що се отнася 
до мъжете, 1 на всеки 10 смята, че 
тази тенденция е благоприятна (раз-
бирайте изгодна) за мъжкия пол. Само 
16% от Адамовците приемат финан-
совата си слабост за притеснителна 
и унизителна.

УРАВНЕНИЕТО 
ПАРИ=ВЛАСТ=ПЕНИС 
дълго време движеше света. И май
продължава да го движи, въпреки че
жените взеха да стават по-платежо-
способни и респективно по-властни и
сексуални. „Мъжете градяха своята
самоличност на базата на парите, ко-
ито печелеха. А повечето жени с удо-
волствие приемаха предложението да
не работят и да си стоят вкъщи“ – 
обяснява френският социолог Жанин
Мосюз-Лаво, автор на книгата „Па-
рите и ние“. Но да не забравяме, че
жените все пак сравнително отско-
ро могат да имат собствена сметка
в банката. И парите в представите
на повечето хора продължават да са
символ на мъжественост. Което пра-
ви положението на финансово „онеп-
равданите“ мъже още по-унизително. 
Колкото до жените, дори и да пече-

лят повече, те продължават да блену-
ват за финансово спокойствие на гър-
ба на солиден и обезпечен партньор
(жени, какво да ги правиш!). Пак спо-
ред Европейския институт за социал-
ни проучвания за 58% от европейките
„мъжките“ пари са символ на спокой-
ствие и сигурност (този процент е
65 при дамите на възраст между 30 и
49 години!). Излиза, че жените поощ-
ряват стремежа на противоположния
пол към социална успешност и мате-
риално благополучие. Но без да прием-
ат „минусите“ на този процес – дъл-
гото отсъствие на мъжа от вкъщи
(щом е успешен, той прекарва пове-
че време на работа) и сексуалното му
безразличие (вечер всеки преработил 
се мъж има сили колкото да хапне
и след това да заспи). Тези „минуси“
жените няма как да харесат. В име-
то на добрия и редовен секс и най-па-
триархално настроените Еви биха се
съгласили да работят като луди и да
печелят повече. Макар че, каквото и
да си говорим

ПАРИТЕ СТАВАТ 
ВСЕ ПО-ВАЖНИ ОТ СЕКСА

И да се говори за тях днес е табу,
по-строго от табуто да се говори за
секс. Хората не доверяват току-така
финансовото си състояние. Особеноено
пък жените. Не разполагаме със ста-та-

Да поговоримДа поговоримДа поговорим

КОГАТО ТЯ
ПЕЧЕЛИ ПОВЕЧЕ

ОТ ТОЙ
АНИ И СТЕФАН КУПУВАТ КОЛА. ПРОДАВАЧЪТ ДАВА ФАКТУРАТА НА СТЕФАН, КАКТО

СИ МУ Е РЕДЪТ, НО АНИ Я ИЗМЪКВА ОТ РЪЦЕТЕ НА МЪЖА СИ, ПОГЛЕЖДА СУМАТА И 
ВАДИ КРЕДИТНАТА СИ КАРТА. АНИ СМЯТА, ЧЕ ЩОМ ПЕЧЕЛИ ДВА ПЪТИ ПОВЕЧЕ ОТ 
МЪЖА СИ, Е СПРАВЕДЛИВО ДА ПЛАЩА ТЯ. ИЛИ ПОНЕ ПО-ГОЛЕМИТЕ СМЕТКИ.
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тистически данни колко точно дамити
в България печелят повече от мъже-в
те си. Но предполагаме, че въпреки
стабилния патриархален модел, кой-
то все още е „на мода“ у нас и кой-
то се явява пречка за разразяване-
то на торнадото „по-платежоспособ-
ни жени“, сигурно познавате поне две
българки, които печелят повече от
мъжете си. По-важно е обаче не кол-
ко точно са тези жени, а какво ми-
слят те и техните половинки за си-
туацията „в нашето семейство жена
ми плаща сметките“.
Да се върнем на Ани, която с лека

ръка плати автомобила на Ани и
Стефан. За нея очевидно това не е
проблем: „Аз плащам всичко и държа
сметка за по-големите разходи за мо-
мента. Но в бъдеще нищо не се знае
– възможно е Стефан да започне да
печели повече от мен в един момент.
Ако аз печелех по-малко от него сега,
той щеше да ме издържа и това пак
щеше да ми се струва нормално!“ Кой
твърдеше, че равенството между по-
ловете било утопия?!

ТЯ ПЕЧЕЛИ, 
ТОЙ СЕ ГРИЖИ ЗА ДЕЦАТА

Юлия е на 38 години и работи като
консултант „Човешки ресурси“ в офи-
са на една голяма и известна чуждес-
транна компания. Месечният є доход
е три пъти по-голям от този на съ-
пруга є, който е на управленска по-
зиция в друга подобна фирма. Миха-
ил, така се казва съпругът є, е също
на 38 години. 

НЕЙНОТО МНЕНИЕ „Няма значениеЕ
кой печели повече. Важен е общият
приход на семейството да е голям.
Не пресмятаме кой какво плаща. Па-
рите основно ни служат да покрива-
ме семейни нужди – разход за детегле-
дачка, режийните, данъците... И всеки
от нас има собствена сметка в бан-
ката. Но дори когато плащам от сво-
ите пари, имам нужда да получа него-
вото съгласие за разхода, който пра-
вя. Двамата сме отличен екип. Дори
и вкъщи – той води децата на ле-
кар, той приготвя храната, той мие
прозорците. Понякога се питам дали
Мишо не прави повече неща от мен в
домакинството.“

НЕГОВОТО МНЕНИЕ Михаил се 
включва със завидно чувство за ху-
мор: „Веднъж моят тъст, който ми 
помагаше да си попълня данъчната де-
кларация, ме попита за годишния ми 
доход. Казах му една цифра, а той: 
„Не те питам за месечната ти за-
плата, а за доходите ти за година-
та.“ – „Но това са годишните ми до-
ходи“ – отговорих му аз съвсем спо-
койно. Смяхме се много. Но не ниска-
та ми заплата ми създава проблеми, 
а по-скоро фактът, че компетенции-
те ми не са оценени по достойнство. 
Доста дълго си повтарях, че трябва 
да се преквалифицирам, за да печеля 
повече. Но явно си обичам работата 
и не съм достатъчно амбициозен. По-
щастлив се чувствам, когато работя 
по-малко и имам време да се занима-
вам с децата. От това стандартът 
ни на живот не страда – нали Юлия 
печели достатъчно. А на работода-
телите съм заявил, че ако някой от 
нас двамата трябва да жертва ра-
ботата си заради болно дете напри-
мер, то този някой ще съм аз. Защо-
то съпругата ми печели два пъти по-
вече от мен.“

ТЯ ПРАВИ ПАРИ, 
ТОЙ Е... ПИСАТЕЛ

Силвия е на 40 години, с 3 деца. 
Собственик е на заведение и „пра-
ви“ месечен доход от около 6000 лева 
(поне за толкова си призна). От 11 
години е омъжена за Ангел, 41-годи-
шен, писател, с нищожен месечен до-
ход (творците не са платени в Бъл-
гария).

НЕЙНОТО МНЕНИЕ „Всеки от нас Е
има лична банкова сметка. Парите за 
всекидневни разходи са общи, но хра-
ната купувам основно аз. Хората ме 
определят като мъжа в двойката, но 
мисля, че смятат така не защото пе-
челя повече (пред никого не бия бара-
бана колко точно печеля все пак!), а 
защото съм по-решителна. Преди ме-
сец сама взех решение да купя нова 
кола за семейството. Ангел не знае-
ше дори за намерението ми. За щас-
тие той не е материалист и не ре-
агира бурно, когато докарах колата 
пред къщата ни. Пред приятелите се 
шегуваме, че редовно го каня да вече-

ряме навън, сякаш той е дамата. Те
се смеят, но незлобливо.
Ако трябва да бъда честна обаче, аз

страдам, играейки ролята на мъж, за-
щото като всяка жена изпитвам нуж-
да понякога някой да ме обслужи, да
се погрижи за мен. Мечтая някой ден
да чуя от Ангел: „Наех детегледач-
ка за тази вечер, каня те на вечеря.“
Съгласна съм само да го чуя, а после
аз да платя сметката.
Но за Ангел фактът, че не печели

достатъчно, е станал претекст да не
поема инициативи. Тежи ми не толко-
ва че изкарва малко пари, а че не мога
да се облегна на него. Освен за пари-
те вкъщи се грижа и за децата, и за
пазаруването...
Всъщност ако сексуалният ни жи-

вот беше безоблачен, щях да нося
по-леко всички тези тежести. Но аз
вече не го желая. Сексуално, де... А
и той не ме докосва... Омъжих се
за него, защото беше различен – не
ми досаждаше с разговори за коли и
футбол, а по цели нощи си говорех-
ме за литература. Привлече ме него-
вата свръхчувствителност, която не
мога да понасям сега. Както не мога
да понасям и съмненията му, депреси-
ите му. Не ме впечатляват и усили-
ята му да печели повече напоследък.
Дори и да носи повече пари вкъщи,
знам, че няма да се промени, което е
по-страшното.“

НЕГОВОТО МНЕНИЕ „Това положе-Е
ние ме убива. Не мога да правя пода-
ръци на децата си, да избирам мяс-
тото за семейната ни почивка и да
задоволявам изискванията на жена ми
за ресторанти, уикенди, пътувания...
Каквото и да правим, не съм аз ини-ни-
циаторът. Често се чувствам вино-но-

ПАРИТЕ САМИ ПО СЕБЕ СИ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ
ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА УВАЖЕНИЕ ИЛИ ПРЕЗРЕНИЕ

КЪМ ПРИТЕЖАТЕЛЯ ИМ.

Бела, брой 8 (126), 2008 73



вен, задължен, зависим. Задушаващовен
е... Не се чувствам притиснат оте
Силвия, но когато се скараме, тя ми
показва, че и е писнало „да пее основ-
ната партия вкъщи“.

ТЯ ПОЛУЧАВА ПОВЕЧЕ, 
НО ВКЪЩИ КОМАНДВА ТОЙ

,

Мария е на 37 години. Работи като

адвокат със среден месечен доход 7000 
лева. Има две деца. От 6 години е 
омъжена за Илиян, 42-годишен строи-
телен инженер със среден месечен до-
ход на половината на нейния (макар че 
го подозираме, че преувеличи).

НЕЙНОТО МНЕНИЕ „Това положе-Е
ние никога не ми е пречело. Даже не-
типичността на тази ситуация ми 
харесва! Ако някой от нас е „на чер-
вено“, другият веднага му прехвърля 
малко пари от своята банкова смет-
ка. Във всекидневието Илиян плаща 
режийните, а аз правя големите хар-
чове. Финансирах 70% от покупката 
на апартамента, Илиян обаче заплати 
ремонта, макар че сме съсобственици 
с равни дялове в жилището. Широта-
та на мисленето съм го наследила от 
родителите си. Баща ми печелеше по-
вече от майка ми, но тя управляваше 
семейните пари. Като бях дете, чувах 
баща ми често да се шегува: „Май-
ка ти ми даде малко пари да напаза-
рувам.“ Аз никога не съм искала от 
Илиян да се прави на мъж, като пе-
чели космически суми. Все ми е едно 
кой ще плати сметката в ресторан-
та. Ние сме екип. Той пазарува, зани-

мава се с децата, когато детегледач-
ката си тръгне, плаща сметките за
парно и ток... Нямаше да се чувствам
толкова уверена, компетентна и съ-
ответно търсена в работата си, ако
той не ми помагаше.
Напоследък сме в тежък период. От

три седмици той има много работа
и на мен ми се наложи да вляза в ро-
лята на жена домакиня. Малко нана-
горно ми се видя да управлявам три-
ма служители, да работя по няколко
дела едновременно, а освен това и да
шетам вкъщи. Това е невъзможно – и
психически, и физически. 
Между другото желанието му да

харчи ме изнервя. Днес си купи сигур-
но стотния чифт маратонки. Напра-
вих му забележка. А той се защити:
„Ако някой ден започна да печеля по-
вече от теб, не се сърди, ако ти на-
правя същата забележка.“ Да, разби-
рам, че и той има право да си дос-
тавя удоволствия, но ми се стру-
ва, че прекалява. Той сигурно смята
това положение за ужасно, защото аз
съм властна жена и това ми личи.
Смятам, че щом печеля повече, зна-
чи аз трябва да решавам. Например
той имаше спортна кола. Когато за-
бременях, накарах го да я продаде и
да купи друга, по-семейна. Той няма-
ше избор, защото аз я изплащах все-
ки месец. Но моите пари са и негови
пари и това, че получава по-малка за-
плата от мен, не ме тормози много.
Бих искала обаче един ден да не ра-
ботя чак толкова много... Тогава той
ще трябва да се нагърби с печелене-
то на парите вкъщи.“

НЕГОВОТО МНЕНИЕ „Това, че пече-
ля по-малко от жена си, никога не ми
е пречело. Създава ми проблем това,
че всеки път съм длъжен да се отчи-
там пред нея за някои свои разходи.
Иначе не се оплаквам, че тя взима по-
вече пари от мен. Това ми помогна да
сменя средата си с по-добра и да водя
по-комфортен живот. Пък и вярвам,
че Мария се гордее с моята професи-
онална реализация, нищо че не получа-
вам много пари. Защото аз съм добър
в професията си. И ме уважават.“

Eвелина ЯНОВСКА

В ИМЕТО НА ДОБРИЯ И РЕДОВЕН СЕКС И НАЙ-ПАТРИАРХАЛНО 
НАСТРОЕНИТЕ ЕВИ БИХА СЕ СЪГЛАСИЛИ ДА РАБОТЯТ 

КАТО ЛУДИ И ДА ПЕЧЕЛЯТ ПОВЕЧЕ. МАКАР ЧЕ ДНЕС ПАРИТЕ
СТАНАХА ПО-ВАЖНИ ОТ СЕКСА.

Отговорите на психолога

– Какво може да създаде напреже-
ние в двойката, когато заплатата
на съпругата е по-висока от тази 
на съпруга?

– Липсата на комуникация. Парт-
ньорите трябва да могат да раз-
говарят по този въпрос, да се из-
слушват взаимно и да знаят какво
е било отношението на родители-
те и на двамата към парите. За-
щото често в живота ние подра-
жаваме на финансовата политика 
на родителите си. Парите са най-
интимните тайни огледала, в ко-
ито се отразяват нашите жела-
ния, нашите предпочитания, наши-
те планове, нашите липси, лише-
нията ни. Добре е всеки да виж-
да какво се отразява в огледалото 
на партньора му. Що се отнася до 
парите.

– Как трябва да се държи жената в 
подобна ситуация?

– За начало е добре да не изтъква
постоянно разликата в заплатите 
на двамата. Особено на всеослуша-
ние. Така ще съхрани самооценката
и достойнството на партньора си. 
Напротив, добре би било да поощ-
рява качествата му на любовник, 
да стимулира старанието ми да се
грижи за домакинството. И най-
важното, да го остави да взима и 
той важни решения. Нищо че полу-
чава по-малко пари от нея.

– Как е правилно да се управляват
разходите на семейството в същия
случай?

– Най-добре е да има една обща
сметка, в която всеки да вна-
ся сума, пропорционална на негови-
те доходи и разходите, които пра-
ви. Тази сметка е препоръчител-
но да обслужва големите семейни
инвестиции (недвижимости, вакан-
ции и др.). Но е добре съпрузите 
да имат и две отделни сметки за 
лични разходи.
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Т
ридесет и два жълти зъба.
По-жълти от кората на ли-
мон. Това си е сериозен про-
блем. Направо се чудя как ли

живеят хората, които нямат холивуд-
ска усмивка? Трагедия! Стоп! Има ре-
шение. Новата паста за зъби 20 в 18,
разбира се. Тя не просто почиства зъ-
бите, тя направо пере, пере петна от
вино, кафе, домати... И ето, с нея мо-
жете вече спокойно да се усмихвате.
Зъбите ви са по-бели от всякога! До-
тук прекрасно. Само дето аз си ми-
слех, че усмивката е усмивка, а

ЗЪБЕНЕТО Е НЕЩО 
ПО-РАЗЛИЧНО 

А и не сме в Америка, където хо-
рата сякаш са на ревю, на което 24
часа в денонощието показват белите
си зъби и това, че те винаги се ус-
михват и просто всичко, ама, всичко
им е наред... Сега си спомних за ду-
мите на една моя приятелка, която
прекара един месец в САЩ. Те звучаха
приблизително така: „Красиво. Пре-
красно. Чувстваш се толкова малък,
но ти е толкова спокойно. Обаче тия
усмивки… Навсякъде са – в магазини-
те, в ресторантите, в такситата,

по улиците. Сякаш всички са били при 
един пластичен хирург, който е запе-
чатал усмивката на лицето за вечни 
времена. Фалшиво, та чак ти се пов-
дига!“ Ама, какво пък толкова, важно-
то е усмивки да има

ПОЗИТИВИЗЪМ ДА ЛЪХА 
ОТВСЯКЪДЕ 

Неизбежно е да не направя паралел 
с нашата действителност. Влизаш в 
магазин или в някой хипермаркет. Ни-
кой не те посреща. Ама, то за как-
во ти е, като не си в предучилищна 
възраст и сам можеш да се ориенти-
раш. Разглеждаш. И в някакъв момент 
решаваш да попиташ някой от про-
давач-консултантите за някоя стока. 
Чакаш усмивката? Оптимистка. Ис-
каш да дадеш 2000 лева за компютър? 
Не те е срам! Не разбираш от проце-
сори и видеокарти? Какъв мъж си ти 
тогава?! Имаш наглостта да поискаш 
да си купиш мишка? Ама това да не 
ти е зоомагазин, бе! Искаш от каси-
ерката фактура? Е, вече прекали!

АМА, ПЪК ПОНЕ 
НЕ СА ФАЛШИВИ ХОРАТА 

Нали не искаш фалшиви усмивки?! Е, 

на ти сега истински емоции! Обаче си
имаш нов компютър. Да си го полз-
ваш със здраве и дано не ти се нала-
га да си купуваш втори.
Я, да видим какво е положението в

кварталното кафене! Тръгваш натам
с молба към всички светии на работа
да е „готината сервитьорка“ (така я
наричаме аз и моите приятели). Дру-
гата не че е лош човек, но... Да ка-
жем просто, че си на тръни, дока-
то си изпиеш питието, защото имаш
чувството, че всеки момент ще дой-
де, ще ти го излее на главата, за
да си тръгваш вече. Кое време ста-
на?! Нищо че заведението работи до
22.00, тя иска в 21.00 да си тръгне
и нищо не е в състояние да я спре.
Иска да си гледа сериала жената, бе,
какво толкова?! И тя е човек, и тя
сериали гледа, и тя душа носи. Пий
на екс и дим да те няма, че лошо ти
се пише. И да не забравиш да оста-
виш бакшиш, защото ще те запом-
ни и следващия път ще имаш не 30,
а 15 минути да се ометеш. Има си
принципи жената. А принципите ви-
наги трябва да бъдат уважавани. Ти,
като си нямаш принципи, пий на кракрак
и бегай! Кой ти е виновен?!

ИЗПРАВИ УСМИВКАТА!
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Приближаваш кафенето, казваш сиПр
последната молитва и влизаш. О, да!по
Днес молитвите ти бяха чути.

ВИЖДАШ 
„ГОТИНАТА СЕРВИТЬОРКА“ 

и ти става едно леко на душата.
Тя ти се усмихва и вечерта ти до-
бива смисъл. Уютно е. Топло е. На-
слаждаваш се на питието си и потъ-
ваш в блаженство. Часовникът показ-
ва 22.00 ч., но никой не идва да ти
каже, че ако до 2 минути не си на-
пуснал, ще се превърнеш в тиква. Ос-
тавяш голям бакшиш с нескрито удо-
волствие и благодариш на късмета си,
че тази вечер успя да се насладиш на
питие, гарнирано със спокойствие и
няколко капки оптимизъм.
Изпи си питието, ама, ти се хапва

нещо. Дали да не се отбиеш в квар-
талната кръчма? Е, да, но днес вече
ти провървя веднъж, едва ли късме-
тът пак ще ти се усмихне. Сигур-
но ще е на работа онзи сервитьор,
дето все ти забравя поръчката. А по-
сле, изнервен от това, че си му пов-
торил няколко пъти какво точно си
поръчал преди около 40 минути, то-

ку-виж, те замерил с някое заблуде-
но кюфте. Е, поне кюфте ще хапнеш, 
ако не друго.
Винаги можем да си намерим причи-

на, за да бъдем нервни, злобни, тъж-
ни. 

„КОГНИТИВЕН ДИСОНАНС!“ 
– би казала една приятелка. Когнити-

вен или не, дисонанс или не, не знам…
Но е факт, че обществото ни е ня-
как посивяло, посивяло от грижи и
проблеми. Дали пък не можем да си
намерим причини, за да бъдем малко
по-усмихнати и позитивни? Дали пък
не можем поне понякога да отпуска-
ме душите си и да живеем като за
последно? 
Ето, лято е. Слънцето е спуснало

лъчите си, за да ни погали с топли-
ната си. Всичко е зелено. Паркът е
пълен с дечица. Лее се студена бира.
Кеф ти море, кеф ти планина. Абе,
хубава е нашата малка страна! Как-
во повече му трябва на човек? А, да.
Трябва му... Трябва му една истинска,
неподправена усмивка. Защото тук
ония, фалшивите, просто не вървят.
Жълти, бели, оранжеви, зелени зъби,
на кого му пука? Че и хората, които
нямат зъби, се усмихват… 
Не зъбите правят усмивката, а сър-

цето и душата. Без тях няма емоции
и чувства. А за усмивка без емоции
и чувства, моля, позвънете на плас-
тичен хирург. Май само той може да
ви помогне.

Роза ГЕОРГИЕВА
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З
авършила си поредната 
работна задача. Вло-
жила си в нея толко-
ва много време и уси-

лия, но не чувстваш никак-
во удовлетворение от ус-
пешно свършената работа.

ЧУВСТВОТО 
НА ТРЕВОЖНОСТ

те е стиснало в менгеме-
то си.

ПРИТЕСНЯВАТ ТЕ 
НЕЗДРАВОСЛОВНИ ВЪПРОСИ.
КАКВО СИ ПРОПУСНАЛА? КАКВО
НЕ СИ УСПЯЛА ДА НАПРАВИШ
ДОСТАТЪЧНО ДОБРЕ? КАКВО
В СЛУЧАЯ БИХА НАПРАВИЛИ
ТВОИТЕ КОЛЕГИ, ЗА КОЕТО ТИ 
НЕ СИ СЕ ДОСЕТИЛА?
Все по-задъхано анализираш 
детайлите. Онази натрап-
чива необходимост да го-
ниш съвършенството и да 
бъдеш съвършена те кара 
да се чувстваш неспокойна 
и несигурна.
Не са ти приятни

НИКАКВИ ЗАБЕЛЕЖКИ 
И ПРЕПОРЪКИ 

от страна на колегите. 
Няма да те изненадам, ако 
направя извода, че твоята 
вътрешна сигурност зави-
си от положителното чуж-
до мнение.

МИСЪЛТА, ЧЕ НЯКОЙ
ЩЕ ИЗРЕЧЕ НА ГЛАС КРИТИКИТЕ, 

КОИТО ТИ НЕПРЕКЪСНАТО 
СИ ОТПРАВЯШ НАУМ, ТЕ УЖАСЯВА.
Това „можеш и по-добре“ не
ти дава покой.
Като дете често го чува-

ше от мама и татко. Те 

ВДИГАХА ВСЕ 
ПО-ВИСОКО ЛЕТВАТА 

пред теб – можеше по-до-
бре да оправиш леглото си,
да изрецитираш стихотво-
рението, да напишеш чер-
тичките в тетрадката си.
После започна да го повта-
ря и тя – любимата ти
учителка.

КОЛКОТО И ДА СЕ СТАРАЕШЕ, 
ТИ ВСЕ ЧУВАШЕ: „МОЖЕШЕ
ПО-ДОБРЕ ДА НАПИШЕШ 
СЪЧИНЕНИЕТО, ПО-ДОБРЕ 
ДА ПОДРЕДИШ ВЯРНО 
РЕШЕНАТА ЗАДАЧА, ПО-ДОБРЕ
ДА ПОДБЕРЕШ ЦВЕТОВЕТЕ 
В РИСУНКАТА СИ...“
Започна да се объркваш.

Не ти се удаваше вече да
правиш 

РАЗЛИКАТА МЕЖДУ 
ДОБРЕ И ПО-ДОБРЕ 

Понякога ти идваше да се
провалиш, за да докажеш
на всички, че не можеш по-
добре. Тогава те обзема-
ше страхът, сковаващият
страх да не загубиш обич-
та на мама и татко, на
любимата учителка.

ТОЗИ СТРАХ ТЕ КАРАШЕ
ОЩЕ ПО-НАСТОЙЧИВО
ДА ЗАДЪЛБАВАШ В ДЕТАЙЛИТЕ,
ПО-НАСТЪРВЕНО ДА ИЗКУСУРЯВАШ

НЕЩАТА. ЗАПОЧНА 
ДА ГУБИШ ПРЕДСТАВА
ЗА ГЛАВНОТО, СЪЩЕСТВЕНОТО.
Страхът ти отне способ-
ността да оценяваш по-
стигнатото от теб, както
и удоволствието от това,
което вършеше. И ето че
вече възрастна, ти си же-
лязно убедена, че

ВИНАГИ НЕЩО 
НЕ ТИ ДОСТИГА 

И продължаваш да се
стремиш към съвършенство
в очакване другите да го
признаят и оценят. Затова
сега самата ти не спираш
да си повтаряш: „Можеш и
по-добре.“

НО КАК ДА СЕ ПОЛУЧИ
ПО-ДОБРЕ, СЛЕД КАТО
СПОНТАННОСТТА ТИ ОТДАВНА Е 

УМРЯЛА, А ДЕЙСТВИЯТА ТИ СА 
ПРЕКАЛЕНО ЗАТОРМОЗЕНИ?
Време е да спреш и да ре-

визираш миналото си, да се
освободиш от

ТОВАРА НА 
СВРЪХИЗИСКВАНИЯТА 

да очертаеш реалистични-
те граници на своите въз-
можности. 

ВПРЕГНИ ЕНЕРГИЯТА СИ 
В ТОВА, КОЕТО МОЖЕШ И
НАЙ-ВЕЧЕ ОБИЧАШ ДА ПРАВИШ.
И не забравяй да се награж-
даваш за всяка добре свър-
шена от теб работа. Само
така ще започнеш да се
доверяваш на самата себе
си, което пък ще ти поз-
воли да усещаш радостта
от живота, която си по-
забравила.

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.РайРайРайайРаййнннннанана наааааана анааааанаанннааааннааааанааааааннааанаанаананнаанаааанааа АнгАнгАнгАнгАнгггААА елоелелоелелоелоеллое вававвввавваавва

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

МОЖЕШ И ПО-ДОБРЕ!
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Т
екстовете му идват с дълъг
пас от Канзас към страници-
те на вестник „7 дни спорт“
и после се разиграват в ин-

тернет пространството между вся-
какви хора. Спортисти и пушачи,
тийнейджъри и родителите им. Преди
повече от година научих за Иво Ива-
нов и започнах да изваждам писаните
му истории от железния електронен
архив на вестника, където се трупат
всяка седмица вече почти пет години.
Направила съм стотици къси пасове
с неговите текстове към моите при-
ятели и те имат тези книги отда-
вана. По-скоро имат Folder „Ivo Ivanov

Kansas“. Отварям дума за книгата в“

две части на Иво Иванов „Отвъд иг-
рата (За спорта и още нещо...)“, за-
щото интернет все още не е вкарал 
тройка на книгопечатането. 
Иво Иванов живее отвъд Океана и

пише отвъд жанровете. Текстовете
му не са точно спортна журналисти-
ка, не са и публицистика, не знам как-
во са, но са нещото, което е нака-
рало десетки хора само около мен да
четат, да се разплакват, да се умъл-
чават, да се смеят, да мислят и да
искат още. Представянето на книга-
та също беше „отвъд“. Беше в зала

за пресконференции, а изискваше сце-
на. Протокола разпориха самият Иво 
Иванов, Камен Алипиев, Васко Кръп-
ката и Ваня Костова. Китарата, хар-
мониката и микрофонът помогнаха 
на думите и песента да играят ко-
лективно, атрактивно и много, мно-
го емоционално в приятелската среща 
по представянето на книгата. Крат-
ки репортажи за „мача“ може вече да 
сте гледали или чели. За по-разширен 
разказ и аз нямам възможност, но из-
бирам да ви зарадвам с пълен запис на 
думите на професор Светослав Ива-
нов, бащата на Иво Иванов. Ето ги: 
„Тук всички сме от миналия век. 

Нещо още по-страшно – от миналото 
хилядолетие. С изключение на един 
човек, един джентълмен. Емил. В края 
на XX в. беше направена една анке-
та сред всички учени в света. Целта 
є беше да посочи откритието, кое-
то е довело до най-големия възход на 
човечеството. За моя изненада това 
се оказа книгопечатането. Въпреки че 
съм професор, си викам: „Абе, книго-
печатането чак пък толкова да е ве-
лико!“ Но от ето този, малкия Емил, 
който е само на седем години, пре-
ди два дни разбрах защо. Той ме по-
пита знам ли защо октоподите, кои-

то имат потенциала да бъдат много
интелигентни, не са по-интелигентни
от човечеството. И после ми обясни.
Защото живеят само 7 години, ня-
мат време да натрупат опит и ня-
мат книгопечатане, за да го споделят
с другите. Затова книгопечатането
наистина е най-голямата работа и чо-
век трябва да чете.
Понеже съм професор и очаквате да

чуете от мен нещо умно, аз няма да
ви разочаровам. Искам да ви кажа ка-
къв е смисълът на човешкия живот.
Откак свят светува, учени и филосо-
фи търсят отговора на този въпрос.
На мен днес ми стана ясно. Когато
човек се роди, започва веднага да се
бори със земното привличане. Поставя
си цели. Да влезе в университета, да
вкара един гол на махленския отбор,
да стане професор. Ей, голяма рабо-
та! Всичко това е, както казва Иво,
прах във вятъра. Смисълът на човеш-
кия живот, приятели, е, когато се по-
явиш в някаква такава аудитория, да
те представят не с името ти, а да
кажат: „Това е бащата на... и името
на сина ти. Аз имам това щастие, по-
желавам го и на всички вас. Сигурен
съм, че и Иво ще го има, защото, ако
ви дам моите очи, ще видите, че по-
хубави от моите внуци няма.“
За това, кой колко е голям, можеш

да съдиш по отношението му към
малките неща. Колкото повече ги
прегръща, толкова е по-голям. Това го
знаят всички, които са прочели дори
само един от текстовете на Иво и
бяха дошли на представянето на кни-
гата му.
Професоре, ние днес открихме още

един смисъл. Бащата на Емил и Алина
за нас е Иво Иванов, Ивчо от Кан-
зас, или бате Иво. Бяхме дошли да
му стиснем ръката, а той ни прегръ-
щаше. Ние имахме това щастие и го
пожелаваме на всички нови негови чи-
татели.

Мирослава ИВАНОВА

БАЩИ И СИНОВЕ, 
И ОТВЪД

Иво Иванов 

заминава за Канзас 

през 1990 г., 

за да следва

магистратура

в тамошния 

университет.

Дълги години е 

кореспондент на

БНТ от САЩ, а

в момента има

постоянна колонка

и интернет блог

в Kansas City Star, 

ежедневник с 

260 000 тираж. В

България завършва

НСА в специалност

баскетбол. Женен 

е и има две деца. 

. . . и  м и л е я
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ТЕАТЪР ЛИ Е ЛЮБОВТА

Тя и ТойТя и Той

П
омните ли как едно време, ко-
гато момченцата вдигаха поли-
те на момиченцата, за да им се
видят гащите, крещяха „Снимка

без пари“, „Снимка без пари“, „Сним-
ка без пари“. Връщам ви към тази
детска закачка от миналото, защо-
то показването на любовта пред дру-
ги хора е нещо подобно. Снимка без
пари или интимно заголване на някак-
ва част от

БЕЛЬОТО НА ВРЪЗКАТА 
„Снимка без пари“ е рефрен, който

много от младите не само не пом-
нят, но и няма как да разберат. Ак-
туалната дамска мода, на която са
подвластни и малките момичета, дик-
тува част от бикините да се излага
на показ с помощта на най-дълбока-
та странична цепка, с която модата
се е изцепвала някога. Тазгодишните
тенденции отнеха на момчетата въз-
можността за игри, но все още не са
ни направили равнодушни към всичко,
което се вижда. Има още път да по-
рим, докато започнем да се усещаме
абсолютно като на нудистки плаж,
на който по право голотата не пра-
ви впечатление на никого. Влюбени-
те понякога демонстрират любовта
си пред публика, която се залива от
срам или пък се изнервя, че трябва да
наблюдава любовните сцени.
Все още готовността на едните да
показват любовта си невинаги съвпа-
да с готовността на другите да я
гледат.
Страниците на модните списания са

пълни с женски съвети за гримиране,
фризиране, обличане, а също и със 

СЪВЕТИ ЗА ОБИЧАНЕ 
Понеже тези съвети са винаги на-

куп, наистина е трудно да се опреде-

ли какво повече харесват жените – 
да се показват с грим, прическа и дъл-
бока цепка или да ги обичат. В тази 
бъркотия не се разбира разкъсват ли 
се влюбените между изреченията „Аз 
те обичам“, когато са двама, и „Аз 
обичам“, когато са пред хора. Искре-
но се надявам жените у нас да пра-
вят разлика между новата си рокля 
и мъжа, когото обичат, както и „Аз 
те обичам“ да им е по-важно. Стра-
ната ни е пълна с красиви и поддър-
жани жени, но не сме сигурни дали е 
пълна с обичащи и обичани жени, за-
щото любовта не се показва. Или се 

показва? Всъщност влюбените у нас
са разделени на такива, които се кри-
ят от суеверие, и такива, които се
показват от суета. Третите са тези,
чиято любов понякога случайно се из-
плъзва от двойката им и се подлага
на очите, ушите и енергийните по-
лета на околните. Те са тези, които
са разбрали, че

ЛЮБОВТА ПОДЛЕЖИ 
НА ВЪЗПИТАНИЕ

и всеки участник в някаква любов
може да придобие добри маниери ии
способност да мисли за другите. Осо-со-

Т Р ЛИ Е ЛЮБОВТА

ТойТя и ТойййТ ТойТойТя и ТойТя и Тойййййоои Тои ТоТТТя и ТойТя и ТойТя и ТойАз Аз (те)(те) обичам обичам
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бено за по-възрастните, които пом-бен
нят нравите от филма „Любимец 13“.ня
И ние сме го гледали този филм, но
не сме живели във време, когато, ако
се целуваш с някого в парка, подле-
жиш на глоба. Помните ли сцената
от въпросния филм, когато героят
на Апостол Карамитев и героинята
на Гинка Станчева трябваше да пла-
тят, задето се целуват? А после по-
лучиха право да продължат да се це-
луват и за рестото, защото пазачът
на парка нямаше да им върне. Стари-
те помнят и филмите, в които ге-
роят и героинята се целуваха и после
кадърът се затъмняваше, а в следва-
щия кадър тя беше бременна, а той
– щастлив бъдещ татко. Киното на
отминалите десетилетия никак не ни
помагаше да свикваме с любовни сце-
ни и затова мнозина се оказаха непод-
готвени, когато сцените започнаха да
се играят пред очите им на улицата.
Не казвам, че сега влюбените тряб-
ва да правят секс в градския транс-
порт или на други обществени мес-

та. Но показването на любовта за 
някои стана също толкова обичайно, 
както и показването на гърди, бикини 
и други от страна на жените. „Ами, 
като има какво, нека да показват!“ 
ОК, само че ако има критерии за ху-
бави гърди, крака и прочие, то какъв 
е критерият за това 

ЗА ПОКАЗВАНЕ ЛИ Е ЛЮБОВТА? 
Какво да ви кажа, любовта по-често 

е приятна за гледане. Понякога пък, 
когато сме є зрители, ни служи, за да 
си кажем: добре че не съм като тези. 
Но хората са различни, както и лю-
бовите им, както и показването им. 
В показването също има стил и също 
както и в модата, не можеш да раз-
читаш на един дизайнер, а сам тряб-
ва да изградиш стила си. Също както 
и стилът, културата на показването 
се изгражда не само с един партньор 
и не само пред една публика. Във все-
ки случай показването не трябва да е 
кич, да ти бърка в очите и да ти ги 
вади. Линията на показването на лю-

бовта трябва да бъде умерена.
На онези, които предпочитат да

крият чувствата си от чуждите по-
гледи – не защото не могат да се
отпуснат и да получат удоволствие
от любовните ласки, ако ги наблюда-
ват, а защото са суеверни и се стра-
хуват от уроки, – ще кажа: „Не бой-
те се!“ За вас също имам спомен от
детството. От малки знаем и онзи
трик 

ДА „СЕ ЗАКЛЮЧВАМЕ“ С ПРЪСТИ 
когато се засечем с откачалки и лоши
хора на улицата. Тези откачени лю-
бопитковци са обикновено възрастни
или не чак толкова възрастни, които
по своята менталност много прили-
чат на гадателите от кабелните те-
левизии или на мракобесниците, кои-
то им се обаждат. Наскоро дочух как
се самоназовават въпросните контак-
тьори – наричат се специалисти в об-
ластта на невидимия свят. В желани-
ето чуждото невидимо да стане ви-
димо действително има нещо мрако-
бесническо.
И едните, и другите са жадни да

гледат и да подслушват. Ако любо-
вта ви попадне под прицела на таки-
ва случайни общности, които често
се спотайват в градския транспорт
или в парковете, няма нужда да се за-
ключвате по стария детски начин с
преплетени среден пръст и показалец.
Преплетените ръце или устни са ка-
тинар, който и най-големият мракоб-
есник не може да разбие.

ЛЮБОВТА ВИ ВИ ПАЗИ 
За всеки случай обаче, усетите ли

наоколо подобна енергия, не ги дразне-
те много с любовта си, а се премес-
тете на друго място. Лесно е, както
се сменя тв канал. 
Преди да смените канала на този

текст, искам да ви покажа последни-
те изречения, които ми хрумнаха по
темата.

Това, което се вижда, не е това,
което е.
Любовта не се губи, когато се
споделя с околните. Само се ви-

доизменя малко. 
В крайна сметка никой не ви каз-
ва „Я, се целунете, че да прове-

рим дали се обичате“. Тоест никой не
е тръгнал да вдига полата на връз-
ката ви.

Мирослава ИВАНОВА

Обича ме, не ме обича! Показва го, не го показва!
„Боже, колко те обича!“ Това можете да чуете от някоя приятелка, 
според която бурните целувки и прегръдки пред публика демонстрират 
невероятна страст. Тя обаче не е съвсем права. Нещата са доста по-
прозаични.
Как се чувствате, когато любимият държи крака ви над коляното,
докато пиете бира в някоя кръчма? Или пък ако започне продължи-
телно и страстно да целува устните ви в парка пред бдителния по-
глед на поне три баби? Проявленията на чувства могат да ви спохо-
дят навсякъде. Трябва ли да ги контролираме, или да изчакаме усамо-
тението и тогава да им дадем възможност да избухнат? Ако сте от
онези жени, които го обичат, харесват всичко в него и единственото,
което ви притеснява, е фактът, че той е пристрастен към това да
показва чувствата си пред другите, прочетете следващите възможни 
отговори на въпроса „Защо той прави така?“. Пък дано отговорите 
ви помогнат да си отговорите на въпроса, защо това ви дразни.

Харесва му вниманието на околните. Възможно е той да е актьор
в душата си, който иска да привлече в любовния си мизансцен жад-

ните за зрелище хора.
Той е много горд с вас. Такава красавица му принадлежи и той из-
гаря от желание да се похвали с „трофея си“.
Той е пълен с желание и просто не е способен да сдържи страст-
та си до момента, в който ще останете сами.
Приятно му е, че се държи не така, както се държат всички ос-
танали, и смята, че по този начин вашата двойка печели оригинал-

ност.
Ако някое от горните твърдения подхожда на вашия любим, вероят-
но ще успеете да си обясните някои неща, но обърнете внимание, че
нито един от тези варианти не говори за неговата любов или пък за 
неговото равнодушие. Излизането от контурите не показва голяма или 
малка е любовта. Показва само, че има въпроси, има и отговори, кои-
то търсим. Най-хубавото, което показва, е, че има любов.
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Т
ой никога не сваля седалката на
тоалетната чиния, тя вечно из-
хвърля важните му документи,
мислейки ги за боклуци, той ни-

кога не може да купи онова, което тя
тя му е поръчала... Списъкът на тези
дреболии е безкраен. Но как може та-
кива идиотщина да изтръгва от нас
крясъци или да ни превръщат в мъл-
чаливи нацупени статуи?!
Раздразнението е нормален спътник

на съвместния живот. Понякога то
даже е знак, че в двойката всичко
е наред. В това се кълнат психоло-
зите, но само при едно условие – че
вие умеете някак си да се справяте с
него. Нормално ли е то да се появява
още в началото на връзката?  

БУРЯ ОТ РАЗДРАЗНИТЕЛНОСТ
В началото на любовта то поне се

чувства много слабо, защото всеки

от партньорите старателно го спо-
давя в себе си. Но когато любовно-
то съжителство навърти стаж, то-
гава те застават свят срещу свят в 
горещо противопоставяне. Още не са 
осъзнали необходимостта да се нагаж-
дат (няма нищо общо с лицемерието), 
да отстъпват от време на време от 
своите принципи.

ДВАМАТА СЕ ИЗПИТВАТ ЕДИН ДРУГ,
ЗА ДА УСТАНОВЯТ КАКВО ВСЕКИ Е СПОСОБЕН

ДА ПРЕГЛЪТНЕ У ДРУГИЯ И КАКВО НЕ.
РАЗДРАЗНЕНИЕТО Е ЗНАК, ЧЕ Е ЗАПОЧНАЛ 
ПРОЦЕСЪТ НА ОБЕДИНЕНИЕ.
Колкото повече отношенията се 

движат в посока на сливането, толко-
ва по-голям е рискът да бъдат връх-
летени от всеобщия гняв. И така, 
докато не се установят общи и за 
двамата ориентири. След това гне-
вът започва да се появява само в слу-

чай на сериозно несходство в харак-
терите. Във всички останали случаи
– много спорадично.

ПРЕДМЕТ НА ГНЕВА
Раздразнението често се поражда

от предметите и тяхното място в
дома, но засяга също и маниерите на
другия, както и неговото отношение
към... времето. Повечето от всеки-
дневните действия ние вършим ма-
шинално, несъзнателно. Те са резул-
тат от нашия минал опит. А всеки
си има свой такъв. Значи и свои спе-
цифични машинални действия. Що се
отнася до подредбата на предмети-
те вкъщи, няма двама души, които да
имат еднаква представа за ред. Всеки
действа по свой начин.

ТОЙ ГЛАДИ РИЗАТА СИ ВЪРХУ МАСА,
ЗАПОЧВАЙКИ ОТ РЪКАВИТЕ, А ТЯ ИЗПОЛЗВА 
ДЪСКАТА ЗА ГЛАДЕНЕ И ЗАПОЧВА ОТ ГЪРБА. 
И КАКВО СТАВА? ВЗАИМНО СЕ ДРАЗНЯТ. 
СЪВМЕСТНИЯТ ЖИВОТ Е ДВУБОЙ МЕЖДУ 
ДВЕ МИКРОКУЛТУРИ НА ПОВЕДЕНИЕ.
Двойката е призвана да създаде своя

обща култура на поведение и раздраз-
нението е неизбежно, когато другият
проявява своите особености.

ТОЙ СЕ ОТПУСКА 
ПРЕКАЛЕНО ВКЪЩИ

И разхвърля като за световно. Же-
ните се дразнят от това. Домът е
мястото за почивка както за него,
така и за нея все пак. 

ДА СЕ ВЪРНЕШ ВКЪЩИ СЛЕД НАПРЕГНАТ ДЕН, 
ОЗНАЧАВА ДА СЕ СКРИЕШ НАЙ-НАКРАЯ ОТ 
ЧУЖДИ ПОГЛЕДИ И ДА ПОЛУЧИШ ВЪЗМОЖНОСТ 
ДА СИ ПРАВИШ КАКВОТО ИСКАШ.
ТАКА ВЪЗПРИЕМАТ ДОМА МЪЖЕТЕ.
Женското раздразнение е насочено

не толкова към това разпускане, кол-
кото към факта, че то с времето
се задълбочава и превръща мъжа в...
тюфлек. Но мъжът смята това прос-
то за свобода. За зло или добро не
целият живот на двойката е съвмес-
тен. На всекиго му е нужно лично
време и лично пространство. Така че
дамите трябва сериозно да се замис-
лят, преди да вдигнат скандал по по-
вод разпускането и разхвърлянето.

НЕБРЕЖНОСТ И ЛЕНОСТ
Променят ли се с времето причи-

ните, които провокират у нас прис-
тъпите на раздразнение? Естествено:но:
дреболии, които в началото едва стете

В ДЪЛГИЯ, А НЯКОЙ ПЪТ И ПО-КРАТЪК ЖИВОТ НА ДВОЙКАТА 
ИДВА МОМЕНТ, КОГАТО ЕДИНИЯТ ОТ ПАРТНЬОРИТЕ С УДОВОЛСТВИЕ 

БИ УДУШИЛ ДРУГИЯ С ГОЛИ РЪЦЕ. ОБИКНОВЕНО ПОВОДЪТ 
, Д Д

ЗА ТАЗИ УБИЙСТВЕНА ЯРОСТ И НЕНАВИСТ Е НЯКАКВА ГЛУПОСТ.ЗА ТАЗИ УБИЙСТВЕНА ЯРОСТ И НЕНАВИСТ Е НЯКАКВА ГЛУПОСТ.
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забелязвали, започват да стават всезаб
по-очевидни. Този процес може да про-по-
дължи дълго – пет, десет, двадесет
години... След появата на децата ня-
кои дразнители изчезват, но се появя-
ват и започват да действат по-силно
нови. Родителите обаче са длъжни да
изкореняват лошите навици на децата
си като небрежност и леност отра-
но. Защото по-късно те могат да се
окажат проблеми и в семейния живот
на наследниците. Александър вече  30
години ходи с размъкнати панталони,
чиито джобове са пълни с какви ли
не глупости. Но изведнъж, на пенсион-
на възраст (когато хората остават
много повече време заедно), за него-
вата жена това става непоносимо – 
тя започва да вижда само тези ужас-
ни джобове (един непоносим навик!) и
нищо друго.

ОБРЕЧЕНИ ДА НЕ СЕ ПОНАСЯМЕ?!
От момента, когато „пътуването“

на двамата един срещу друг се заба-
ви или спре, пристъпите на раздразне-
ние стават все повече. И вече няма
съвместен живот, а поредица от съв-
местни пристъпи. Още повече че ня-
кои автоматизирани действия се бе-
тонират: Миро си гризе ноктите още
по-настървено, Вероника често закъс-
нява, но напоследък винаги.

ПО-ВАЖНА Е ОБАЧЕ НЕ ПРИЧИНАТА 
ЗА РАЗДРАЗНЕНИЕТО ИЛИ НЕГОВАТА 
ИНТЕНЗИВНОСТ, А НЕГОВАТА ЕВОЛЮЦИЯ
ВЪВ ВРЕМЕТО.
Ако на Александър, Миро и Вероника
им се повтори десет пъти, че тяхно-
то поведение нервира партньора им,

работата ще приключи с взрив. И 
техният съюз ще се окаже под запла-
ха. Необходимо е да се приложи (ма-
кар и не чак такова голямо) усилие – 
дори и то да не даде резултат. Но 
ние често не се и досещаме с какво 
точно дразним другия. 
А когато пък човек отлично знае 

с какво точно дразни партньора си, 
често го използва

ЗА ДА МАНИПУЛИРА ДРУГИЯ
Съпружеският живот протича под

знака на мирния стремеж към един-
ство.

НО КОГАТО НИТО ВЗРИВЪТ ОТ ЕМОЦИИ, 
НИТО ОПИТИТЕ ДА СЕ РАЗГОВАРЯ, НИТО 
ЕЗИКЪТ НА ЖЕСТОВЕТЕ, НИТО БЯГСТВОТО
В МЪЛЧАНИЕТО НЕ ПЪДЯТ РАЗДРАЗНЕНИЕТО, 
МОЖЕ ДА СЕ ПОЯВИ УДОВОЛСТВИЕТО
ОТ МАНИПУЛИРАНЕТО.
Да вземем за пример Ясен – той не

понася, когато неговата жена „забра-
вя“ да гаси осветлението в гостната.
Тя, естествено, прекрасно знае това и
нарочно не го изключва, защото „той
дори и не се опитва да подрежда дре-
хите си“. Око за око, зъб за зъб...

СЪБЛАЗНЯВАМ СЕ ДА ГО РАЗСЪРДЯ
Днес хората се стремят да живе-

ят в съответствие със съвременни-
те представи за търпимост, разпре-
деляйки си домакинските задължения
поравно, а не на жената – повече, на
мъжа – по-малко. Но никак не е лес-
но да се изгради този съвременен жи-
вот, когато моделът „главен–подчи-
нен“ често напомня за себе си. Това
не може да стане само с правене на
отстъпки, а с опознаване на себе си,
с работа над себе си. 

ЗА ДА СЕ ИЗБАВИМ ОТ РАЗДРАЗНЕНИЕТО, 
НИЕ ТРЯБВА ДА ВОЮВАМЕ НЕ САМО С ДРУГИЯ,
А И СЪС САМИТЕ СЕБЕ СИ.
Последното несъмнено е единствени-

ят начин, който ни позволява да се
върнем към цивилизованото брачно съ-о съ-
жителство.

Мъжете също се сърдят

На пръв поглед ни се струва, че же-

ните се раздразват много по-бързо 

от мъжете. Значи мъжете са много 

по-толерантни? Според психолозите

обаче не е съвсем така.

Мъжете по-рядко изразяват откри-
то своята досада. Те въобще по-
малко се изказват за всичко, което
е свързано с отношения. Когато 
изпитват раздразнение, техният
основен начин за борба с него е 
оттеглянето и мълчанието. Което
на свой ред пък дразни жените! Да
се държиш така, сякаш нищо не е
станало, и да чакаш, докато всич-
ко мине „от само себе си“, е гене-
ралната мъжка стратегия на пове-
дение. В живота на двойката въз-
никва нещо като ролева игра. От 
едната страна е жената, която 
всичко приема лично, слага си го на 
сърцето, бори се за своя брак, за 
семейството си. А от другата – 
мъжът, който никога не е на висо-
та и трябва да се държиш с него
като с дете.
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Ш ГОСПОЖИЦА, ДА ПСУУВАШШШ,,, 
ДА РИСКУВАШ, ДА СЕ РАЗДЕЛЯШ, 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 РА

ТВОЯ МИРАТВОЯ МИРАТВОЯ МИРА

И ГЕЙОВЕТЕ ГЛЕДАТ ФУТБОЛ

„Здрасти, Мира!

Понеже не намерих друг начин, реших по този – да поставя

на второ обсъждане темите за футбола, за отминалото ев-

ропейско и за твоята теза, че мъжете, които не гледат фут-

бол, са педерасти (справка: брой 7 на „Бела“, рубрика „Хая“).

Хрумването ти е интересно, но ако се замислиш по-сериозно,

то издиша като спукана футболна топка. Гейовете също гле-

дат футбол според мен. Какво ще кажеш за това?

Нели Д., Хасково“

Здрасти, Нели!
Ще кажа, че гейовете, които гледат

футбол, го гледат като педерасти.
Както гейовете, които правят секс,
го правят като педерасти. На тях
футболът им прониква на други мес-
та и им носи различно удоволствие.
Те гледат мачовете, както ги гледат
жените. За тях тънкият момент е
не финалът, а началото на срещата – 
когато се изпълняват химните на два-
та отбора и камерите следят в бли-
зък план състезателите. В който от

двата отбора има повече красавци, за 
този отбор са гейовете и жените. Те 
не крещят „Оле, оле, оле“, а „Олеле, 
олеле, олеле“. Но не разбирай, че мразя 
обратните или че ги отричам. Напро-
тив, те, както е известно, са много 
интелигентни и знаят, че красавците 
играят футбол, а не шах. Футболът 
прави мъжете атрактивни, защото 
самата игра е такава. Предлага гледки 
на единоборства и инфарктни ситуа-
ции, при които мъжествеността се 
демонстрира, изявява се. И тук опира-

ме до другия изключително интересен
въпрос – педерастите играят ли фут-
бол? Мисля, че те са по-скоро в поли-
тиката, бизнеса и ръководствата на
българските клубове. Съдя по факта,
че онова, което се случва в родното
първенство, не е продуктивно. Ориен-
тирано е само към плътски, финикий-
ски наслаждения, но не и към продъл-
жение на клубния български футболен
род. Също както е при секса на обра-
тните – служи за удоволствие, но не
може да продължи рода. 
Понеже ми е неудобно, че говоря

почти вулгарно за този важен об-
ществен проблем, ще завърша с репли-
ки на мои приятели. Първите са от
есемес, който съм получила от един
приятел чужденец, който учи българ-
ски. Вторите съм опитала да запом-
ня при интелектуален разговор. И в
двата случая съм потрепервала от
кеф, че познавам тези мъже. „Здрас-

ти. Как си? Не трябва да питаш аз как-

во правя! Гледам футбол. Какво друго?!“;

„Футболът е идентификация. Всеки, кой-

то е на страната на някакъв отбор, се

идентифицира с него. Побеждава и губи

с него. Футболът е еманация на мъжест-

веността, на състезанието и преследва-ва-

нето на победата.“ 
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Здрасти, Валерия!
Един барабанист беше га-

дже на най-добрата ми при-
ятелка от университета. 
Има магия в тези хора. Ви-
наги са на път за някакво 
далечно място и пътуват 
с раници, от които стър-
чи чифт палки за барабани. 
Та сигурно и твоят човек, 
старата ти любов, е много 
готин и е заслужавал да бъ-
деш покрай него.
Но ако ми беше пратила 

писмото си миналия месец, 
нямаше да мога да те под-
крепя с истинско разбиране, 
защото едва преди десети-
на дни ми се случи да бъда 
в истински рокклуб или бар 
след години прекъсване. На-
последък посещавам места, 
за които музиката не е тол-

кова важна. Места, накипре-
ни като село за сбор и за
които масата е сцена. И аз,
като любителите на сборо-
вете и седенките, неусетно
превърнах яденето и делика-
тесните разговори (които
понякога намирам за празни
приказки) в основен принцип
на отношенията ми с хо-
рата. Почти бях забравила,
че когато кухнята в ресто-
рантите приключи, отварят
баровете в баровете. А в
баровете всичко е по-лесно.
Протоколът изисква да не
се приготовляваш и „пред-
ставляваш“, както казва
една приятелка. Достатъчно
е, че си изкъпана, много мал-
ко гримирана и ей така об-
лечена от сутринта. 
Жените тук ходят до то-

алетната без дамските си
чанти и пият бира напра-
во от бутилката. Всички
са заедно и никой не е от
тази или онази маса, всички
са от бара. В баровете има
сцена, от която се лее му-
зика, която затваря устата
на клюките и безсмислени-
те разговори. Тук можеш да
припяваш само текстовете
на песните, в които вина-
ги можеш да намериш нещо
свое и нещо за смисъла на
живота.
Сборът и барът са раз-

лични и всъщност не бива
да се противопоставят, но
в твоя случай, когато съ-
битията са в едно и също

време, естествено, че ба-
рът е за предпочитане. За-
ставам зад твоето решение
с два чифта палки за бара-
бани, защото си допринес-
ла за силата на въздействи-
ето на баровете върху съ-
временната култура, макар
че баровете нямат нужда
да бъдат всенародни и до-
броволно са се превърнали
в ъндърграунд. Ако, не дай
си боже, баровете започват
да се посещават от всич-
ки, това ще означава, че
са били поразени от култу-
рата на сбора и са загина-
ли. Или са се превърнали в
„пиа(я)но“ барове.

Твоя Мира

В крайна сметка и моята теория,В
и твоето наблюдение са „прави“, ко-и
ето още веднъж идва да покаже, че
футболът е цар, понеже удовлетворя-
ва всички свои поданици.

И все пак оставам дълбоко убедена, 
че педерастите не гледат футбол, а 
писмото ти е остроумно, но предста-
вя само една теоретична възможност. 
Ще те пробвам, като те помоля да 

изброиш петима обратни, които по-
знаваш и гледат футбол. Готова ли
си? Аз ще броя от едно до десет, но
на обратно. 

Твоя Мира

ПРЕДПОЧЕТОХ БАРА ПРЕД СБОРА

„Здравей, Мира!

Скарах се с приятеля си, защото, вместо да отида на сбор в 

селото на баба му, отидох на бар, където едно мое бивше га-

дже свиреше за пръв път с групата си. Бившето ми гадже е 

барабанист и вече си има нова приятелка. Искам да кажа, че 

не предпочетох бара заради стара любов. Сегашният ми при-

ятел също не ме изревнува от момчето, а от решението ми. 

Какво по-подробно да кажа? Аз съм на 21 години, приятелят 

ми е на 24 и сме заедно от две години. Сега почти не ми гово-

ри или пък само ми натяква за случилото се. Дори спомена, че 

искал на сбора да ме представи на техните. Той искаше по-

скоро да ме ядоса с това, да подчертае какво съм изпусна-

ла, но на мен не ми се струва много романтично сред някакви 

мръвки и чужди хора да се запознавам с неговите родители. 

Предполагам, че това няма да провали връзката ни, но много 

ме ядоса. На мое място ти какво би направила? 

Валерия П., Бургас“
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ЗА ЕДНО РАЗСЪМВАНЕ
К

огато един приятел, 
говорейки на немски, 
нарече семейния си сек-
суален живот с итали-

анското име на пицата „Ку-
атро стаджони“, първо не 
разбрах какво иска да каже. 
Но после си преведох шега-
та му. Означаваше, че със 
съпругата му правят секс 
четири пъти годишно – до-
лу-горе веднъж на сезон. Тази 
пица е много популярна сред 
голям брой български семей-
ства и доста жени нямат 
правилна дефиниция за секса 
за една нощ именно поради 
този факт – изхождат от 
непостоянството на секса с 
постоянния си партньор. Но 
сексът за една нощ няма 
нищо общо с това.
Сексът за една нощ не 

бива да се смесва и със сек-
са на първа среща, защото 
невинаги тези два вида секс 
съвпадат.
Един американски антропо-

лог смята, че женската сек-
суалност изобщо не е дос-

татъчно изследвана и же-
ните, които открито гово-
рят за нея, обикновено са 

ОСЪЖДАНИ ОТ 
ОБЩЕСТВОТО 

Те се притесняват дори
пред себе си да признаят, че
и те, както мъжете, могат
да се интересуват само от
секс. Ето защо след секса
за една нощ се опитват да
влязат в играта „Аз не съм
такава“ и се стараят да ро-
манизират случилото се.
Женската сексуалност се

изследва всеки ден от мили-
они жени по света чрез секс
и разговори за него. Сексу-
алността на нежния пол се
изплъзна от лабораториите
на различни учени и както
виждате, ако ги цитираме,
то е, за да ги опровергаем.
Жените все повече и все

по-свободно говорят за секс.
Съгласна съм с антрополо-
га само по твърдението, че
жените се стараят да ро-
манизират нещо, което на-
истина не е нищо друго ос-
вен секс. Това е и причина-
та, поради която намирам
за изключително необходимо
да познаваме добре секса за
еднократна употреба.

МНОГО ЖЕНИ МУ 
ВЪЗЛАГАТ НАДЕЖДИ 

и смятат, че могат да го
превърнат не само в секс за
много нощи, но и в щастли-
ва любовна връзка. Неведе-
нието по този въпрос при-
лича на лудостта на онези,
които използват многократ-
но пакетчетата за чай, въ-
преки че още на втория път
напитката не става за пи-
ене. Ето ви един начин от

втория път да разпознаете
секса за един път. Ако на
втория път играта в легло-
то е вяла и суха, значи се-
ксът и мъжът, който ви го
предлага, са за в кошчето.
Като ги изхвърлите, ще си
спестите напразни надежди,
усилия и страдания. 
В английския език има по-

нятие one night stand – спир-–

ка за една нощ. Изразът
често прекрачва и в род-
ния ни език, за да илюстри-
ра случката, която е доне-
сла приятни изживявания, а
после се е изпарила с всички-
те си приятности. Незави-
симо как ще го наричаме – 
спирка за една нощ или секс
за едно разсъмване, – това е
секс вън от стабилните лю-
бовни отношения, страстна
нощ без обвързване. 
Какво означава този секс?

Че сме

ПОВЕЧЕ СВОБОДНИ ИЛИ 
ПОВЕЧЕ НЕЩАСТНИ? 

Какво ни тласка към тозиози

ИнтимноИнтимноИнтимно

Секс

ЖЕНИТЕ СЕ СТАРАЯТ ДА РОМАНИЗИРАТ 
НЕЩО, КОЕТО НАИСТИНА НЕ Е 

НИЩО ДРУГО ОСВЕН СЕКС.
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с нищо необвързващ ни секс с н
за един път?за
В основата на този фе-

номен лежат чисто психо-
логически причини независи-
мо от факта, че на пръв 
поглед сексът за една нощ 
е изграден само от клетки-
те на нагона. Преди вие да 
си легнете с някого в лег-
лото на секса за една нощ, 
там отдавна са се настани-
ли личната ви хармония или 
дисхармония.
Жените, както и мъже-

те, са длъжни постоянно да 
получават от околните не-
прекъснати потвърждения 
за своята привлекателност, 
сексуалност и неповтори-
мост. Причината, поради 
която хората прибягват до 
секса за една нощ, е дълбо-
кото желание да се харесат. 
Сексът е един от приятни-
те начини, по които мно-
го представители и на два-
та пола търсят потвърж-
дение на своите качества. 
По един сложен и дори не-
обясним механизъм чрез уве-
реността си в леглото те 
искат да опровергаят неуве-
реността си или пък да по-
твърдят увереността си в 
други житейски поприща. В 
неговата основа лежи копне-
жът да установим 

РАВНОВЕСИЕ МЕЖДУ 
ЖЕЛАНИЯТА НА ДУШАТА 

И ТЯЛОТО 
Не бива обаче да обобща-

ваме причините и поводи-
те за еднократните интим-
ни актове.
Част от жените прибяг-

ват до секса за една нощ
в състояние на депресия,
тревога или безпокойство.
За да компенсират някаква
своя дисхармония, те се из-
лягат в нечие легло. Кога-
то подбудите за този акт
са такива, жените дейст-
вително гледат на секса за
една нощ като на нещо не-
обичайно, което не се случ-
ва всеки ден. Възприемат
го като лекарство, което
трябва да глътнат, но ко-
ето ще спрат да приемат,
след като се излекуват.
При мъжете нещата са 

малко по-различни. Те не
придават голямо значение
на секса за една нощ. 

„ДА. СЛУЧИ СЕ 
И НЕ БЕШЕ ЛОШО“ 

– казват те и дори не взи-
мат телефонния номер на
момичето, с което са пре-
карали приятно (въпреки че
най-често жените нямат
нищо против да го дават).
Много голяма част от мъ-
жете може да приеме прак-
тикуването на one night stand

секса като начин на живот,
като напълно нормална, дел-
нична практика, начин за
поддържане на добра сексу-
ална форма и потвърждаване
на мъжката състоятелност.
Сексът за една нощ може 

да се разглежда и като на-

чин за разнообразяване на
интимния живот и на два-
та пола. Напоследък нали-
чието на постоянен парт-
ньор не се смята за препят-
ствие. Човешките характе-
ристики на партньорите,
които са се събрали за та-
къв секс, напълно отпадат и
двамата се възприемат само
функционално. Ето защо по-
добен род занимания 

НЕ СЕ СЧИТАТ 
ЗА ИЗНЕВЯРА 

Мечтата на всеки е да от-
лети в свят, в който няма
криви думи, неизмити чи-
нии, ревност и предразсъдъ-
ци. Мнозина намират този
свят в легло, постлано само
за нощ. Често това се случ-
ва именно през лятото – 
близо до морето или висо-
ко в планината. Лятната по-
чивка отключва желанието
ни за разнообразие и разпалва
сексуалните страсти, които
после бързо забравяме. 
Сексът за една нощ може

да бъде оприличен и на обил-
но хранене, направо плюска-
не, след дълга изтощител-
на диета. Диетата има ес-
тествен произход, когато
съвпада със затихването на
жизнените функции на сек-
са при напредването на въз-
растта. Тогава и жените, и
мъжете гледат да не изпус-

нат никакъв секс, който им
се излегне насреща. Поняко-
га сексуалната диета (въз-
държание) се спазва напъл-
но съзнателно по ред причи-
ни. Също както след обил-
но хранене обаче след такъв
секс човек изпитва

ТЕЖЕСТ В СТОМАХА 
И В ДУШАТА 

Сексът за една нощ се
случва много интензивно на
младите момчета и моми-
чета, но не защото е це-
ленасочено търсен. Липсата
на опит тласка тийнейджъ-
ри към всякакви партньори,
които много често се оказ-
ват неподходящи както за
следващи духовни контак-
ти, така и за следващ секс.
Те не знаят, те пробват. В
една по-зряла възраст, кога-
то жените и мъжете не се
квалифицират по въпросите
на секса, а само се преквали-
фицират, те по-рядко оста-
ват изненадани, когато се-
ксът им се е оказал за едно-
кратна употреба. 
Психологизираният поглед

към каквото и да е напосле-
дък не ме води до нищо про-
дуктивно. Напротив, само
си късам нервите с приятел-
ки, които все се опитват
да си обяснят нещо. Сексът
за една нощ е толкова кра-
тък, че именно заради брое-
ните му минути не си заслу-
жава да го говорим толкова.
Достатъчно е да знаем, че
го има, да умеем да го раз-
познаваме и да го изхвърляме
точно преди разсъмване. 

Мирослава ИВАНОВА

АКО НА ВТОРИЯ ПЪТ ИГРАТА В ЛЕГЛОТО Е 
ВЯЛА И СУХА, ЗНАЧИ СЕКСЪТ И МЪЖЪТ, КОЙТО 

ВИ ГО ПРЕДЛАГА, СА ЗА В КОШЧЕТО. КАТО

ГИ ИЗХВЪРЛИТЕ, ЩЕ СИ СПЕСТИТЕ НАПРАЗНИ 
НАДЕЖДИ, УСИЛИЯ И СТРАДАНИЯ.

Кулинарен театър 

„Вдъхновение и страст“
Столичани се насладиха на петте 
неповторими представления на ку-
линарния театър на Ути Бъчва-
ров, вдъхновен и подпомогнат от 
екипа на „Авенди“, вносители на 
подправките KOTANYI на българ-I

ския пазар. Събитието привле-
че посетителите на супермарке-

„БИЛЛА“ и гостите на Южен
парк и Борисова градина. Всеки 
гост на театъра получи подарък 
от KOTANYI и интересно прежи-I

вяване в продължение на 90 мину-
ти в компанията на талантливия 
и забавен Ути, който приготви 10 
рецепти с „Котани“. Невероятна
7-килограмова сьомга, XXL сандвич 
с пиле, гигантско 5-килограмово 

кюфте и много други изненади съ-
браха гостите около импровизира-
ната кухня. Билките и подправки-
те KOTANYI се произвеждат пове-I

че от век, като се селектират и
отглеждат в най-благоприятните 
места по света, с изключително
разнообразие и съобразено с кули-
нарните традиции на близки и да-
лечни страни.

р
Кулинарен театър линар ти 
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А
ко някой ми беше ка-
зал, че ще се влюбя 
в най-добрата си прия-
телка, определено щях 

да го обявя за луд. Ако ня-
кой ми беше казал, че най-
добрата ми приятелка ще 
се влюби в мен, щях да му 
се изсмея в лицето. 

ТА АЗ БЯХ „НОРМАЛНА“! 
На мен такова нещо не 

може(ше) да ми се случи. Аб-
сурд! Е, този абсурд продъл-
жава вече седем години…
Всичко започна от едно 

прекрасно приятелство. Го-
ворехме с часове. Споделях-
ме най-съкровените си тай-
ни. Животът ни тогава се 
въртеше около момчетата 
и училището. Бяхме едни 
нормални тийнита, които 
си живееха по тийнейджър-
ски. Светът беше прекра-
сен. Бяхме сложили розови-
те очила и плувахме в море 
от усмивки и безгрижие.

ТЯ ЗАМИНА 
ЗА ЕДНА ГОДИНА 

Пишехме си писма, чувахме 
се рядко, защото телефон-
ните разговори бяха много 
скъпи. Нямаше причина, но 
и двете се чувствахме като 
болни. Разбрахме, че явно сме 

прекалено зависими една от
друга. Просто не можехме
да си обясним по друг на-
чин тази огромна празнина
и липса, която и двете усе-
щахме у себе си. Мина тази
една година и тя се върна.
Слънцето отново изгря! Но
всичко беше някак различно. 
Чувствата ни бяха по-сил-

ни. Отдадохме го на разсто-
янието и времето. Криехме
се зад хиляди оправдания ме-
сеци наред. Но един ден 

ДОЙДЕ... 
ПЪРВАТА ЦЕЛУВКА 

Ей така, от нищото. Из-
питахме непреодолимо жела-
ние да слеем устните си.
Борихме се, бягахме, но се
случи. Започна да се случва
всеки ден. Докато се усе-
тим, вече и секс правехме.
Не можехме да спрем. Кри-
ехме се от приятелите си.
Изпитвахме панически ужас
от това, което ни се случ-
ваше, но нямаше сила, която
да ни спре. Колкото пове-
че бягахме, толкова по-сил-
но се искахме. Започнахме да
се ревнуваме. И двете има-
хме гаджета момчета, но се
разделихме с тях. Една годи-
на се обичахме бурно и без
страх. Нямаше прегради за

чувствата ни. Нищо друго
не ни интересуваше. Лъже-
хме приятелите си постоян-
но, за да можем да оставаме
сами. В един момент обаче

ЛЪЖИТЕ ЗАПОЧНАХА 
ДА ТЕЖАТ 

Цялата връзка започна да
ни тежи. Болката беше
жестока – иска ти се да
изкрещиш на целия свят, че
обичаш, че си щастлива, че
животът е любов, но не
можеш. Не можеш, защо-
то си жена и имаш връзка
с жена. Точно в този мо-
мент осъзнахме каква връз-
ка всъщност водим. И че
всеки би ни нарекъл лесбий-
ки. Но ние не бяхме таки-
ва, по дяволите! Ние си бя-
хме нормални момичета, ко-
ито просто се обичат. За-
почнахме да се борим със
себе си, защото ни беше
ясно, че с обществото не
можем да се преборим. Раз-
деляхме се. Започвахме нови
връзки. Опитвахме се наси-
ла да обичаме други хора.

ЗАБРАНЯВАХМЕ СИ 
ДА ЧУВСТВАМЕ 

Забранявахме си всичко.
Бягахме. Господи, как само
бягахме! Съсипвахме се.

Убивахме душите си. Но
след всяка раздяла се съби-
рахме още по-влюбени.
Казахме на най-близките

си приятели. Те го приеха
абсолютно нормално. Това
за момент сякаш ни обнаде-
жди. Имаше светлина в ту-
нела и тя беше все по-бли-
зо. Но в моментите, в ко-
ито започвахме да говорим
за дом, семейство, за роди-
телите ни, за деца, светли-
ната угасваше. Всичко по-
тъваше в мрак и отново
започваше нашият ад.

АДЪТ, КОЙТО САМИ 
СИ СЪЗДАВАХМЕ 

защото вярвахме, че така
трябва – бяха ни учели, че
трябва да създадем семей-
ства, че трябва да имаме
деца... Съответно трябва-
ше да се преборим с чув-
ствата си и да тръгнем
всяка по своя път. Да си
намерим по един мъж и да
продължим напред. На думи
ни се получаваше прекрасно.
Но ни липсваше магическа-
та пръчица, която да пре-
върне думите в реалност.
Трябваше ни чудо, молехме
се един ден да се събудим
и чувствата да ги няма,ма,
да са се изпарили. Сядахмехме

жени
ЖЕЛАЯТ СЕ, РЕВНУВАТ СЕ,
ОБИЧАТ СЕ…
В ЕДНА МЪЖКА ФАНТАЗИЯ 
ТЕ ПРОСТО ПРАВЯТ СЕКС. 
ЗА ОБЩЕСТВОТО ТЕ СА 
ПРОСТО ЛЕСБИЙКИ.
А МОЖЕ БИ ЛЮБОВТА 
Е ПРОСТО ЛЮБОВ?
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на някоя пейка, вкопчвахме на 
се една в друга и започва-се
хме да плачем. Вече дори не 
говорехме. Плачехме и без 
думи се молехме този ад 
да свърши… Беше ясно, че 
не можем да продължаваме 
по този начин, защото се 
погубвахме всеки ден бавно, 
мъчително и сигурно. Един 
ден решихме, че се разделя-
ме окончателно. 

РАЗДЕЛИХМЕ СЕ 
Но не си давахме сметка, 

че след тази раздяла ще бъ-
дем заедно повече от всяко-
га. Бяхме разделени на думи 
и това явно ни устройваше. 
Успокояваше съвестта ни. 
Отново си бяхме „нормал-
ни“. Нищо че често праве-
хме секс, нищо че само чака-
хме да останем сами, за да 
потънем в нашия си свят. 
Но иначе си бяхме „разде-
лени“, ама, разбира се, то 
това си е просто приятел-
ство, бе, те всички прияте-
ли така правят, щото мно-
го се обичат. Оправдания да 
си търси човек. Винаги ще 
намери. Дори оправдание за 
оправданието ще намери.
Живяхме си така блажено 

„разделени“. Но един ден тя 
заяви, че е срещнала един 
мъж и че била влюбена.

Е, НЯМА ТАКАВА ДРАМА! 
Тя се пъне да обяснява кол-

ко е влюбена и как никога 
не е била по-щастлива, аз 
се пъна да се правя на же-
лязо и да обяснявам колко се 
радвам всъщност. Толкова се 

радвахме, че от радост се
съсипахме. Заредиха се без-
брой здравословни проблеми.
Депресия след депресия. Ама,
то това от радост, разбира
се! Започнах и аз да се ог-
леждам за нови любови. Мъж
след мъж, след мъж... И то
една любов, то едно щас-
тие… Прекратихме женски-
те срещи, защото просто
явно „щастието“ ни идваше
в повече. Е, „спряхме“ е сил-
но казано. Издържахме точ-
но месец и половина. Видя-
хме се. Първата среща беше
като по сценарий. Обяснява-
хме си колко сме щастливи
и колко се радваме, разбира
се. Нищо че бяхме подпухна-
ли от рев, бяхме се стопи-

ли и сенките закриваха очи-
те ни. То една радост, то
едно чудо! На следващия ден
пак се видяхме. 

И… СПРЯХМЕ 
ДА СЕ РАДВАМЕ 

И слава богу! Че то от
тая радост щяхме да си ум-
рем накрая май. Прегърнахме
се и маските паднаха. Молех-
ме се времето да спре. Точ-
но в този момент се пре-
открихме за кой ли път. Но
най-накрая разбрахме, че не
можем да избягаме от себе
си и от любовта си. Очите
ни казваха всичко. Нямаше
нужда от думи. Сърцата ни,
душите ни, телата ни ся-
каш се родиха отново.

Най-накрая се осмелихме да
признаем пред себе си, че на-
истина се обичаме. Че иска-
ме да бъдем заедно. Че нищо
друго няма значение. Че не
можем да живеем една без
друга. В този момент кли-
шетата като „Любовта е
сляпа“ и „Любовта е една“
добиха смисъл. Светлината
отново се появи в тунела.
Не, не беше светлина, бяха
безброй слънца, които огря-
ваха всичко. Сложихме пак
розовите очила. Бяхме по-
зрели, по-големи, но отно-
во мечтаехме! Мислите за
родителите ни, за дете, за
наш си дом вече не ни ужа-
сяваха. Да, предстоят ни
още много битки. Да, няма
да е лесно, но това вече не
ни плаши. А и човек така
или иначе не може да има
всичко…
Любов и абсурд са две не-

съвместими думи.

НЯМА АБСУРДНА ЛЮБОВ 
Любовта е любов. Не мо-

жеш да є заповядваш, можеш
само и единствено да є се
оставиш. Да я оставиш да
те води, като един опитен
партньор по танци. Можеш
да научиш много от нея, но
само ако є позволиш да зав-
ладее сърцето и душата ти,
цялото ти същество.
В една мъжка фантазия

те просто правят секс. За
обществото те са просто
лесбийки. Две жени, които
се обичат.

Йоанна ИСКРЕНОВА

Закуска с Electrolux 
От юни Electrolux представя на европейския
пазар нова линия малки домашни електроуре-
ди. Серията включва тостери, кафе машини,
сокоизстисквачки, миксери, пасатори и кух-
ненски роботи. Уредите са с усъвършенства-
ни функции и модерен дизайн. У нас те вече
се предлагат в търговските мрежи на „Техно-
полис“ и „Техномаркет“.
Приложението им е най-често сутрин, когато 

с тяхна помощ се приготвя закуска. Закуска-
та е един от най-важните фактори за под-
държане на добра форма в началото на един
успешен ден. Няма правила. Ако е вкусно, зна-
чи е позволено. Сладко или пикантно, леко 
или обилно, претенциозно или просто, разно-
образно или скромно: всеки сам избира какво
да сложи на масата. А за около масата пре-
поръчваме малките домашни електроуреди на
Electrolux.

р
Закуска с куска Electrolux
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ПРИ ПОЛЕТА НА ХИЩНИТЕ ПТИЦИПРИ ПОЛЕТА НА ХИЩНИТЕ ПТИЦИ

С
помням си първото ми 
посещение в Маджаро-
во. Беше в далечната 
2002 г., а все едно е 

било вчера. Аз, както и все-
ки друг, който веднъж е по-
сетил това място, останах 
влюбена в него. Сигурно е 
вярно, че има любов от пръв 
поглед, както е вярна и при-
казката за старата любов, 
дето ръжда не я хваща.
С връщането назад във 

времето изплуват спомени-
те и първите ми впечат-
ления от това изпълнено с 
магия място. Много бях чу-
вала за Маджарово, за река 
Арда, за властелините на 
небето – лешоядите.
Но не бях истински под-

готвена за това, което ви-
дях там. Беше една хуба-
ва майска сутрин, когато 
с автобус, пълен с ученици, 
от автогарата в Хасково 
тръгнахме

В ПОСОКА МАДЖАРОВО
Градът се намира в Из-

точните Родопи – плани-
ната на траките, само на 

55 километра от областния
град Хасково в югоизточна
посока. След типичните и
до болка познати села от
равнината, без да усетим,
навлязохме в полите на пла-
нината и пред погледа ни се
разкриха невероятни гледки.
Точно преди да влезеш в

Маджарово, има стръмно
спускане на пътя, от дяс-
но на който в красиви ме-
андри се вие река Арда, а
около пътника отвсякъде се
извисяват огромните скали
от застинала лава на дейст-
валия някога вулкан, които
днес са запазили уникален
растителен и животински
свят. Повярвайте ми, така-
ва гледка не се забравя ни-
кога. Оставаш 

ОМАГЬОСАН 
ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ 

и ти се иска отново и от-
ново да се завръщаш в това
прекрасно кътче от българ-
ската природа.
След това ми посещение

съм ходила в Маджарово без-
брой пъти. Там ме е води-

ла работата ми в продълже-
ние на три години, ходя и в
почивните си дни с прияте-
ли и колеги. Любовта ми към
това място не угасва, а ста-
ва все по-силна и гореща.
Отляво на виещия се по-

край скалите и реката път
се намира защитена мест-
ност Черната скала, отдяс-
но е друга защитена тери-
тория, уникална с растител-
ните видове, които е съхра-
нила през вековете – Моми-
на скала. Легендата разказва

за момиче, което в години-
те на османско владичество,
за да запази вярата си, скача
от високите скали и потъва
във водите на река Арда.
Пътят по-нататък ни от-

вежда до кръстовище, Ма-
джарово е надясно, по мо-
ста, под който текат води-
те на реката и правят кра-
сиви завои. Отсреща се из-
висяват труднодостъпните
скали на защитената мест-
ност Патронка. На удобнибни
ниши по тях гнездят
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БЕЛОГЛАВИТЕ И 
ЕГИПЕТСКИТЕ ЛЕШОЯДИ 
Срещу Патронка е при-

родната забележителност 
Кован кая, или както я на-
ричат местните – Медна-
та скала. И там, в удоб-
ни места по скалните ма-
сиви, владетелите на небе-
то над Източните Родопи 
са свили гнезда, в които 
всяка година отглеждат по 
едно малко.
Незабравими са спомените 

от величествените сенки 
на лешоядите и орлите, ко-
ито пълзят бавно по бушу-
ващите води на река Арда. 
През пролетта и лятото 
над реката се вижда и 

СИЛУЕТЪТ НА 
ЧЕРНИЯ ЩЪРКЕЛ 

Заедно с белоглавите ле-
шояди, черните щъркели, 
които сякаш са облечени 
във фракове, са се превърна-
ли в символи на планината. 

За разлика от своите съб-
ратя белите щъркели черни-
те живеят далеч от населе-
ните места и свиват гнез-
дата си на скали. Тук, в Из-
точните Родопи, те са на-
мерили подходящи условия

за живот и са достигна-
ли най-висока численост в
страната ни.
Не се забравят и поляните

в близост, които са осеяни
с различни видове орхидеи.
Вече повече от десетиле-

тие Маджарово и магията
на вулкана са в сърцата на
много български природолю-
бители. Именно любовта на
хората към природата и в
частност към това райско
място е най-голямата га-
ранция за опазването є.
Точно тук, в сърцето на

Източните Родопи, се нами-
ра и създаденият от Бъл-

гарско дружество за защи-

та на птиците (БДЗП) при-
родозащитен център. Той се
е превърнал в любимо мяс-
то за срещи на всички слу-
чайно минали оттам турис-
ти, местни жители, люби-
тели на природата и хора,
работещи за опазването є.
Центърът се намира отля-

во на моста. Бялата сграда
е сгушена сред дъбова гора
и заобиколена от красиви-
те скали на Патронка. Не
може да се объркате и да я
подминeте, защото красива
табела ви кани да посети-ти-
те центъра на лешоядите.те.

091091091



Всеки е добре дошъл тук и Вс
може да се запознае отбли-мо
зо (с помощта на експерти, 
които работят в природо-
защитния център) с уникал-
ната и богата природа на 
Източните Родопи. В при-
родозащитния център може 
да разгледате единствената 
по рода си на Балканския 
полуостров интерактивна 
експозиция за живота на ле-
шоядите. Няма да издавам 
подробности за нея, но ви 
гарантирам, че ще забрави-
те всичко останало, като 
се потопите в живота на 
тези птици, и ще останете 
удивени от неподозираните 
природни тайни за власте-
лините на планината.
След увлекателния разказ 

в залата минават часове в 
слушане на птичи гласове 
и „жабешки концерти“ от 

специални телефони с ука-
зател на

ПТИЧИТЕ И 
ЖАБЕШКИТЕ АДРЕСИ 

и телефонни номера.
Ако сте любители на по-

силните усещания и искате
да знаете повече за защи-
тените територии и тех-
ните обитатели, можете
да поемете заедно с опит-
ните и „заредени“ с инфор-
мация водачи по птичите
пътеки. Оборудвани с бино-
кли и оптични тръби, мо-
жете да стигнете до най-
добрите места за наблюде-
ние на обитателите на вул-
каничните скали. На тези
места ще станете свиде-
тели на родителската обич
и грижа на лешоядите, как-
то и на полета на хищни-
те птици. Любознателните
пътешественици могат да
ползват велосипеди за по-
далечни преходи, а любите-
лите на фотографията – 
специални укрития за засне-
мане на лешоядите, вълци-
те и много други видове по
време на хранене.
Всичките ви гастрономи-

чески слабости ще бъдат
задоволени в бар „Картал“,
в който можете да опита-
те и да се насладите на
традиционни за Родопите
ястия, вкусно приготвени
на място.
Ако решите да останете

за по-дълго време, можете
да се настаните в хотел-
ската част към центъра.
Тя разполага с три стаи,

всяка от които със самос-
тоятелен санитарен възел.
Ако обаче предпочитате да
нощувате в близост до при-
родата 

МОЖЕТЕ ДА РАЗПЪНЕТЕ 
И ПАЛАТКА 

на специално подготвени за
целта площадки зад самия
център. Така ще спите на-
право в прегръдките на пла-
нината и не се учудвайте,
ако рано сутринта ви съ-
буди квакането на огромни-
те екземпляри на кафява-
та крастава жаба или през
деня като неканени гости в
палатката ви се намъкнат
костенурки.
Няма да скучаете и през

вечерите от престоя си.
Незабравими остават те
заради шума на Арда, при-
ятното обслужване в бара и
прожекциите на тематични
филми. Всеки има възмож-
ност да сподели преживява-
нията и впечатленията си
от Източните Родопи, а за
тези, които се поувлекат в
разказите 

ПОД МАСИТЕ 
ЗАЗВЪНЯВАТ ЧАНОВЕ 

Случва се някой от лекто-
рите да се поувлече в при-
казки по време на прожек-
ции или лекции. За такива
ситуации има местна тра-
диция. С чанове, поставени
под масите, слушателите
могат да му напомнят, че е
време да отстъпи думата. 
Природозащитният цен-

тър е едно от най-добрите

места за събуждане на же-
лание у хората да оценят
и опазват природата. Тук
всяко лято се организират
зелени училища, доброволче-
ски лагери за много приро-
дозащитни дейности.
Сигурна съм, че и вие

като мен ще се влюбите в
Маджарово и околностите
му и ще се завръщате, осо-
бено ако откриете и прия-
тели тук.
Всеки е добре дошъл и за-

помнете: мястото е омай-
но през всички сезони на
годината, затова е най-до-
бре да го посетите чети-
ри пъти – през всеки един
от тях. 

Текст Мариана ВЪЛЧЕВА,А

еколог и връзки с обществе-
ността към Регионална
инспекция по околната

среда и водите – Хасково
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З
а мен обаче австрий-
ската столица е нещо 
много повече. Нищо 
че бях само за някол-

ко дни там и бях подгот-
вен (предимно от интернет) 
за онова, което ще видя в 
нея, направо се влюбих във 
виенската приказна атмос-
фера. Австрийците са не-
подражаеми домакини и пра-
вят нещо, което у нас из-
глежда отдавна забравено – 
не спират да се усмихват. 
Освен че всички говорят ан-
глийски (дори полицаите и 
шофьорите на автобуси), 
любезно те упътват, ако си 
се объркал или загубил. Ма-
кар че във Виена едно е си-
гурно – 

НИКОГА НЯМА 
ДА СЕ ЗАГУБИТЕ 

Още на летището, откъ-
дето си купувам карта за 
градския транспорт (ос-
вен че улеснява пътуването, 
с нея ползвате и различни 
отстъпки при посещения в 
музеите и другите местни 
забележителности), получа-
вам и безплатна карта на 
града. И след настаняване-
то в хостел на една от 
централните улици поемам 
към първата спирка от моя 
маршрут – Шьонбрун. 
Но ако във Виена няма как 

да се загубите, в Шьонб-
рун това е твърде вероят-
но. Защото този дворец е 
не огромен

ТОЗИ ДВОРЕЦ 
Е ХИПЕРОГРОМЕН 

На мен лично ми бяха не-
обходими близо три дни, за 
да го разгледам целия. И на-
истина успях да се изгубя 
в неговия лабиринт. Кога-
то обикалях из лабиринта, 

се чувствах почти като във
филма „Хари Потър и Огне-
ният бокал“. Всъщност тук
лабиринтите са няколко и
всеки е уникален посвоему.
Уникална и невероятно 

красива е лятната градина.
Представям си как между
красиво оформените алеи са
се разхождали австрийски-
те императрици с чадърче-
та в ръка, за да не ги напе-
че слънцето. Излишно е да
го споменавам, но цветята,
дърветата и живият плет
са поддържани толкова до-
бре, че сякаш дворецът е
бил открит преди няколко
дни. Шьонбрун е рай за лю-
бителите на растенията и
затова има една съществе-
на причина – 

КЪЩАТА НА ПАЛМИТЕ 
В тази гигантска оран-

жерия се отглеждат в ес-
тествена среда всякакви
екзотични цветя, храсти
и дървета. За мен повече-

то от тях са непознати и
затова ме впечатлиха още
повече. Почувствах се като
изгубен в някаква приказ-
на гора с тази разлика, че
в тази бяха събрани пред-
ставители на флората от
всички географски пояси.
Подобна на тази къща е и

Къщата на пустинята, къде-
то температурата е доста
висока, а скалите и пясъкът
навяват спомени за филми-
те за Дивия запад. Там се
пренасяте в царството на
растенията, които обичат
най-много слънцето – преоб-
ладават различните видове
кактуси и палми, но може-
те да се запознаете отбли-
зо и с някои представители
на фауната, предимно влечу-
ги, гущери, насекоми и ек-
зотични птици. Ако те не
са ви достатъчни, наблизо
има цяла зоологическа гра-
дина – най-старата в све-
та. В нея живеят предста-
вители на всички животин-

ски видове, но най-популярен
сред тях е

МАЛКИЯТ ФУ ЛОНГ 
– първата родена без из-
куствено осеменяване панда
в Европа. Затова Фу Лунг е
и най-сниманият обитател 
на зоопарка, а сувенирите с
неговия образ са най-търсе-
ни тук. Пред клетката на
Фу Лонг и неговите роди-
тели туристите са на тъл-
пи, но и останалите жи-
вотни не страдат от лип-
са на фенове. Тяхното хра-
нене е превърнато в ис-
тинско шоу, което доставя
най-много радост на деца-
та. Забавното тътрене на
пингвините за закуска, бор-
бата за риба между морски-
те лъвове или гонитбата
между леопардите се рад-
ват на най-много публика. 
Част от зоологическа-

та градина е и една ис-
тинска тиролска ферма, за-за-
пазена в съвсем автенти-ти-
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чен вид. Освен домашните чен
животни, които всеки ден жи
се изкарват на паша, тук 
може да опитате прясно из-
доено мляко, а също сире-
не и масло местно произ-
водство. Но най-впечатлява-
ща, поне за мен, е Къщата 
на дъждовната гора. Под ог-
ромния є купол са събрани 
различни представители на 
тропическата флора и фа-
уна. За прилепите има от-
делен затъмнен участък и 
когато влязох в него, усе-
тих как прелитат на сан-
тиметри от лицето ми. Ос-
вен че можете да видите 
съвсем отблизо какво пред-
ставлява истинската джунг-
ла, можете и да я... усети-
те. В тази къща всеки ден 
се симулира амазонска буря. 
Все пак добре е да сте еки-
пирани подходящо за тоно-
вете вода, които ще се из-
леят върху вас.
Интересните места в 

Шьонбрун не спират дотук 
– намерете време да се раз-
ходите из титаничния парк. 
Освен че попадате в

ИСТИНСКИ ЗЕЛЕН ОКЕАН 
другото най-биещо на очи
са многобройните бегачи.
Не предполагах, че виенчани
са толкова спортно настро-
ени (е, все пак има и дос-
та чужденци, които бягат).
Явно обсипаните с малки
камъчета алеи са идеална-
та настилка за бягане. Пък
и това е добър вариант да
обходите по-бързо парка. Е,
за австрийските монарси
това не е било проблем, все
пак те са разполагали с раз-
лични, коя от коя по-пищни
каляски, които са събрани в
отделен музей към двореца. 
За десерт оставих най-

вкусната дестинация в
Шьонбрун – 

ЩРУДЕЛ ШОУ 
– майстор-готвач обясня-
ва нагледно как се пригот-
вя прочутият виенски слад-
киш. Е, можете и да го
пробвате.
Безкрайно много са вку-

сотиите, които можете
да опитате в австрийска-
та столица. Традиционните

торти „Сахер“ и бонбони-
те с лика на Моцарт се
предлагат навсякъде. Други-
ят австрийски символ, кой-
то фигурира по различни-
те бонбони и шоколади, е
на принцеса Сиси. Нейна-
та популярност по света
се дължи основно на трите
филма от 50-те, с които
изгрява звездата на Роми
Шнайдер. Едва сега се убе-
дих колко поразителна е 

ПРИЛИКАТА МЕЖДУ 
РОМИ И СИСИ 

Оказва се, че двете си
приличат и в личен план
и животът им е поредица
от трагични събития. Едва
15-годишна, херцогинята на
Бавария Елизабет, която
всички в семейството нари-
чат Сиси, омайва престоло-
наследника Франц Йозеф. Го-
дина по-късно тя става им-
ператрица на Австрия. Сиси
е млада, красива и се пре-
връща в любимка на наро-
да. Впоследствие обаче тя
се отказва от престола, за-
почва да страни от всички,

дори си позволява да напус-
не съпруга си. Той обаче не
спира да я обича дори и след
смъртта є в резултат на
терористичен акт. Музеят
на Сиси е една от задължи-
телните спирки във Виена.
Вярно че първата му част
е прекалено отегчителна – 
в нея можете да разгледате
имперската сребърна колек-
ция, всички сервизи, златни
прибори и подаръци, връче-
ни на хабсбургските монарси
от други кралски особи. Ня-
кои от тези съдинки са уни-
кални, но са толкова много,
че в един момент спирам да
ги различавам. Виж, другата
част от музея, посветен на
самата Сиси, е далеч по-ин-
тересна. В нея всъщност е
събран целият є живот – 
снимки, портрети и тоале-
ти, с които тя е диктува-
ла модата по онова време,
нейни писма.
Музеят на Сиси е част от

комплекса Хофбург – зимна-
та резиденция на австрий-
ските императори. Тук е ро-ро-
дена и самата Мария Ан-Ан-
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тоанета през 1755 г. Ком-то
плексът включва още някол-пле
ко интересни забележително-
сти, между които мемориал-
ът на Моцарт, кабинетите 
на австрийския президент, 
Къщата на пеперудите (по-
добна на тези на палмите и 
на пустинята) и испанското 
училище по езда, в което по-
вече от пет века се отглеж-
дат породисти коне.

КОНЕ, ВПРЕГНАТИ 
В ЛУКСОЗНИ КАРЕТИ

има и по улиците на Вие-
на. На Michaelerplatz, нами-
ращ се пред изхода от музея 
на Сиси, е сборният пункт 
на тези изящни возила. Със 
сигурност няма по-приказ-
но изживяване от това да 
разглеждате местните забе-
лежителности, разположени 
в някоя от тези карети с 
кочияш в ливрея, стига да 
може да си го позволите. Е, 
аз залагам на градския транс-
порт и не мога да се оплача. 
За тези, които също като 
мен не могат да си позво-
лят карета, най-добрият и 
лесен вариант за разглеждане 
на Виена са трамвайните ли-
нии 1 и 2. Те обикалят целия 
исторически център. Метро-
то също е комфортен начин 
за придвижване. То е своеоб-
разен град под града на ня-
колко нива, с магазини, рес-
торанти и сладкарници. Ня-
кои от мотрисите са с ком-
биниран маршрут – под и на 
повърхността. Ако сте по-
читател на екстремните из-
живявания 

ВАШАТА ЛИНИЯ Е №U1 
Тя ще ви отведе до Пра-

тера. Още от първото влак-
че, на което се качвам, ос-
тавам без дъх – повечето
атракции тук ви карат да
крещите, докато останете
и без глас. А когато слезете
на земята, ви трябва мал-
ко време, за да дойдете на
себе си. Доста забавни, ма-
кар и вече съвсем не толко-
ва популярни са влакчетата
на ужасите. Почти никой не
се качва на тях, но аз реших
да се пробвам. Най-стряс-
кащ ми се стори един чи-
чко, който изведнъж изскочи
зад гърба ми, светна с едно
фенерче и процеди с метален
глас „Hello„„ “. Естествено, ка-
чих се и на прочутото виен-
ско колело (Riesenrad(( ).dd

Ако покачването на адре-
налина не се отразява на
стомаха ви, тук има дос-
та заведения, в които може
да похапнете и да послуша-
те малко

АВСТРИЙСКИ ШЛАГЕРИ 
Освен прочутите сладкар-

ници, живописните ресто-
рантчета и кръчми в бавар-
ски стил във Виена задъл-
жително се качете на ку-
лата Donauturm – атрактив-
но заведение с най-хубавата
гледка към града. Тази ви-
сока 252 метра кула се на-
мира в Дунавския парк, а
на върха є има ресторант
и сладкарница. Докато, сед-
нали удобно, опитвате ня-
кои от специалитетите,
можете да разгледате це-

лия град, тъй като и двете
заведения се въртят около
оста на кулата.
Архитектурата на Виена е

забележителна. Трудно ми е
да изброя всички сгради и
паметници, които си заслу-
жават да бъдат разгледани
и снимани от всички стра-
ни. Същото е положение-
то и с църквите, но за мен
най-открояваща се и доста
страховита през нощта бе
Stephansdom, или катедрала-
та „Свети Стефан“.
За мен бе изненада, че пред

музеите във Виена се редят
не само чужденци, но и мно-
го австрийци, има и доста
ученически групи, както и
родители с деца. 

НАЙ-ПОПУЛЯРНОТО 
„МУЗЕЙНО“ МЯСТО 

е Museums Quartier (Кварта-
лът на музеите) – един от
най-големите културни цен-

трове в света. Сред най-из-
вестните от „сбирката“ са
Музеят на модерното изку-
ство, Leopold Museum, а съв-
сем наблизо са Музеят на
изящните изкуства и Приро-
до-научният музей. В музей е
превърнат и дворецът „Бел-
ведере“, бивша лятна рези-
денция на принц Евгений Са-
войски. Но на фона на Шьон-
брун неговите лабиринти и
градини са доста по-скром-
ни. В замъците винаги има
интересни изложби, включи-
телно на австрийските кла-
сици Климт и Кокошка. Об-
щото между всички музеи е,
че задължително на изхода
им попадате в магазина за
сувенири. Е, и аз си накупих
няколко от различни места,
но далеч по-ценни са впечат-
ленията ми от Виена – при-
казен град, който задължи-
телно ще посетя отново.

Текст Ивайло ТОДОРОВ

ИИИИИзгИИзгИзгледледлед кккккк къ къкъм ем ем диндинния ия ия от от вввввдвавдва-------

тататтатата тта та та замзамзамзамззамзамамзамзаммъкаъкаъкаъкаъкаъкаъкаъкъка вввв в  в вв БелББелБелБелБелБелБелБелБелведведведведведведвведведведдддддддддереереерееререереереереереереереереррррррр

Бела, брой 8 (126), 2008 95



З
А

 Г
Л

Е
Д

А
Н

Е

„Капан“ 
Никълъс Кейдж се опълчва срещу
опасна секта в този страховит
трилър. Той играе полицай, който 
все още не може да се възста-
нови след трагичен пътен инци-
дент. Скоро след случая Едуард 
Мълис получава писмо с молба за
помощ от бившата си годени-
ца. Така той разбира, че двама-
та имат дъщеря, която сега е 
безследно изчезнала. Едуард не-
забавно заминава за отдалече-
ния остров Съмърсайл, където се
намира бившата му приятелка.
Тук обаче никой не е особено гос-
топриемен към него. Местните 
обитатели са напълно откъсна-
ти от света и са управлявани от 
твърдата ръка на сестра Съмър-
сайл. Докато издирва дъщеря си,
Едуард научава за потресаващ
ритуал, при който всяка година
се принася в жертва някое дете, 
за да е благосклонна природата
към всички на острова.

„Материалистки“ 
Няма по-прекрасно от усещане-
то да си на върха, но и от него
се пада много лесно. В това ще
се убедят сестрите Ава и Танзи 
Маршета. Благодарение на баща 
си и неговата преуспяваща ком-
пания за козметика те се къпят 
в разкош. Всеки ден за тях е пъ-
лен с бляскави партита, чаровни
обожатели и скъпи тоалети. Не-
очаквано обаче животът на раз-
глезените богаташки се обръща
с краката нагоре, след като са
обвинени, че продуктите им са
вредни за здравето. Изправени 
пред фалит, те трябва да взе-
мат съдбоносно решение. Една-
та алтернатива е да продадат 
компанията на своя най-голям 
конкурент страховитата Фаби-
ела (Анджелика Хюстън). А може
би все пак Ава и Танзи ще дока-
жат, че имат потенциал, и ще
спасят семейния бизнес...

„Алвин 
и чипоносковците“
Една весела комедия за цялото 

семейство с много танцови номе-

ра, шеметни приключения и в до-

бавка видеоиграта Chipmunk Funk 

Mixer. Начинаещият композитор 

Дейв Севил прави откритието на

живота си. Той дава подслон на 

талантливите чипоносковци Ал-

вин, Саймън и Теодор. Трите пе-

ещи катерички съвсем скоро се 

превръщат в истинска музикална

сензация. Алчен продуцент обаче

решава да се възползва от тях и 

ги изпраща на изтощително тур-

не с единствената цел да напъл-

ни собствените си джобове. Дейв 

е принуден да използва както ця-

лата си изобретателност, така

и много от номерата на очарова-

телните катерички, за да си вър-

не семейството, преди да е ста-

нало твърде късно!

„Четири минути“
Ето още един филм, затвържда-

ващ възхода в германското кино 

след „Животът на другите“. Въз-

растна учителка по пиано се за-

ема с непосилната задача да обу-

чава талантливо, но изпълнено 

с неприязън към себе си и всич-

ки останали момиче. Мис Крюгер 

дава уроци по пиано на затвор-

нички в продължение на много

години. Първоначално тя отказ-

ва да поеме и новопристигнала-

та Джени. Но мис Крюгер ще от-

крие, че момичето наистина има

талант, какъвто самата тя е 

имала преди години. С музикални-

те си импровизации (включващи 

свирене на пиано с ръце, завърза-

ни с белезници зад гърба), актри-

сата Моника Херзспрунг прикова-

ва зрителското внимание до дра-

матичната финална развръзка.

„Лудоториум“
Красавецът Джеси Меткалф,

станал популярен с ролята си

на съблазнителя градинар в се-

риала „Отчаяни съпруги“, е гла-

вен герой в този смразяващ

трилър. Джак Ромеро решава 

да се направи на луд, за да про-

никне в психиатрията. В нея е 

приета за лечение след неуспе-

шен опит за самоубийство не-

говата сестра Лили. На Джак 

му е забранено да я посещава и

с тази цел прониква тук. Така 

той разбира, че един от докто-

рите безмилостно използва па-

циентите си като лаборатор-

ни мишки и ги превръща в кръво-

жадни убийци.

Веднъж попаднали в този неиз-

бежен капан, дали Джак и Лили

ще успеят да избягат, пре-

ди жестоките канибали да ги 

стигнат?

„Определено 
може би“
Един романтичен пъзел с неочак-

ван край сглобяват героите на 

този филм. Уил Хейс (в ролята е

бъдещият съпруг на Скарлет Йо-

хансон Райън Рейнолдс) е в про-

цедура за развод. Неговата дъ-

щеричка Мая не спира да го раз-

питва за живота му, преди да се

ожени. Тя иска да знае абсолют-

но всичко за това, как са се за-

познали и влюбили родителите є.

Уил се съгласява да є разкаже за 

любовните си връзки с три жени: 

една напориста журналистка, ко-

лежанската му любов и най-до-

брата му приятелка. Мая тряб-

ва да разбере сама коя от тях е

нейната майка. Докато си при-

помня всичко, младият татко 

прави своята равносметка. Дали 

все пак той няма да получи своя 

втори шанс в любовта?

СпектърСпектърСпектър
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„Горещи страсти в рая“
Скайлър Крендъл се завръща в родния си град 

след шестгодишно отсъствие. Младата жена

попада в центъра на семейни интриги, дело 

на по-малката є сестра. Обтегнатите от-

ношения между членовете на семейството 

само утежняват положението с финансовите

проблеми на фамилната империя. Страсти-

те се нажежават още повече, когато Скайлър

осъзнава непреодолимото си влечение към ло-

шото момче на града. Арогантният и загадъ-

чен Кеш има тъмно минало и скандална репу-

тация, но само той предлага помощта си на 

младата жена в опитите є да спаси семейно-

то наследство.

„Случаите на семейство 
Спелман“
Внимание: този бестселър на Лиза Лутц води

до пристрастяване! Самата Бритни Спиърс

казва, че е обсебена от романа, по който в 

момента се подготвя екранизация в Холивуд.

Свеж и забавен, дебютът на Лутц звучи пове-

че от обещаващо. Ще се забавлявате истин-

ски с приключенията на една пристрасте-

на към сладкото тийнейджърка и нейния чичо

пияница, част от неприспособимо семейство

от Сан Франциско, което успешно се занима-

ва с... разкриване на престъпления. Успехът

на Лутц се дължи на убийствения диалог и 

оригиналните герои.

„Нека ти разкажа“
Хорхе Букай е психотерапевт и философ, кой-

то с тази книга ни насочва по пътя към щас-

тието, давайки ни увереност, че и сами мо-

жем да го извървим. „Човек има не правото, а

задължението да бъде щастлив“, казва авто-

рът. Той смята, че не бива да оставяме пъ-

тят да определя кои сме ние, нито пък чове-

кът, който ни придружава, да решава къде

отиваме. По пътя трябва едновременно да се

забавляваме и да се учим, да оценяваме това, 

което имаме, и без да преставаме да вярваме

в собствените си ресурси, да започваме от-

начало и по различен начин „всеки път, кога-

то се наложи“.

„Чосър и легендата 
за добрите жени“
Джефри Чосър поема на поредната си тайна

мисия по заповед на крал Едуард III. Възложено

му е да преговаря от името на краля с банке-

рите Липари за заем, с който английската ко-

рона ще финансира военните действия срещу

Франция. С пристигането му във Флоренция

става ясно, че доста хора са готови на всич-

ко, за да не допуснат Чосър да се срещне с 

Антонио Липари. Животът на английския пра-

теник виси на косъм, смъртта застига хора, 

с които случаят го среща, и мисията му също

е застрашена от провал. Само острият ум

на Чосър ще му помогне да излезе невредим

от лабиринта на интригите и да разбули не-

вероятната истина за убийствата.

„Креватните тайни 
на майсторите готвачи“
Уникалните герои и диалози са запазена мар-

ка за ексцентричния Ървин Уелш. Преди у нас 

да се появят отново шедьоврите му „Трейспо-

тинг“ и „Порно“, може да се насладите на по-

следното му творение. И тук Уелш извлича

богат шотландски комизъм от своите единб-

ургски герои и тяхната бляскава безперспек-

тивност. В случая това е младият санитарен

инспектор Дани Скинър. Той се опитва да от-

крие самоличността на баща си, който нико-

га не е познавал, с надеждата това да му по-

могне да осмисли живота си и да го спаси от

неконтролируемото му влечение към алкохола 

и шантавите жени.  

„Косово – моята 
2007 година“
По силата на служебните си задължения ав-

торката на тази книга е живяла на различ-

ни места по света, но най-дълъг е едногодиш-

ният й престой в Косово. Книгата на Пламе-

на Градинарова е човешки поглед към една от

най-дискутираните и политизирани теми и 

територии. Правата и задълженията на мъ-

жете и жените, как косоварите приготвят и

пият чай, образованието, езикът, строител-

ството и гостоприемството са само част 

от любопитните акценти, с които ще се за-

познаете, ако посегнете към това интересно 

и елегантно четиво.

„Демиан“ 
Култовият роман на Херман Хесе е любим на 

поколението между двете световни войни. 

Но и не само – Томас Ман го сравнява с „Оди-

сей“ на Джойс, а Стефан Цвайг и Юнг не кри-

ят възхищението си от него. Верен на източ-

ната мъдрост, че естественото е отвътре,

а общественото – отвън, Хесе сякаш логич-

но стига до Гьотевия жанр на „възпитател-

ния роман“.

Емил Синклер е младеж от порядъчно буржо-

азно семейство. Подтикван от мистериозния

си съученик Макс Демиан, той решава да на-

мери себе си в бунта на своето поколение.

„Всичко за първата година 
на детето“
Обикновено това е времето, когато младите

родители са изправени пред много изпитания

и решения, които трябва да вземат. Авто-

рите на тази книга описват етапите преди 

раждането, престоя в болница, дните и месе-

ците с бебето вкъщи. Застъпени са въпроси-

те за безопасността на новороденото, евен-

туалните здравословни проблеми и начините

на хранене. Не е подмината и темата за из-

граждане на отношения с бебето, акцентира 

се на привързаността още от първите мину-

ти след раждането.
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О
свен слънце, море и студена
бира друга асоциация за ля-
тото, особено за музикал-
ните маниаци, са рокфести-

валите. Имах шанса да стана част
от ТУБОРГ ГРИЙН ФЕСТ 2008, за
да се убедя в неговата грандиозност.
Музикалното събитие отново събра
легендарни и култови групи в Сърбия
и България и вече се налага като до-
бра традиция. През миналата годи-
на фестивалът бе посетен от хиля-
ди почитатели заради концертите в
двете страни на Red Hot Chili Peppers,
Beastie Boys, Pink, INXS и Майкъл Бол-S

тън, а през 2006 г. гвоздеят в про-
грамата му бе грандиозното шоу на
великите Depeche Mode.
В Белград ни посреща

АДСКА ЖЕГА 
Чувствам се почти като в пустиня.

Все пак успявам набързо да разгледам
града. Честно казано, повечето сгра-
ди изглеждат доста мрачни, мръсни и
порутени, явно отпечатъкът на вой-
ната продължава да тегне над тях.
Но пък улиците са поддържани добре,
по шосетата не виждам нито една
дупка. За мое учудване не успявам
да долавя мириса на сръбска скара.
След дълго обикаляне между пицарии и
сладкарници все пак в един ресторант

опитах един от местните специали-
тети – плескавица, в менюто описана 
на английски като... хамбургер.

КОНЦЕРТЪТ

вечерта е в „Арена Београд“ – там, 
където преди няколко месеца се със-
тоя финалът на „Евровизия“. Личи 
си, че залата е построена съвсем ско-
ро, още мирише на новичко. Климати-
кът работи изрядно, тоалетните са 
в изобилие и са пригодени и за инва-
лиди. Организацията е желязна. Невол-
но се сещам, че в залите у нас през 
лятото не може да се диша и пове-
чето са негодни за големи концерти. 
Вечерта започва с изпълнения на една 
сръбска група, която не ми говори 
нищо. След тях излизат датчаните 
The Raveonettes. И към двете групи ин-
тересът не е особено голям. Вече си 
мисля, че залата ще си остане почти 
празна, но след един час тя се пръска 
по шевовете. На сцената вече са хип-
хоп легендите Cypress Hill. Не съм им 
чак такъв фен, но са невероятно за-
разителни. Хващам се да подскачам и 
да се надвиквам с пощурялата тълпа. 
Пък и Cypress Hill спретватl

УБИЙСТВЕНО ШОУ 
подсилено от надуваем крал и... пу-
шене на марихуана на сцената. Пуб-

ликата изпада в екстаз, крещи като
обезумяла и припява на хитовете
Insane in The Brain, Dr. Greenthumb и Rock 

Superstar. Вдъхновени от този топъл 
прием, B-Real и компания се раздаватl

докрай и буквално разтрисат публи-
ката. След тях Franz Ferdinand напра-
во ни размазват. Групата е във вър-
хова форма, а вокалистът им Алекс
Капронас много лесно влиза под ко-
жата на слушателите и непрекъсна-
то повтаря „Хвала! Хвала!“. Всички
сме на крака, екзалтирани от парче-
та като Take Me Out иt This Fire. Оказ-
ва се, че шотландската четворка не
е фаворит само на рокаджиите, но и
на влюбените двойки. Поне аз видях
една такава близо до мен да се на-
стройва на любовна вълна на техни-
те изпълнения. 
Фестивалът продължава в София

с изпълнения на британските леген-
ди Def Leppard и Whitesnake, подгряни с
много настроение от музикалния идол 
Тома. Но това не е всичко от ТУ-
БОРГ ГРИЙН ФЕСТ за тази година.
Той ще завърши с концерт в Хърват-
ска през септември. За него може да
спечелите и безплатен билет, част
от летните промоции на „Туборг“. 

Текст
Ивайло ТОДОРОВ

НА ГРЕБЕНА 
НА РОКВЪЛНАТА

Снимки Личен архив
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бела къща

РАЗМЕСТВАНЕ ПО 
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ
Когато една малка стая играе 
ролята на спалня, кабинет и
гостна, можете да я напра-
вите по-просторна и уютна с 
помощта на... „средиземно-
морски“ дизайнерски решения.

ИЗЛЕЗ НА ЧИСТО
Пици и коктейли, плодове и
сладолед... Всички тези летни
удоволствия правят неизле-
чими петна по дрехите ни. Но
има начин да се справите с 
„летните“ лекета.

УРОК ПО ЛАЗАНЯ
Не можете да є устоите! Паста, пропита с 2
соса – вкусен болонезе и нежен бешамел, – и 
с препечена до златисто коричка от сирене. 
Научете се да я приготвяте тогава.

ТАБУЛИ И КИПЛИ ПО ЛИВАНСКИ 
сготви за вас ливанецът Ахмед
Алюс, който обожава булгура и
кюфтетата с... канела.

ГРАДИНСКО ПАРТИ С ПЕПЕРУДИ
Ако из къщата или на вилата ви се нами-
рат ненужни парчета плат или стари
непотребни завеси, не бързайте да ги
хвърляте на боклука. Симпатичните пар-
цалки могат много лесно да се превърнат 
в пеперуден интериор или екстериор.

ЗЕЛЕНИТЕ ПОДПРАВКИ 
Те са чудесно допълнение
към всяка зеленчукова 
или цветна градина. Не
изискват много грижи и са 
лесни за отглеждане.
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П
онякога може да се случи така, че една малка стая
да играе ролята и на спалня, и на кабинет, и на
гостна. Но благодарение на няколко находчиви дизай-
нерски решения можете да направите помещението

доста по-просторно и уютно. 

ИГРА С ЦВЕТОВЕТЕ
Ще се придържаме към цветовете на средиземноморския

стил – бяло, синьо, тук-там жълто. Този стил се отли-
чава с архаична простота и не търпи никаква натруфе-
ност и патос. Затова яркоцветните акценти от инте-
риора се избират изключително внимателно и с вещина.
Практичния комфорт можете да създадете и с подръчни
средства. В основата на интериора е съчетанието на бели
елементи, керамика и боядисано в откровено ярки цвето-
ве дърво. Жизнерадостните оттенъци на лимоненожълто-
то, синьото, сивото и изумруденото създават романтично
настроение – сякаш, когато отворите прозореца, няма да
видите забързания град, а морето, кипарисите и пясъка.

ПРОЗОРЕЦЪТ
Той е с PVC дограма, а пред стъклата са окачени „рим-им-

ин т е р и о р

СРЕДИЗЕМНОМОРСКО 
РАЗМЕСТВАНЕ

У О ОУУУУУУУУУУУЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧИИИИИИИИИИИИИИЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛИИЩЩЩЩЕЕЕЕЕЕ ППППООООООО РРРРРРРРРРРРЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕМММММММММММММММММММММОООООООООООООООООНННННННННННННННННННННТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТЛ Щ О О

Белите стени и по-
дът, покрит шахмат-
но с черно-бял лами-
ниран паркет, в съче-
тание с ярките де-
тайли от интериора 
визуално разширяват 
пространството. Дори 
и на стая с размери 
19 m2. Искате ли да
научите подробности?
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ски“ щори от естествен лен, ски
които се закачват и откач-кои
ват изключително лесно. До-
пълват ги прозрачните тюрко-
азени „балдахини“, които при-
дават на стаята хем уют, 
хем разкош.

ПРОСТРАНСТВО
Вместо стандартния тесен 

перваз монтирайте от гипсо-
картон по-голям и по-удобен 
перваз пред прозореца, върху 
който можете да подредите 
саксии с цветя. Под него ин-
сталирайте отоплителните 
радиатори.

СРЕДИЗЕМНОМОРСКА... 
ЛАМПА

Абажура грундирайте с бледожълта акрилна боя. Върху 
грунда с помощта на малко вода „размажете“ малко ка-
фява боя, така че да се получат бледи петна. Изрежете 
гроздове от хартия и ги залепете към абажура с помо-
щта на акрилен лак. След това лакирайте абажура с още 
няколко слоя лак. Накрая състарете повърхността му със 
слой специален лак за състаряване, който се изсушава със 
сешоар, и го патинирайте с тъмен восък.
Пробийте дупка в красив глинен съд (трябва да е в 

цвят, хармониращ с цвета на аба-
жура), през която ще минава кабе-
лът. Монтирайте абажура към гър-
лото на вазата (можете да го зале-
пите със специално лепило) и лампа-
та е готова.

СТЕЛАЖ
От най-обикновени столове и та-

буретки можете да измайсторите 
оригинален стелаж. Предварител-
но боядисайте столовете и табу-
ретките в бяло, синьо и жълто – 
цветовете на средиземноморските 
къщи. Качете двата стола върху 
двете табуретки и залепете крака-
та им със специално лепило за дър-
во, за да не се клатят. Ще се по-
лучат два доволно стабилни стела-
жа, на които можете да подредите 
книги или да поставите декоративни предмети.

ФАЛШИВА КАМИНА
От гипсокартон можете да си направите фалшива ками-

на, която да служи като поставка за телевизора, музикал-
ната уредба и DVD плеъра. „Тавана“ на камината можете
да използвате като полица – подредете върху нея ябълки
или някакви други украшения, съобразени със стила на об-а об-
завеждане на помещението.

Интериорът се допълва от 
малки, но съществени де-
тайли – плетено кресло, бе-
лоснежен абажур, разноцвет-
ни бутилки и други дребо-
лии, без които е невъзможно 
да се създаде уют.

Боядисайте тавана в бяло, а там, където е 
нужно (в чупките например), декорирайте с 
трегери, имитиращи структурата на дървото.
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В
секи родител рано или късно се сблъсква с про-
блема обзавеждане на детска стая. А 15 септем-
ври, първият учебен ден, наближава. Няма кой
знае колко много време да научим от интернет

статии, книги и списания каква е мебелната мода за ес-
ента, на какви закони трябва да се подчинява функционал-
ността на мебелите в детската стая. Колебаем се също
по отношение на цветовете и всички малки и големи под-
робности от интериора на стаята за малките. Започваме
да се лутаме по магазините с желанието да изберем най-
доброто и възможно по-евтиното обзавеждане. За да ви
улесним, потърсихме съвет от специалистите на мебелна
компания „АРОН“. В два поредни броя ще ви представим
идеи и съвети за интериора на детската стая.
На пазара се предлага изключително голямо разнообразие

от модели, цветове, материали и цени, но, разбира се, най-
добрите промоции можете да намерите в магазините на
„Мебели АРОН“ в цялата страна. 
Специалистите по вътрешен дизайн на компанията съ-

ветват при обзавеждането на детската стая да избере-
те някоя 

модулна система 
Тя позволява да внесете индивидуалност и практичност

в помещението, да се съобразите с конкретните нужди и
желания на вашето дете и да подходите по най-разумния
начин от ценова гледна точка. Една от най-функционал-

ните разлики на модулните системи от всичко останало
е това, че можете да закупите няколко броя от един и
същ модул, за да придадете уникалност и естетика в об-
завеждането. 
Едно от най-добрите предложения, които можете да на-

мерите във всеки шоурум на компанията, е модулната
система N-JOY в цветовите комбинации на млечен дъб и
портокал или млечен дъб и зелено. Светлите и меки цве-
тове ще освежат атмосферата и ще успокоят детето ви
в забързаното му ежедневие. Системата предлага разноо-
бразие от шкафове, полици, стелажи и етажерки, които
освен практични са и удобни, защото дават възможност
за лесен достъп до всяка вещ. Това е важно за възпита-
ване в самостоятелност на малките наследници. 

САМО ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ АВГУСТ И СЕПТЕМВРИ ВСЕКИ 
ЗАКУПИЛ ОБЗАВЕЖДАНЕ N-JOY НА СТОЙНОСТ Y

НАД 1500 ЛВ. ПОЛУЧАВА ПОДАРЪК МАТРАК SUNRISE

НА СТОЙНОСТ 169 ЛВ.

Единствено матраците Sunrise са със свалящи и перящи
се калъфи, като по този начин гарантират спокойния и
здравословен сън на вас и на вашите деца. Всяка седмица
вие можете освен спалното бельо да перете и калъфа на
матрака в пералнята, защото децата са палави и цапат
всичко наоколо по-често от нас, възрастните.
Друга модулна система, която можете да намерите ве в

магазините на мебелна компания „АРОН“, е новият ALANAN.NN

Детската 
стая Да я подготвим за първия 

учебен ден

www.mebeliaron.com

ALAN
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Корпусът му е от клен, аКо
фронтовете са в цветоветефр
на модерното венге и весело-
то жълто. Той е на изключи-
телно промоционални цени само
през периода август и септем-
ври, защото мебелна компания
„АРОН” се грижи за нас и на-
шите деца. А сега е времето,
когато мислим за първия уче-
бен ден и удобството на мал-
чуганите ни.
За тези, които все пак пред-

почитат 

целите секции 
можете да намерите и из-
ключително примамливи пред-
ложения в магазините на ме-
белна компания „АРОН“. Едно
от тях е детска секция ZUZIA
за 899 лв., която е намалена от
1018 лв., а при покупката є по-
лучавате възможност да заку-
пите и детско легло Jakub само
за 99 лв. А самото легло сега е на-
малено от 228 на 205 лева. Сек-
цията е решена в цветовете
бук/крем или бук/синьо и е иде-
ално решение за всеки първок-
ласник или юноша.
За всички, които предпочи-

тат детската стая да е цвет-
на, в шоурумовете на „Мебели
АРОН“ ще ви предложат ком-
плекта MATRI. В различни цве-
тови комбинации от светъл 
орех и ванилия (но можете да
го намерите и само в цвят
светъл орех), или само в синьо,
или само в зелено, той е под-
ходящ за тези, които не раз-
полагат с достатъчно голяма
стая. Функционален и практи-
чен, MATRI предлага гардероб,I

бюро, рафтове и чекмеджета и
всичко това, съчетано със све-
жите дръжки на звездички, ку-
ченца и топчета.
Надяваме се да сме ви били

полезни с информацията и офер-
тите, които ви представихме.
Очаквайте още много съвети и
идеи за промоциите ни в след-
ващия брой.
Ако желаете да получите пове-

че информация за предложения-
та на мебелна компания „АРОН“,
можете да посетите всеки шо-
урум в страната или сайта им
www.mebeliaron.com.

Текст Здравка НЕНООВА

телефон 0700 10 222
(на цената на един градски разговор)

MATRI

N-JOY

ZUZIA
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ГРАДИНСКО 
ПАРТИ С 
ПЕПЕРУДИ

ПЕПЕРУДИ от едноцветни и разноцветни тъкани прикрепе-
те към хартиени фенери (продават се готови в магазините за
подаръци). Фенерите с накацали по тях пеперуди са прекрасна 
идея за градинско парти.

АКО ИЗ КЪЩАТА ИЛИ НА ВИЛАТА

ВИ СЕ НАМИРАТ НЕНУЖНИ ПАРЧЕТА ПЛАТ 
ИЛИ СТАРИ НЕПОТРЕБНИ ЗАВЕСИ, НЕ БЪРЗАЙТЕ 
ДА ГИ ХВЪРЛЯТЕ НА БОКЛУКА.
СИМПАТИЧНИТЕ ПАРЦАЛКИ МОГАТ 
ДА ВИ ПОСЛУЖАТ ДА ОСВЕЖИТЕ ИНТЕРИОРА 
У ДОМА ИЛИ ЕКСТЕРИОРА В ГРАДИНАТА.

КОКТЕЙЛНИТЕ 

СЛАМКИ също може-
те да украсите с тек-
стилни пеперуди.

САЛФЕТКИТЕ за студено сервиране можете да 
украсите с помощта на техниката пачуърк.
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1. Изрежете от парчетата плат

основата за салфетката (най-до-

бре двойна). 2. От всички стра-

ни оставете по 2 см за подгъв и

с помощта на ютия ги изгладе-

те. 3. Изрежете ленти с ширина

5 см, пак оставете по 0,5 см от

всички страни за подгъв, сгънете

и изгладете.  4. Подредете ленти-

те по краищата на основата и ги 

пришийте до ръбовете с тропос-

ка. 5. Нарисувайте нещо (пеперу-

да, морско конче) в реални размери

върху хартия и изрежете всеки де-

тайл от рисунката. 6. Наложете

шаблоните върху плат и изрежете 

плата по формата, като остави-

те по малко отстрани за подгъв.

7. Сгънете подгъвите и изгладете

плата отгоре. 8. С карфици при-

крепете изрязаните от плата час-

ти върху салфетката и ги приший-

те по краищата с бод зад игла.

ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ: парчета плат с 

различни размери и разцветки от 

памук или лен, игли за шиене, тън-

ки конци, ютия, ножица, карфици.

ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ: хартиени фене-

ри, коктейлни сламки, разноцвет-

но и едноцветно парче плат, дву-

странно подлепващ материал, но-

жици, хартия.

1. Изберете едноцветна и разно-

цветна тъкан за двете „лица“ на

пеперудата. 

2. Подредете парчетата едно 

върху друго (така че да останат

избраните от вас разцветки от 

двете страни), като помежду им 

сложите подлепващ материал (на

принципа на сандвича).

3. Изгладете с гореща ютия, за

да може тъканите да се зале-

пят добре. 

4. Направете хартиен шаблон на

пеперудата в реален размер.

5. Изрежете пеперуда от плата

по наложения шаблон и я приший-

те към хартиения фенер с конец.

6. За да закрепите пеперудата 

на коктейлната сламка, в цен-

търа на самата пеперуда напра-

вете два прореза и подпъхнете

сламката.

ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ: памучно-харти-

ена тъкан в два цвята, специално 

лепило за текстил, ножици.

1. Нарисувайте върху хартия вен-

челистчетата (различни по го-

лемина) и тичинките на марга-

ритката. 

2. Изрежете шаблоните от хар-

тията.

3. Наложете ги върху плата и из-

режете по тях всеки детайл.

4. Залепете детайлите към хама-

ка. За да не се отлепват марга-

ритките от плата, най-добре е

да залепите елементите им хуба-

во и равномерно по краищата.

САЛФЕТКИ ПЕПЕРУДИ ХАМАК

ХАМАКА можете да апликирате с 
маргаритки от твърд плат.
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ПОСТЕЛНО 
БЕЛЬО

Ако ви е омръз-
нала едноцвет-
ната скука на 
постелното бе-
льо, можете да 
го украсите по
много лесен на-
чин. Изрежете
няколко парчета 
с еднакъв размер 
от разноцветни
платове с весе-
ли десени и ги
пришийте към краищата на калъфите за възглавници. 
Можете да направите оригинален орнамент, като ре-
дувате малки и по-големи парчета. Така непретенциоз-
ното бяло бельо ще изглежда много стилно.

ЧАСОВНИК В ДЕТСКАТА СТАЯ

От стара детска книжка с дебели корици можете да
направите симпатичен часовник. Ще ви трябва само 
часовников механизъм, който можете да „отдели-
те“ от гърба на всеки най-обикновен стенен електро-
нен часовник със стрелки. Залепете на гърба на кни-
гата кръг, изрязан от картон, а в центъра му про-
бийте не много голяма дупка. Нарисувайте цифербла-
та заедно с детето си. А можете просто да залепи-
те смешни картинки. Сега остана само да закрепите 

стрелките
в дупката,
а отзад да
„монтирате“ 
часовниковия 
механизъм.

ОЩЕ 3 „СРЪЧНИ“ ИДЕИ
КАЛЕЙДОСКОП

Никога ли не изхвърляте старите парцали и изрезки 
от платове? Правилно постъпвате. Защото от тях
можете да направите прекрасна композиция. Най-лю-
бимите си десени опънете в дървени рамки (най-до-
бре кръгли или овални). За рамки можете да приго-
дите гергефи с различни размери. Не ви ли харесват
тези текстилни „картини“? Това „изкуство“ е прак-
тично – ако слу-
чайно някое парче 
плат ви потрябва
за нещо, може-
те да го свалите 
от гергефа и да
го вкарате в упо-
треба.
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ПЕТНА ОТ ГОРЧИЦА

Когато горчицата от гар-
нитурата падне направо 
върху новата ви блузка, вед-
нага тичайте към аптека-
та. Глицеринът е най-до-
брото средство за премах-
ване на петната, причинени 
от този хранителен про-
дукт. Навлажнете мястото 
на „аварията“ с глицерин, а 
после изперете цялата дре-
ха с топла вода и сапун.

ПЕТНА ОТ ГАЗИРАНИ 
НАПИТКИ

Зелени, жълти, червени... 
Цветовете на газираните 
напитки са най-разнообраз-
ни. Силата на петното за-
виси именно от качество-
то на добавения в бутилка-
та оцветител. Препоръчва-
ме ви да избягвате оцвете-
ните в „отровни“ цветове 
напитки. Хем са вредни за 
здравето, хем петната, ос-
тавени от тях, могат да 
се премахнат само с хими-
ческо чистене. Ако се сдо-
биете с петно от газира-

на напитка с по-малко аг-
ресивен оцветител, можете
да го преборите с обикно-
вен прах за пране. Ако няма-
те подръка, всяко друго ми-
ещо средство ще ви свър-
ши работа. 

ПЕТНА ОТ ШОКОЛАД

Петната от шоколад се 
премахват най-лесно, ако са
още „пресни“. Върху изца-
паното място бързо тряб-
ва да нанесете нишадъ-
рен спирт или да накисне-
те дрехата в хладка под-

солена вода. Ако тази бър-
за помощ не даде резулта-
ти, грижите ви трябва да
продължат. 
Полейте петното обилно 

с кислородна вода, изчакай-
те 10–15 мин, докато тя
подейства, а после изпере-
те дрехата по обичайния
начин.

ПЕТНА ОТ СЛАДОЛЕД 
Веднага изперете или на-

киснете изцапаната част в
хладка вода. Сладоледът е
белтъчен продукт, а белтъ-
кът има свойството да ко-

агулира в гореща вода. Ко-
гато петното поизсъхне,
изперете го с боров сапун.
Съотношението е 10 г са-
пун на 1 литър вода. 

ПЕТНА 
ОТ ДОМАТЕН СОС

Доматите, както и всич-
ки сосове и продукти, ко-
ито съдържат този вълше-
бен зеленчук, могат също да
ви създадат проблеми. Дома-
тите са толкова полезни за
здравето, колкото и вред-
ни за гардероба ви, понеже
следите, които оставят, са
много упорити. Ако не уце-
лите устата си с парчето
пица, бързите действия и
студената вода няма да ви
помогнат. Петното няма

да се махне. Можете все
пак да спасите любимата
си дреха, ако я накиснете в
топла вода, смесена с малко
нишадърен спирт, а после я
изперете в пералнята. 

ПЕТНА ОТ ВОСЪК 
И ТРЕВА 

След като премахнете ко-
ричката, която восъкът е
образувал върху дрехата,
следва пране с... ютия. Под
петното сложете влаж-
на кърпа, а върху изцапания
участък – няколко слоя по-
пивателна хартия. Изгладе-
те хубаво този „сандвич“ с
гореща ютия.
Свежата трева ще „увех-

не“ на дрехите ви, ако яо я
изперете със смес от сапун,пун,

ИЗЛЕЗ НА ЧИСТО
ПИЦИ И КОКТЕЙЛИ, ПЛОДОВЕ И СЛАДОЛЕД...
ВСИЧКИ ТЕЗИ ЛЕТНИ УДОВОЛСТВИЯ НЕ СИ ТРЪГВАТ 
БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЯ. АКО СТЕ НАСЪБРАЛИ ДРЕХИ, 
ПО КОИТО ОКОЛНИТЕ МОГАТ ДА ПОЗНАЯТ КАКВО 
СТЕ ПОХАПВАЛИ В ЖЕГИТЕ ИЛИ ПЪК КЪДЕ СТЕ 
ХОДИЛИ, ЗА ВАС СА СЛЕДВАЩИТЕ РЕДОВЕ.

до м а к и н я
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QUADRIO – 

първият хладилник 

с четири врати 
Новото предложение с марката Hot-

point-Ariston, което Indesit Company

пусна на пазара, спестява 50% по-
вече енергия в сравнение със стан-
дартен хладилник с две врати. 
Четирите врати на хладилника и на
фризера се отварят независимо една
от друга, като създават невероятно 
лесен достъп. Quadrio разполага 
с активен въздушен йонизатор,
който намалява бактериите с 
99%. Циркулацията на въздух във 
вътрешността му подпомага съх-
раняването и на най-деликатните 
храни в перфектно състояние. При
Quadrio липсват  характерното
образуване на лед във фризера и конденз в хладилната част. Дизайнът
му е впечатляващ – заоблени форми, привлекателно издължени дръжки 
и сполучлива асиметрия. Освен в традиционния инокс Quadrio се предла-
га и в стилен черен цвят.

рШарени новиниар н н нарарр

нишадърен спирт и вода.н  Бе-
лите дрехи можете просто лит
да изварите във вода без 
сапун. Друг вариант е да 
почистите петното с гъба, 
напоена с вода и готварска 
сол. Можете пък да успе-
ете да го премахнете и с
обикновен чист спирт, след 
което изплакнете дрехата 
само с вода.

ПЕТНА ОТ БИРА

Ако любимата ви бира се 

изсипе върху блузата ви,
веднага поръсете петно-
то с готварска сол и по-
сле я изперете. Универсал-
ната рецепта за премахване
на такива петна е обикно-
вено накисване с прах за пра-
не. После изперете дрехата
с топла вода.

ПЕТНА ОТ ЯГОДИ 
(И ДРУГИ ЧЕРВЕНИ 

ПЛОДЧЕТА)
Градински или горски, как-

во е лятото без тях? Све-
жото петно от ягоди мо-
жете просто да изплакнете
с вода. Засъхналите петна

от ягоди накиснете в раз-
твор от лимонена киселина
и вода в съотношение 2 г
киселина на чаша вода. 

Една уникална система, която гарантира цялостно 
и дълбочинно почистване на дома. 

Германски продукт с германско качество, 
вече 125 години верен на фирменото мото:

за вашето семейство
Най-доброто

www.еurodom-bg.comтел. 089 566 85 00

ДЪЛГИЯТ ЖИВОТ НА КИЛИМА

За да продължите живота му, не се опитвайте да го 
чистите самостоятелно. По-добре се доверете на про-
фесионалисти – отнесете го в химическото чисте-
не или повикайте някой от фирма за почистване вкъ-
щи. Желателно е да го направите в деня, когато върху 
красивия ви и скъп килим се появи петно.
Старите петна е практически невъзможно да бъдат 
отстранени. Има и една категория трудни за почист-
ване петна, които обикновено остават, след като вър-
ху килима попаднат някаква  киселина, основа, мазут, ле-а
пило, мазнина, лекарство, парфюм, водни бои, спирала за

мигли. Или пък след 
неуспешния ви опит 
да премахнете ня-
кое от тези петна 
с някакъв химикал. 
Килимите с таки-
ва дефекти не се
приемат в химиче-
ското чистене. Или 
поне няма да ви да-
дат 100% гаранция, 
че ще ви върнат 
постелката като нова.
И още един златен съвет – преди да дадете килима на 

химическо чистене, уверете се, че той не е влажен. За-
щото иначе има голям риск при контакт с метал-
ни повърхности (например щендер) по него да се по-
явят и петна от... ръжда. А тези са най-трудни за
елиминиране.
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Н
а индийски „хамак“ е вид
влакнодайно дърво. Оттам
идва и името на хамака, кой-
то индийците започнали да

плетат от нишките на това дърво
още 2000 г. пр.н.е. В индийския хамак
се спи почти като в легло. Ще ви
трябва известно време, за да свикне-
те, но затова пък, когато се научите,
ще разберете защо индийците до ден
днешен не се отказват от навика си
да спят сред природата. 

Най-популярни 
са хамаците, произвеждани в Брази-
лия, Колумбия и Мексико. Отличават
се с цветово и стилно разнообразие.
Могат да бъдат оребрени с дърве-
ни летви, да са ръчно плетени или
тъкани. Тъканите са по-разпростра-
нени. В плетените тялото по-бързо
се уморява, защото нишките се впи-
ват в кожата и става невъзможно в
тях да се лежи продължително (нали
си спомняте как се впиваха и онези
хамаци, които приличаха на рибарски
мрежи). Тъканите хамаци са по-солид-
ни и по-надеждни. Направо са идеални
за спане. Почти всички тъкани хама-
ци са изработени на основата на па-
мук и найлон.

к к“ в

Сън сред природата

Пране и поддръжка  
Ако го експлоатира правилно, ще ви служи поне 10 години. Не трябва да го оставяте да се мокри под

дъжда, защото от влагата може да изгние. Ако случайно се е намокрил, не го ползвайте, преди да е из-

съхнал. Препоръчително е сухото химическото чистене. Но ако указанията за експлоатация позволя-

ват да се пере, можете да го перете на машина, но без да пускате центрофугата.

Как да го окачвате  
МЕЖДУ ДВЕ ДЪРВЕТА Трябва ви здраво въже, което да прокарате през халките на хамака. За опти-

мално разстояние между двата края на хамака се считат 4,5 м. Разстоянието от земята до дъно-

то не трябва да е по-малко от 1,60–1,75 м. С времето хамаците се разтягат, затова не ги връзвайте

много ниско. И изберете клони на дърветата с диаметър най-малко 20 см. ПРИ ПРИКРЕПВАНЕ НА ХА-

МАКА КЪМ СТЕНА ИЛИ СТЪЛБ използвайте специални куки на винт. Колкото по-големи, толкова по-на-

деждно ще е окачването. Хамакът може да се окачи и на СПЕЦИАЛНИ СТОЙКИ, които се позиционират 

статично на избраното от вас място – на терасата или в градината.

е к с п е р т и з а
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П
одправките се развиват най-
успешно в добре отцеждаща
се почва. Добре е също така
при засаждането им да се

поставят по шепа пясък и вар на прах
във всяка дупка. Ако почвата е пре-
калено глинеста, трябва да се добавят
тор и листна маса според сезона.

 За да поддържате растенията буй-
ни и сочни, трябва редовно да подряз-
вате или откъсвате по 4–5 см от връ-
хчетата им. За да има растението
повече листна маса, трябва да откъс-
вате цветовете, които е образувало.
 Ако растенията са слаби и бледозеле-

ни, е добре да се подхранят еднократ-
но с подходящ препарат. Не бива да
се прекалява с торенето, защото така
растенията ще развият голяма листна
маса без аромат и вкус.  Растенията
се подрязват напролет, преди да е за-
почнал новият растеж, за да е по-ком-
пактна формата им и за да имат по-
вече листа и цветове. След първите
застудявания през есента трябва да из-
корените едногодишните подправки – 
копър, магданоз, кервел. Много градина-
ри предпочитат многогодишните рас-
тения да останат в градината, скрити
под одеялото на снега. Повечето от
зелените подправки могат да се от-
глеждат без проблем и в сандъчета.

БОСИЛЕК 
(OCIMUM BASILICUM)

Той е тревисто едногодишно расте-
ние, което наричат кралска подправка.
Ценен е изключително много в древна
Гърция, Египет, Индия. В Мексико се е
смятало, че ако носиш стръкче босилек

в джоба си, това ще ти донесе пари, а 
любимият човек ще ти е вечно верен. 
Древните гърци и римляни смятали бо-
силека за символ на злоба и лудост.
За босилека изберете слънчево мяс-

то в градината. Отглежда се сравни-
телно лесно. Той се нуждае от малко 
вода и се размножава лесно от семена. 
Цъфти с бели или лилаво-бели цветче-
та през лятото. Често бива нападан 
от плужеци и охлюви. Когато започ-
не да цъфти, босилекът губи аромата 
си. Ето защо трябва да бъде подря-
зан преди този момент рано сутрин. 
Като подправка се използват листата 
– в прясно или сушено състояние. Су-
шен е годен за употреба около 2 годи-
ни. Това е най-популярната подправка 
в италианската кухня, а класическата 
паста е немислима без стръкче боси-
лек в нея. Ароматът на босилек от-
блъсква комарите и мухите. Има про-
тивовъзпалително действие.

КОПЪР 
(ANETHUM GRAVEOLENS)

Копърът е едногодишно растение от 
семейство Apiaceae. Родината му е Сре-
диземноморието. Достига височина 18–
24 см. Копърът расте доста бързо. Сее 
се пролет и лято. Обикновено цъфти в 
средата на лятото. Той се размножава 
от семена и расте най-добре на слън-
це, в богата, добре отцеждаща се поч-
ва. Полива се по малко, но често. Копъ-
рът има много приложения. В специални 
диети се използва като заместител на 
солта. Семената се влагат в колбаси, а 
някои хора харесват вкуса на стъблата 
му. Копърът има ползотворно дейст-

вие върху храносмилателната система.
За тази цел от него се приготвят и
пият чайове и тинктури.

МЕНТА (MENTHA PIPERITA)
Ментата е многогодишно тревисто

растение от семейство Устноцветни,
което достига височина 70 см. Цъф-
ти с дребни бели или лилави цветчета
през юли и август. Има силно развито
коренище. Най-добре вирее в слънчеви
места или на полусянка. Размножава се
чрез разделяне на корените и стеблата.
Етеричните масла са концентрирани в
листата на растението (около 60% е
етеричното масло ментол) и се извли-
чат чрез дестилация.  Използва се в ку-
линарията при производството на слад-
ка, конфитюри, шоколад, за подправяне
на салати, ястия от агнешко месо и
морски деликатеси. Някои хора са алер-
гични към аромата на ментата.

САЛВИЯ (SALVIA OFFICINALIS)
Салвията е популярно в цяла Централ-

на Европа многогодишно растение, по-
лухраст със сребристо-зелени продълго-
вати и покрити с мъх листа. От тях
се разнася и ароматът на растението.
Цъфти през юни и юли, с дребни вио-
летови цветове. Има атрактивна ком-
пактна форма на растеж. Растението
има няколко разновидности. Расте най-
добре на слънчево място в добре от-
цеждаща се, песъчлива почва. Трябва да
бъде разположена на защитено от вя-
търа място. След като салвията пре-
цъфти, тя трябва да се ореже до 1/3
от височината си, за да продължи да
расте компактно. Размножава се чрез
резници в началото на лятото. Салвия-
та се комбинира добре в лехи с гипсо-
фила, лавандула, сантолинат, розите.
Пресните, замразените или сушени-ни-

те листа се използват като подправ-рав-

г р а д и н а

ЗЕЛЕНИТЕ ПОДПРАВКИ
ТЕ СА ЧУДЕСНО ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ВСЯКА ЗЕЛЕНЧУКОВА ИЛИ ЦВЕТНА ГРАДИНА. 
КАТО ЦЯЛО НЕ ИЗИСКВАТ МНОГО ГРИЖИ И СА ЛЕСНИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ.
БЕЗ ПОВЕЧЕТО ОТ ТЯХ СРЕДИЗЕМНОМОРСКАТА КУХНЯ НЕ БИ БИЛА СЪЩАТА.
УХАНИЕТО ИМ Е НЕВЕРОЯТНО И ИЗОСТРЯ ЖЕЛАНИЕТО ЗА КУЛИНАРНИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ.

Босилек Розмарин Копър Мащащщееререрркркррркркккккккррккркркркркрркккрркккркрерркркркаааааааааа
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ка в салати, супи, яхнии. Подходящака 
е за свинско, телешко, агнешко месое
и птици. Изсушената салвия има по-
силен, леко кисел вкус.

РИГАН (ORIGANUM VULGARE)
Родината и на това растение е Сре-

диземноморието. Стъблата му са жи-
лави, подобни на корени, с малки ли-
стенца. Цветчетата му са ситни,
бели на цвят. Най-силен е ароматът
на растението, докато цъфти, и то-
гава е най-добрият момент да бъде
обрано. Развива се най-успешно на го-
рещо и слънчево място, в песъчлива
почва. Семената се сеят в сандъчета
в началото на пролетта и се изнасят,
тогава когато пръстта в градината
се е отпуснала, а температурите се
задържат над 15 °С. Захваща се лесно
и от резници. В кулинарията се из-
ползва в сосове и ястия от месо.

РОЗМАРИН 
(ROSMARINUS OFFICINALIS)
Многогодишен храст от семейство

от Lamiaceae, с листенца като иглички
на бор. Почвата за растението трябва
да е добре отцеждаща се, а мястото – 

слънчево. Розмаринът е много чувстви-
телен на студ. За поддържане на ком-
пактна форма растението трябва да 
се окастря често. Розмаринът цъфти 
с множество светлосини цветчета в 
края на пролетта и много рядко през 
есента. Използва се в изобилие в ита-
лианската кухня. Подходящ е за ястия 
от свинско и агнешко месо и карто-
фи. С него се приготвят супи и сосо-
ве. Чаят от изсушени листа на розма-
рин подобрява храносмилането.

МАЩЕРКА 
(THYMUS VULGARIS)

Родина на това многогодишно, бър-
зо разпростиращо се растение с 

малки листенца и лилави цветче-
та са средиземноморските стра-
ни. Мащерката е широко разпрос-
транена в кухнята на Южна Евро-
па, Западна Азия и Северна Африка.
В кухнята се използват листата – в
прясно състояние или сушени. За тази
цел цветчетата се махат малко преди
цъфтенето. Мащерката има изключи-
телно деликатен вкус. Във френската
кухня е особено ценена. Листата на
прясната мащерка се използват като
украса за салати. Подходяща е за яс-
тия от агнешко, говеждо, пиле, дивеч
и риба. Използва се за подправяне на
супи от боб и леща. От мащеркката
се приготвят и освежаващи чайовве. 
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ЗА 6 ПОРЦИИ:
22522  г г готготггг овиовиии кори ри за лазаняня 50 505050 5

г пармармезае нн

За соса болонезе: 1 сс. лл. з. зззехтехе ин и

(или и олио) 1 голяоляма ма глаглал ва ва кроромид

лук (ситнтт о наряр занз а) а) 1 средно но го-

ляммм морков ((насстъртът гана ) стрс ък к це-це-е

линлина (а (нарнаррязазазан нн нн а да да дддребребребно)но)о) 1 с1 с1 скилкилкилккк ид-ид-ид-

ка кк чесссчессън ън (пр(прресоесоесованванвана) а) а) 125125125 г  г  г г гъбггъби и и 

(нананарязрязаниани на нан  тътътънкинкинки фи фифилийлийийлиййки)ки)ки) 45045045045

г телеелелешкашк  какакааймаймайма 3003003003  мл млм  чечеервервервено нон

винвино о 3003000 мл мл ме мемесенсенсе  бу бубульольольол н 40040000 г  г  г  

домдомоматиатит  (о (ообелбелбеленини и  ии нарнанан язаязаязааани)ни)ни) 1 с1 с11 с1 с.. 

л. л.л домдоматеатет но но пюрпюрее 1 сс. л. л л. с. с. ссух ух уху бобобосбосбоси-и-и-

леклеклекк 2 с2 с2 ссс л. л. л. лл. н. ннаряараряряаряаряззанз  маагдагданозноз солсолсолсололсолс

За соса бешамел: 

60060060060000 мл мллл п пр прясняс о млякляко о 1 кръгче 

лулуклуклук 666 з6 зрънца черчерен пипер 1 дда-а-

финфининфифифии оов лист 225 г кг кравраве ме асласло о 25 2555

гг брашно о щипщипкака млямляно но индиндийси коо

орехчече

УРОК ПО ЛАЗАНЯ
НЕ МОЖЕШ ДА Є УСТОИШ! ПАСТА, ПРОПИТА С 2 СОСА – 
ВКУСЕН БОЛОНЕЗЕ И НЕЖЕН БЕШАМЕЛ, – И С ПРЕПЕЧЕНА 
ДО ЗЛАТИСТО КОРИЧКА ОТ СИРЕНЕ.

Малки тайни
 Ако смесите телеш-

ката кайма със свин-
ска, вкусът на соса бо-
лонезе ще бъде по-на-
ситен.
 Сосът болонезе ста-

ва по-вкусен, ако се 
вари на много слаб 
огън в продължение на 
1,5–2 часа и от време 
на време му се долива 
бульон. Но това може 
да стане само ако раз-
полагате с достатъч-
но време.
 Запомнете, че сосът 

болонезе не бива да ки-
пва. Затова го пригот-
вяйте на слаб огън и не 
го оставяйте да ври. 
За целта го разбърк-
вайте често.
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ОЛИОТО...
...при пържене ще пръска по-мал-

ко, ако предварително загреете

добре тигана и поръсите със сол

дъното му, преди да налеете маз-

нината в него.

Галя Василева

от с. Комарево, Плевенско

КОКОШЕТО МЕСО...
...особено това от домашна ко-

кошка, се натрива хубаво с лимо-

нов сок преди топлинна обработ-

ка. Тогава се сварява или опича

много по-бързо.

Велика Данова

от Перник

ФАСУЛЪТ...
...ще се свари за

рекордно крат-

ко време (30–40 

мин), при това

без предвари-

телно накисва-

не, ако непосред-

ствено преди ва-

ренето го залеете с ледено сту-

дена вода и веднага го сложите 

на котлона. А когато кипне, до-

бавете още малко студена вода.

И така – още 3–4 пъти, докато

омекне съвсем.

Силвия Брайнова

от София

БУЛЬОНЪТ...
...ще стане прозрачен, ако отна-

чало пуснете месото в кипящата

вода за 1–2 мин. След това го из-

вадете, излейте водата, измий-

те месото, сложете го в тендже-

рата и го залейте с нова хлад-

ка вода. 

Лилия Станева

от София

КРОМИД 
ЛУКЪТ...
...при пържене

ще стане мно-

го по-вкусен, ако

го сготвите не

с растително 

олио, а с краве 

масло.

Милена Дражева

от София

КУЛИНАРНИтайниАРНИРНИ

Драги читателки, посвететеаги 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.Започваме от соса болонезе. Лукът, морковите, це-

лината и чесънът се запържват 7–8 мин в сгоре-

щеното олио. Добавят се гъбите и зеленчуците и се 

задушават още няколко минути. След това в тигана се

прибавя и каймата и се пържи при непрекъснато бърка-

не до кафяво.

2.В ястието се вливат виното и бульонът и се до-

бавят доматите и доматеното пюре. Сосът се 

посолява и се овкусява с босилека. Оставя се да поври 

около 40 мин под капак на много бавен огън. Няколко ми-

нути преди да се отстрани от огъня, се поръсва с на-

рязан магданоз.

3.За приготвянето на бешамела млякото се загрява 

в дълбока тенджера заедно с нарязания лук, зрън-

цата черен пипер и дафиновия лист. Когато кипне, тен-

джерата се маха от огъня. В друга тенджера на котло-

на се разтопява маслото и се смесва с брашното при

постоянно бъркане. Държи се на огъня не повече от 2

мин, за да не загори. Бавно, на тънка струйка в сместа

се влива млякото и се вари до сгъстяване заедно с до-

бавеното индийското орехче.

4. 1/3 от соса болонезе се разстила на дъното на на-

мазнена тава. Отгоре се подрежда слой кори за 

лазаня, които се заливат с бешамел. Правят се още

два такива пласта – ред болонезе, ред кори за лазаня и 

слой бешамел. Третият, последен слой се покрива с на-

стърган пармезан. Лазанята се пече в продължение на 

45 мин в предварително загрята фурна. Ястието е го-

тово, когато сосът се сгъсти и пармезанът покаффенее.
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Ако нямате време 
да приготвите гарнитура

Зеленчуковата гарнитура за българина обикнове-

но включва задължителните варени или пържени 

картофи. Но няма нищо лошо и в прясно пригот-

вените зеленчукови миксове, поднесени като гар-

нитура. Само че какво да правите, ако гостите

вече са на прага ви и нямате време нито да вари-

те, нито да пържите зеленчуци? Ще ви помогнат 

консервираните зеленчуци – зелен фасул, моркови, 

зелен грах и царевица. Можете да ги смесите, но

можете и да ги сервирате поотделно (на купчин-

ки) в чиниите.

Продукти за 4 порции: 1 глава лук и 300 г сварени пилешки

гърди се нарязват и запържват в олио. Нарязват се още 3 до-

мата, 1 краставица и 2 стъбла зелен лук. Зеленчуците и ме-

сото се разпределят върху 4 палачинки (може и от готово

тесто), поръсват се с нарязани на ситно зелени подправки. 

Палачинките се навиват на рула и се поднасят със сос от си-

рене, разбито с майонеза и малко чесън.

Лесно „изваждане“ 
на портокаловото 
филе
Тортата или замразения десерт

можете да украсите с парче-

та сочен портокал. Само че

той трябва да е идеално почис-

тен от белите ципи и кората.

Има начин да го отделите мно-

го по-лесно и бързо, отколкото 

си представяте. Първо, с остър 

нож се обелва кората на пор-

токала заедно с бялата ципа, 

но така че да не изрежете пре-

калено много от меката част. 

След това (вж. внимателно

снимката) меката част просто

се изрязва на сегменти. Получа-

ва се идеално портокалово филе 

И не забравяйте да съберете

сока, който можете да добави-

те към заливката за тортата 

(или десерта).

Вълшебен зехтин
Прекрасно кулинарно и козме-

тично средство, зехтинът

(студено пресованият) има и

лекарствени свойства благо-

дарение на съдържащото се в

него вещество олеокантал, ко-

ето лекува болки и възпалител-

ни процеси в мускулите. Ефек-

тът се усилва, ако със зехтина 

правите не само масаж, но и го 

приемате вътрешно – по някол-

ко чаени лъжички дневно.

Без ни една 
загубена капка мед
Обърнете внимание какъв удо-

бен и красив капак са измис-

лили дизайнерите за буркана 

с мед. Към капака е монтира-

на лъжица от неръждаема сто-

мана, с удобна дълга дръжка и 

кръгла глава, с чиято помощ 

ни една капка мед няма да пад-

не на покривката или на

плота. Но дори и това

да се случи, то поне ръ-

цете ви ще останат

чисти (ще ги спаси ка-

пакът). Докато от-

винтвате капака, ме-

дът се „намотава“ на 

главата на лъжицата.

б ъ р з о  и  в к у с н о

СУПИ С СУПИ С 
ТОПИНГИТОПИНГИ

З
лика от засищащите гъ-а разл

сти зимни супи пролетно-летни-сти зи
те трябва да са по-леки, витами-
нозни и по желание – пикантни.

Изискан вкус на блюдото придават то-

пингите – продукти, които се добавят
във вече готовите супи. В различните
страни тези добавки са различни.

КРУТОНИ ПО ПРОВАНСАЛСКИ

Хлябът за тостовете се нарязва на
малки кубчета и се изпържва в зехтин
при постоянно бъркане. В самия края
на пърженето се добавя нарязана на
ситно скилидка чесън. Чесновите кру-
тони подхождат най-много на зеленчу-
кови крем супи.

ЗЕЛЕНИНА ПО МИЛАНСКИ

Студената доматена супа минестроне
е най-предпочитаната в летните жеги.
В Италия я подправят с пюрирана зе-
лена смес от босилек и магданоз (по
равни части), овкусена с настъргана ли-
монова кора. Топингът се добавя още в
тенджерата, а не в чиниите със супа.

ОРЕХИ ПО АФРИКАНСКИ

Зеленчуковите крем супи стават още
по-вкусни, ако се подправят с кедрови
ядки, настърган бадем или нарязани на
едро орехи. За да „пуснат“ ядките своя
аромат, ги запържете за кратко в ти-в ти
ган с тефлоново покритие, без даа до-
бавяте мазнина.

Екстра съвет

ОТ... КАКВОТО ИМА В ХЛАДИЛНИКАОТ... КАКВОТО ИМА В ХЛАДИЛНИКА

СОЧНИ ПАЛАЧИНКИ

За пълнежа се използват остатъци от храна,

забравени в хладилника: сирене, домати, краста-

вици, сварени пилешки гърди.
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К
ралските готвачи се стре-

ККмяли да разнообразяват спи-ККсъка на въздушните десер-ККти, увенчавайки с тях тра-КК
пезата, която по това време неряд-
ко се е състояла от няколко десетки
блюда и е могла да затрудни и най-
големия лакомник. Именно десертни-
те (сладките) разновидности на муса
– парфето и суфлето – са най-раз-
пространени и днес. Но възможности-
те, които предлагат ястията с въз-
душна структура, са практически не-
изчерпаеми.

ТЕРИНА

Приготвя се от накълцани на дреб-
но месо, риба, птици или морски про-
дукти и зеленчуци, които се заливат
със специален желиращ крем и се пе-
кат на бавен огън. Терината може да
се сервира както студена (като пре-
дястие), така и топла (като основ-
но блюдо). Добрата „кайма“ за терина

трябва да е въздушна, лека и еднород-
на. Затова продуктите в състава є 
не бива да се пускат през месомелач-
ка, а през блендера. Вместо цели яйца 
използвайте само разбитите белтъци. 
За да добие по-нежна консистенция, 
терината се пече на водна баня във 
фурната. А формата, в която се из-
лива сместа, трябва да е постлана с 
фолио, за да може после ястието да 
се извади по-лесно. При печенето те-
рината е добре да се покрие отгоре с 
два слоя фолио. 

СУФЛЕ

Въпреки ефектния си външен вид 
суфлето е много лесно за приготвя-
не. Най-лесната му разновидност е 
т. нар. двойно запечено суфле. Пре-
димството му е, че може да се при-
готви отрано и преди идването на 
гостите само да се изпече. Отличен 
вариант за галавечеря е суфлето от 
рокфор. В основата му е сосът беша-

мел, в който са объркани парчета рок-
фор. Получената бяла маса се смесва
с разбитите отделно белтъци и жъл-
тъци, разпределя се по формите и се
пече 20 мин на водна баня. Готовите
суфлета се охлаждат, изваждат се от
формите, подреждат се в намазана с
масло тава, покриват се с фолио и се
съхраняват в хладилника (максимум до
2 дни!). Половин час преди сервиране
суфлетата (всяко от тях поръсено
с нарязан на дребни парчета рокфор)
трябва да се сложат в предварително
загрята фурна. А няколко минути пре-
ди сервиране се намазват със смета-
на. Експериментирайки с различни ви-
дове сирена и добавяйки ситно наря-
зани зеленчуци (сварено броколи, паси-
рани тиквичка, печени чушки), вие мо-
жете да създавате изключително неж-
ни суфлета по ваш вкус.

МУС

Усъвършенстваните съвременни гот-
варски технологии позволяват прак-
тически всеки продукт да се превър-
не във въздушен мус. Впрочем това
се отнася най-вече за ресторантска-
та кухня. В домашни условия, както
преди, най-популярни си остават слад-
ките мусове, сред които най-предпо-
читаният е шоколадовият.

ОТ ЛЕКО ПО-ЛЕКО
МУСОВЕТЕ, СУФЛЕТАТА, ТЕРИНИТЕ, ПАРФЕТАТА И ЖЕЛЕТАТА СА БЛЮДА, В ОСНОВАТА

НА КОИТО Е ПРИНЦИПЪТ НА ЛЕКОТАТА. ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ТЕЗИ ЛАКОМСТВА СА ДОШЛИ 
ПРИ НАС ОТ ФРЕНСКАТА ПРИДВОРНА КУХНЯ. НА ПИЩНИТЕ УГОЩЕНИЯ ОТ ЕПОХАТА

НА ЛУИ XIV ТЕ СА ИГРАЛИ РОЛЯТА НА СВОЕОБРАЗНИ ИНТЕРМЕДИИ, ПОЗВОЛЯВАЩИ 
НА ГОСТИТЕ ДА ПОЧИНАТ ИЛИ ДА ОСВЕЖАТ ГАСТРОНОМИЧНИТЕ СИ ВЪЗПРИЯТИЯ В
ПАУЗИТЕ МЕЖДУ ПО-ПЛЪТНИТЕ И СЕРИОЗНИ ЯСТИЯ.

Терината с яйца и зеленчуци изглежда много ефектно ШШокШШ олааадовдовд ототото су сусусусуусуууфлелелефлефлефлффлфлф ее е е наиаиаиннанааистистистистстистистистиститтт нанана нанн с вс вс велиелие колепепен вн вкускус

Шоколадовият – лидер

За приготвянето му се използват 
само 4 съставки: шоколад, вода, 
яйца (на 200 г шоколад – 3 яйца) 
и няколко лъжици захар. Шоколадът 
се разтопява на водна баня, като 
се разбърква с 2 пъти по-малко ко-
личество вода. Обърква се с жъл-
тъците (те се добавят един по 
един). Белтъците се разбиват със 
захарта до мека пяна, която също 
се разбърква в шокомасата. 
Този класически мус може да пос-
лужи като основа за експеримен-
ти. Добавете към него силно кафе, 
портокалова кора, бренди или раз-
бита сметана и ще получите ори-
гинални варианти на шоколадовия 
десерт. 
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ВАРИАНТИ
КАФЕЕН СЛАДКИШ Изпълнете стъпка 1 от ре-
цептата. Разтворете 4 ч. л. нес-кафе в 2 с. л. го-цецептпттатттттттааа.аа.аа. Р  РРазаза твтвороророррроррреееететтетееее е 4 4 4 ч.чч.ч  л лл.. ннн

стиналото кафе сме-реререрр щащааща в ввввввввоодододододододддддддодддоддоддддоододддддаааааа.аа.а.а.а.аа.ааааааааа  П П П ППППППППП ППП   ололололололололололо ввовввоввовововововвоововинииииининнини атататтататтата аа аа а оототот ииизсзсзс
сте прибавили яйца-ссссеетете сссссссссссс тттттттесеесесесесесе тотототттоттотооот тототоотоооототоотооттт ,, , , сслслслсслслсс еееддд к к кккататататто о о сс
с. л. крема сирене и тттатаа. Остатътътътътътътъъътъъъъъккакакакакакаккакакакакккк с с с смммммемемемеемммм сесесесесеесесеетттететтттт  сссс 333 3 с
азирайте сладкиша с с с 1 ч. л. пудрататтттттттттттттааааа а ааааааа зазаззз хахааааааар рррр рр рр и и гла

пппопопопопопопоп лучения крем.  
ПОРТОКАЛОВ СЛАДКИШ С БАДЕМИ Пригответе 

ецепта, но заедно с тетет сстстттото по гореопииииисасасанннанаататататат  рррре
а кора от един пор-яййцацаац ттатата добавете нанананаасстстттъръ гагагаганананаататтт
ок. Преди да изпече-тотттотототокакакакакал и 2 с. л. пппппопппп ртртртрттоококалалалалов со
поръсете с филиран те блатовеететететететететететететтт , , еедедеддиииининнииия ооот ттт тяяях 
пете със сладко от бадедедем.м. ГГГГГГГГГГГГ ГГГГГГГГГГГототототототототооототоото ововвовововвииитттииттеее е е бблаттттовооо е слллеп
поставете отгоре.  портокали. ББББлата с бббадааа емиттте 

з а  д е с е р т

СТЪПКА ПО СТЪПКА:

1

2

3

Намажете с масло две форми за тор-11
та (с диаметър 18 см) и ги покрийте с

хартия за печене. Загрейте фурната до

200 °С. В дълбока купа смесете с мик-

сер маслото и захарта до получаване 

на еднородна гладка смес.

но по едно към маслената маса при-22
бавяйте яйцата, като след всяко раз-

бърквайте сместа с миксер. Продълже-

те бъркането с метална лъжица, като

прибавяте предварително смесеното с

бакпулвера брашно на малки порции при 

непрекъснато бъркане. Готовото тес-

то разделете на две равни части.

азпределете тестото в двете фор-33
ми. Заравнете го отгоре и го печете в 

предварително загрятата фурна в про-

дължение на 25 мин, докато добие ка-

феникава коричка. Готовите блатове 

се изваждат от формите още топли и пли и 

се слепват с конфитюра. Сладкишшът 

се сервира поръсен с пудра захар. 

Домашна 
торта
Към лесните и прости рецепти всички
се отнасят с пренебрежение. Грешка!
Гениални са именно простите неща.

ЗА 10 ПАРЧЕТА:  175 г краве масло (на стайна температура)  175 г захар  3 яйца 
 175 г брашно  1 бакпулвер  3–4 с. л. конфитюр  1 с. л. пудра захар

Хитрини     
За да не стане тесто-

то на бучки, брашното 

се прибавя към сместа 

лъжица по лъжица. Бър-

кайте с метална лъжи-

ца, като се опитвате 

да изписвате с нея ци-

фрата осем в сместа. 

Така ще направите 

структурата на слад-

киша по-въздушна.
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Б
лизо 16 години Ра-
дослава и съпру-
гът є Георги Мин-
чев вещо управля-

ват веригата сладкарници 
„Неделя“.

– Как се става добър слад-
кар?

– Трябва желание. И да 
те радва това, което пра-
виш. Особено когато пра-
виш детски торти. Всеки 
може да си измайстори чо-
вече от захар, но децата 
няма да го харесат тол-
кова, ако „усетят“, че на 
сладкаря не му се е занима-
вало с това. Добрите слад-
кари се раждат и си оста-
ват завинаги такива. 

– Как бе поставено нача-
лото на сладкарници „Не-
деля“?

– След промените аз и съ-
пругът ми останахме без ра-
бота (филолози сме). Наложи 
се да измислим нещо. Не раз-
бирахме от търговия с дре-
хи, а откриването на ресто-
рант ни се стори прекалено 
сложно. В семейството ми 
сме добри кулинари и реши-
хме да е сладкарство. Пър-
во продавахме готови проду-
кти. После започнахме да ги 
произвеждаме, за да не зави-
сим от другите. Зареждахме 
72 обекта в София. Но по-
неже не искахме друг да ни 
диктува какво да произвеж-
даме, разработихме и собст-
вена търговска мрежа. Вся-
ка година откриваме по една 
нова сладкарница в страна-
та. Наскоро стартирахме и 
строежа на нов цех.

– Кои качества на харак-
тера са ви помогнали в 
бизнеса?

– Аз съм работохолик. Вече 

15 години ставам всяка су-
трин в 6.30 ч. и отварям
сладкарския цех в „Красно
село“. Оплаквам се само ко-
гато нямам работа. 

– Съпругът ви не ревнува 
ли от вашите успехи?

– Не, ние сме екип: аз се 
занимавам само с производ-
ството, а той – с марке-
тинга. Никой не се меси в
работата на другия. Аз из-
карвам парите, а той ги
харчи. (Смее се.)

– Не е ли трудно да се пра-
ви собствен бизнес в Бъл-
гария?

– Трудно е, успели сме с 
много труд, постепенно.
Тръгнали сме от една сер-
гия за локуми и бисквити
пред НДК. Аз продавах на
нея. Съученичките ми ме
порицаваха: „Как не те е
срам с две висши образо-
вания да продаваш на сер-
гия?!“ Никога не сме се от-
чайвали, дори и при най-го-
лямата икономическа криза
намерихме начини да оцеле-
ем.

– Каква е най-ексцентрич-
ната поръчка за торта, 
която сте изпълнявали?

– Като спонсори в инициа-
тивата на Столична общи-
на за освежаването на сто-
лицата раздаваме торти на
първенците. За финала през
април направихме две го-
леми торти с фигурки на
хора, които събират боклу-
ци, подстригват дървета и
садят цветя. 

– С какво вашите торти 
са по-добри от тези на 
конкурентните фирми? А 
от европейските?

– Не смятам, че нашите 
торти са по-добри. Прос-

то са със специфичен вкус.
И са винаги пресни. Ако го-
ворим за европейски вкусо-
ве, нашите торти са по-
добни на тези в Австрия и
Испания – сочни и с мно-
го крем. В Италия напри-
мер не се предлагат таки-
ва, а във Франция се консу-
мират повече плодови тар-
талети и кроасани. 

– Дайте рецепта за някой 
от вашите специалитети.

– Навремето правих вкъ-

щи сладолед, който не зам-
ръзваше. 4 яйца се разби-
ват хубаво и се добавя 1 ч.
ч. захар. Отделно 1 кофич-
ка квасена сметана се раз-
бива с 1 ч. ч. захар, добавя
се и една ванилия. Получени-
те две смеси се разбъркват
добре. Слага се в хладилни-
ка вечерта и на сутринта
можете да похапвате сме-
танов сладолед.

Интервю на
Ивайло ТОДОРОВ

РАДОСЛАВА МИНЧЕВА: 

„ЗА „НЕДЕЛЯ“ НЯМА НЕДЕЛЯ“

КУЛИНАРЕН БЛИЦ

– Любимият ви специалитет?

– Мусака от патладжани.
– Коя торта правите с най-голямо удоволствие?

– Всяка, която съдържа карамел, ядки и шоколад. Не
обичам тортите с плодове.
– Сладко или солено?

– Определено солено. От сладките неща обичам тулум-
би и кадаиф. 
– Яйца на прах или сурови яйца?

– Работим само с истински яйца. Не обичам яйцата
на прах.
– Имали ли сте проблем с поддържането на формата?

– Никога не съм била слаба. Дори и преди да се зани-
мавам със сладкарство, съм била леко закръглена. 
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А
хмед е най-големият 
от многодетно семей-
ство (има трима бра-
тя и три сестри). 

Идва в България, притис-
нат от нуждата да рабо-
ти. В момента се притес-
нява за близките си заради 
критичната ситуация в Ли-
ван. Често се чува с тях, 
тревожи се. Макар че с по-
добно ежедневие е свикнал. 
Помни как като малък по 
време на бомбардировките 
се е качвал на покрива на 
сградата, в която живее, 
за да гледа как падат бом-
бите. „Тях нали ги мятаха 
само към съседния квартал“ 
– надсмива се над своите 
детски представи Ахмед.
В България той се жени за 

българка, но вече са разде-
лени. Твърди, че няма прия-
тели. Усетил е болката от 
разочарованието и е осъзнал 
истината, че всеки се раж-
да сам на този свят. 

ТОВА ГО ПРАВИ ПО-СИЛЕН 
Би направил всичко за дъ-

щеря си. Единственият му
проблем, когато идва в Бъл-
гария, е, че не може да гот-
ви. Няма не може! Научава
се (упорит и уверен пред-
ставител на зодия Лъв е
все пак). Започва работа в
дюнерджийница, минава бър-
зо през всички уроци на ку-
линарията и се издига до
главен готвач в ливански
ресторант в София. От
няколко месеца е майстор
в новооткрито заведение
за арабски манджи Hungry

Bunny в Студентски град.
Истински професионалист
е, има невероятен усет за
мерките и теглилките и с
безупречна точност сипва
всичко на око. 
Изключително сръчен и

обигран е – тиганите се
подчиняват на ръцете му, а
храната... само я опитайте.  

ГОЛЯМА 
ВРЪТНЯ 

Земята, която древните
наричали Финикия, ражда из-
обилие от зеленчуци и пло-
дове. Морето е богато на
риба и морски дарове. Пти-
ците също са любима хра-
на. Ливанците отдавна са
смятани за големи гастро-
номи. Финикийците са из-
мислили  и консервите. Тях-
ната кухня е на 7000 го-
дини и с право се призна-
ва за една от най-изиска-
ните. Ливанските ястия са
изключително вкусни, но ни-
как не са лесни за пригот-
вяне. Тестените изделия са
едно от друго по-засукани.
Време и търпение за при-
готвяне изискват и пърже-
ното къбби (арабско хлебче),
лахмебаджийн, фатаир спа-
нак, фалафел, агнешки пилаф
и много други. Сред десер-
тите най-популярен е ата-

иф. Той наподобява палачин-
ки с орехи или крем, полети
със сироп. 
Ливанската кухня е здра-

вословна. Родее се с други-
те арабски кухни. Използ-
ват се леки и по-остри
подправки, но акцентът е
върху запазването на ес-
тествения вкус и аромат
на продуктите. 

БОБ, ЛЕЩА, САРМИ 
И ДРУГО ОБЩО

Храненето се определя от
начина на живот. Клима-
тът в Ливан е сходен с
българския, сигурно затова
и в много отношения кух-
ните ни си приличат. Про-
дуктите, които използваме,
са едни и същи. За мое най-
голямо учудване разбрах, че
в ливанската кухня готвят
и всякакви субпродукти – 
дробчета, сърца, шкембе.
Кой казва, че това ни е на-на-
ционален специалитет!?

в к у с н и  м а р ш р у т и

АХМЕД АЛЮС: 
„ТАБУЛИ Е 
ЛИВАНСКАТА 
ШОПСКА 
САЛАТА“

дишният Ахмед Алюс е от Южен Ливан. В България е вече пета година и говори 29-29-29-9 годгодгодгодгогод

рски чудесно. Дошъл у нас да търси работа. Ориентира се в кулинарния бранш,бъбъбъбъъълълълълббъъъ ггаргагарга

то е убеден, че популярният арабски дюнер и екзотичните ливански манджи допа-зазаааащащщщщщащащототт

а българския вкус. Има дъщеря Хадижа, която е на 2 години и половина.датдададаататататататтаттт нн  н
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Много са общите неща 
между двете кухни – боб, меж
леща яхния, сарми, но от 
тези с лозов лист. Това 
са и предпочитаните от 
Ахмед българските ман-
джи. Останалите храни по-
дозира в намеса на свинско. 
От българската кухня оби-
ча катми, гювеч и мусака, 
но само когато са пригот-
вени с говеждо или агнеш-
ко месо.

РЕСТОРАНТ = РАБОТА
Работи в ресторант, за-

това не обича да ходи на 
ресторант. За него почив-
ката се асоциира с нещо 
различно. Най-вече с раз-
ходки с дъщеря му Хади-
жа. Сподели наблюдението 
си, че в ливанските ресто-
ранти е много по-шумно, 
отколкото в българските: 
„Българите стават шумни 
от… алкохола. В Ливан не 
е много популярно да се пие 
алкохол, но ливанците но-
сят настроението в кръв-
та си.“ 

Кофеинова бомба 
по български
Другото, което много го учудва в

българските кафенета, е устой-

чивото словосъчетание „Кафе и

кола, моля!“. „Как можете да пиете 

студено и топло едновременно?! – 

чуди се Ахмед. – При това две ко-

феинови напитки наведнъж?! Ега

ти глупостта – кафе и кола!“ Ос-

вен това е смаян, че кофеиновата

комбинация често пъти замест-

ва закуската.

Разказа ми и какво е

ЗАКУСКА ПО ЛИВАНСКИ
Изключително обилна, на-

право пир! Ахмед се опита
да изброи нещата, които
трябва да присъстват на
сутрешната трапеза в Ли-
ван: лебне в зехтин, задъл-
жително няколко вида прес-
ни сирена, някакво топено,
поне два вида маслини (зе-
лени и черни), яйца (варе-
ни или на очи), къбби. До-
пълненията към закуската
са сладко от кайсии, зех-
тин, пресни домати и крас-
тавици. Друг хит са малки-
те мариновани патладжани,
пълнени със сушени домати
и полети със зехтин. Кога-
то има гости, на трапеза-
та се поднася и фалафел.
Чаят е задължителен.    

БУЛГУРЪТ Е 
ВЕЛИК ПРОДУКТ

според Ахмед: „Хем има
собствен вкус, хем пое-
ма превъзходно вкусовете и
ароматите на другите про-
дукти. Има бял и кафяв
булгур. Кафявият е по-на-
чукан и по-вкусен. Използ-
ва се при приготвяне на
месо. С него правя и мал-
ки кюфтенца в съотноше-
ние 3 части булгур, сварен
в телешки бульон, и 1 част
телешка кайма. Ако кайма-
та не е много мазна, сла-
гам продуктите във фурна-
та на 180 °С с 2 ч. ч. те-
лешки бульон, докато го по-
емат. Когато бързам, прос-
то смесвам варен булгур с

кайма и много подправки
и ги запичам в тава. По-
сле режа сместа на ромбо-
ве. Щипка канела е задъл-
жителна.“

С ВКУС НА КАНЕЛА И... 
КЮФТЕ 

Естествено, това, което
отличава ливанската кухня
от българската, са подправ-
ките. Традиционни са ли-
ванските салати и скара-
та, но… „Тайната на вкуса
им е в подправките“ – ка-
тегоричен е Ахмед. Нито
едно ястие не може да ста-
не вкусно без кориандър. Ба-
харът, кимионът, канелата
и кардамонът пък придават
оригинален аромат на пече-
ните меса. Българите сме
свикнали да слагаме канела
само на десертите, но ли-
ванците смело подправят
с нея и солените манджи.
Резултатът е екзотичен и
наситен вкус. 

САЛАТИ ЗА НАЯЖДАНЕ
Сред предпочитаните от

ливанците ястия са салати-
те. Те освен познатите ни
домати и краставици съ-
държат и силно ароматни-
те сумак, джоджен и маг-
даноз заедно с маруля, руко-
ла и пържен хляб. Безспор-
но първенството по попу-
лярност печелят салатите
„Табули“ и „Фатуш“, които
са подходящи ястия за лет-
ните жеги. Те дори могат
да заместят обяда – пи-
тателни са и с тях човек

може да се нахрани, особено
ако ги съчетае с резенчета
от вкусния ливански хляб.
Салатата „Фатуш“ се пра-
ви от ситно нарязано зеле,
моркови, магданоз, краста-
вици, домати, лук, чесън,
репички и лимон. 
Хомосът пък е студено

предястие и също е сред
най-характерните и обичани
ливански ястия. Приготвя
се от нахут и тахан, а в
допълнение може да се сме-
си със смлени кедрови ядки,
кълцано месо или бакла. На
вид прилича на гъста каша,
но на вкус е нещо съвсем
ново за сетивата. 

МЕЗЕТА ЗА АРАК 
За да усетите докрай кули-

нарния дух на Ливан, тряб-
ва да опитате и специал-
ната ливанска ракия арак – 
анасонова алкохолна напит-
ка, подобна на мастика, ко-
ято се сервира с много лед.
Ако обаче трябва да обоб-
щим с една дума ливанско-
то мезе за арак, то дума-
та е „ордьовър“ – от онези
фантастични богати ордьо-
ври. Ордьоврите – неизбро-
имо количество плата от
различни сирена, разнообраз-
ни салати, пъпеши, дини,
дребни зеленчуци в саламу-
ра, таратор, лозови сармич-
ки, варени и пушени меса,
колбаси, телешки език, та-
рама, пюре от бакла или че-
рен боб – много лесно се
превръщат в ястия за праз-раз-
ничната трапеза.

ТАБУЛИ 
ЗА 2 ПОРЦИИ:

 3/4 ч. ч. булгур

 2 к. ч. гореща вода

 2 ч. ч. ситно нарязан

магданоз 

 джоджен/мента 

(пресни или сушени) 

 1/2 ч. ч. ситно на-

рязан лук

 1/4 чаша лимо-

нов сок 

 3 с. л. зехтин

 2 големи домата

 сол

ЛИВАНСКАТА ШОПСКА САЛАТА

КИПЛИ

МЕНЮ ЗА ГУРМАНИ
Имайте предвид, че заради сериозното количе-

ство магданоз в рецептата мъжете много я ха-

ресват!

ЗА 6 ПОРЦИИ:
 1 кг накълцано на 

едро говеждо/телеш-

ко месо

 1/2 кг булгур (пред-

варително залят с го-варварварваварварар

ща вода, за да омек-рещрещрещщщрещщщрещщщщщааааа

не)е)ненннененененен  

 глава лук1 гг

 кимион, сол, черен ккк

пиперпп
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1. упаВ кВ кВ кВ кВ кВ кууууу аа ссее сеееесее ссссс  сса смсмес-ес-ес-с-сс-с-смес-

ват ситно нааааааря-ря-ря-ря-ряряра

заните магдаанозноззззз,, а

джоджоджожоджжджоджожодж джеджеджджеджеджежедд н/мн/мн/мн/мн/мн/мн/мн/мн/м/м/н/мн/ммн ммментентентентентнтттееее а,а,а,а,аа,а,а,

лукклуклуклуклуклуклуклуку и и ии домдомдомдомдомд матиатиатититаттииаттиатти...

1. За приготвяне на

плънката половината 

от каймата се смесва с

подправките и ситно на-

рязания лук и се опържва 

наннна на на нана ннанан плоплоплоплоплоплооолооололооооолл ча ча ча чача чача ччччч (ти(ти(ти(ти(ти(ти(ти(ти(титиигангангангангангангангагаганнгана ))))).)( )

2. Зехтинът и лимоновииятиятият и

сок се смесват и салаттатататтатттттаааа аааат

се полива с този дресингнгнгнгнгнгннгнгнгггнгггннгннгннггннгнг............н

3. БулБулБулББулБуллБ гургургургургугуруруррурргуурътътътътът ът ът т прпрепреппрепрепрепрепредвадвадвадваадвадвадвадвадвад ри-рири-рри-рррририириири-

телно се залива с гтелтеллте нононооооно ссес залзаливаиваив сс ггггтелно се залива с го-ооо-о-о-о-о-о-о-о-о-ооо-оо

рещата вода, захлуп-пппппп

ва се и се оставя даа а

престои, докато омек-ек-ек-м

не (около 30 мин). СлллледддедеддеддддеедедСл

това се отцежда, смеммемесмесмемемемм --см

ва се със зеленчуцитттттететттттттттттттт  т

и се разбърква добре.е. р

Салатата се оставвяяввяв  д ддаааааааддаадд   в

престои около час. СлСлСлСлСлССС ед едд д дС

това се пресипва в дрдррррррдрдрддрдрдрдрдрдрдрдрддддд уугуг угуууууууууууу

съд, за да се „отделииииииии“ “ ““ли

от сока, който са пусусусусусусус-у

нали зеленчуците, и чччччччччччччччччак ак ааакакааи 

тогава се сервира.

3. От тази смессссс сесе се сеесеее  с

оформят фунийкииииии, к, ккк, к, к, к, кко-о-о-о-о-о-о--к

ито се пълнят с опопопопоппппппппппър-ър-ър-рр-р--р--рс 

женото месо.

4. Готовите 

кипли се из-

пържват въвпърпърп жвавааат вт вт вттт вт въъъвъъъпържват във

фффффффрифрифффффффффффффрифффффрффф ифф тюртюртюртюртюртюртютюююртюрррникниккккникккникикккккккк....

5. Сервират 

се топли в

компаниятакомкомкомкомомпаппапанпанананп ияиияияяяятта а компанията

на на наа а н салсалсалссалс лллааатааатаа  

т„т„та„та„татааааабббулбулбубуббубб и“.“.“

2. Булгурът и останалатБулБулБулБулБулБулБулгургургурггг ътъттътът и ои ои ои остастаастаст налналналлалналналлналататататтататататататататБулгурът и останалаттатат
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1 АВГУСТ – 
ПРОРОК МАКАВЕЙ
Църковен празник, посве-

тен на св. седем християн-
ски мъченици братя Мака-
веи, на майка им Соломония 
и баща им Елеазер.
От днес започват Богоро-

дичните пости (до 15 ав-
густ, когато посрещаме Го-
ляма Богородица). Макаве-
евите празници продължа-
ват 12 дни, като всеки ден 
е наречен на определен ме-
сец от годината: например 
1 август – на месец сеп-
тември, 2-ри – на октом-
ври, и т.н.
На 1 август не се работи 

нищо! В миналото този ден 
е бил почитан и като ден 
на огъня и на вълка. Вярвало 
се, че който не го празну-
ва, ще му се запали къщата 
или вълк ще му изяде доби-
тъка. Всички жени е тряб-
вало да празнуват, за да не 
им се нараняват пръстите, 
когато предат.  На Пър-
вия Макавей (1 август) в 
миналото се е отбелязвал и 
денят на зетьовете. Всички 
зетьове са се събирали в 
къщата на тъста, където 
ги чакало богато угощение. 
След това започвали големи 
веселби и игри – най-големи-
ят зет подгонвал да „бие“ 
по-младите си баджанаци. 
Това се правело, за да бъдат 
овцете, кравите и кобили-
те здрави и плодовити през 
годината. Днес този праз-
ник се чества в много мал-
ко села в страната.

6 АВГУСТ – 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ 

ГОСПОДНЕ
Чества се едно от най-

важните евангелски съби-

тия – явяването на Господа
от небесата, който посоч-
ва Христос и казва: „Този е
Моят възлюбен Син, в Ко-
гото е Моето благоволение.
Него слушайте!“ Смята се,
че в нощта срещу Преобра-
жение Господ отваря Небес-
ните порти и тогава всич-
ки молитви и желания се
чуват и изпълняват. Зато-
ва не я проспивайте, взре-
те се в небето и изречете
желанията си!
До този ден не трябва да

се вкусва грозде – първото
грозде се занася да се ос-
вети и прекади в църквата
точно днес. До 6-и, до оп-
итването на първото гроз-
де, не се ядат и къпини (те
узряват много преди грозде-
то), защото се смятат за
„дяволско грозде“, създадено
от Сатаната да изкушава
хората. На 6 август не
се пере и не се яде червена
диня (или червено грозде),
за да не ви останат белези
по лицето.

15 АВГУСТ – 
ГОЛЯМА 

БОГОРОДИЦА
Църковният празник се на-

рича Успение на Пресвета
Богородица и се свързва със
смъртта на Божията майка
и с преселването на духа є
в Царството небесно. Праз-
никът се зачита като ден
на майчинството и на же-
ните – защитниците на до-
машното огнище. Празнува
се най-предано от нероди-
лите жени.  Навремето са
правели курбан (от агне или
поне от кокошка), месели са
обредни хлябове и са осве-
щавали първите дини и гроз-
де (ако не са сторили това на
6 август). Именниците са

Мария, Мариана и Марияна.
Има поверие, че днес не е

хубаво да се зачева дете, за-
щото има риск да се роди с
физически недостатък или
пък болнаво. 

29 АВГУСТ – 
ОБСЕЧЕНИЕ 

НА ГЛАВАТА НА 
ЙОАН КРЪСТИТЕЛ 

(ОБСИЧАНЕ, СЕКНОВЕНЕ)
В миналото са следели в

кой ден от седмицата ще
се падне тази дата, за да не
планират никаква, ама ни-
каква работа тогава. Име-
то на празника Секновене
идва не само от Обсичане-
то на главата на Йоан Кръ-
стител, но и от това, че
вече денят и нощта са „пре-
сечени“, т.е. равни са по
продължителност, а и ста-
ват по-студени. Пресича-
ла се (ставала по-студена)
и водата в реките, затова
след 29 август никой вече
не влизал да се къпе във во-
дата.  Вярвало се, че от

днес насетне всички само-
вили, самодиви, змейове и
змеици започвали да се при-
бират по своите леговища
накрай света.  От Секно-
вене нататък всички змии,
гущери и други страшни вле-
чуги се скривали в пещерата
на Змийския цар, която се
предполагало, че също се на-
мира накрай света.

Следи прогнозата
Ако щъркелите си отидат пре-

ди Първия Макавей, зимата ще е

люта и с дебели снегове, ако си 

отидат след него, зимата ще е

лека и без снегове.  Ако на 1 ав-

густ времето е ясно и топло, съ-

щото време ще бъде и през сеп-

тември. Въобще по 12-те дни (от

1 до 12 август) се гадае какво

ще бъде времето през следващи-

те 12 месеца. Каквото е вре-

мето на 16 август, такова ще е 

през цялата есен! Ако август е 

твърде сух, няма да има вино през

годината. Ако рано сутрин на

Обсечение мравките са се скрили

дълбоко в мравуняците си, зима-

та ще е зла, ако пъплят навън – 

зимата ще бъде по-мека.

МИШЕЛ
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ОВЕНОВЕН
Нова любов, нови приятели
ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Грижи за родителите и дома
БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Действайте!
РАКРАК
Внимавайте с изневерите!
ЛЪВЛЪВ
Събития с кармичен характер
ДЕВАДЕВА
Далечно пътешествие
ВЕЗНИВЕЗНИ
Приключвате стари любови
СКОРПИОНСКОРПИОН
Нов имидж, напредък в кариерата
СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Намирате духовен водач
КОЗИРОГКОЗИРОГ
Пари и секс
ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Пазете здравето си
РИБИРИБИ
Сменяте работата

за месец АВГУСТ

Професионални 
астрологични анализи 

за всеки зодиакален знак

ПОДХОДЯЩИТЕ ЛУННИ ДНИ ЗА диети, разкрасяване, лечение, почистване 
на дома, шопинг, грижа за цветята и посещение при зъболекар

ЛУНЕН КАЛЕНДАР
КАКВИ СА ХОРАТА С МЕРКУРИЙ В СКОРПИОН



Овните ще помнят дълго този месец!
Той ще им донесе много приятни и
нови емоции, а на мнозина – и нова

любов.  До 23-ти ще преливате от енер-
гия и ентусиазъм – периодът ще е хубав
и оптимистичен за вас.  На 1 август ще
изпитате влиянието на две много силни и
интересни  събития от астрономичен и
астрологичен характер (слънчево затъмне-
ние и новолуние в Лъв). Лъвът е също ог-
нен знак като вашия и неговата енергия
ще резонира много силно с вашата собст-
вена природа – в живота ви ще се за-
действат темите за любовта и приятел-
ството. Взаимоотношенията с децата ви
ще минат на друго, по-градивно и по-хармо-
нично ниво. Моментът е преломен – тряб-
ва да се научите да насърчавате наследни-
ците си, а не да се държите деспотично с
тях. Много от вас ще приключат успешно
творчески проекти, върху които дълго вре-
ме са работили. От някои Овни звездите
ще „изискат“ повече воля за риск и хазар-
тен подход – най-вече в областта на лю-
бовта и приятелството. Макар че послед-
ното, от което един Овен се притеснява,
е да поема рискове. Това е естественото
състояние на духа ви и затова с удоволст-
вие ще рискувате. Затъмнението настъп-
ва на 1 август в 13.22 ч., но, разбира се, няма
да усетите веднага и осезателно промени-
те! Дори ви препоръчвам много-много да не
се „взирате“ и да не ги предизвиквате умиш-
лено. От вас се иска само да наблюдавате
събитията. Енергийният заряд на затъмне-
нието е толкова силен, че ще ви „подхва-
не“ и ще ви изведе в нужната посока. Но
не се стряскайте – в затъмнението няма
нищо фаталистично и страшно.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА

 Периодът е силен за вас и по отношение
на работата. Ще черпите сила и ентуси-
азъм от емоциите, които ще ви завладе-
ят. До 23-ти ще имате желание да тво-
рите и няма да усещате умора и отегче-
ние от работата си.  Ако ви предстоят
преговори, както и нови инициативи, пос-
тарайте се да ги планирате за преди 19 ав-
густ, защото след тази дата рискът да сте
по-конфликтни и несговорчиви е голям. При-
чината обаче няма да е само във вас, прос-
то ще привличате конфликтни партньори.

 На 17-и ще имате възможност най-сетне
да приключите със стар проект, както и
с дейности, свързани със социалната сфера,
партии, обществени организации или дру-
жества с идеална цел. След тази дата ще
видите реализирани вашите амбиции, ста-
рания и вложен труд!  На 26-и и 27-и не ви
препоръчвам да водите преговори и да под-
писвате договори. Това са дни, заредени с аг-
ресия, няма да имате късмет. На 29-и си-
туацията се променя в благоприятен за

вас аспект. Тогава приключете всичко от-
ложено.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

 Мнозина Овни най-сетне ще рискуват въ-
ображаемата сигурност на своето досегаш-
но ежедневие и ще започнат нова емоционал-
на връзка, която може и да не се окаже прека-
лено обвързваща (от юридическа гледна точ-
ка), но пък ще е продължителна и щастли-
ва. Това е най-вероятно да се случи през
периода от 1 до 6 август, докато Вене-
ра – планетата на любовта – се намира
в Лъв. Тогава доста Овни ще приключат
стари кармични връзки и ще започнат на
чисто. На лунното затъмнение и на пълно-
луние във Водолей (на 17-и) някои от вас ще
се простят със старите стереотипи за за-
вързване на приятелства, ще изгладят ста-
ри неразбирателства. Някои от вашите
приятелства ще минат на друго ниво. На-
лага се да овладеете експанзивността си,
ако не искате да загубите любим човек, за-
щото може да бъдете въвлечени в заблуж-
дение и да предизвикате ненужна раздяла.
Отношенията ви с някои стари ваши при-
ятели ще претърпят трайна трансформа-
ция. Периодът е уникален за Овните и ще
усещате въздействието му през следващи-
те четири години!

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 

ВИ ПРЕЗ АВГУСТ

 Месецът ще е белязан от много нови
срещи. За някои от вас те ще са предше-
ствани от раздели. Много от досегашните
ви връзки ще се променят, защото у вас се
поражда силен стремеж към промяна.  Ако
сте хора на творческия труд, ще усети-
те, че след 1 август у вас се зараждат нов 
творчески импулси и идеи, които е добре да
разработите и да реализирате. Този твор-
чески подем рязко ще повдигне вашето са-
мочувствие, ще разшири влиянието ви и
ще заздрави позициите ви.  Сега е момен-
тът да се отпуснете и да се научите да
се забавлявате пълноценно в свободното
си време. Запишете се на танци, в някой
спортен клуб, посещавайте изложби, фил-
ми и концерти. Избягвайте хора и ситуа-
ции, които възпират творческите ви импул-
си. Това за вас е направо фатално.

 Марс навлиза във Везни към края на ме-
сеца и тогава ставате много резки и гото-
ви да влизате в битки. Марс е вашата уп-
равляваща планета и това ви прави много
реагентни към нея.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ 

НА НАПРЕГНАТИТЕ АСПЕКТИ

 Ако ви се налага да взимате важни и
рисковани решения в сферата на хазарта,
за големи и луксозни покупки, както и за
поведението си спрямо децата и любими-
те ви хора, е препоръчително да ги от-
ложите поне 10 дни след затъмнението и

ОВЕН И НЯКОИ ДРУГИ ЗНАЦИ

Представители на зодиите ЛЪВ и/или
СТРЕЛЕЦ ще са големите ви изкуше-
ния през август. С тези зодиакални зна-
ци се очертават красиви и хармонични
отношения.

През този месец няма да се разбирате
особено добре с представителите на зо-
дия РИБИ. Очаквайте да ви се противо-
поставят и да ви вкарват в заблуди.

В работата и в новите инициативи ще
бъдете в много добър тандем с ДЕВА.

новолунието. Те ще ви заредят с голяма 
доза енергия, която трябва да „преработи-
те“, за да влезете в синхрон с нея. Прин-
ципно погледнато обаче, през август за вас 
няма лоши аспекти! Всяко нещо, което опре-
деляме като „лошо“, е някакъв нов житейски 
урок, който трябва да научите.  През този 
месец на слънчево и лунно затъмнение се 
опитайте да овладявате вашата експанзив-
ност, и то най-вече в областта на любо-
вта, приятелствата и отношенията с де-
цата ви. Временно „забравете“ да реагира-
те след първия импулс и забавете умишле-
но реакциите си, за да си нямате непри-
ятности.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ

 В добро здраве ще сте през по-голямата 
част от месеца. Ще излъчвате много жизне-
на енергия и даже ще заразявате и околните 
с нея. Във върхова форма сте!  След 23-
ти обаче ще усетите лек спад в енергия-
та. Бъдете по-внимателни със здравето си 
тогава. Има вероятност от резки промени 
на кръвното ви налягане. Много от Овните 
ще имат проблеми със стомашно-чревния 
тракт. Възможни са бактериални инфек-
ции. Мислете, преди да сложите нещо в 
уста. Избягвайте заведенията за общест-
вено хранене. Бъдете предпазливи със здра-
вето си най вече на 23-ти, 27-и и 31-ви.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ 

В ДАТИ

 На 1-ви и 2-ри пред вас се откриват нови 
възможности. Ще се споразумеете отлично 
с бизнес партньорите.

 Периодът от 1 до 6 август ще е наситен 
с любовни емоции.

 На лунното затъмнение на 17-и приключ-
вате стари взаимоотношения, изглажда-
те стари неразбирателства и приключва-
те проекти.

 До 23-ти ще преливате от енергия и ен-
тусиазъм, това ще бъде хубав и оптимис-
тичен период за вас

 Бъдете предпазливи със здравето си на 

23-ти, 27-и и 31-ви.

 На 26-и и 27-и не водете преговори и не 
подписвайте договори.

 Успешни дни за приключване на отложени 
ангажименти са 28-и и 29-и.
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Още от първия ден на август ще осъз-
наете, че темите, които ще ви зани-
мават най-много, ще са свързани с 

вашия дом, имот, както и с вашите родите-
ли. Изключително належащо е да им обърне-
те полагащото им се внимание. Част от 
промените няма да бъде предвидена от вас, 
но след време ще видите, че е било край-
но необходимо да се случат. Ангажирайте 
се с проблемите на своите родители, точ-
но сега те ще поискат помощта ви. Това 
ще е един добър повод да се сближите с 
тях и да преодолеете някои различия или 
обиди от миналото.  Слънчевото затъмне-
ние и новолунието, което настъпва на 1-ви, 
ще ви заредят с импулс за действие, ще под-
помогнат подема ви и ще очертаят насоки в 
развитието на вашите отношения с домаш-
ните и близките.  На 1-ви и 2-ри ви съ-
ветвам да се оттеглите от „сцената“ – 
дните ще са напрегнати за вас. Всичко ще 
ви се струва много трудно, изнервящо и 
дори невъзможно. Но това ще е само илю-
зорно, не се поддавайте на страха и неу-
вереността си.  Мнозина от вас ще изпи-
тат неудържим порив да започнат кардина-
лен ремонт. Смело се впускайте в това 
начинание – точно това се изисква сега 
от вас.  Други представители на зодия-
та ще направят постъпки за закупуване на 
ново жилище или просто за преместване 
на друго място под наем. Част от всич-
ки тези изброени неща могат и да не се 
сбъднат веднага, а да се проявят чак след 
2–4 месеца, но пък последствията ще тра-
ят поне 4 години.  Ще се наложи и да по-
могнете на един от родителите си, особено 
ако той е затруднен материално или здраво-
словно. Направете го. 3-ти и 4-ти са чудес-
ни дни за общуване с родителите. И най-мал-
кият жест към тях от ваша страна ще 
бъде забелязан. В случай че родителите ви 
са имали проблем в началото на месеца, 
след 17-и той ще се реши много благопо-
лучно и няма да има трайни неприятни по-
следствия нито за тях, нито за вас.  Ав-
густ ще донесе промени във вашия дом – 
обновление или покупка на нещо желано за 
жилището. Много благоприятен период за 
закупуване на нови жилища, имоти или други 
придобивки и вещи за дома ще бъде целият 
период от 6 до 30 август. За Телеца домът 
е свещено пространство, затова смятам, 
че няма да се чувствате прекалено затор-
мозени по тази тема. 

БИЗНЕС ПРОГНОЗА

 На 1-ви и 2-ри не насрочвайте никакви ва-
жни срещи и пътувания. На тези дати не ви 
съветвам да се противопоставяте на на-
чалниците и съдружниците си! Това се дни, 
заредени с много напрежение. Ако го „про-
вокирате“ обаче, то ще се излее ненужно 
върху вас.  Внимателно следете събития-
та на работното място и се старайте око-

ло 17-и да сте приключили с нещо, което сте 
започнали отдавна. Особено ако за тази за-
дача зависите от вишестоящи жени. Тези 
дами биха ви изтеглили нагоре по стълбица-
та, ако се справите добре. След тази дата 
е възможно вече да сте повишени или поне 
да са отпаднали досадни за вас задължения 
в работата.

 Изтеглете всички активни начинания в 
работата (като договори, срещи, разговори, 
изпити), както и тегленето на кредити за 
след 10-и. Тогава Меркурий навлиза в хармо-
ничния на вашия знак Дева и нещата ще 
се случват по-лесно.  След 23-ти ще по-
чувствате творчески прилив на сили в ра-
ботата. Всичко, което сте се чудили как 
да свършите до този момент, сега ще го 
реализирате по възможно най-добрия начин. 
А и работата ви ще бъде оценена от окол-
ните по достойнство. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

 Началото на този месец няма да бъде осо-
бено благоприятно за вашите любовни връз-
ки. Множество недоразумения и напрегнати 
ситуации ще ви вгорчат лятото. Пазете се 
от конфликти и изневери. Периодът не е 
благоприятен за тайни любовни връзки, за-
щото шансът да ви хванат и да не мо-
жете адекватно да се защитите е много 
голям. Но това ще продължи само до 6-и. 
Не се тревожете. Дотогава се пазете да 
не провокирате скандали с любимия човек. 

 Хубав романтичен период се очертава за 
вас след 6-и, когато Венера навлиза в зна-
ка Дева.  До 20-и мнозина от вас ще по-
добрят своите настоящи любовни отноше-
ния или ще завържат нови запознанства, ко-
ито ще им донесат много щастливи мигове.
Повечето дами Телци могат да се зарад-
ват и на дългоочакваното зачатие. Добре 
ще бъде, ако успеете да си вземете точ-
но тогава отпуск – ще преживеете мно-
го приятни и разтоварващи мигове, които 
дълго ще помните и които ще ви дадат 
сили занапред.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 

ВИ ПРЕЗ АВГУСТ

 Ще бъдете много зависими от ставащо-
то в дома ви. Ако напрежението ви дой-
де в повече, постарайте се да устискате 
поне до 10-и. Дотогава има риск да изре-
чете тежки думи и неща, които не ми-
слите в действителност.  Ако до този мо-
мент нещо ви е затормозявало в отношени-
ята ви с колегите на работното място, то 
след 30 август ще настъпят много благопри-
ятни промени, които ще подобрят микро-
климата в работата ви.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ 

НА НАПРЕГНАТИТЕ АСПЕКТИ

 През първите две седмици от август 
може и да не успеете да се ориентирате 
веднага в настъпващите новости и проме-
ни около вас. Ако се почувствате обърка-

ТЕЛЕЦ И НЯКОИ ДРУГИ ЗНАЦИ

Съветът ми е да страните от ЛЪВО-

ВЕТЕ поне до 22-ри. Не ги предизвиквай-
те излишно, защото те самите са под 
голямо напрежение от своите си пробле-
ми и трансформации и няма да ви разбе-
рат правилно. Ще ви отвърнат с нерв-
ност и агресия.

След 6-и ще се разбирате отлично с 
ДЕВИ и КОЗИРОЗИ.

ни или притеснени, наистина ще е по-добре 
да поотложите някои сериозни решения, ко-
ито ще се изискват от вас. Добре ще бъде 
да смените местоживеенето си и да на-
правите каквито и да било промени едва 
след като се почувствате силни и увере-
ни.  По време на слънчевото затъмнение 
понякога се получава „изкривяване“ на прос-
транството и затова няма да можете ре-
алистично да оценявате нещата. Но това 
не важи само за вас.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ

 В началото на месеца няма да се чувства-
те особено комфортно в здравословно от-
ношение. Трябва да бъдете по-внимателни 
през периода от 1-ви до 11-и. Тогава ще по-
чувствате общ енергиен срив, който ще се 
отрази на някои органи и системи в орга-
низма ви. Не натоварвайте сърцето си, вни-
мавайте, ако имате някакви сърдечносъдови 
заболявания и високо кръвно налягане. Нало-
жително е да не се претоварвате физиче-
ски, но най-вече емоционално. Ако се преу-
морявате, ще имате чувството, че трудно 
„смилате“ целия този безпорядък, и оттам 
на психо-соматично ниво е възможно да се 
появят смущения в храносмилателната ви 
система.  След 23-ти ще почувствате по-
добрение, силите ви се връщат. Предизви-
кателни в здравословно отношение ще бъ-
дат и 16, 21, 25 и 29 август.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ 

В ДАТИ

 1-ви и 2-ри ще са напрегнати за вас дни. 
Временно се „скрийте“, не се конфронти-
райте с никого, особено с началниците. 

 От 1-ви до 11-и ще почувствате общ 
енергиен срив. Тогава се грижете повече за 
здравето си.

 Срещите, разговорите, изпитите и тегле-
нето на кредити насрочете за след 10-и.

 Приятни изненади в любовта ви очакват 
от 6-и до 20-и.

 Около 17-и се фокусирайте в работата си 
– очакват ви признание и повишение.

 След 23-ти силите и енергията ви се 
стабилизират. Ще преодолеете и здраво-
словните си проблеми.

 До 20-и е отличен период за зачеване за 
дамите Телци.

 След 30 август ще подобрите отношения-
та си с колегите.
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Вие влитате в август с „пълна газ“ 
и ентусиазъм – точно в унисон с 
вашата динамична въздушна природа. 

На 1-ви и 2-ри най-ненадейно ще ви хрумне да 
започнете нов проект, обучителен курс, спе-
циализация или спешно да заминете надалеч, 
въпреки, че все още не сте се освободили от 
предишните си ангажименти. Започвайте, 
това е верният път! През тези два дни 
импулсът, който ще получите, ще ви изве-
де много надалеч и качествено ще промени 
съдбата ви. Започнете преквалификацио-
нен курс или се запишете да учите чужд език. 
След време ще си намерите точната рабо-
та или изява.  За Близнаците „застой“ е 
мръсна дума. Затова действайте. Мнозина 
от вас ще срещнат авторитетен и силен 
човек (преподавател или мениджър), който 
ще „развърже“ късмета им и ще им посочи 
перспективите.  Всичко ново, което вли-
за в живота ви сега, ще обогати знания-
та ви и ще разшири хоризонтите ви. Ос-
вен това ще е актуално поне още четири 
години напред.

 Някои Близнаците ще променят отно-
шението си към братята и сестрите си. 
Ако сега в живота ви се появи нов брат или 
сестра, да знаете, че с тях ви обвързват 
много сериозни кармични взаимоотношения 
от предишни прераждания.  Ще започне-
те нова инициатива с братовчеди, близки 
родственици или ваши съученици. Има бла-
гоприятни възможности да създадете ка-
чествено нови и по-градивни връзки с ва-
шите съседи. Ако до този момент сте 
имали дрязги и недоразумения с тях, сега 
вече ще погледнете с други очи на пробле-
мите.  Най-важното за вас сега е да улови-
те новото и да му дадете шанс да се развие 
в положителна за вас посока. Раздвижване-
то и суетенето в началото на месеца ще 
се индуцират от слънчевото затъмнение 
и от новолунието в Лъв, които настъп-
ват на 1 август. Това за вас ще е много 
силен импулс, който ще ви стимулира за 
действие. Но имайте предвид, че трябва да 
се пазите от злонамереност и заблуди. Дове-
рявайте се повече на интуицията си.  На 
15-и 16-и някои от вас ще се дипломират, 
други ще преминат на по-високо ниво в 
обучението си. С други думи, ще завърши 
един цикъл от вашето духовно израства-
не.  След 17-и вече ще знаете как да се въз-
ползвате на практика от знанията, които 
сте натрупали. Това ще ви накара да се 
почувствате стабилни и уверени. Период-
ът е благоприятен за взимане на отлага-
ни изпити, за правене на дипломна работа 
– приключете с тези неща през тези ме-
сец или поне ги придвижете напред, защо-
то те ще се окажат спирачки в придвиж-
ването ви напред.

 Някои Близнаци могат да решат през този 
период да се завърнат окончателно от чуж-
бина или обратното – да заминат за по-про-

дължителен престой в чужбина. Какъвто и 
да е вашият случай, действайте смело.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА

 На 3-ти и 4-ти ще усетите известна умо-
ра и пренапрежение. Съветвам ви точно то-
гава да се оттеглите за малко от активна 
работа и да не взимате отговорни решения. 

 На 5-и и 6-и е добре да се организира-
те и да свършите повече работа. Напра-
вете така, че до 10-и да сте приключили 
с по-важните дела на работното място, 
защото постепенно вниманието ви ще се 
измести от деловия живот. Особено след 
като Слънцето влезе в знака на Дева на 
22 август. Тогава ще усетите, че трябва 
да насочите вниманието си от работата 
и бизнеса към дома, семейството и близ-
ките си.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

 Любовният ви живот ще се активизира 
едва след 29-и. Дотогава ще бъдете прека-
лено заети с други мисли и дейности.  От 
6-и до 29-и планетата на любовта Венера ще 
ви „гледа изпод вежди“ от знака на Девата и 
нещата няма да се получат така, както би 
ви харесало. Сега трябва да проявявате по-
вече разбиране и да сте по-тактични с ва-
шите интимни партньори. Не правете оп-
ити да се измъквате от интимни „ангажи-
менти“. Не си позволявайте резки реплики 
и необмислени действия спрямо емоционал-
ните си половинки – особено през периода 
от 10-и до 19-и.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 

ВИ ПРЕЗ АВГУСТ

 От 22-ри до 29-и могат да се появят някои 
недоразумения, неотложни въпроси и грижи 
от чисто семеен характер. Ще бъдете раз-
дразнителни и няма да можете да проявя-
вате разбиране. Ще се наложи да се пре-
разпределяте част от досадните, но край-
но неотложни ежедневни домашни задъл-
жения. С малко повече откровени разгово-
ри с близките ви хора ще успеете да пре-
одолее тази напрегнат момент.  След 20 
август на помощ ще ви се притече и Марс, 
който навлиза в хармоничния ви знак Везни. 
Тогава ще можете да се справяте с всякак-
ви напрегнати взаимоотношения, няма да 
изпитвате силен гняв и няма да проявява-
те агресия. Постепенно обстановката ще 
се хармонизира и вие ще станете по-по-
зитивни. Периодът сега е много подходящ 
за установяване на контакти с нови хора, 
към които до този момент сте изпитва-
ли респект.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ 

НА НАПРЕГНАТИТЕ АСПЕКТИ

 Най-напрегнатите ви дни през месеца ще 
са 11 и 12 август, когато и Венера, и Мер-
курий са в близост с планетата на карма-
та и изпитанията Сатурн. И цялата тази 
конфигурация е в дисхармоничния ви знак 
Дева. Сега ще бъдете изправени пред голя-

БЛИЗНАЦИ И НЯКОИ 

ДРУГИ ЗНАЦИ

В много добър тандем ще сте с ЛЪВА. 

Той ще е носител на новото за вас през 
този месец.

Много добър екип за работа ще създаде-
те с КОЗИРОГА. С него ще се разбира-
те отлично, без много приказки.

Ако имате в работата си колега ВОДО-

ЛЕЙ, ще бъде добре да не се конфрон-
тирате с него през този месец. Ще се 
нервирате излишно от него.

мо изпитание. Ще се наложи да направите
нещо, което не се вписва във вашите разби-
рания и противоречи на стремежите ви. И в 
работата, и в любовта са възможни изнер-
вени ситуации, с които може да се справи-
те само с търпение и смирение. Това е пре-
поръката ми към вас. Няма друг начин. Не
бягайте от проблемите, защото ще ста-
не още по-напрегнато. Това ще изисква го-
лям разход на енергия от вас, но така са
се стекли нещата, че трябва да си „пла-
тите“ за някои стари прегрешения или за
несвършена работа.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ

 През първите две седмици от месеца ще
бъдете свръхвъзбудими, а на моменти дори
нервни. При някои от вас това може да се
провокира сърдечна аритмия, при други – 
болки и схващания на гърба. Това напрежение
ще се отрази и на имунната ви система и,
току-виж, в разгара на лятото се окажете
с инфекциозно заболяване. Не трябва да си
позволявате да изразходвате енергията си
в ненужни притеснения и съмнения.  След
23-ти ще усетите лек спад в цялостната
си енергетика. Тогава е добре да отделите
време за почивка и профилактика – нало-
жително е!  През този период за вас са
полезни всички храни и хранителни добавки,
които съдържат калий и магнезий.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ 

В ДАТИ
 От 6-и до 29-и няма да ви върви особено
гладко в любовта. Ще се наложи повече да
се съобразявате с изискванията на интим-
ния си партньор. 
 На 11-и и 12-и ще са чувствате изключи-
телно напрегнато. Това са дните на изпи-
тания за Близнаците.
 През периода 10–19 август бъдете внима-
телни с любимото същество.
 След 20 август ще успеете дипломатично
да изгладите напрегнатите взаимоотноше-
ния. Агресията ви напуска.
 Обърнете повече внимание на дома си,
както и на вашите близки през периода от
22-ри до 29-и.
 След 23-ти ще усетите лек спад в ця-
лостната си енергетика.
 След 29-и ви очаква хармония в любо-
вта.
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На чувствителните и свръхемоцио-
нални Раци месецът носи много нови 
желания. Ще се стремите най-вече 

да направите основна промяна в ценност-
ната си система.  Ще бъдете завладени и 
от силен стремеж да увеличите доходите си 
или поне да харчите парите си по-разумно.

 През август ще съберете изключително 
много сили и енергия. Вероятно застоят 
(особено в материално отношение) ви е до-
шъл до гуша и сега се изпълвате с реши-
телност за действие.  Голямото астроно-
мично събитие през този месец – слънчево-
то затъмнение на 1 август – ще ви даде 
мощен тласък за решителни действия. Ще 
се появят нови хора и нови ситуации, от ко-
ито вие трябва да се възползвате оптимал-
но. Защото такъв шанс няма да кацне на ра-
мото ви скоро. Не се колебайте да бъдете ак-
тивни. Затъмнението е един много силен 
енергиен импулс и най-вероятно вие, Раци, 
ще се почувствате емоционално претоваре-
ни от неговото влияние. Всеки от вас ще 
реагира различно на този импулс – може да 
се усетите просто объркани или да изпи-
тате сериозен енергиен срив (на психосо-
матично ниво). Много е важно как вие са-
мите подхождате към нещата от живота 
– дали с оптимизъм, или с мнителност. 
Защото е възможно от чист песимизъм да 
се изплашите и да не разпознаете новото и 
благоприятното, което идва към вас. Но не-
зависимо дали сте песимисти или оптими-
сти, моят най-настоятелен съвет към вас е 
да се въздържате от взимане на важни реше-
ния и от предприемането на кардинални по-
стъпки през първите няколко дни от август.
Нека нещата да поулегнат. Дайте си време 
да се отпуснете и успокоите.  Слънчево-
то затъмнение може да ви лиши от ваша-
та обективност. Имайте го предвид. 

БИЗНЕС ПРОГНОЗА

 Ако сте редови служител и наемен ра-
ботник, съвсем естествено ще усетите 
желание да повишите доходите си. Препо-
ръчвам ви да не влитате в кабинета на на-
чалника си с искане за по-високо заплащане 
поне до първата половина на месеца. Няма 
да се получи. По-успешният вариант е да 
си потърсите допълнителна работа друга-
де, защото има опасност да прекалите в 
исканията си и да загубите и тази, коя-
то вече имате!  В случай че имате частен 
бизнес и ви се налага да взимате решения 
всеки ден (особено в областта на финанси-
те), то този месец ще бъде напрегнат за вас. 
Нещата така ще се стекат, че ще трябва 
да прецените, и то бързо, дали да инвести-
рате дадена сума, или да изчакате и да не 
рискувате. Това ще бъде дилемата за вас.
На дневен ред за вас идва всичко, свързано 
с рефинансиране, разплащане или евентуал-
но разширение на бизнеса чрез инвестиции.

 Новото, промяната вече е тръгнала към 
вас, няма как да я спрете. Но ви уверявам, 
че тя ще е за добро.  Вие сте прекалено 
интуитивни и лесно се впечатлявате. В на-
чалото на месеца най-вероятно ще се почув-
ствате силно разколебани и дори уплашени 
по тази причина. Само не давайте израз за 
тези чувства пред околните, особено пред 
конкуренцията. Изчакайте поне да отмине 
първата седмица от август, за да се ус-
покоите и трезво да помислите. Още на 
7-и вечерта ще имате реален поглед върху 
развитието на нещата, ще се върне реши-
мостта ви да действате.  На 8-и имате 
всички шансове да осъществите плановете 
си, да подпишете финансови споразумения, 
да вземете кредит или заем от близък при-
ятел. Това ще е силен ден за вас, защото то-
гава ще прозрете на кого можете да се опре-
те.  На 17-и, когато са пълнолуние и лун-
ното затъмнение, от вас отново ще се из-
исква да решавате финансови проблеми, но 
тогава тенденцията няма да е към полу-
чаване, а към даване. Още в понеделник, на 
18-и, ще трябва да погасите дадена вноска 
и да приключите със заем, застраховка или 
кредит. Направете го с готовност и радост, 
сега трябва да се отървете от това бреме. 
За Раците, които са осъзнали, че повече 
не желаят да живея под нечия финансова 
опека, този момент е изключително под-
ходящ да приключат темата и да се от-
теглят, без да влошават отношенията с 
благодетеля си.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

 През този месец ще се чувствате много из-
кусителни. Вашата сексуалност е в апогей.

 В началото на месеца най-много ще ви 
се иска да преживявате интимни моменти 
с някого. Ще се нуждаете от съпричастие 
и нежен допир и много от вас ще се из-
кушат и ще „погледнат встрани“ – към 
друг партньор, че дори и от съвсем вре-
менен и епизодичен характер. Това може и 
да е за добро, защото ще получите нужна-
та ви доза стимул и енергия. Само не за-
бравяйте за предпазните средства, защото 
особено на 1-ви, както и на 7-и, 8-и и 9-и са 
възможни нежелани зачатия.  Очакват ви 
много флиртове на работното място или 
по местоживеене (със съседите). Внимавай-
те, защото ходите върху горещи въглени, 
особено ако вече сте семейни

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 

ВИ ПРЕЗ АВГУСТ

 Ще кажа нещо важно за всички Раци, ко-
ито отдавна мечтаят да се освободят 
от обсебващи и финансово заробващи ги 
сексуални или манипулативни връзки. На 
17 август получавате уникален шанс да при-
ключите тези взаимоотношения. Гледайте 
да го направите най-късно до 19-и, защото 
след това няма да се може да минете без кон-

РАК И НЯКОИ ДРУГИ ЗНАЦИ

СКОРПИОНЪТ ще се окаже много на-
дежден партньор – ще ви подкрепя в ра-
ботата и ще стои услужливо зад гърба 
ви, когато се налага. Необходимо е само 
да му позволите да го стори.

Някой СТРЕЛЕЦ ще прояви към вас го-
лям жест, приемете го.

Отношенията ви с ОВЕН и ДЕВА ще 
са напрегнати. Много е вероятно да си 
размените неприятни, остри реплики.

фликти. Даже се очертават големи такива.
 26-и и 27-и са силните ви дни. Ако сте

имали семейни недоразумения, сега можете
да се споразумеете с брачния партньор и
да върнете хармонията помежду си.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ 

НА НАПРЕГНАТИТЕ АСПЕКТИ

 Ставате прекалено манипулативни и мни-
телни след 19-и. На моменти – дори аг-
ресивни. Ако искате да постигнете нещо
трайно, е добре да туширате тези свои
агресивни изблици. Тенденцията за напрег-
нати взаимоотношения с близкото ви об-
кръжение ще се засили след 29-и. Колкото по-
малко общувате и провокирате хората, с ко-
ито принципно трудно се разбирате – тол-
кова по-добре.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
 Възможно е някои от представителите на

зодия Рак да почувстват спад в силите, най-
вече около новолунията на 1 и на 30 август.
Луната е вашата управляваща планета и
вие много се влияете от нейните цикли.
Но не само тя ще е причина за дефици-
та от енергия, който ще изпитвате поня-
кога. Съветвам ви чрез наблюдения да уста-
новите какво повишава тонуса ви и от как-
во губите мотивация, за да не допускате се-
риозно изтичане на енергия.  За вас е пре-
поръчително да направите една прочист-
ваща диета през август – с много пресни
сокове, плодове и зеленчуци. Избягвайте ме-
сото! Причината да сте отпаднали и вяли
е, че сте задържали прекалено много токси-
ни в себе си! Добре ще е, ако през първите
две седмици на август си вземете отпуск
и хубаво си починете. Пазете се от бъ-
бречни кризи и схващания на кръста, осо-
бено след 19-и.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ 

В ДАТИ
 От 1-ви до 6-и либидото ви е много голя-
мо. Внимавайте с изневерите!
 Силните дни за действие са 7, 8 и 9 ав-

густ.
 На 17-и се освобождавате от различни
обсебващи зависимости.
 26-и и 27-и са силни дни за общуване със
семейството – нещо изключително важно
за един Рак.
 На 1 и 30 август ще се почувствате без
сили и без мотивация.
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За Лъвовете този месец ще бъде динами-
чен, а за някои дори напрегнат. Трябва 
със спокойствие и мъдрост да приеме-

те промените в живота си. Сигурна съм, че 
някои от вас дори съвсем съзнателно ще 
ги провокират, защото подсъзнателно раз-
бират колко важни са те за тях.  Много 
от събитията, които ще ви се случат в ли-
чен план, ще носят кармичен характер. То-
ест те ще са нещо задължително, кое-
то трябва да преживеете, за да продъл-
жите напред. Нека терминът „карма“ да 
не ви стряска и притеснява. Карма означа-
ва път от причинно-следствени връзки, по 
който вие се движите към висше най-добро 
за вас! През този месец във вашия зоди-
акален знак се случват две особено важни 
и силни астрологични и астрономични съ-
бития – точно на 1 август има новолу-
ние и слънчево затъмнение в Лъв. Несъм-
нено този месец ще е много важен за вас. 
Но не се тревожете, в слънчевото затъм-
нение няма нищо фаталистично! За мно-
зина от вас то дори идва в много подхо-
дящ момент, за да подпомогне развитието 
и растежа ви.  Вие още от началото на 
годината се стремите към промени, жела-
ете да промените действителността око-
ло себе си, но това все не ви се удаваше. 
Ето, най-сетне в разгара на лятото про-
мените са на път към вас. Бъдете спокой-
ни и наблюдавайте какво се случва, търсете 
знаци и поличби, самите ситуации ще ви по-
кажат бъдещите тенденции. За мнозина от 
вас първоначално няма да стане ясно как-
во ново се заражда. Не се и напрягайте 
да го откриете. Препоръчително е да изча-
кате поне две седмици след затъмнението, 
за да се впуснете във взимането на сериозни 
решения. По-експанзивните Лъвове ще ис-
кат да действат още от самото начало 
на този силен период. Преценете степента 
на спешност и се постарайте да отложи-
те действията си, защото много по-адек-
ватно ще реагирате и по-ясно ще преценя-
вате две седмици по-късно. Затъмнението 
е много силен енергиен импулс, но в нача-
лото може да изкриви действителността 
и да обърка преценките ви.

 През август за вас е активна темата за 
усъвършенстването на „аз“-а. Ще направи-
те промени във външния си вид и в начина, 
по който се представяте пред света. Про-
мените при някои от вас ще бъдат дос-
та осезателни. Разбира се, винаги когато 
се променяте вие, се променят и вашите 
партньори, защото те са вашите огледала. 
Сега при тази промяна ще усетите как си 
отива всичко старо, изчерпано и антипа-
тично за вас. Което е много хубаво, защо-
то в крайна сметка от живота ви ще си 
отиде всичко ненужно, което е задържало 
развитието ви. 

БИЗНЕС ПРОГНОЗА

 До 10-и ще сте в изгодна позиция за под-

писване на договори, водене на преговори и за 
стартиране на продължителни инициативи 
в работата, които ще са ви по вкуса.  От 
6-и до 19-и се налага да отстоявате твър-
до финансовите си интереси в работата. 

 Осезателно ставате по-активни след 19-и 
– тогава е добре да посещавате конферен-
ции, да ходите в командировки, да търси-
те активно контакти.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

 В личния живот за вас август започва 
много любовно и гальовно – точно в уни-
сон с вашата деликатна котешка приро-
да. До 6-и планетата на любовта, хармони-
ята и изкуството Венера се намира във ва-
шият знак. Периодът е изключително наси-
тен с наслади от всякакъв характер. Ще усе-
тите живота в цялата му палитра от лю-
бов и развлечения. Но дори и да мислите 
за хубавата и чувствена страна на жи-
вота, дори и да сте на почивка, ще ви 
се удаде възможност да заложите и нещо 
за бъдещата си работа. Защото много ве-
роятно емоционалното ви партньорство да 
прерасне в бизнес партньорство.  На 1-ви 
и 2-ри са възможни романтични запознан-
ства, които определено ще носят карми-
чен характер. С когото се съберете на 
тези дати, с него ще учите житейски-
те уроци занапред.  И след 6-и Венера ще 
продължава да ви изкушава, но този път ще 
го усетите повече като стремеж към мате-
риални притежания.  Може да се каже, че 
за вас август ще е размирен месец в емоцио-
нално отношение,е  защото промените, кои-
то ще претърпи вашето „аз“, моментал-
но ще рефлектират върху партньорствата 
ви. По съвсем закономерен начин ще успеете 
да приключите стари връзки. Това най-веро-
ятно ще се случи след 17-и, когато премине и 
лунното затъмнение, което е в знака на Во-
долея (знак, противоположен на вашия). По-
добно на Раците, и вие ще приключите ме-
сеца с раздели.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 

ВИ ПРЕЗ АВГУСТ

 След 17-и за вас могат да приключат не 
само емоционални и приятелски връзки, а 
също така и бизнес партньорства. При-
ключването им обаче няма да е по ваша 
инициатива. Запазете спокойствие и на-
правете път на положителните промени. 

 Още на 1-ви, когато е слънчевото затъмне-
ние, сте посели ново семенце за вашето раз-
витие, нещо ново се е зародило, което ще се 
развива с пълна сила през следващите 3–4 
месеца. Впоследствие ще се ориентирате 
за какво точно става въпрос. Но каквото 
и да, то ще бъде актуално за вас и през 
следващите 4 години! За мнозина от вас е 
възможно това да бъде нова връзка или поне 
загатване, зараждане на такава. Съветвам 
ви, ако това ви се случи, да „отглеждате“ но-
вите отношения с много любов.

ЛЪВ И НЯКОИ ДРУГИ ЗНАЦИ

С РАК и БЛИЗНАЦИ ще се разбирате 
добре. Възможно е да стартирате нови 
отношения с представител на тези зо-
дии.

С ДЕВА отношенията ви ще се люшкат 
между силната привързаност и страха 
от обвързване.

Много тревоги ще ви създават РИБИ-

ТЕ, особено ако са ваши партньори в 
бизнеса и в живота.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ 

НА НАПРЕГНАТИТЕ АСПЕКТИ

 Напрегнати дни за вас ще бъдат 7, 8 и 9 ав-
густ. Не се замесвайте със съмнителни лич-
ности тогава. Внимавайте какви сделки и с
кого сключвате. Проверявайте по два пъти
всички клаузи на договорите, които подпис-
вате. През тези дни не е добре да про-
веждате и хирургични операции.  Заредени
с много „електричество“ ще бъдат за вас
датите 15-и и 16-и. Не се смесвайте с го-
ляма тълпа от хора, ще се почувствате
много изнервени и отпаднали. На тези дни
не влизайте в спорове с вашите партньо-
ри, защото със сигурност ще ги загубите.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ

 Надявам се стоически да „издържите“
всички промени, които ще се случат с вас
през август, и да запазите енергийния си
баланс. Какъвто и здравословен дискомфорт
да усетите, той ще бъде провокиран един-
ствено от вашето емоционално състояние.
Ако допуснете енергиен срив, то очаквай-
те на първо място проблеми със сърцето и
сърдечносъдовата система, както и евен-
туални пристъпи на главоболие (отново на
нервна почва). Непременно внимавайте как-
ви алкохолни напитки приемате. Това пре-
дупреждение важи и за лекарствата – че-
тете с повишено внимание упътванията.

 Ако имате чувствителен стомах, пазете
се на 3-ти и 4-ти, когато има опасност коли-
тите, гастритите и язвите да се обострят.
Същото важи и за датите 30-и и 31-ви.  Не
плувайте в море или в река, ако се чувст-
вате уморени, преяли или ако сте пили ал-
кохол. Има опасност от инциденти. 

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ 

В ДАТИ

 На 1-ви и 2-ри ви очакват романтични
запознанства.
 До 6-и се наслаждавайте на любовта и
удоволствията.
 Пазете се от стомашни проблеми на 3, 4,

30 и 31 август.

 На 7-и, 8-и и 9-и не се замесвайте със
съмнителни личности, внимавайте при под-
писване на документи и при плащания.
 Напрегнати ще бъдат за вас 15-и и 16-и.
Не спорете с никого и стойте далеч от
големи тълпи хора.
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От целият зодиак само у вас, уважаеми 
Деви, събитието на 1 август – слън-
чевото затъмнение ще провокира по-

скрити, по-дълбоки  психологически прежи-
вявания. Получавате импулс да направите 
равносметка на всичко, което ви се е слу-
чило напоследък. Ще изпитате потребност 
да се уедините, за да подредите душата 
си.  Промените ще усетите едва след 4 
месеца, но мощното ви духовно презареж-
дане ще трае още 4 години напред.  Мно-
го е вероятно някои от вас най-накрая да си 
стегнат куфарите за по-далечно пътешест-
вие или емиграция. Това ще бъде спонта-
нен импулс, но с трайни последствия. За 
добро ще е, не се тревожете! Вероятно е 
трябвало отдавна да го направите.  Дру-
ги представители на Девата ще сформират 
нови духовни връзки и приятелства с хора 
много отдалеч. Тези връзки може и да са тай-
ни, но ще ви направят много щастливи и ок-
рилени. От тях ще черпите сили и мо-
тивация да продължите напред.  Някои 
Деви пък ще проявят интерес към духов-
ни учения, ще се включите в благотвори-
телни акции или ще се втурнат да пома-
гат на близките си морално, но и мате-
риално. Тези действия ще ви изпълнят с 
чувство на спокойствие и пълноценност. 

 През август в знака на Девата се събират 
много планети, които ще ви предоставят 
шанса да задействате проекти, които от-
давна сте планували. Но до 14 август ще 
сте изкушени да се усамотите, да се по-
топите във вашия вътрешен свят, което 
ще създаде противоречие. Не прекалявайте 
с усамотяването, за да не изгубите темпо-
то на работа. Чудесно ще е, ако точно то-
гава отидете на почивка, но ви съветвам 
да търсите делови контакти дори и кога-
то почивате. Прекалено хубави са за вас 
планетните позиции, за да не се възполз-
вате от тях. Дори е препоръчително да за-
минете зад граница – сега там се е притаил 
вашият късмет (и в любовта, и в бизнеса). 

 На 3-ти, 4-ти, 30-и и 31-ви ще почув-
ствате потребност да изпълните синов-
ния си дълг към родителите, а също и да 
помогнете на ваши близки. Добре ще бъде 
да посетите приятели или роднини, които 
евентуално са в болница и се нуждаят от 
подкрепата ви. 

БИЗНЕС ПРОГНОЗА

 Вероятно вече сте усетили, че планета-
та на действието и амбицията Марс се 
намира във вашия знак. Това ще ви моти-
вира да се борите за своето място под 
слънцето и да вземете онова, което ви се 
полага по право. На Девата всъщност мал-
ко неща є падат от небето. Тя винаги си 
заработва успехите. Но на 12 август следо-
бед, на 13-и, 14-и, 17-и и 18-и имате чудесен 
шанс да направите своя удар в бизнеса – да 
сключите сделки и споразумения, които ще 
ви изстрелят на друго, по-високо ниво в ра-

ботата. Сега е моментът да „натиснете“ 
докрай вашата амбиция и да намерите пра-
вилните съдружници, спонсори и кредито-
ри.  След 10-и Меркурий, който покровител-
ства преговорите и договорите, навлиза във 
вашия знак. А преди това, на 6-и, е влязла и 
Венера, която управлява парите и банките.
Всичко това ще създаде специално за вас 
благоприятна бизнес среда. Ако до този 
момент сте били без работа, сега получа-
вате шанс да намерите тази, която ще 
ви удовлетворява. Потърсете я по-актив-
но през периодите от 12-и до 14-и, както 
и от 22-ри до 23-ти.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

 Емоции няма да ви липсват. Още на 1-ви тт
мислите ви ще бъдат насочени към осъщест-
вяване на връзка с някого, който от отдав-
на ви вълнува като присъствие. Тази връз-
ка ще бъде прекалено романтична, но и 
трайна. Тя може да даде импулс за силно 
духовно израстване и на двама ви. Чове-
кът, който ще е обсеби мислите ви, най-ве-
роятно ще е прекалено боязлив, много чувст-
вителен и почти неуловим. Единственият 
ви шанс да реализирате тези отношения е 
да ги започнете на много деликатно ниво 
– като духовно общуване, което впослед-
ствие ще прерасне в реална романтична 
връзка.  След 6-и, когато Венера влиза във 
вашия знак, ставате неустоими. Не си гу-
бете времето, ако искате да си намерите 
интимен партньор – от 10-и до 30-и общу-
вате много плодотворно и възможности-
те за нови запознанства стават по-големи. 

 Внимавайте със случайните любовни кон-
такти на 23-ти. Не изпускайте от поглед 
и половинката си, защото са възможни за-
бежки встрани и внезапни разочарования.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 

ВИ ПРЕЗ АВГУСТ

 На 17-и можете успешно да приключите 
остарели и ограничаващи ви връзки с ваши 
колеги, с които сте били в трудни отноше-
ния. Като по чудо вече няма да се нала-
га да работите с тях. Нещо, което дълго 
време ви е тежало, сега ще се реши като 
с магическа пръчица.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ 

НА НАПРЕГНАТИТЕ АСПЕКТИ

 От 1 до 10 август се пазете да не изпа-
дате в краен песимизъм и излишна мнител-
ност. Най-лошото, което може да си при-
чините, е умишлено да се потопите в про-
дължителна самоизолация.  На 10-и и 11-и 
ще бъдете предизвикани от агресивен човек. 
Не се поддавайте на провокацията. Въобще 
намалете контактите си с дразнещи пер-
сони и се избавете от чувството за ма-
лоценност. Увереността ви се връща още 
на 13-и.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ

 Няма да сте в най-добрата си форма 
през първите две седмици на август. Ще 

ДЕВА И НЯКОИ ДРУГИ ЗНАЦИ

През този месец ще ви се наложи да об-
щувате активно и непрекъснато с ЛЪ-

ВОВЕ и РАЦИ. Разчитайте на тяхната 
топла и невидима подкрепа.

С РИБИ ще възникнат недоразумения – 
ще ви се изплъзват точно когато имате 
нужда от тях.

Със СТРЕЛЕЦ и ОВЕН ще успеете да 
направите добър тандем не само в рабо-
тата, но и извън нея, когато ще се за-
бавлявате безкрайно.

се наложи да обърнете повече внимание на
здравето си. Ако се потънете в самосъжа-
ление и ако не можете да си простите ста-
ри грешки, ще си предизвикате силни мигре-
ни.  Не допускайте емоционални сривове.
Марс се намира във вашия знак до 19-и и
това е „нож с две остриета“, защото как-
то ви дарява с активност, така, ако не се
възползвате правилно от импулса му, може
да се „обърне“ срещу вас, да задейства ав-
тоагресията ви. По тази причина внима-
вайте, когато боравите с остри предмети
– има опасност от наранявания. Възможно
е да вдигнете и температура вследствие
на вътрешен възпалителен процес.  До 22-
ри много внимавайте със заведенията за об-
щественото хранене – храносмилателният
ви тракт е твърде уязвим към бактериални
инфекции.  Каквито и здравословни нераз-
положения да сте имали, след 22-ри ще усе-
тите рязко подобрение. Пак ставате жиз-
нени и слагате край на тежките настрое-
ния!  Стартирайте разтоварваща диета
два дни преди пълнолуние и я приключете на
19-и. С нейна помощ ще успеете да се
справите със задържането на излишна вода
в организма. Консумирайте повече кайсии,
праскови и пъпеши. Ще останете приятно
изненадани от резултата.  Точно на 17-и
можете най-накрая да приключите с някой
свой стар лош навик (като тютюнопуше-
нето например).

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ 

В ДАТИ

 От 1-ви до 6-и пътувайте надалеч – там
ще срещнете любовта.
 На 10-и и 11-и ще ви предизвика агреси-
вен човек.
 От 12-и до 14-и, както и от 22-ри до 23-

ти получавате шанс да си намерите нова
работа.
 Внимавайте със случайните сексуални
контакти на 23-ти. Не изпускайте и по-
ловинката, защото има опасност от за-
бежки. 
 Много силни за подписване на догово-
ри и за сключване на бизнес споразумения
са дните 12-и следобед, 13-ти, 14-и, 17-и и

18-и.

 Проведете разтоварваща диета от 15-и

до 19-и.
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Август се очертава като интересен 
месец за Везните – пълен с вълнува-
щи събития в сферите на приятел-

ството и любовта. Надявам се да прочете-
те внимателно тази прогноза, за да се въз-
ползвате максимално от уникалната въз-
можност точно сега да промените вашата 
съдба в благоприятна посока!  На 1-ви, ко-
гато е слънчевото затъмнение, ще усети-
те импулс да промените генералния план 
на живота си. Онова, което до този мо-
мент сте окачествявали като невъзможно 
да се случи, сега ще оцените като напълно 
възможно. Получавате шанс да реализира-
те мечтите си. Ще се чувствате озарени 
и вдъхновени от благоприятните стечения 
на обстоятелствата около вас. Някои Вез-
ни ще полетят на крилете на любовта – 
буквално ще бъдат „сразени“ (в най-добрия 
смисъл на тази дума!). Най-сетне на хори-
зонта се появява човекът, с когото ще по-
чувствате, че можете да вървите напред. 

 Други представители на зодията пък ще 
бъдат озарени от вдъхновяващи идеи, кои-
то ще доразвият в работата си и в жи-
вота си като цяло.  Трети от вас този 
импулс ще отведе в редиците на някоя об-
ществена организация с идеална цел, пар-
тия, асоциация или дружество, в които ще 
можете да разгърнете потенциала си. Раз-
бира се, такова събитие като слънчево-
то затъмнение може малко и да разтре-
се живота ви и да го направи нестабилен 
във всички от гореизброените сфери. Но 
за да си намери място новото, то винаги 
е предхождано от „земетресения“. Това, ко-
ето можете да направите, е да не прибърз-
вате с решения и заключения. Оставете не-
щата да улегнат поне една седмица. Вдъхно-
вението няма толкова бързо да изчезне, не се 
тревожете.  След 12-и вече ще се чувст-
вате напълно стабилизирани и ще сте на-
ясно какво ви очаква занапред.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА

 Прекалено динамични ще бъдат за вас пър-
вите 10–12 дни от месеца. Дано успеете да 
свършите всичко, което ви идва наум. На-
правете така, че на 1-ви и на 2-ри да сте 
сред повече хора. Това ще бъдат два вълну-
ващи за вас дни, които ще „доведат“ мно-
го нови хора и нови възможности в жи-
вота ви. Ще успеете добре да представи-
те пред другите плодовете на своя труд 
и идеите си. 5-и, 6-и и 7-и (до обяд) са дни 
на нови начинания в работата. Насрочете 
за тогава срещи или презентации, говоре-
те за новите си идеи с вашите начални-
ци – ще бъдете оценени по достойнство. 

 На 17-и получавате шанс много успешно да 
приключите творчески проект, върху който 
работите от отдавна. Това ще ви „качи“ на 
друго ниво от вашето индивидуално творче-
ско и духовно развитие. Не само ще ви ол-
екне в чисто практически смисъл, но ще 
се открие възможност да получите нови 

поръчки и ще ви осенят нови идеи за бъ-
дещи проекти

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

 В началото на месеца вашите емоции ще 
са прекалено нестабилни, но в никакъв слу-
чай няма да са неприятни. Ще бъдете по-
стоянно във вихъра на някакво ново за вас 
чувство – от силна влюбеност и желание да 
се „разтворите“ в целия свят до желание да 
установите конкретни и трайни взаимоот-
ношения и постоянно съжителство с няко-
го. От вас се иска да откликнете на чув-
ствата на другите, и то максимално бър-
зо и конкретно. Не се колебайте прекале-
но – това, което идва като ново чувство 
при вас, ще е много по-трайно и ценно от 
стари и поугаснали връзки и чувства, кои-
то сега се опитвате да задържите.  На 
17-и ще бъдете индуцирани от другото силно 
астрономично и астрологично събитие през 
този месец – лунното затъмнение. То ще ви 
подтикне към приключване на стари емоци-
онални връзки. Това няма да бъде свърза-
но обаче със сериозна вътрешна криза – 
напротив, дори ще изпитате облекчение. 
Ще прекратите любовни отношения, ко-
ито са ви карали да рискувате прекалено 
много, и то в различни направления, за да 
ги задържите.  Но краят на вашите коле-
бания ще настъпи след 29-и, когато последо-
вателно първо Меркурий, а след това и Вене-
ра навлизат във вашия зодиакален знак. То-
гава ще бъдете много по-наясно какво точ-
но искате и как да го задържите.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 

ВИ ПРЕЗ АВГУСТ

 Около 17-и трябва добре да помислите как-
во да направите за вашите деца. Момен-
тът е подходящ да им обърнете внимание и 
да приключите в чисто символичен смисъл 
с някакви стари начини на поведение спря-
мо тях. Децата ви до този момент са да-
вали прекалено много сигнали, че се нуж-
даят от повече разбиране, а вероятно и 
от повече свобода. Досегашните ви стил 
и подход към тях вече не носят необходи-
мия ефект!  Ако на 15, 16 и 17-и до обяд си 
направите труда да придвижите нещо, ко-
ето сте започнали в миналото, то успехът 
ще бъде налице. Това се отнася най-вече за 
стари връзки, които по някаква причина 
(най-вече заради нещо недоизказано или не-
доразбрано) не сте изоставили. Добре е да 
насрочите партита, коктейли и дори неан-
гажиращи купони за тези дати – каквото 
се „задвижи“ тогава, дълго време ще топ-
ли сърцето ви, душата ви, че и банкова-
та ви сметка! Заслужава си да помислите 
в тази посока!

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ 

НА НАПРЕГНАТИТЕ АСПЕКТИ

 Трудни и много предизвикателни ще се ока-
жат за вас датите 12-и след обяд, 13-и и 14-
и. Тогава не предприемайте нови неща и не 
пътувайте. Всеки ваш опит да заобиколи-

ВЕЗНИ И НЯКОИ ДРУГИ ЗНАЦИ

През този месец ще се разбирате мно-
го добре със СКОРПИОНА. Хармонията 
помежду ви ще е пълна, ако успеете да 
му отделите повече време.

Старайте се да не влизате в стълкнове-
ния с ОВЕНА и с КОЗИРОГА.

Ако някой от зодия РИБИ ви ухажва, 
замислете се много сериозно какви са 
мотивите му да го прави.

Очаквайте щедър жест от някой ЛЪВ.

те закона ще ви вкара в големи неприят-
ности.  Не допускайте меланхолията да
ви победи след 22-ри. Не се самоанализи-
райте прекалено. Защото още на следващия
ден към вас се задават изгодни предложе-
ния.  На 19-и вечерта, както и на 20-и и 21-
ви трябва да овладеете гнева и недоволство-
то си. Независимо дали сте прави, или не,
съветвам ви да не влизате в никакви кон-
фронтации с никого. Ако издържите това
изпитание, ще получите чудесни компенса-
ции в материален и финансов план още на
22-ри или 23-ти.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ

 През първата половина от месеца ще
сте в добра кондиция и ще издържите на-
пора на всички нови събития и ангажи-
менти, които ще ви се струпат навед-
нъж.  След 19-и трябва вече да понамали-
те темпото и да се сетите малко и за ваше-
то здраве. Има риск да се събудят стари бо-
лежки в бъбреци, кръст и половата система.
Реагирайте веднага и започнете да пиете
билки. Не е препоръчително да се лекува-
те с лекарства. Приемайте ги само в кра-
ен случай.  Много добре ще ви се отрази да
консумирате ръжени и овесени ядки, както и
грах. От подправките включете в меню-
то си градинската мента и мащерката, за
да прочистите организма си. Приемайте ги
най-добре ежедневно под формата на чай.

 Бъдете внимателна на 17, 18 и 19 август
– има опасност от инциденти, наранявания
и счупвания.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ 

В ДАТИ

 След 12-и следобед, на 13-и и 14-и не пред-
приемайте нищо ново и не пристъпвай-
те закона.
 На 15, 16 и 17 август до обяд задвиже-
те стари връзки и проекти. Усилието ще
си заслужава.
 На 17-и е добре да преосмислите отно-
шенията си с децата. 
 След 17-и е добре да приключите със
стари емоционални връзки.
 Не се поддавайте на меланхолия и само-
анализи след 22-ри.

 Овладейте гнева и недоволството си на

19-и вечерта, както и на 20-и и 21-ви.
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На вас, Скорпиони, август ще донесе 
интересни промени в сферата на ва-
шата кариера, както и в социалния 

ви статус. Изцяло ще промените и имиджа 
си. Сега се създават възможности да се 
обновите и възродите изцяло. Ще си пос-
тавите нови цели, които да ви изведат в по-
добра и по-престижна среда. Този процес на 
генериране на нови теми в живота ви, как-
то и при другите знаци, е индуциран от 
новолунието и слънчевото затъмнение на 
1-ви. И тъй като тези важни астрономич-
ни събития се случват в знака на Лъва, 
който обича блясъка, престижа и изявата 
на сцена, то всички нови неща, които ще 
се зародят около вас, ще са бляскави. Ав-
торитетът ви неимоверно ще нарасне, а 
сферите ви на влияние ще се разширят. 

 Ако сте жена Скорпион и желаете мъжа 
до вас да ви подкрепя пред обществото, ако 
бракът според вас е начин да изявите себе 
си, то очаквайте големи промени и новости 
през август в това отношение. Най-силно 
ще бъдат засегнати тези Скорпионки, кои-
то имат поне една планета в Лъв или ас-
цендент в Лъв. Както вече споменах, няма 
нищо страшно и фаталистично в затъм-
ненията, само че трябва да сте подгот-
вени за силата на „труса“, което новото 
ще предизвика. И понеже затъмнението е 
в Лъв, а този знак прави напрегнат аспект 
с рожденото ви Слънце в Скорпион, при вас 
пък съвсем няма да мине без трусове! Най-
малкото ще чувствате голямо напрежение 
и дискомфорт. И тъй като вашето най-
характерно състояние е да анализирате, да 
изследвате и да се съмнявате, ще се по-
чувствате още по-напрегнати и нестабил-
ни на полето на емоциите. Когато не сте в 
настроение, можете да стигнете до безпри-
чинно черногледство. Но не се плашете от 
предстоящите емоционални бури, защото 
енергията на новото ще ви даде много, мно-
го сила и желание за победа и щастлива раз-
връзка.  Вие, мили Скорпиони, сте един-
ствените в целия зодиак, които успявате 
да извлечете градивна енергия от трудни-
те ситуации, да се възродите като пти-
цата Феникс от пепелта и да продължите 
напред по-силни от всякога и от всички 
останали. Надявам се да успеете да улови-
те тенденциите на промяната.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА

 Възможни са промени по „върховете“ и в 
управляващия апарат на вашата работа. Ви-
наги когато се сменя ръководството, проме-
ните се отразяват и надолу по йерархичната 
стълбица. На вас лично тази промяна ще 
ви повлияе много благотворно, стига вие са-
мите да я приемете и да я „припознаете“ 
като своя. Но в случай че имате принципни 
различия с вижданията на новия ви начал-

ник или собственик на компанията, то на-
истина ще е по-добре или да не влизате в 
никакви стълкновения с него, или да насочи-
те вниманието си към търсене на друга ра-
бота.  Ако вие самите сте си работодател, 
направете така, че да включите в бизнеса си 
някой силен съдружник, който ще допринесе 
за повишаване на авторитета на фирмата 
ви.  Благоприятни ще бъдат и новите на-
чинания в семейния бизнес. Включете в него 
освен вашите роднини също и приятели, с 
които се разбирате добре, и най-вече които 
уважавате.  На 3-ти, 4-ти, 12-и, 13-и и 14-и 
ще се придвижвате смело напред. Ако на тези 
дати сте успели да се организирате добре в 
работата, на 17-и вече ще можете да се пох-
валите с приключването на голям и значим 
проект, с подписването на ударен договор или 
с правилно направена инвестиция.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

 До 6-и никой да не ви закача! Не ви е до 
любов! Много сте раними и самотни. А точ-
но тогава и приятелите ще ви създават про-
блеми. Само не се поддавайте на черното си 
настроение, защото несгодите и емоционал-
ните ви терзания бързо ще отминат с на-
влизането на Венера в Дева.  На 7-и, 8-и 
и 9-и пред вас се появяват чудесни въз-
можности за романтични и щастливи сре-
щи. През тези дни можете да се сдобри-
те с половинката си (в случай че сте ска-
рани). Поднесете на интимния си партньор 
подаръци и хубави емоции. А може и бебе да 
си направите на тези дати! Това са много 
чувствени и силни дни за вас, защото Лу-
ната е в Скорпион и нагорещява страст-
та ви до червено! Ако искате да изкуши-
те някого – сега е моментът!  17-и, 18-и, 
26-и и 27-и също са много хармонични дни 
за вас. Тогава ще се заредите с много по-
ложителни емоции.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 

ВИ ПРЕЗ АВГУСТ

 Трябва да сте подготвени за поява на 
нови партньори, приятели или работодате-
ли в живота си – особено през първите 
две седмици от месеца (в близост до деня 
на затъмнението). Тези хора ще се устано-
вят за по-продължителен период в живота 
ви, затова ги посрещнете с „хляб и сол“, а 
не „на нож!“! Тяхната поява не е случайна! 

 Темата, която може да ви развълнува и 
да ви извади от равновесие от 1-ви до 17-
и, е здравето на вашите родители, както 
и юридически казуси по прехвърляне, придо-
биване или унаследяване на имот. Тези емо-
ции ще ви дойдат в повече. Особено на 
1-ви, 2-ри, 15-и и на 16-и. Тогава ще се по-
чувствате разколебани и несигурни.  На 
17-и поне една грижа вече ще ви е отпаднала 
– споразумявате се за имоти, делби и земи. А 
ако някой от родителите ви е имал здраво-
словен проблем, сега ще видите, че здравето 
му се подобрява. Поемете „протегната“ от 
някого ръка към вас в този момент, под-

СКОРПИОН И НЯКОИ 

ДРУГИ ЗНАЦИ

С ОВЕН ще бъдете в трудни, дори, бих 
казала, кармични отношения. Не го из-
бягвайте, няма да е възможно. Но бъде-
те дипломатични с него.

Много добре ще се разбирате със СТРЕ-

ЛЕЦ, ВЕЗНИ и ТЕЛЕЦ. Бизнес комуника-
цията помежду ви ще е перфектна, ще 
спечелите пари заедно.

След 6-и очаквайте приятелска подкрепа 
от КОЗИРОГ и/или ДЕВА.

пишете споразумение (то дълго ще ви хра-
ни и издържа в бъдеще!).

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ 
НА НАПРЕГНАТИТЕ АСПЕКТИ

 На 1-ви и 2-ри провокациите ще дойдат 
най-вероятно от авторитетни личности и 
ще го преживеете много лично. На тези дати 
ви препоръчвам да не се противопоставяте 
открито на никого. Същото важи и за да-
тите 28-и и 29-и. Но тогава вече ще се 
чувствате по-устойчиви и е малко веро-
ятно да се конфронтирате без причина. 
Каквото и да се случи на тези дати, ви 
съветвам да го приемете спокойно. След 
време ще се убедите, че то е проправило 
пътя ви занапред.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
 В случай че дадете воля на притесненията 

си и допуснете стресът да ви победи, жиз-
нените ви сили рязко ще спаднат. Възможни 
са нервно изтощение и безсъние. Мога да се 
появят болки и спазми в стомаха, както и 
киселини.  Внимавайте какви успокояващи 
и сънотворни лекарства приемате, както и 
какви храни консумирате на 17, 18 и 19 ав-
густ. Тогава пък има опасност от интокси-
кация. Необходимо е да удържите положе-
нието до 23-ти. След тази дата имуните-
тът ви става по-силен. А и няма толкова 
рязко и контрастно да преживявате напре-
женията. Настроението ви чувствително 
ще се подобри. Околните също ще го забе-
лежат и ще си отдъхнат.  

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ 
В ДАТИ
 На 3-ти, 4-ти, 12-и, 13-и и 14-и трябва да 
се мобилизирате за работа.
 На 7, 8 и 9 август ви очакват романтич-
ни срещи и страстна любов. А защо не и 
едно бебе?!
 Хармонични и зареждащи за вас са дни-
те 17, 18, 26 и 27 август.
 На 17-и успявате да приключите успеш-
но голям проект или важен етап от ра-
ботата си.
 Внимавайте какви лекарства приемате 
и какви храни консумирате на 17, 18 и 19 
август. Тогава има опасност от инток-
сикация.
 След 23-ти ставате по-оптимистично 
настроени. Мнителността ви и агресия-
та ви изчезват.
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Събитията през август ще бъдат в 
унисон с вашата жизнерадостна и 
търсеща нови хоризонти природа. За-

щото ще са с оптимистичен и духовен от-
тенък.  Ненадейно ще ви извикат на пъ-
тешествие, екскурзия или на гости в чуж-
бина.  Най-сетне ще се решите да си пода-
дете документите за второ висше образова-
ние или за престижна специализация в чуж-
бина. Всяко едно разширяване на вашите 
контакти, образование и кръгозор ще се 
окаже точно навреме.  Мнозина от вас 
ще проявят интерес към духовни или науч-
ни дисциплини. В случай че от отдавна се 
занимавате с религия или някаква духовна 
практика, сега получавате шанса да намери 
своя духовен водач. Не е необходимо той да 
има странен вид, да носи расо или да е с 
фенер в ръка! По-скоро ще е човек на ва-
шата възраст, който ще ви донесе специ-
ално послание.  Обърнете внимание какви 
книги ви правят впечатление през този пе-
риод, защото в тях също ще има специал-
но послание за вас.

 Много Стрелци най-после ще намерят сили 
да отидат на гости на странен непознат в 
чужбина, с когото са си комуникирали дълго 
време. А ако вече са имали един брак зад 
гърба си, това може да се окаже кандида-
тът за втори.  Добра новина за всички 
студенти, докторанти и специализанти е, 
че ще се радват на успешно взети изпити, 
блестящи защити на дипломни работи и на 
изгодни предложения за стипендии и обуче-
ние в чужбина. Всичко, което ви се предло-
жи в този момент, не е за изпускане, дори 
и в първият момент да ви хванат малко 
страх и неувереност.  Ако се занимава-
те с туризъм, посредничество и търговия с 
чужденци, през този месец ще успеете да на-
мерите надеждни чуждестранни партньори 
и да сключите изгодни договори.  Като си-
лен се очертава периодът и за юристите 
и преподавателите.  Посрещнете с оп-
тимизъм промените, особено ако от дъл-
го време сте усещали душата си свита и 
сте имали усещането, че се намирате във 
вакуум.  Много от вас, уважаеми Стрелци, 
ще променят коренно мирогледа си, своите 
религиозни или философски виждания. Това 
ще се стори прекалено странно на хората 
около вас, дори ще ги шокира. Но за вас 
тази промяна ще е не само закономерна, 
но и необходима.  По-творчески настрое-
ните личности и научните работници ще 
получат много силни прозрения и идеи как 
да завършат работата си по-успешно. Би 
било добре да записвате идеите, които ви 
хрумват сега, за да можете да ги дораз-
работите в бъдеще.  Ако в този момент 
на бюрото ви съзрете залежали (започнати 
и недовършени) научен труд, статия или ди-
пломна работа, започнете работа по нея още 
в началото на август.  Първите резулта-
ти от всички изброени процеси и възмож-

ности за Стрелеца ще се появят още след 
3 месеца, а след 6 месеца вече ще се рад-
вате на пълната им реализация.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА

 Както вече разбрахте, късметът ви през 
този месец е в чужбина. Старайте се да ус-
тановите контакт с чужди фирми и инвес-
титори. Всяко разширение на бизнеса в 
тази посока ще бъде много благоприят-
но за вас.  Ако сте издатели или сте в 
рекламния или в туристически бизнес, не 
бива да мързелувате на 1-ви, 2-ри, 10-и, 11-
и, 28-и и 29-и. Това са дните за успеш-
ни представяния и самореклама. Не е зле 
да се рекламирате и по медиите. Поста-
райте се на тези датите да контактува-
те с повече хора. Много е вероятно точ-
но тези хора да обезпечат вашия бизнес 
в бъдеще. Или пък да дадат рамо на ня-
кой ваш проект.  Отлични дни за работа 
са 20-и и 21-ви. Тогава само с едно телефонно 
обаждане или подпис ще успеете да реализи-
рате намеренията си. Резултатите (в чис-
то материално изражение) ще дойдат още 
на 22-ри.  Напрегнати дати за работата, 
на които е по-добре да сте внимателни и 
не чак толкова напористи, са 3, 4, 17, 18, 
24 и 25 август.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

 В емоционална хармония ще бъдете през 
периода 1–6 август. Дано през това време 
да успеете да заминете с интимния парт-
ньор на почивка, защото няма да има ни-
каква конфронтация помежду ви. Ще си 
отдъхнете спокойно.  След 6-и до края на 
месеца любовта все по-често ще ви се из-
плъзва. Дори и с хората, с които сте в хар-
монични и отдавна  установени отношения, 
ще имате търкания и пререкания. Въздър-
жайте се от забележки по адрес на парт-
ньора, за да си спестите главоболията.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 

ВИ ПРЕЗ АВГУСТ

 Ненадейно ще ви хрумне да направите пре-
оценка на досегашните си интимни отноше-
ния, както и на отношенията със съучени-
ци, братя, сестри, братовчеди или съседи.

 Едно пътуване около 17-и ще ви се от-
рази много освежаващо, още повече че от-
давна се каните да го направите.  В тру-
ден период за преговори и съвместна работа 
навлизате от 10-и до края на месеца. Как-
вото сте замислили, ще се обърка, а може и 
против вас да се обърне. Ще имате чувство-
то, че разговаряте на чужд език с околните.

 Внимавайте през периода 10–19 август да 
не се скарате с хора, от които зависите. 
Сега няма да можете да налагате с лекота 
идеите си и да печелите пари. Не се пре-
доверявайте на друг да ви върши работа-
та и не разкривайте намеренията си пред 
колегите. Ситуацията ще се стабилизира и 
подобри малко на 22-ри и на 23-ти.

СТРЕЛЕЦ И НЯКОИ 

ДРУГИ ЗНАЦИ

тандем с ОВЕНА и със СКОРПИОНА.
Ще срещнете много сериозна подкрепа
от тях.

Постарайте се да приключите отноше-
ния с представител на зодия РИБИ. Кол-
кото и да се стараете, трудно ще на-
мерите общ език.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ 

НА НАПРЕГНАТИТЕ АСПЕКТИ

 Онова, от което трябва да се пазите,
е нереалистичният оптимизъм! Не, няма
нищо лошо в оптимизма – той е в ос-
новата на прогреса, но все пак енергията
на слънчевото затъмнение е твърде сил-
на и понякога може да доведе до емоцио-
нални трусове. Още на 1-ви и на 2-ри ще
имате усещането, че летите. Но ако точ-
но на тези дати от вас се очаква да да-
дете окончателно мнение или да подпише-
те договор, по-добре е да изчакате еуфо-
рията ви да се успокои, за да сте сигурни,
че това, което сте избрали като решение,
ще се окаже най-полезното за вас. Това е
много важно, защото събитията, които се
задвижат сега, ще бъдат актуални за вас
и през следващите 4 години.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ

 Известни здравословни неразположения са
възможни на 3-ти и на 4-ти, когато, ако си
позволите да си успокоите нервите с преяж-
дане, ще получите сериозни стомашни раз-
стройства.  През този месец е добре
да избягвате прекалено сладките и тес-
тените храни, защото сте предразположе-
ни  към покачване на теглото. Трябва да
внимават и онези Стрелци, които стра-
дат от диабет! Налага се много стриктно
да съблюдавате диета.  След 17-и става-
те особено раздразнителни и това ще до-
веде до редица проблеми като повишава-
не на кръвното налягане или разстройство
на съня.  Бъдете предпазливи със здраве-
то си на 24, 25, 30 и 31 август.  Ако
все още не сте станали вегетарианци, е до-
бре поне за 3 дни (около пълнолунието на 17-
и) да минете само на растителна храна. Из-
бягвайте месото, яйцата и млякото, как-
то и прекалено сладките храни (заместете
ги с плодове).

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ 

В ДАТИ

 1-ви, 2-ри, 10-и, 11-и, 28-и и 29-и са дните
за вашата самореклама и изява.
 От 10-и до 19-и  не се карайте с хората,
от които зависите.
 Периодът от 1-ви до 6-и е благоприятен
за любов и романтични почивки.
 Напрегнати дни за вас ще са 3, 4, 17, 18,

24 и 25 август. Пазете си силите тогава.

Бела, брой 8 (126), 2008134

ст р е л е ц  (23.11 – 22.12)



През август ще трябва да усвоите и 
„преработите“ много силна и интен-
зивна енергия – онзи мощен импулс, 

който ще ви споходи още на 1-ви. Този ден 
от месеца е специфичен за всички зна-
ци, но вие ще усетите най-много енергия-
та му.  Ключовите думи за вас през месеца 
са „пари“, „инвестиции“, „наследства“, „за-
вещания“ и „секс“. Очаквайте нови съби-
тия по тези теми или ако те вече са за-
действани от по-рано, сега ще се радва-
те на тяхната развръзка и на пълната им 
реализация.  Слънчевото затъмнение, кое-
то ще подейства като пусков механизъм 
на всички тези теми, може да доведе и 
до разкриване на стари семейни тайни, дъл-
го и прилежно пазени от вас. Трябва да бъ-
дете подготвени за подобни събития и да 
ги посрещнете хладнокръвно. Затъмнение-
то е един повратен момент в астрокар-
тата ви. То носи началото на нещо ново, 
но задействането на този импулс не мина-
ва гладко и спокойно. Затова може да усе-
тите емоционални бури и неустойчивост. 
Твърде вероятно е това да събуди у вас много 
черни мисли и депресивни състояния, безпо-
койство (в повечето случаи напълно безпри-
чинно!), както и странни психични състоя-
ния. При подобни транзити процентът на 
хората, които търсят помощ от психоа-
налитиците, е най-голям. Не бързайте да 
се плашите. Ако и вие почувствате нуж-
да, една-две консултации няма да ви навре-
дят. Или пък използвайте приятелите си 
за тази цел.  Цялата тази силна енергия, 
която ще се активира на 1 август в 13.22 ч., 
обаче може да ви направи по-силни, по-про-
зорливи и по-способни да се справяте с кри-
зисни ситуации.  Ако ви предстои да ре-
шавате труден казус в живота и до този 
момент сте се чудели какво решение да 
вземете, сега вече ще ви стане ясно. Обаче 
има една деликатна линия, по която тряб-
ва да се движите: от едната є страна 
стоят вашата сила, мощ и решителност, 
а от другата є страна – подсъзнателни-
те ви страхове, безпричинните ви тревоги 
и трудните ви психологически състояния. 
Само от вас зависи от коя страна на ли-
нията ще „паднете“. 

БИЗНЕС ПРОГНОЗА

 Най-облагодетелствани ще бъдат Козиро-
зите, които се занимават със сериозен биз-
нес и с крупни инвестиции. Още на 3-ти и на 
4-ти нещата се обръщат в благоприятна за 
вас посока. Ще излезете като победители 
от една много трудна и заплетена бизнес 
ситуация. Това, което до вчера ви е из-
глеждало като нерешим казус, сега започва 
да се реализира успешно.  Ако работите 
в сферата на финансите, застрахователно-
то и банковото дело и въобще ако управлява-
те чужди капитали (независимо в какъв ма-
щаб), трябва да запомните датите 7, 8 и 9 
август. Това са дни за взимане на силови ре-

шения. Ще се наложи да приложите и мал-
ко манипулация, иначе няма да можете да 
се справите.  Силни дни, в които може-
те да си потърсите нова работа или да 
се издигнете в настоящата си, са 12, 13 
и 14 август. Не пропилявайте тези дни – 
направете нещо за себе си и за бъдещето 
си.  В чисто материален план най-благо-
приятни са датите 22-ри и 23-ти. Връщате 
си силните позиции, получавате пари, кои-
то сте заработили със знанията и способ-
ностите си.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

 Отбележете си датите 12-и, 13-и и 14-и, 
когато ще бъдете в обятията на любовта. 
Това са дни на признаване в любов, на врича-
не във вярност и на поставяне началото на 
една продължителна и много спокойна връз-
ка, в която ще можете да разгърнете ваша-
та чувствителност. Най-силен от тези 
три дни е 14-и, когато е точният съвпад 
на Венера – планетата на любовта и кра-
сотата – със Сатурн, която е вашата уп-
равляваща планета. Тогава са възможни и 
сключване на неравностойни връзки (с го-
ляма възрастова разлика между партньори-
те). В тази връзка обаче вие ще се чувст-
вате добре – ще получите сигурност, обез-
печаване с пари и с любов, ще сте спокой-
ни и не трябва да се притеснявате как из-
глежда тази връзка в очите на хората. За-
щото това си е вашият собствен живот 
и вие решавате какво да правите в него!

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 

ВИ ПРЕЗ АВГУСТ

 След 6-и в живота ви ще се появи на-
дежден партньор, с когото ще напредвате 
много напористо. Това ще бъде добронаме-
рен и щедър човек към вас, най-вероятно 
да е жена, с добро положение в общество-
то. Не е задължително тези отношения 
непременно да преминат в любовни, но е 
възможно.  След 19-и се налага малко да ук-
ротите темпото – възможни са конфликти 
и неразбирателства с околните. Ще имате 
усещането, че където и да отидете, среща-
те враждебност. Периодът не е благопри-
ятен за водене на юридически дела и за 
създаване на съдружия. Най-трудни в това 
отношение ще бъдат 26-и и 27-и. Тога-
ва излезте в отпуска, ако е възможно. На 
тези дати има опасност и от семейни не-
доразумения. Все нещо няма да сте разбра-
ли и свършили, все някой ще ви иска смет-
ка. Скандалите ще си спестите, ако не 
отговаряте на агресията на другите. Как-
вото и да ви кажат тогава, не си го сла-
гайте на сърце. 

 Хармонията се завръща при вас на 30 ав-
густ (на второто новолуние за месеца, което 
е в Дева). Мобилизирани сте за нови битки и 
начинания. Заложените на тази дата про-
екти ще се развиват успешно в бъдеще. 
Ако познавате някого от зодия Дева и ви се 
удаде възможност да работите заедно, не се 

КОЗИРОГ И НЯКОИ 

ДРУГИ ЗНАЦИ

И през този месец традиционно ще се 
разбирате много добре с ДЕВИТЕ и ТЕ-

ЛЦИТЕ.

Внимавайте, когато общувате с РАЦИ, 

ЛЪВОВЕ и БЛИЗНАЦИ, особено през 
първата седмица на август.

Очаквайте изнервящи ситуации, когато 
сте в компания на ВОДОЛЕЙ. Особено 
ако той ви е близък родственик.

колебайте да го сторите.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ 

НА НАПРЕГНАТИТЕ АСПЕКТИ

 На 5-и, 6-и и 7-и до обяд ще бъдете под-
ложени на голям „изпит“ – това ще са дни,
в които трябва да решите в каква посока
да продължите. Съветът ми е да не риску-
вате прекалено. Изчакайте да се успокоите
– както вие, така и другите – и чак тога-
ва вземете това важно решение.  На 16-и
и на 17-и е по-добре да зарежете автомо-
била си и да си ходите пеша или с такси.
През първия ден ще имате дребни несгоди
с технически неизправности, а на следва-
щия ще бъдете много нервни и напрегнати.
Възможни са леки катастрофи, колкото да
си навлечете грижи и стрес.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ

 Ще чувствате недостиг на сили през вто-
рата седмица на месеца. И съответно огро-
мна умора. Най-важното през този месец е
да внимавате за вашата полова система.
Най-рискови са датите 7-и, 8-и и 9-и. Пре-
ценете риска при интимните си връзки и
не си позволявайте волности. Вероятни са
неприятни заболявания, предавани по полов
път, пред които нежеланото забременяване
ще ви се стори безобиден проблем.  След
23-ти, когато Слънцето влезе в Дева, ще се
почувствате много енергични. Всичките ви
лоши настроения и черногледството ви ще
са се стопили.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ 

В ДАТИ

 7, 8 и 9-и са дни за взимане на силови ре-
шения.
 На 5-и, 6-и и 7-и до обяд ще бъдете под-
ложени на изпитание.
 Най-рискови дни за сексуални отношения
са 7-и, 8-и и 9-и.

 Никой амбициозен Козирог не бива да
пропуска датите 12, 13, 14, 22 и 23 август.

Тогава ви се дават изключителни шансо-
ве за успех.
 На 16-и и 17-и е по-добре да не шофи-
рате.
 След 19-и се постарайте да не влизате в
противоречия с никого.
 Напрегнати дни за семейните отношения
ще са 26-и и 27-и.

 На 30-и се мобилизирате за нови битки
и начинания.
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Очаквайте динамичен месец. Въпреки 
лятната „дрямка“ вие ще сте толко-
ва погълнати от промени, че изобщо 

няма да усетите как месецът ще мине. Дано 
поне си оставите малко време да си по-
чинете, защото вашата управляваща пла-
нета Уран така ще ви е заредила с „елек-
тричество“, че в края на август вече ще 
бъдете на края на силите си.  Промени-
те започват при вас още от 1-ви и зася-
гат първо партньорските отношения. Ще 
бъдат задвижени по различен начин не само 
брачните връзки (има опасност от разво-
ди!). За бизнес партньорствата и близките 
приятелства съществува риск да изпаднат 
в криза, но след това да навлязат в период 
на обновяване.  Ще заведете или ще при-
ключите съдебни дела, но не във ваша пол-
за. Ако е възможно, отложете заседания-
та поне за след 17-и. Преди тази дата не 
подавайте и искове, няма да сте прецени-
ли правилно ситуацията и ще действате 
под въздействието на афект.  Новолуние 
в Лъв на 1 август в „тандем“ със слънчевото 
затъмнение ще ви създаде най-големите про-
блеми през годината. Ще почувствате си-
лен отлив на сили и мотивация за дейст-
вие. Някой ще се опита да ви командва и да 
ви манипулира по много грозен и нараняващ 
ви начин.  В любовта нещата също няма 
да са розови. Подгответе се за всякакви 
изненади. Има много „уловки“ във всичко, 
което ще ви се случва в началото на ме-
сеца. Затова „четете“ правилно послания-
та. Но както се казва, всяко зло – за до-
бро. Така ще се случи и с вас през август. 
И ако се опитате да погледнете отстрани 
на нещата, ще видите, че всичко случващо 
се е закономерно и в известен смисъл предиз-
викано от вас самите. Не правете компро-
мис, ако се почувствате пренебрегнати или 
изоставени точно в този момент от ня-
кого (независимо дали в семейството, или 
в бизнеса). Това означава, че не сте намери-
ли точния човек и занапред трудно ще „ме-
лите“ с него. В бъдеще ще ви се удаде възмож-
ност да замените въпросния човек с по-ка-
чествен.  Но има и добра новина, а тя е, 
че точно при такова силно явление като 
слънчевото затъмнение се сформират нови 
неща, които ще се развиват занапред. При 
вас новото ще бъде в сферата на парт-
ньорствата, но преди това старото и гни-
лото трябва да си отидат. 

БИЗНЕС ПРОГНОЗА

 Сега няма да ви е много до делови анга-
жименти. И по-добре. Съветвам ви да се 
оттеглите малко на сянка, докато бури-
те отминат. През месеца има две новолу-
ния (на 1-ви и на 30-и), когато ще имате го-
лям спад на енергията. Ще сте лишени и от 

амбиции. Не бива да се опитвате да прокар-
вате идеите си в работата (особено на пър-
вото новолуние).  В никакъв случай не те-
глете кредити, не давайте пари на заем и 
не подписвайте каквито и да било финан-
сови документи на 22-ри и 23-ти. В слаба 
позиция сте и всичко ще върви на загуба 
за вас.  Дните, през които малко ще си от-
дъхнете от напрежението и ще се радвате 
на признание в работата, са 15-и, 16-и и 17-
и. Тогава ще получите заслужено признание, 
повишение или благодарност, които дъл-
го ще ви топлят сърцето.  След 19-и ще 
намерите съмишленик, с когото да започне-
те нещо заедно. Обстановката започва по-
степенно да се нормализира и да сте от-
ново активни. Обмислете плановете си за 
действие, защото през септември никой 
няма да може да спре победния ви ход!

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

 През първите два дни от август ще сте 
силно разбалансирани, раними и слаби – най-
вече в любовта. Всичко ще ви се вижда 
страшно и заплашително и дано точно то-
гава да нямате други важни ангажименти, 
за да може да се справите със заливащите 
ви недотам хубави емоции.  Изчакайте до 
7-и на обяд, когато облаците се разсейват, 
сдобрявате се с половинката си (но може и 
да не стане така) и завинаги се освобожда-
вате от досадниците. Но нещо ново, све-
жо и хубаво идва при вас – нова връзка и 
нова любов ще ви дадат утеха, че светът 
не е чак толкова черен. Ако сега започне-
те връзка, трябва да знаете, че с този човек 
сте били свързвани и в предишни преражда-
ния. Сега трябва да сте заедно, за да довър-
шите нещо прекъснато в миналото.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 

ВИ ПРЕЗ АВГУСТ

 Цялата тази динамика в отношенията 
ще засегне и вас самите, вашето поведение и 
дори външния ви вид. Не допускайте да из-
глеждате занемарено. Напротив, сега тряб-
ва да сте атрактивни и екстравагантни, 
както само един Водолей го умее! За да има-
те успех, трябва да излъчвате сила.  Оч-
аквайте с нетърпение дните 15-и, 16-и и осо-
бено 17-и, когато всичко онова, което се е 
развалило или излязло от равновесие на 1-ви 
и на 2-ри, окончателно ще се изясни и опра-
ви. На тези дати сте силни в партньор-
ствата и дано да постигнете споразумение 
или да установите нова, по-успешна ин-
тимна връзка. Отново хубави дни в това 
отношение са 24-ти и 25-и – не ги про-
спивайте, помогнете на съдбата.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ 

НА НАПРЕГНАТИТЕ АСПЕКТИ

 В случай че не желаете по никакъв начин 
да се конфронтирате с вашите бизнес и емо-
ционални партньори, трябва наистина мно-
го да внимавате на 1-ви и на 2-ри. Пазете 

ВОДОЛЕЙ И НЯКОИ 

ДРУГИ ЗНАЦИ

През този месец най-много ще ви драз-
нят и предизвикват ЛЪВЪТ (на пър-
во място!), а след това ТЕЛЕЦЪТ и 
СКОРПИОНЪТ. Сведете общуването с 
тях до минимум.

След 19-и ви очаква перфектна хармо-
ния с ВЕЗНИ.

С ОВЕНА ще влезете в конфликт на 
интереси, но всичко ще приключи миро-
любиво – на Овена бързо му минава!

неутралитет, каквото и да става. Следва-
щите рискови дни са 7-и, 8-и и 9-и. Ста-
райте се да не проявявате излишна мни-
телност и черногледство тогава.

 Ако искате да запазите семейно или бизнес
имущество, трябва да сте нащрек на 22-ри и
на 23-ти. Не подписвайте тогава имущест-
вени спорове, ще бъдат във ваша вреда.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ

 Още от юли при вас има тенденция към
нестабилност на здравето и ако тогава не
сте овладели процесите, то сега проблеми-
те ще ескалират. Все пак през първите две
седмици на август все още можете да се про-
тивопоставите на негативните въздейст-
вия на непроверена храна. Много сте уязви-
ми към остри отравяния от лекарства и ал-
кохол. Освен това има опасност от нерв-
ни кризи и сривове, които в никакъв слу-
чай не бива да лекувате с хапчета, а само
чрез... почивка.  Ако през юли не сте по-
чивали, то сега пълната почивка е задъл-
жителна за вас и най-добре да я организи-
рате през периода от 11-и до 20-и. Избя-
гайте далече от всичките си дразнители и
провокатори. Отдайте се на спа процеду-
ри и плуване. Дори взимането на вана вкъ-
щи ще ви се отрази добре. Слагайте и ми-
нерални соли във водата – те ще изтег-
лят токсините от тялото ви и ще има-
те  видимо подобрение. Вечер масажирайте
стъпалата си с масло от хвойна и лавандула.

 Пазете здравето си най-вече на 1, 2, 4, 7, 8,
9, 14, 22, 23, 28 и 29 август. На тези дати не
приемайте лекарства, не пийте алкохол и не
яжте консервирани храни. През септември
здравето ви се подобрява, но трябва да ус-
тискате дотогава.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ 

В ДАТИ

 Внимавайте за вашите партньорства на

1-ви,2-ри, 7-и, 8-и и 9-и.

 На 15-и, 16-и и 17-и ще получите  при-
знание, повишение или благодарност в ра-
ботата;
 На 22-ри и 23-ти ще се наложи да пазите
имуществото си.
 Здравето ви е уязвимо на 1, 2, 4, 7, 8, 9,

14, 22, 23, 28 и 29 август.
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Вие, Риби, с вашата безпогрешна ин-
туиция сте уловили още в края на 
юли наближаващите промени. За вас 

те ще са тук още на първия ден от ав-
густ. И хубавата новина е, че вие ще ги 
преживеете относително леко. „Сътресени-
ята“ на промяната, провокирани от новолу-
нието и слънчевото затъмнение в Лъв, при 
вас ще минат плавно и хармонично.  Това 
новолуние ще ви даде импулс за обновява-
не и по-добра изява, особено ако асценден-
тът ви е в Лъв. Съветвам ви да използва-
те този силен енергиен момент, за да де-
монстрирате по-добре себе си пред други-
те.  Ключовите думи за вас през август са 
„работа“ и „здраве“. Ще ви обземе силно 
желание да промените нещо на работното 
си място, както и да уточните и изясни-
те отношенията си с колегите, да ги пос-
тавите на друго ниво.  На много от Риби-
те ще им хрумне, че вече е крайно време да си 
сменят работата, защото ще чувстват, че 
се задушават на старото място. Ще получи-
те много примамливи и финансово задово-
лителни оферти. Затова не се колебайте 
– приемете ги. Осмелете се на тази про-
мяна, защото е много вероятно да се ока-
же, че късметът ви чака точно в новата 
работа.  Ако отдавна искате да си взе-
мете домашен любимец, то този месец е 
много подходящ най-сетне да го направите. 
А в случай че вече имате такъв, то е по-
вече от задължително да му обърнете по-
сериозно внимание. Заведете го на преглед 
и го разхождайте по-често.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА

 Ако още не сте получили предложение за 
нова работа, ви съветвам вие да го потър-
сите. Защото на старата работа ще ви 
е доста скучно. Ще се появят множество 
дребни задачки, като бавно и трудно из-
пълними отчети и доклади, и то в разга-
ра на летния сезон! Най-много ще ви дразни 
безсмислието на тази работа – по-вероятно 
е никой да не прочете отчетите, те само ще 
отлежават в папките. Но все пак ви съвет-
вам да свършите досадната работа, защо-
то ще станете много уязвими, ако избягате 
точно сега от преките си задължения. Пред-
стои ви едно интересно изпитание – нещо 
като проверка от страна на съдбата колко 
можете да понесете на работното си мяс-
то, като спазвате нормите и правилата и 
си вършите стриктно работата. А за ва-
шата фина душевност монотонната рабо-
та е истински тормоз. Но ако сега се спра-
вите и си наложите дисциплина (т.е. ако се 
примирите), ще спечелите доверие и ще зат-
върдите позициите си. После вече вие ще по-
ставяте условията.  Подредете офиса си 
(в буквалния смисъл, но и в преносния). 
Нищо чудно при подреждането да забележи-
те някоя стара забравена папка, в чието 
съдържание ще прозрете нови възможности 

и перспективи.  Напишете отдавна отла-
гани писма – точно този месец е най-благо-
приятен за задълбочаване в документация-
та и кореспонденцията. Оттам ще „извади-
те“ поне една добра идея, от която добре да 
припечелите през следващите месеци.  Бъ-
дете изключително внимателни на 4-ти, 
11-и и 25-и, когато има вероятност да на-
правите големи грешки и пропуски. Прове-
рявайте всичко по два пъти!  Много сте 
уязвими и на второто новолуние за месеца 
(на 30 август), както и на 31-ви. Добре че 
дните са почивни, за да си спестите поне 
тревоги на работното място. На тези 
дати се усамотете и не предприемайте 
нищо важно.  Активни дни по отношение 
на работата ви са 12-и следобед, 13-и, 14-
и, 21-ви и 22-ри. Тогава ще получите повече 
сигурност и признание.  След 23-ти тряб-
ва да действате по-предпазливо.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

 Август няма да е от най-благоприятните 
месеци за любов за вас, особено от 6-и до 30-
и. Много са вероятни напрежения, конфли-
кти, неразбирателства и двойствени връз-
ки.  Много ще сбъркате, ако си позво-
лите да се забъркате с любовни отноше-
ния с ваш колега. Има риск усложненията 
да прераснат дори в публичен скандал, особе-
но, ако сте си позволили да влезете в отно-
шения с представител на конкурентна фир-
ма, и особено ако сте споделили с него нещо 
от „кухнята“ на вашата фирма. Скандалът 
ви е в кърпа вързан. През споменатия от 
мен период (от 6-и до 30-и) се въздържай-
те от установяване на нови интимни връз-
ки, защото те ще бъдат заредени със си-
гурност с напрежение. Щом любовта ви е 
загърбила, загърбете я и вие за малко. В 
това няма драма.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 

ВИ ПРЕЗ АВГУСТ

 За вас състраданието е истинско приз-
вание, но през този месец е повече от 
препоръчително да състрадавате, за да се 
справите по-лесно с пълнолунието на 17-и. 
То ще провокира у вас желание за емоци-
онално приключване. Но не си позволявай-
те лукса сега да изричате лоши думи. Бъде-
те максимално обгрижващи и разбиращи (в 
зависимост от случая), независимо за какво 
става въпрос. Раздавайте се на другите! С 
думи и жестове... Така всъщност помагате 
на самите себе си, защото отключвате и 
изчиствате задържаните във вас отрица-
телни емоции, които ще усетите най-сил-
но през периода от 15-и до 17-и включи-
телно. Това ще е едно символично духов-
но пречистване и откровение за вас.  На 
18-и и на 19-и очаквайте много хубави емо-
ционални изненади – получавате обич, вни-
мание, признание, появяват се любими и ча-
кани от вас хора. През този месец любовта 

РИБИ И НЯКОИ ДРУГИ ЗНАЦИ

Пазете се от ЛЪВ, РАК и ТЕЛЕЦ. Пред-
ставителите на тези зодии ще ви про-
вокират и ядосват най-много през ав-
густ.

С ДЕВА също ще имате трудни отно-
шения, но поне ще свършите доста ра-
бота заедно през месеца.

След 19-и някой от зодия ВЕЗНИ се-
риозно ще ви изкуши (сексуално!). Не 
ви съветвам да го допускате близо до 
себе си.

Професионалните месечни астропрогнози подготви МИШЕЛ

май ви пропуска. Затова трябва да използ-
вате тези малки емоционални „прозорчета“ 
на 7-и, 8-и, 9-и, 26-и и 27-и, когато ще се 
чувствате по-спокойни и по-сигурни.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ 

НА НАПРЕГНАТИТЕ АСПЕКТИ

 Има опасност да паднете в „капана“ на 
сплетни и клюки. Те може да са предизвикани 
от вашите колеги, но и от вас самите, ако 
не овладеете нервите си навреме.  Пробле-
ми ще си навлечете също, ако се опитате 
да избегнете досадните задължения, кои-
то ви предстоят в работата, но и вкъщи. 
По-добре се насилете и свършете неприят-
ната работа. Дните, когато ще сте уяз-
вими, разбалансирани и напрегнати в това 
отношение ще са 3, 4, 10, 11, 24 и 25 ав-
густ.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ

 Добрата новина в областта на здравето 
е, че най-после ще намерите подходящото 
лечение, добрия лекар и адекватния подход 
към вашето здраве. Тези, които нямат ни-
какъв здравословен проблем към настоящия 
момент (дано да сте повече!), съветвам да 
си направят профилактични прегледи и да 
положат профилактични грижи за здраве-
то си. Сега трябва да проведете всички въз-
можни прочистващи и обновяващи диети и 
терапии, да елиминирате токсините, за да 
си спестите главоболия в бъдеще.  Препо-
ръчвам ви да се съобразите с лунната дие-
та по новолуние (на 1-ви и на 30-и) – пълен 
глад и само течности!  През целия месец 
избягвайте консервираните храни, месото, 
мазното и пърженото.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ 

В ДАТИ

 Приятни емоции и хармония ви очакват 
на 7-и, 8-и, 9-и, 18-и, 19-и, 26-и и 27-и.

 Внимавайте на 3, 4, 10, 11, 24 и 25 август

– тогава ще сте изнервени и сприхави. Не 
влизайте в конфликти.
 Внимавайте какви любовни връзки уста-
новявате през периода от 6-и до 30-и. Това 
е неуспешен за вас период в любовта.
 Успешни дни за работа са 12-и следобед, 

13-и, 14-и, 21-ви и 22-ри.
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО

ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

1, както 

и 18–30 август 

НАМАЛЯВАЩА 

ЛУНА

 Сега с лекота можете да реализирате идеята за „един размер по-малки дрехи“! Само трябва 

да устоите на изкушаващите дни 22-ри и 23-ти, когато Луната е в Телец и ще имате апетит като 

за световно.  Не гладувайте изцяло на 26-и и на 27-и, защото тогава стомахът е много уязвим.
 На 18-и и 19-и е добре да ограничите въглехидратите, макар че много ще ви се яде сладко.  На 

20-и, 21-ви, 28-и и 29-и ви препоръчвам да минете на салати, комбинирани с пилешко или телешко 

месо (но в малки количества) – на тези дати ще отслабвате най-бързо.

1 август, 13.14 ч., 

Луната е в ЛЪВ, 

както и 

30 август, 

22.59 ч., 

Луната е в ДЕВА 

НОВОЛУНИЕ

 
ния, на които можете да стартирате ефективни диети, както и да промените хранителните си на-
вици към по-здравословни.  На новолунието в Лъв (на 1-ви) спазвайте препоръките за гладуване
или поне за супердиетично хранене (само на плодове например). Така ще прочистите организма си
от отрови и ще се справите по-лесно с летните пристъпи на умори и летаргия. За хората със
сърдечносъдови проблеми диетата днес, както и профилактиката с билкови продукти са задължител-
ни. Лъвът управлява сърцето – погрижете се за него! Не се тровете поне днес с алкохол и ци-
гари!  Ако искате да отслабнете, не си позволявайте да „изпуснете“ най-вече второто новолуние (на
30-и), което е в Дева! Това е най-подходящият момент за започване на диета и за препрограмиране
на хранителните навици! Девата е най-големият диетолог в зодиака. Ако на днешния ден вземете 

сериозно решение да спазвате определени правила за хранене, то за една година напред (до следващо-

то новолуние в Дева) вие ще сте се променили неузнаваемо в положителна посока.

2–17, както и 

31 август 

НАРАСТВАЩА 

ЛУНА

 Това ще е може би най-безпроблемният период за вашето тегло през годината при нарастваща Луна.
Няма да изпитвате постоянен глад, нито чувство за вина, че сте прекалили с яденето. Най-ле-

ко ще минат дните от 12-и на обяд до 14-и. Тогава яжте само онова, което ви е приятно на вкус.
През този период ще усвоявате оптимално калция, затова е хубаво да консумирате повече мляко
и сирене.  На 15-и, 16-и и 17-и ви препоръчвам да ядете зеленчукови супи, зеленчуци на пара и риба 

на пара. Ще регистрирате веднага, че сте в изключително добро настроение. А и няма да натру-
пате излишни килограми.  На 31-ви, непосредствено след новолунието в Дева, когато Луната започ-

ва да расте, по изключение можете направите пълно гладуване или строга диета – само на мюсли с 

нискомаслено кисело мляко. Можете да добавите и 25 г орехи или лешници. Отслабващият ефект
ще е много осезателен. Особено ако и на предходния ден сте гладували.

17 август, 

0.18 ч., 

Луната е 

във ВОДОЛЕЙ 

ПЪЛНОЛУНИЕ

 Пълнолунието ще започне да ви действа на нервите още от предишния ден (16-и). Управляващата
планета на Водолея Уран ще ви създаде много напрежение, което веднага ще се отрази и на хра-
ненето ви. Ще изпитвате или неистов глад, или тежест от всяка погълната хапка. Ще ви измъч-
ва безсъние. Старайте се да не се успокоявате с храна на тази дата – ще стане още по-лошо.
Най-добре е да хапвате леки, кремообразни храни (зеленчукови пюрета), както и морски дарове (риба
или раци, приготвени деликатно – без силни подправки).  На 16-и вечерта (преди лягане) и на 17-и
непременно си направите самомасаж с по-груба гъба под душа. Използвайте и етерични масла от
хвойна и мента, за да ароматизирате водата, или направо ги капнете върху гъбата.

ХРАНИ СПОРЕД ЛУНАТА

ВИДОВЕ
При нарастваща Луна (2–17, както и 31 август)  

ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА...

При намаляваща Луна (1, както и 

18–30 август) ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА...

Белтъчни храни и плодове 2, 10, 11, 12 (до 14.40 ч.) 1, 19 (след 17.00 ч.), 20, 21, 28, 29

Сол и кореноплодни 3, 4, 12 (след 14.40 ч.), 13, 14, 31 22, 23, 30

Мазни храни 5, 6, 7 (до 14.30 ч.), 15, 16, 17 24, 25

Въглехидрати и листни зеленчуци 7 (след 14.30 ч.), 8, 9 18, 19 (до 17.00 ч.), 26, 27

На датите, посочени в таблицата, ще извличате най-полезните вещества от съответния вид храна. Тогава организмът е
най-чувствителен към нея (особено при нарастваща Луна) и ще ви се прияждат точно такива продукти, и то в големи
количества. Но бъдете внимателни, ако имате здравословни проблеми, които се провокират от определени хранителни

вещества. Ако сте хипертоник например, ще се наложи да ограничите солта в „дните на солта“. Ако искате да отслабнете,
наложете си на съответните дати през август да не посягате към упоменатите срещу тях храни.
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ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ ПРЕЗ АВГУСТ
ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

17, 18, 19, 26, 27
Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно

и ще се омазнява по-бързо.

2–17, както и 31 – Ако искате косата ви да расте бързо.

20–25, както и 28–30 – Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

22, 23 –
Ако имате проблем с кожата на главата. Направете си маска в корените.

Ефектът ще е поразителен.

5, 8, 11, 13, 14, 21, 22,
23, 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

–
7 (след 14.00 ч.), 8, 9, 17,

18, 19, 26, 27
–

3–7 (до 14.00 ч.), 10–16, 
както и 21–23

– Къдренето ще е най-безвредно и трайно. Прическата ще ви стои добре.

1, 2, 28, 29 –
Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни – 

като гривата на лъвица.

Б
оя

ди
св

ан
е

– 17, 18, 19, 26, 27 –

3–7 (до 14.00 ч.), както 
и 30, 31

– За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.

1, 2, 7 (след 14.00 ч.), 8,
9, 15, 16, 23, 23, 28, 29

– За интензивно и трайно боядисване на нормални коси.

Е
пи

ла
ци

я
 и

 о
ф

ор
м

ян
е 

на
 в

еж
ди

– 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27
Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е

много болезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

– 17, 18, 19, 26, 27 Датите са неподходящи за епилация.

20–23, както и 28–31 – Тези дати са подходящи за оформяне на вежди.

1, 20–23, както и 28–31 –
Датите са подходящи за механична епилация. Отскубнатите косми 

ще растат по-бавно.

12–16 – 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, както и 18–31 – –

Парна баня
– 2–17 Има опасност да ви останат белези.

1, както и от 18–31 – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с 
пл

од
ов

и 
ки

се
ли

ни 1, 2, 10, 11, 12 (до 14.40
ч.), 19 (след 17.00 ч.), 20, 

21, 28, 29
– –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
-

щ
и 

м
ас

ки
 

с 
гл

ин
а

3, 4, 12 (след 14.40 ч.), 
13, 14 , 22, 23, 30, 31

– –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
щ

и 
м

ас
ки

2–17 –
Най-ефективни ще са процедурите на 2, 10, 11, 12 август, 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

2–17 – –

Н
О

К
Т

И

Подрязване 
и изпиляване 2–17 – –

Оформяне 
и лакиране

1, 2, 7 (след 14.00 ч.), 8,
9, 15, 16, 23, 23, 28, 29

– –

М
А

С
А

Ж
И

Ле
че

бн
и,

 
ли

м
ф

од
ре

-
на

ж
ни

 и
 

ан
т

иц
ел

у-
ли

т
ни

– 2–17 –

1, както и 18–31 – –

Релаксиращи, 
регенериращи – 1, както и 18–31 –

С
А

У
Н

А

1, както и 18–31 – Ефектът ще е максимален на 1, 20, 21, 28, 29 август.
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КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ АВГУСТ

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 съветвам 
да свършите тогава.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА: Основно почистване: на 1, както и 

през периода 18–31 август.
Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропускай-
те датите 7 (след 14.30 ч.), 8, 9, 18, 19 (до 17.00 ч.), 26 и 
27 август. Това са т. нар. дни на водата. Всички замърсява-
ния и петна ще се отстраняват с лекота. 
Неподходящи дати за миене на прозорци: 5, 6, 7 (до 14.30 ч.), 
15, 16, 17, 24 и 25 август. Тогава по стъклата след избърс-
ване ще остават упорити бели „облачета“.

За да е празник шопингът, възползвайте се от датите, които
ви препоръчвам за покупка на съответните вещи. Те са съобра-
зени с „настроението“ на Луната през август.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА: 

Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и коз-
метика, музикални инструменти и аудиозаписи: 5, 6, 7 (до
14.00 ч.), 17, 18, 19, 22, 23 август.
Недвижими имоти, мебели: 12 (след 14.30 ч.), 13, 14, 26, 27
август. 
Автомобил, мотор или колело: 7, 8, 9, 24, 25 август.

Текстилни и метални изделия, предмети за бита: 19 август 
(след 17.40 ч.).
Канцеларски материали и книги: 3, 4, 24, 25, 30, 31 август. 
Спортни стоки: 10, 11, 12 (до 14.40 ч.), 19 (след 17.00 ч.), 20, 
21 август.
Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апа-
рати: 15, 16, 17 (до 10.40 ч.) август. 
Обувки и дрехи: 12 (след 14.40 ч.), 13, 14, 17, 18, 19 (до 17.40 
ч.) август.
Бижута, злато, луксозни вещи: 1, 2, 28, 29 август.

Древните лекари са се ръководели от лунните принципи, кога-
то са лекували своите пациенти. За да не се обременявате 

с тях, оставете изчисленията на мен. Ето как стоят нещата 
с критичните дни за планови операции през АВГУСТ 2008 г. и 

с благоприятните дати за лечение при намаляваща Луна.
ВАЖНО! По възможност избягвайте всякакви планови опера-
тивни интервенции на 17 АВГУСТ (пълнолуние), както на 1 и на

30 август (двете новолуния през месеца).

* 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

20, 21
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, 

устна кухина, зъби
5, 6, 7

22, 23 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки 8, 9

24, 25 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце 10, 11, 12

26, 27 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен мехур 13, 14

1, 2, 28, 29 Сърце, слезка (далак) 15, 16, 17

3, 4, 30, 31
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, 
черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна система

18, 19

5, 6, 7
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както 

и на целия гръбначен стълб
20, 21

8, 9 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали 22, 23

10, 11, 12 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта 24, 25

13, 14 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби 26, 27

15, 16, 17
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане
1, 2, 28, 29

18, 19 Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система 3, 4, 30, 31

* 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: 7 (след 14.30 ч.), 8, 9,

17, 18, 19 (до 17.00 ч.), 26, 27 август.
НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 5, 6, 7 (до 14.30 
ч.), 15, 16, 17, 24, 25 август. На тези дни с поливането има 
опасност да провокирате появата на листни въшки или дру-
ги вредители.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 26, 27 август.

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 подходя-
щия лунен момент.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ: Ако случаят ви не е спешен и е въз-
можно сами да си изберете датата, най-добре посетете зъ-

болекаря на 1, както и през периода от 24 до 30 август.

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ:

На 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23 август. И в никакъв случай (ос-

вен в спешен!) не ходете на зъболекар на 17 август (пълнолу-

ние), както на 1 и на 30 август (двете новолуния през месеца). 

Много ще ви боли!

1-ви лунен ден (ЛД) – 1.08 (от 13.14 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 – 2.08 (от 7.19 ч.), както и 31.08 (от 

7.24 ч.) Не се поддавайте на гнева, избяг-
вайте конфликтите и изблиците на емо-
ции. Дните са подходящи за нови нови на-
чинания.
3-ти ЛД – 3.08 (от 8.33 ч.) Енергетиката на
този ден изисква да сте активни. Пасив-
ността е противопоказна и опасна.
4-ти ЛД – 4.08 (от 9.44 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 – 5.08 (от 10.53 ч.) Делови ден. Под-
ходящ е за пътувания и за планиране на
генерални промени. Работете концентрира-
но. Не преяждайте. Целеполагането ще е
успешно.
6-и ЛД – 6.08 (от 11.50 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 – 7.08 (от 13.05 ч.) Ден за молитва.
Сбъдват се желания.
8-и ЛД – 8.08 (от 14.10 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 – 9.08 (от 15.15 ч.) Не е успешен.
Склонни сте към заблуждения и самоизма-
ми. Добре е да дадете прошка. Практику-
вайте йога.
10-и ЛД – 10.08 (от 16.16 ч.) Не планирайте

нищо важно. Изкъпете се с гореща вода. 
Медитирайте.
11-и ЛД – 11.08 (от 17.13 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 – 12.08 (от 18.04 ч.) Дава се милос-
тиня. Молитвите се чуват. Подходящ е за 
взимане на важни решения.
13-и ЛД – 13.08 (от 18.46 ч.) Ден за актив-
ни контакти, работа с информация и уче-
не. Сами си пригответе и изпечете хляба. 
Не преяждайте.
14-и ЛД – 14.08 (от 19.22 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 – 15.08 (от 19.51 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 – 16.08 (от 20.16 ч.) Ден за постига-
не на вътрешна хармония. Старайте се да 
вършите само добри дела.
17-и ЛД – 17.08 (от 20.38 ч.) Подходящ е за 
удоволствия, общуване и физически нато-
варвания. И за брак по любов.
18-и ЛД – 18.08 (от 21.00 ч.) Изгонете лоши-
те мисли. Прочистете стомашно-чревния 
тракт – ден за гладуване.
19-и ЛД – 19.08 (от 21.21 ч.) Запалете повече 
свещи у дома, направете анализ на постъп-
ките си. Ще успеете да се отървете от 
чуждото влияние.
20-и ЛД – 20.08 (от 21.44 ч.) Получават се 
духовни знания и прозрения. Не проявявай-
те гордост!

21-ви ЛД – 21.08 (от 22.09 ч.) Много активен,
творчески ден. Отличен е за започване на
нова работа, спортуване и пътешествия.
22-ри ЛД – 22.08 (от 22.40 ч.) Ден на мъд-
ростта. Предайте на другиго своите зна-
ния. Посетете астролог.
23-ти ЛД – 23.08 (от 23.19 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 – 25.08 (от 0.08 ч.) Активен, твор-
чески ден. Използвайте го за укрепване на
духа и тялото. Ден за нов строеж.
25-и ЛД – 26.08 (от 1.04 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 – 27.08 (от 2.21 ч.) Въздържайте се
от активна дейност и постете. Пестете
си енергията и мълчете.
27-и ЛД – 28.08 (от 3.38 ч.) Дни за прекратя-
ване на контакти с лоши хора. Почивайте
и медитирайте. Ще имате прозрения. 
28-и ЛД – 29.08 (от 4.56 ч.) Ден за покупка
на жилище или началото на ремонт. Съни-
щата са верни.
29-и ЛД – 30.08 (от 6.11 ч.) Опасен, сатанин-
ски ден. Препоръчват се пост и въздържа-
ние. Не планирайте и не започвайте нищо
ново. Запалете свещ вкъщи и окадете на-
всякъде.
30-и ЛД – 01.08 (от 6.00 ч.) Ден на хармония,
любов, покаяние и прошка. Завършете всич-
ко започнато през този месец и направете
равносметка. Не започвайте нищо ново! Не
правете и планове. Изчакайте до първия лу-
нен ден. Избягвайте суетата, освободете
се от всичко ненужно!
Забележка. Датата 24 август 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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А
стрологичното ни 
пътешествие 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
„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 
В СКОРПИОН

�Ако имате такова разпо-
ложение на Меркурий във ва-
шата рождена астрокарта, 
вие притежавате детектив-
ски ум, който е индивидуа-
листичен и силно ориентиран 
към всичко скрито и тайн-
ствено. � Винаги търсите 
скритите мотиви.

�ДОРИ И НАЙ-ДОБРИЯТ ВИ ПРИЯ-
ТЕЛ ДА ВИ ПОДАРИ НЕЩО, ВЕДНАГА 

ЩЕ АНАЛИЗИРАТЕ КАКВИ СА МОТИ-
ВИТЕ МУ ДА ГО СТОРИ.

�Имате голямо желание да 
решавате житейски загадки.
Умеете да прониквате дълбо-
ко под повърхността на неща-
та и оттам се завръщате със
„съкровища“, които останали-
те не биха могли да видят
и притежават. �Тънък психо-
лог сте, впечатлявате се от
всичко в сферата на подсъзна-
телното и невидимото. 

�УПРАВИТЕЛЯТ НА ВАШИЯ МЕРКУ-
РИЙ В СКОРПИОН Е ВСЪЩНОСТ ХЕР-
МЕС ОТ ДРЕВНОГРЪЦКАТА МИТОЛО-
ГИЯ, КОЙТО ПРЕВЕЖДА ХОРСКИТЕ 
ДУШИ ОТ ЖИВОТА КЪМ СМЪРТТА. 

�Онова, с което трябва да
се борите, са натрапчивите
чувства на недоверие, него-
дувание и параноя. Прекалено
много се задълбочавате в мис-
териите на живота. Проявя-
вате предпазливост и сдържа-
ност и много грижливо пази-
те мислите си.

�НА МОМЕНТИ ДОРИ СТЕ ПРЕКА-
ЛЕНО ПОТАЙНИ. ИНСТИНКТИТЕ ВИ 
ПОДСКАЗВАТ, ЧЕ НАЙ-БЕЗОПАСНО 
Е ДА НЕ РАЗКРИВАТЕ НИЩО ОТ СЕБЕ 
СИ. ПРИТЕСНЯВАТЕ СЕ КАК ДРУГИ-
ТЕ ЩЕ СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ ВАШИ-
ТЕ ТАЙНИ.

�Решителността ви и си-
лата на мисълта ви са посло-
вични. Колкото в по-критич-
на и стресова ситуация сте
поставени, толкова по-силни
и решителни ставате. Успя-
вате да преодолеете всички
пречки и да постигнете за-
мисленото от вас.

�ПРИТЕЖАВАТЕ КРИТИЧЕН, СКЕП-
ТИЧЕН И ПОТАЕН УМ И В МНОГО РЕД-
КИ СЛУЧАИ ПРОЯВЯВАТЕ ИСКРЕНА 
СЪСТРАДАТЕЛНОСТ. ВАШЕТО НАЙ-
ЧЕСТО СРЕЩАНО СЪСТОЯНИЕ Е ПОД-
ОЗРИТЕЛНОСТТА.

�Отстоявате упорито сво-
ето мнение. Много е труд-

но да ви убедят да промени-
те убежденията си. �Езикът
ви е хаплив, перото – също.
Някои от вас дори се заба-
вляват като безпричинно на-
раняват околните, превръщай-
ки сарказма в шоу по остро-
умие. Често ви обвиняват, че
сте язвителни, и то често
основателно. Много сте умни
и въздействате прекалено сил-
но на околните чрез хапливия
си език и перо.

�ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ СЕ ИЗКУША-
ВАТЕ ДА ИЗВЛИЧАТЕ ИЗГОДА ОТ СЛА-
БОСТИТЕ НА ДРУГИТЕ. А КОГАТО ВИ 
ПРЕДИЗВИКАТ, ОБИЧАТЕ ДА ПРОИЗ-
НАСЯТЕ „ПРИСЪДИ“. 
Но за сметка на това пък

притежавате куп други ху-
бави качества, с които ни-
кой от друг от зодиака не
може да се похвали. �Никой
не притежава по-силно шес-
то чувство от вас. За вас се
изказват обикновено, че има-
те очи и на гърба си. Умее-
те да наблюдавате добре и
да давате много точни и ве-
рни оценки. 

�НИКОЙ КАТО ВАС НЕ МОЖЕ ТОЛ-
КОВА ДОБРЕ ДА РАЗОБЛИЧИ ПРЕС-
ТРУВКАТА, ЛЪЖАТА И СИМУЛАЦИ-
ЯТА.
Голяма грешка ще направи

някой, ако реши да ви мами.
Последиците ще са убийстве-
ни за него! �Притежателите
на Меркурий в Скорпион много
успешно могат да се изявят
в професиите, свързани с ле-
чение (особено като хирурзи),
както и в сферата на химия-
та, фотографията, детектив-
ската работа и окултизма. 

�МЕРКУРИЙ В СКОРПИОН „СТОИ 
ДОБРЕ“ И КАТО ПОЛИТИК, МЕНИ-
ДЖЪР, УПРАВИТЕЛ, ЕКСПЕРТ, СПЕ-
ЦИАЛИСТ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, НАУЧЕН 
РАБОТНИК, РАЗСЛЕДВАЩ ЖУРНА-
ЛИСТ, КОНСТРУКТОР, ПРОГРАМИСТ, 

КРИТИК И РАЗУЗНАВАЧ.
�Най-лесно научавате нова

информация, като вникнете
в дълбочина на материята и
разберете генезиса на неща-
та. Тогава знанието остава с
вас завинаги.

АЛГОРИТЪМ ЗА 
РАЗПОЗНАВАНЕ 

НА ЧОВЕК С МЕРКУРИЙ 
В СКОРПИОН 

� Приспособява се според
личните си идеали и предста-
ви за същността на околния
свят. �Формулира и изграж-
да представите си за функ-
ционирането на света, стре-
мейки се към обединение/син-
тез на крайностите. �Ана-
лизира и се концентрира вър-
ху функционалността и край-
ните възможности на изслед-
вания обект. �Преследва и
гони интересите си до дупка
по почина „Целта оправдава
средствата“. �Избягва необ-
вързващите контакти, кухи-
те мозъци, празните и свет-
ли пространства � Дълбае,
изследва, храни се от мина-
лото, дълбокото, скритото,
неизвестното, неоткрито-
то, заключеното и покрито-
то. �Притежава магнетичен
еротичен глас. �Има скова-
но, сдържано поведение, огра-
ничени движения. �Характе-
ризира се със сериозно, моно-
тонно, едносрично изразяване
Спокойно можете да го на-
речете мълчаливец. � Обича
да прибягва до принципа: „На-
прави си сам“. �Включва се
като съдия при конфликти.
Обича да е крайна инстанция
по всички въпроси. �Често се
захваща с работа, свързана с
управлението на хора, машини,
уреди и инструменти.

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:
„Пътищата на любовта“. Калай. Пирон. Рива (Луиджи). Капител. САТ. Сакар. Вик. Робия. Отбор. Чироз. Меандри. Ниг (Серж). Латекс. Откат. Гид. ПЕ. Аск. Ла. Абак.

Осен (Робер ). Енгелс (Фридрих). Принц. Аен. Педро. Пирели. Ор (Боби). Екс. Лал (Садасукх). Член. Накит. Явашев (Анани). Геко. Ангел. Лале. ОН. Боне. „Еолина“. 

Ереб. Дипол. Ананас. Кип. Ръкопис. Ерат (Кристине). Пила. Расо. Обяд. Екипаж.

ОТВЕСНО:
Ръкавици. Наина. Одър. Тапир. Дагер (Луи). „Коника“. Силикол. Бенели. Епос. Щат. Запал. Лата. Опо. „Байер“. Текстил. „Нели“. Ломе. Яго. Со. Сап. Бек. „Вела“. Нисиас. 

Алинея. Караян (Херберт фон). Нард. ЛОТ. До. „Елана“. „Дюн“. Ортак. Почва. АТЕ. „Стикс“. Перл. Лес. Кораб. Акорд. „Егер“. Пи. Виконт. Сирене. Екип. Утвари. Ленок. 

Кобила. Аар. Гланц. Слон. Паж.

10 
години
БЕЛА
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ИЗБЕРИ СИ ЦВЯТ
НОВО ЧЕРВИЛО COLOUR COLLECTIONS

THE  MAKE-UP  OF  MAKE-UP  ART ISTS

ПРАВИЛО НОМЕР 1 НА ГРИМЬОРИТЕ: ЦВЕТЪТ НА ЧЕРВИЛОТО СЕ ИЗБИРА СПОРЕД ТЕНА НА КОЖАТА. 
MAX FACTOR ПРЕДСТАВЯ 3 ЦВЕТНИ ЛИНИИ ОТ ХИДРАТИРАЩИ И ДЪЛГОТРАЙНИ ЧЕРВИЛА, 

ЕКСПЕРТНО РАЗРАБОТЕНИ, ЗА ДА ПОДХОЖДАТ НА ТВОЯТА КОЖА. СВЕТЛА, СРЕДНА, ТЪМНА.
ОТКРИЙ ТВОЯТА ЛИНИЯ, ИЗБЕРИ КОЙТО И ДА Е ЦВЯТ. БЪДИ УВЕРЕНА. бъди красива.
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