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БЕЗКРАЙНА КРАСОТА
СЪЗДАЙ ПЕРФЕКТНАТА ОСНОВА ЗА ТВОЯ ГРИМ. 

THE  MAKE-UP  OF  MAKE-UP  ART ISTS

КРЪГОВЕ С КОРЕКТОР MASTERTOUCH. ПРИДАЙ НА КОЖАТА СИ СИЯЙНОСТ И БЛЯСЪК С AGE RENEW. 
АДАПТИРАЙ ТЕНА С COLOUR ADAPT. ИЗБЕРИ НЕПОВТОРИМИЯ ЗАВЪРШЕК НА MIRACLE TOUCH. 

ЗАПАЗИ НАЙ-ДЪЛГО ВРЕМЕ ТВОЯТА КРАСОТА С LASTING PERFORMANCE. 
НАПРАВИ СВОЯ ИЗБОР ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ И СПЕЧЕЛИ. БЪДИ ЕНЕРГИЧНА. бъди красива.

Посетете магазините на Макс Фактор 
и се възползвайте от специалните 

промоции през септември
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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 № 8/2008

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 № 7 – козметични процедури от Салони за красота „Лорен“, печели Людмила Кехайова  от Со-

фия. Награди печелят още Мария Николова от с. Мечка, Златина Андонова от София, Кръстинка Колева от Добрич, Емилия

Кирилова от Добрич, Альонушка Коцева от Ямбол, Калина Симеонова от Пловдив, Тошка Бончева от Казанлък, Боряна Сакаре-

ва от София, Василка Игнатова от с. Войсил и Евелина Стоянова от София.

DVD-та от „Тандем“ книги от „Хермес“

книги от „Колибри“

Фармадент био

ГОЛЯМАТА НАГРАДА ЗА ТАЛОН №8:
почистване на дома със система

Красная линия

И подаръци от:

Рубела
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Темите
в брой септември 2008в брой септември 2008

БЕЛА КАЛЕНДАР

Надхитри есенния срив 4д р р

АНТРЕФИЛЕ 

Пак си красива 5р

ХАЯ

Пак двойка 7д

ДИГИТАЛНИ ДВОЙКИ

За изгревите, залезите, децата ир , , д ц

възрастните 8р

МОНИТОР

А това знаехте ли го? 10

МОДА

Облечена с успех (бизнес комбинации) 12у ( ц )
Уроци по стил

Дрескод 13 14Др д

ИМИДЖ

Да се почувстваш хубава 18Д у у

БОЛНА ТЕМА

Училище-мъчилище?! (Интервю с Елка Симова щ щ ( р

– учителка в 127-о училище „Иван Николае-у у щ „

вич Денкоглу“) 20Д у )

КРАСОТА И ЗДРАВЕ

В лабораторията на природата 24р р р р д
Като ябълка 28

Контуриране на овала 30ур р

Капанът „безупречна чистота“ 32„ у р

Фризьорски салон

Нов цвят на косата 34ц

Усмивката

Пулпит 38у

Фитнес

Красиво извит гръб 40р р

Релефи на мисълта 42ф

Хранене

Най-диетичната книга 44д

Без рецепта

На всяка манджа – мента 47д

Чичо Доктор

Погледни ме в очите 48д

Душа и тяло

Медитацията възможна 50д ц

Всекиму своето време 52у р

Часът на психотерапевта

Мнимият болен 54

Начин на живот

Въздушно парти 56ду р

ЗВЕЗДИ

Ан Хатауей – родена с късмет 60у р д

ДА ПОГОВОРИМ

Конформни ли сте? 62ф р

Стъкълцe против страх 64ц р р

Микрофон за психолога

Ох, отегчих се! 66,

ИНТЕРВЮ

Георги Тошев: „Журналистът не приема запо-р „ ур р

веди“ 68д

Проф. Маргарита Ваклинова: „Сензацията е р ф р р „ ц

лоша услуга за археологията“ 72у у р

ТЯ И ТОЙ

Трима в семейната лодка 76р д
И той какво?! (Защо жените фантазират за ( щ ф р
любов) 80)

От първо лице

Кучката, която плаче 82у ,

ДЕЦА

Възпитано възпитание 84

ТВОЯ МИРА

Потта на литературата вони 88р ур

Уф, море! 89ф, р

ИНТИМНО

Секс конфекция 90ф ц

Рождените дни на секса 92д д

ПО СВЕТА

Румъния на румънски 96у ру

СПЕКТЪР

Какво ново за четене, гледане и слушане 100, д у

Под лупа 102д у

БЕЛА КЪЩА

Интериор

Английски прием 104р

Домакиня

Организираме кухнята 108р р у

Сръчно

Гара за двама 110р д

В градината

Край на сезона! 112р

Традиции

Празниците на СЕПТЕМВРИ 114р ц

В кухнята

Меню с френски акцент 118фр ц

Вкусни маршрути

Мадона и... библейска храна (Българският ев-д р ( р

реин Елиа Спасов готви йерушалми) 120 р ру )

АСТРОНАВИГАТОР ЗА СЕПТЕМВРИ

Професионални астропрогнози за всяка зодия р ф р р д

от МИШЕЛ 125 

Подходящите лунни дни за диети, разкрасява-д д щ у д д , р р

не, лечение, почистване на дома, шопинг, гри-, , д , , р

жа за цветята и посещение при зъболекар 138ц щ р р

Лунен календар 141у д р

Уроци по астрология

Какви са хората с Меркурий в СТРЕЛЕЦ 142р р ур Ц

КРЪСТОСЛОВИЦА 144Ц
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Бела календарБела календарБела календар

през септември

НАДХИТРИ ЕСЕННИЯ СРИВ
В ПРЕДДВЕРИЕТО НА ЕСЕНТА ДОРИ И НАЙ-ЖИЗНЕРАДОСТНИТЕ БОДРЯЧКИ МОГАТ ДА ИЗПАДНАТ В УНИНИЕ.
ЗАЩОТО НА ЧОВЕК МУ Е НУЖНО ВРЕМЕ ДА СЕ НАСТРОИ НА РАБОТНА ВЪЛНА СЛЕД ОТПУСКАТА. ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ СЕЗОННОТО 
ВЛОШАВАНЕ НА НАСТРОЕНИЕТО, АКО МУ ДАДЕТЕ ОТПОР ОЩЕ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ.

С музика е 
по-лесно
Навярно сте установявали, 

че когато ви е лошо, труд-

но или тъжно, е достатъч-

но да усилите радиото или

да си пуснете любимата

песен, за да ви стане по-

леко и по-весело. При тре-

вожност и неувереност в 

себе си слушайте валсове

на Щраус. В случай на раз-

дразнителност ще ви ус-

покои „Лунната соната“ на 

Бетовен. За успокоение на 

нервите можете да използ-

вате и музиката на Шу-

берт, а за облекчаване на 

главоболието – Моцарт. 

Така че слушайте музика и

се радвайте на живота.

На езика на тялото
Релаксиращият масаж е отличен начин да си върнете опти-

мизма и да убиете есенната умора в зародиш. Той разпуска 

мускулите, нормализира енергопотока в тялото, възвръща

душевния покой, работоспособността (много ще ви е нужна 

сега, след отпуската!), подобрява настроението и мобили-

зира креативността. 

Побързайте и си запишете поне 4 процедури още в начало-

то на септември. Жените с лошо настроение са много и 

чакат на опашка пред spa салоните.

Старите дрехи – вън
Почистете гардероба си от непотребни дре-

хи. Не можете да решите кои са непотребни? 

Всички, които не сте облекли нито веднъж 

през последната една година. Разчистването

на гардероба ще разчисти място и в душата

ви – за нови емоции и за желание за нови по-

купки. Но не изхвърляйте старите дрехи на 

боклука, обадете се на някоя приятелка. Може

пък на нея да є хареса нещо от тях.

Нова работа
Все по-често ви спохождат мисли за

смяна на работата? Сега е момен-

тът да се мобилизирате в тази по-

сока. Търсенето на ново работно 

място ще прогони като с магическа

пръчка лошото настроение. Но тряб-

ва да действате, а не да мислите.

Изкуството лекува
За да не влезете в сезонна депресия, си спомнете, че есента е всъщност време за съзи-

дание. През лятото сте натрупали много сили и впечатления, време е да използвате тези 

резерви! На помощ ще ви дойде един от най-древните методи за психокорекции – арт те-

рапията. Рисувайте, съчинявайте стихове, правете фигурки от пластилин. Творете! Или 

просто пребоядисайте стените вкъщи.

Бела, брой 9 (127), 20084
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С
ептември олющва част от ди-
вашкото шоколадовокафяво на
лятото. Връща ни в истински-
те ни кожи. Прави лифтинг на

ума ни – стяга ни за работа. Нато-
варва ни с есенната си сериозност и
меланхолия. Навярно затова автома-
тично свързваме есента с помръква-
не, умора и... закономерни anti-age пре-
дохранителни мерки от всякакъв ха-
рактер. 
Нова година започва през септем-

ври. С фойерверките на страха от
преждевременно остаряване. Още едно
младо лято е зад гърба ни. Още една
сбръчкана и прегърбена от студ зима
ни чака, за да ни вмени чувство за
безнадеждно погрозняване. Дали наис-
тина ставаме по-грозни във върте-
лежката на сезоните?
Аз лично на 40 се харесвам пове-

че, отколкото на 20. Пък и все пове-
че мои приятелки споделят, че с въз-
растта са се научили да надхитря-
ват бръчките и целулита с финт. Не
се самозалъгват, че са съвършени. И
бръчки, и целулит имат, естествено.
Но вече не надценяват толкова онова,
което се вижда на повърхността.
„Усещането за собствената привле-

кателност е много субективно. И няма

нищо общо с външността, а по-скоро с

нещо, „идващо отвътре“ е определение
на психолозите, на което гледам като

на аксиома. 
Красотата е истината за нас сами-

те. Не можем да я излъчим, без да 
сме се всмукали навътре в себе си, 
без да сме се опознали и без да сме 
изпитали спокойствие в края на това 
опознаване. Другото е фитнес, пилинг, 
маникюр, педикюр, фон дьо тен, коло-
риране, дезодориране, епилиране – на-
деждна и желателна поддръжка на фа-
садата.
Красотата прилича на онази пърха-

ща енергия, която гъделичка слабини-
те ни, когато лежим до любим мъж. 
Тя е добър поглед. Усмивка с много 
смеещи се бръчици около очите. От-
личителна специфичност – начинът, 
по който галим някого, или жестът, 
с който оправяме косата си. Тя е ти 
самата.
Септември, октомври или август ня-

мат нищо общо с нея. За разлика от 

Луната. Женската красота е циклич-
на като лунен ритъм и тайнствена
като шепа лунна светлина. Звучи от-
несено, но не е. В период на овула-
ция, казват, че жените много се раз-
хубавявали. Вярно е. А не ви ли се е
случвало жени с не чак толкова при-
влекателна външност да ви привли-
чат като с магнит? Тези „магнитни“
свойства жената дължи на шепата
лунна светлина под кожата си.   
Но най-хубави сме след любов. Чер-

тите – спокойни, бръчките – на кого
му пука, кожата – набъбнала и влажна,
усните – като ухапани от пчела, мус-
кулите – смирени и благодарни, очите
– като разтопен шоколад. Състояние,
в която всяка външност и всяко на-
строение са приемливи. Състояние, ко-
ето много напомня на есенна меланхо-
лия в началото на септември. 

Мариана ЯНЕВА

ПАК СИ
красивакрасива
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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...

Теодора СТАНКОВА

ПАК ДВОЙКА!
Ако си представим Европейския съюз като училище, 
България се провали на най-важния си изпит. От тук 
нататък може въобще да загуби достъп до европей-
ско финансиране, защото доказа, че най-важните є 
контролни институции работят зле. 
За съжаление страната ни не бе сред отличниците и 
в подготвителния клас, когато се стигна до абсур-
да София да връща на Брюксел милиони евро, защо-
то не е спазила сроковете за усвояването им – по-
ради липса на достойни проекти, технически грешки, 
сигнали за нередности и корупция, чиновнически про-
пуски и т.н.
Докато още не членуваше в ЕС, България бе под пре-
кия контрол на Делегацията на ЕК в София, която 
трябваше предварително да одобрява плащанията и 
тръжните процедури по ФАР и ИСПА, програма СА-
ПАРД бе децентрализирана, което означаваше, че одо-
бряването и изпълнението на проектите се наблюда-
ваха само от българската администрация.
Вместо на Макаренковския подход, делегацията на 
ЕК от европейско възпитание ли, от що ли заложи 
на взаимоучителната метода. Не се намесваше, а ис-
каше редовно изпращане на отчети. Затова родните 
хитреци се разпасаха първо там. Цели семейни гнез-
да се завъртяха под европейския покрив на САПАРД 
и започнаха да си уреждат финансиране на фирмите. 
Те си одобряваха проектите, отпускаха си парите, а 
след това трябваше и да се самоконтролират.
Чиновническо дебелоочие попречи на България да за-
бележи предупредителните сигнали, които Брюксел є 
даваше.
Изложихме се пред чужденците. И какво стана, кога-
то България вече е член на клуба и има право на пъл-
ноправни финансови инжекции? Административно-бю-
рократичният ни апарат след многократни забележ-
ки получи двойка. В момента България изглежда като 
мърлявия и нахален двойкаджия, който не само е по-
следен по успех, но и отказва да разбере, че има про-
блем. Всички останали нови ученици бавно и мето-
дично се справиха с овладяването на новия материал, 
а привидно посредствени новобранци като Полша, Ис-
пания, Португалия, Гърция и Ирландия, Кипър и Унга-

рия даже се справиха за отличен.
Не е лесно да се изкара двойка в клас от отличници! 

Целта на ЕК всяка държава да се придържа към евро-
пейско поведение, а не да бъде надзиравана превантив-
но разкри известни „невъзпитателни“/„недидактични“ 
възможности и за другите. Всички се понаучиха да 
„усвояват“ средства – според кой както може.
Злоупотреби с пари на ЕС има в почти всички евро-
пейски страни.
Гърците се изпедепцаха за двойно финансиране, пред-
ставяйки конструктивен проект за залесяване на пло-
щи с маслинови гори. По-късно същата незалесена те-
ритория е финансирана повторно и като приключен 
проект по програма за изсичане на амортизирани ма-
слинови масиви. И още за маслините: този път с ис-
пански произход. Снимка на бутафорен макет на ма-
слинова плантация, направена от хеликоптер, предла-
гат испанците на ЕК като резултат от финансиран 
проект за залесяване с маслини на стотици хиляди 
андалуски декари. Гора има, маслини – не! 
Горепосочените примери обаче създават впечатление, 
че всичко е чисто. Което потвърждава мъдростта, 
че всички са честни, докато ги хванат.
„За крадец не ставаш, сине!“ Няма друг обаче, на ко-
гото да му е секнало кранчето с европейски банкно-
ти. Освен замразяването на европейските пари ЕК 
отне и акредитацията на две български агенции да 
управляват европейските средства. Какво да комен-
тираме, то всичко е ясно. Нашите тарикати си ми-
слеха, че трябва само да отворят джобовете, за да 
падат пачките евро в тях. И както лесно скубят 
българите, ще продължават по същия начин с евро-
фондовете. Страната ни не доказа, че може сама да 
бди за правилното изразходване на европейските пари, 
а нашенският „поглъщателен“ капацитет наруши вся-
какво благоприличие. Затова в Брюксел тече процеду-
ра по изключване на България от ЕС, но кой да за-
бележи?
Държавата се успокоява, че никой не може да я изва-
ди от съюза, ако сама не пожелае. Формално е така, 
но на практика членството ни в ЕС може да бъде 
сведено само до плащането на членски внос.

ХХХХая не е
А на т

ХаяХаяХая
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слънцето.слслсслънънънънъ цецеецец тотоототт ..
„Тате, а има ли бог на слънцето, щом има 

бог на морето?“ Такива въпроси задават деца-
та, докато са на море. Децата не знаят, че 
те са боговете на морето. Тези между три- и 
четиригодишна възраст, които изяждат меж-
ду три и четири сладоледа на ден и обуват 
джапанките си наобратно, когато тръгват за 
плаж: „Аз така искам“ (така казва един от 
Нептуните със светли очи и руса коса).
Морето обръща и възрастните наобратно. 

Припомня ни какво означава да четем и да за-
кусваме, да спим във време, когато обикновено 
работим, променя кожата ни, кара ни да ос-
таваме за залезите и да ставаме за изгревите. 
Прекрасно е да гледаш как от някакъв ъндър-
граунд музикант слънцето се превръща в звез-
да на голямата дневна сцена. Появява се, по-
някога се изчервява и изплува с пояса на деня. 
Можем само да стоим пред него с разперени 
ръце, също както когато ги отваряме, за да 
прегърнем дете. Нещо подобно се случва само 
когато слушаме хубава песен и с движенията 
на тялото си сякаш искаме песента да ни по-
несе. Децата, музиката и морето си приличат 
по това, че отварят сърцето и могат така 
да ни унесат, че да забравим или пък да заго-
ворим с бога вътре в нас.
Ако не сте на брега, няма да можете да 

усетите този залез, но хубавото е, че в мо-
ретата от снимките можеш да се хвърлиш 
без спасителен пояс – и денем, и нощем. До-
като няма нищо по-сигурно от това, че ви-
наги ще има изгрев, децата ще бъдат богове-
те на големите.
На вълните на снимките изгревът може да 

стигне до нас и през деня, и през нощта. 
Също както децата са Нептуни и през деня, 
и през нощта, и през зимата.

Текст Мирослава ИВАНОВА
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Бомбаст и турнюр – що е то?
Уголемяването на бюста не е нова мода. И в миналото
жените са били вманиачени на тема голям бюст. Наши-
те баби обаче не са познавали силикона и не са се под-
лагали на пластични операции. Но пък са си имали други
хитрини за оптическо уголемяване на гърдите. Алтерна-
тива на силикона и днешните сутиени с подплънки били
вълнено-памучните уголемители на гърдите. Пълнежът,
направен от вълна и памук или от животински косми, се
наричал бомбаст. Дамите използвали тези „подплънки“ не
само за увеличаване размера на гърдите си, но и за оп-
тическо уголемяване на бедрата. 
През XVI и XVII в. слагали около кръста си нещо като
възглавница, която издувала полите им. В край на XIX в.
пък се появил т.нар. турнюр – кръгла подплънка от кон-
ски косми, вързана на кръста, която оформяла по-издаде-
ни задни части. Една рокля заедно с турнюра, воланите,
панделките и драпериите тежала над 10 кг.

Смърт, любов и... шал
Страшна е съдбата на Айседора Дънкан – американска
танцьорка от ирландски произход, считана за основател-

ка на модерния танц. Тя внася в танца естественост, 
спонтанност и свобода по модел на античните гръц-
кикк  фигури. Танцува боса, покрита само с няколко воала. 
Айседора загива по уникално нелеп начин през 1927 г. в 
Южна Франция. Докато се вози в открит автомобил, 
дългият шал, увит около врата є, се заплита в спиците 
на задното колело на кабриолета и є счупва врата. 
Прочутата американска танцьорка се запознава с поета 
Сергей Есенин, когато е на 44 години (тогава той е едва 
на 26). Айседора пристигнала в Москва по покана на съ-
ветското правителство, за да създаде танцова школа. 
След едно нейно изпълнение в гримьорната є дошъл зла-
токос младеж, за да изрази възхищението си. Понеже не 
отбирал нито дума английски, момъкът свалил лачените 
си чепици и започнал да се върти на пети. С това ис-
кал да покаже колко е поразен от нейния танц с шал. 
Айседора разбрала. Погалила Есенин по къдриците и му 
прошепнала в ухото единствените думи, които знаела на 
руски: „ангел“ и „чорт“. Още същата вечер между двама-
та пламнала трагична любов. Щастието на екзотичната 
двойка било буйно, ала кратко. През 1925 г., след много-
бройни семейни кризи, Есенин се самоубива в хотел „Ан-
глетер“ в Петербург.

„Оправданието“ когнитивен дисонанс
Когато в нашето съзнание възникнат две взаимно изключващи се идеи, в психиката ни се поражда напрежение. Хо-
рата по всякакъв начин се стремят да редуцират това напрежение, защото за човека е естествена невъзможност-
та да поддържа едновременно две противоречащи си убеждения. Например заклет пушач гледа репортаж за вреда-
та от тютюнопушенето. Вместо да откаже цигарите, той си казва: „Мръсният въздух е не по-малко опасен за 
мен. Съществуват толкова други фактори, които увреждат здравето ми далеч по-успешно от половин кутия ци-
гари на ден.“
Теорията за когнитивния дисонанс, създадена през 1957 г. от Лайън Фестинджър, не представя човека като рацио-
нално същество, а като същество, склонно към рационалност. Човек се стреми не толкова да бъде прав, колкото 
да вярва, че е прав (и мъдър, и порядъчен, и добър).

ББББББомбаст и тур

МониторМониторМонитор
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ОБЛЕЧЕНА С
МодаМодаМода

БИЗНЕС 

КОМБИНАЦИИ

НОВАТА БИЗНЕС МОДА Е ЕЛЕГАНТНА, СТИЛНА, ИЗЧИСТЕНА И ЖЕНСТВЕНА, НО НАЙ-ВАЖНОТО

Е, ЧЕ Е СУПЕР УБЕДИТЕЛНА. СЕПТЕМВРИ Е И ТРЯБВА ДА МИСЛИМ ЗА РАБОТА. ЧЕХЛИТЕ 
С КАМЪНИ, ФРИВОЛНИТЕ ЧАНТИ И РАЗГОЛВАЩИТЕ ТОПОВЕ ОСТАВЕТЕ ЗА СЛЕДВАЩОТО ЛЯТО. 
А СЕГА ИЗБЕРЕТЕ С КАКВО ДА СЕ ОБЛЕЧЕТЕ УТРЕ В ОФИСА. ЕТО НАШИТЕ ИДЕИ.

„ЕКИПИРАНА“ 
(ЗА РАБОТА В ЕКИП)
Светлобежовата риза и метал-
но сивата пола „лале“ са мно-
го семпло и сдържано дуо. Яр-
коцветните аксесоари, като
чантата в „светещо“ жълто
(с форма на чанта за лаптоп),
придават на аутфита по-модер-
но и по-динамично излъчване.

СУВЕРЕННА 
(ОТ „СУВЕРЕННОСТ“)
Това е по-непопулярната дума за неза-
висимост, но означава също „превъзход-
ство“. Памучното сако в цвят шам-
панско със столче яка, пристегнато с 
широк кожен черен колан (от мачкана, 
мека кожа), променя силуета, прави го 
по-превъзхождащ. Комбинацията с пола 
в кройка „прегърни ме“ и A-линия е из-
ненадваща, но заредена с финес.

МНОГОСТРАННА

Няма да сбъркате, ако се облечете 
за работа с черен костюм – той 
никога не излиза от мода и изглеж-
да много благородно. Можете да го 
разнообразявате с различни аксесо-
ари, за да сте различна всеки ден. В 
този случай вталеното сако с две 
копчета и правият панталон тип 
цигара са освежени от бели еле-
гантни обувки на сиви принтове.

успех
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ЕФЕКТНА

Тренчкотът е класика-
та в есенния „жанр“.
Облечен през деня вър-
ху пола и блуза, прида-
ва сериозност на бизнес
дамите, а вечер, облечен
върху коктейлна рокля,
излъчва елегантност и
фриволност. Лъскава-
та материя и дължина-
та малко под коляното
го правят едновременно
ефектен и сдържан.

ВПЕЧАТЛЯВАЩА

Не показвайте нито прекалено
много, нито прекалено малко от
тялото си на работното място.
Дългата до коленете черна рок-
ля от сатен с остра яка, по-дъл-
боко V-образно деколте и лек на-
бор около талията ще подчертае
женствените ви извивки, без да
ви направи крещящо секси (нещо,
което не е препоръчително за
една бизнес дама).

ЧАРОВНИЦА

Ако искате да ви
възприемат като
позитивна, няма по-
подходящ тоалет
за вас от белия ле-
нен костюм (с ши-
рок, свободен пан-
талон) с големи ре-
вери. С него ще из-
глеждате сериозна,
но все пак не тол-
кова авторитет-
на, колкото ако се
облечете с версия-
та му в по-тъмен
строг цвят. 

СЪС САМОЧУВСТВИЕ

Красивата си фигура можете да 
демонстрирате и със сребристоси-
ва пола, тип „молив“, с малка цеп-
ка отпред. Ако работите в пре-
калено консервативна компания, за-
дължително комбинирайте полата 
със сако или жилетка, покриваща 
половината от задните ви части. 
Тренчкотът е идеалната връхна 
дреха за този тоалет.

ИНДИВИДУАЛИСТКА

Вместо класическия блей-
зер, който обикновено
обличате за бизнес сре-
щи, можете да заложите
на един по-небрежен ва-
риант – двуредно свет-
лосиво (или мръсно бяло)
блейзер яке в A-линия.
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ЯРКОЦВЕТИЕТО ПОЗВОЛЕНО ЛИ Е?
Да, стига да

е дозирано – 
ярките, кре-
щящи цвето-
ве да са ком-
бинирани с и 
туширани от 
п о - с д ъ рж а -
ни и консер-
вативни. На-
пример тюр-
коазено синя 
пола с мръсно 
бял тренч-
кот и ярко-
червена чан-
та. Но за по-сигурно изберете мръс-
но бяла чанта.

КАКВО ДА ОБЛЕКА СУТРИНТА, 
АКО ВЕДНАГА СЛЕД РАБОТА СЪМ 
ПОКАНЕНА НА РАБОТНА ВЕЧЕРЯ?

Най-доброто решение е женствен
аутфит – например рокля без ръкави в
светъл цвят, комбинирана с къс жакет
(на много места дрес кодът не позво-
лява да се явявате с голи рамене на ра-
ботното си място). На вечеря можете
да свалите жакета и да акцентирате
роклята с кокетно яркоцветно порт-
моне или някакъв едър аксесоар. Коса-
та на кок, а обувките – задължително
на средно високи токчета, и вечерни-
ят ви аутфит ще е ОК.

МОГА ЛИ ДА ХОДЯ 
ПО-СЕКСИ ОБЛЕЧЕНА НА РАБОТА?
Пола от черен

лак е немислима
като работно об-
лекло. Прекалено
дълбоките декол-
тета са, меко ка-
зано, неприлични, а
грубо казано – вул-
гарни. Ако искате
да изглеждате по-
секси на работно-
то място, спаз-
вайте едно прос-
то правило: кол-
кото по-мащаб-
но е събитието,
толкова по-голямо
трябва да е декол-
тето. Е, на бюро-
то е добре да се-
дите с по-скромни дрехи, а ако вечер-
та са ви поканили на опера – моля, об-
лечете си роклята с гол гръб.

ШЕФЪТ МИ ХОДИ СПОРТНО 
ОБЛЕЧЕН, А АЗ СЕ СТАРАЯ 

ДА СЕ ОБЛИЧАМ ЕЛЕГАНТНО. 
КАК ДА ИЗБЕГНА 

„ПРОБЛЕМИТЕ С ЙЕРАРХИЯТА“?
Дрехите показват отношението ни 

към нас самите. И къде и като как-
ви се виждаме в близко бъдеще. Ако 
шефът/шефката ви виждат всеки ден 
облечени като шеф/шефка, няма да 
му/є стане много приятно. Но това 
не може да е повод да отстъпите от 
собствения си стил. Продължавайте 
да се обличате така, както се обли-
чате. Някой друг шеф/шефка може да 
ви забележи...

НА КАКВО ДА ОБРЪЩАМ 
ВНИМАНИЕ, КОГАТО КУПУВАМ 

БИЗНЕС КОСТЮМ?  
Костюмът е инвестиция в бъдеще-

то, затова е нормално да струва мал-
ко повече. Но по-важното е да ви
стои перфектно – т.е. да подчертава
предимствата ви (например тънката
ви талия) и да скрива недостатъците
ви (например едрите ви бедра). Неза-
висимо дали е с пола или с панталон,
той в никакъв случай не бива да е
по последна мода. Екстравагантните
кройки и десени са актуални най-мно-
го един сезон. На всяка цена се кон-
султирайте за качеството на мате-
рията, от която е ушит костюмът.

у р о ц и  п о  с т и л

13ДРЕС КОД

ПРИНЦИПИТЕ НА БИЗНЕС СТИЛА

ИМА ЛИ НЯКАКВА СЪЩЕСТВЕНА РАЗЛИКА

МЕЖДУ БИЗНЕС ТОАЛЕТИТЕ И ТЕЗИ ЗА ПРЕЗ 
СВОБОДНОТО ВРЕМЕ? И МОЖЕ ЛИ ДА СЕ 
ХОДИ НА РАБОТА В НЕБРЕЖНО ЕЛЕГАНТЕН 
СТИЛ? И НИЕ КАТО ВАС ПОСТОЯННО СИ 
ЗАДАВАМЕ ТЕЗИ ВЪПРОСИ. ОБОБЩИХМЕ 
НАШИТЕ И ВАШИТЕ И ПОТЪРСИХМЕ 
МНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ТЕМАТА.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

МАРАТОНКИ НА БИЗНЕС 
ОБЛЕКЛО?! НЕ Е ЛИ ПРЕКАЛЕНО? 
Принципно комбинацията се смята

за просташка. Но ако маратонките
са супермодерни (със сребърни деко-
рации например), може. Тоалетът в
този случай обаче трябва да е спорт-

но елегантен – свободен панталон и ен – свободен панталон и 
късо сако ннапример.

#7
ДРЕХИТЕ НА ЩАМПИ 

(ПРИНТОВЕ) ПРИЗНАК ЛИ СА 
ЗА ЛИПСА НА СТИЛ?

Бизнес аутфитът по принцип се под-
чинява на едноцветието. Прекалено
екстремни щампи (в стил поп арт на-
пример) са неприемливи. Но ако многоого
обичате рокли на принтове с по-шаренрен
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БЕЗ РЪКАВИ НА РАБОТНОТО 
МЯСТО – МОЖЕ ЛИ?! 

Ако не ви 
предстои важна 
бизнес среща – 
може. Голите 
рамене не са 
приемливи в ни-
какъв друг слу-
чай. За горещи-
те дни през го-
дината са под-

КОЛКО ТОЧНО И КАКВИ БИЖУТА 
Е НОРМАЛНО ДА СЕ НОСЯТ 

НА РАБОТА?
Малкото е повече. 

Колие, обици и гривна 
е прекалено много за 
всеки аутфит – не-
зависимо дали сте на 
работа или на пар-
ти. Ограничете би-
жутата до едно, но 
скъпо и стилно. Ев-
тините бижута въ-
обще не си заслужа-

ват инвестицията. С тях често же-
ните приличат на коледни елхи.

А ПРЕЗ ПО-ТОПЛИТЕ ДНИ 
ПОЗВОЛЕНО ЛИ Е 

ДА СЕ НОСЯТ САНДАЛИ?
Този вид обувки се свързват
с почивка, а не с работа. В

офиса е добре да ходите с
по-затворени обув-
ки. Тези с френ-

#8

#9

#10

#11

#12

#13

Max Factor представя 

Colour Collections

Случвало ли ви се е да си купи-
те червило и чак тогава да уста-
новите, че цветът му не ви под-
хожда? Според проучване, прове-
дено от Max Factor, средно 65%
от жените харчат пари за черви-

с неправилен цвят. Всъщност 
една от всеки 5 жени има пове-
че от 6 червила, които са напъл-
но неизползваеми. С новата колек-
ция червила Colour Collections Max

Factor в 3 цветни, експертно раз-
работени линии това не може да 
ви се случи.
Max Factor работи в сътрудни-r

чество с Пат Макгрейт и с жени
по целия свят при избора на най-
подходящите нюанси червила за 
различния тен на кожата. Бе кон-
статирано, че колкото кожата 
става по-тъмна, толкова жените
имат нужда от по-наситен цвят 
червило.
Колекцията червила Colour 

Collections се състои от 3 мини-
гами от по 10 топ нюанса, спе-
циално разработени, за да подхож-

дат на тена на вашата кожа, не-
зависимо дали е светъл, среден, 
или тъмен. 

L’Orѓal Paris© интервюира 

Ева Лонгория в Кан

Ева е посланичка на L’Orѓal, на 
цялата благотворителна дейност 
на компанията – по отношение на
фонда за изследвания в областта 
на рака и даването на гласност 
на проблеми, засягащи жените на
филмовия фестивал в Кан.
– Кои са любимите ти продукти?–

– Спиралата Double Extension – не
мога да живея без нея, а черна-
та є част ми е любима. Харесвам 
Glam Bronze – бронзиращия спрей
за лице. А за устните си предпо-
читам Glam Shine, има страхотни
цветове, лесно се побира в чанта-
та ти, когато излизаш. Текстура-

та е страхотна – не е сладникава 
или лепкава и се нанася лесно.
– Какво ще кажеш за сенките за очи 
Color Appeal Trio Star Secrets?
– Цветовете, които харесвам, са 
от гамата Color Appeal Trio Star 

Secrets. Невероятни са!
– Имаш ли чувството, че L’Orѓal

е като едно семейство?
– Определено 
чувствам като 
семейство хора-
та в L’Orѓal Paris

и тези в офиса в
Америка – всички
ме приветстват
и ме посрещат с
отворени обятия. 
Подкрепят мен и
моята благотво-
рителност.

р
Max FactorM представя r ла 

Красиви новиниКра н нКраКрар

МОГА ЛИ ДА ХОДЯ НА РАБОТА 
С БЯЛ ПАНТАЛОН И АКО ДА – С 

КАКВО ДА ГО КОМБИНИРАМ?
Белият панталон е спорен, особе-

но моделите от лек памук. Но и тук
има едно правило – бельото не бива
да прозира в никакъв случай. Бикини в
телесен цвят са задължителни в слу-
чая. Във фирми, в които е позволено
да се носи по-небрежно облекло, бе-
лите джинси са добра алтернатива.
Те изглеждат елегантно и се съчета-
ват добре с класически ризи в разли-
чен цвят.

РОКЛЯ НА ЦВЕТЯ?! НЕ Е ЛИ ПРЕЧКА 
ТЯ ЗА КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ?

По принцип фло-
ралните мотиви
не са забранени на
работното мяс-
то, особено ако
са комбинирани
добре по цвят с
подходящите ак-
сесоари. Роклята
обаче не бива да
е къса. Дължина
до или малко над
коляното е при-
емлива. Но оно-
ва хипарско рокле
на едри рози об-
личайте само през
уикенда.

десен, комбинирай-
те ги поне с едно-
цветно сако в по-
класическа кройка.

ски палец са отличен вариант – хем 
са проветриви, хем изглеждат по-еле-
гантно от сандалите.

ходящи блузите с къси, косо скрое-
ни ръкави. Или пък жакети и сака с
къс ръкав.

МОГА ЛИ ДА ОБЛЕКА ТЪМНОСИНИ 
ДЪНКИ НА ОФИЦИАЛНО СЪБИТИЕ?
Все пак има значение какъв е пово-

дът. Не е неприемливо на работа да
се ходи с тъмни дънки, комбинирани с
подходяща риза, жакет или сако. Но
ако сте канени на бизнес обяд, по-до-о-до-
бре сложете пола и сако.
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В
сяка жена мечтае да 
се е родила по-краси-
ва, отколкото е. Дори 
и най-красивата. Най-

малкото защото непозна-
тите (и мъже, и жени) се 
отнасят по-мило и особе-
но с красавиците. Психоло-
зите са убедени, че краси-
вите хора получават пове-
че социални и икономически 
облаги в сравнение с хора-
та със „средна“ външност. 
А даже и по-меки съдеб-
ни и административни на-
казания! А възможно ли е 
грозните да станат члено-
ве на „клуба на избраници-
те“? Или не?

КРАСОТАТА Е В ОКОТО 
НА НАБЛЮДАТЕЛЯ

Усещането за собствена-
та привлекателност е мно-
го субективно. И няма нищо 
общо с външността, а с по-
скоро с нещо, „идващо от-
вътре“. Ние даже и мили-
метър не се приближава-

ме към действителност-
та, когато оценяваме сво-
ята външност. Наблюдавай-
ки ни, околните възприемат
някак по-цялостно „карти-
ната“, която ние предста-
вляваме. Защото забелязват
не само външния ни вид, но
и поведението, походката
ни, темперамента ни, гласа
ни и дрехите ни. А когато
ние се наблюдаваме в огледа-
лото, забелязваме само част
от себе си – в най-добрия
случай фасада в пълен ръст,
но по-често само главата.
При това сме склонни да
виждаме повече недостатъ-
ците си („Ох, пак ли пъпка
на брадичката!“). Ако при-
ятелката ви има бенка под
окото, вие бихте я оценили
като чаровна. Но ако тази
бенка е на вашето лице, ще
сметнете най-вероятно, че
тя ви загрозява. 
Когато в тийнейджърска

възраст нашето тяло за-
почва да се променя, в съз-

нанието ни се „складират“
динамични представи за са-
мите нас, които са осно-
ва за изграждане на само-
оценката ни. Представата
за нас самите става мно-
го трудно изтриваема с на-
предване на възрастта не-
зависимо от това, колко е
остаряла. Опитайте се да
си спомните кога точно се
е родила омразата ви към
тази или онази част от
тялото ви. Някои жени цял 
живот смятат, че имат
огромен задник, независимо
че килограмите им варират
във времето. Възможно е
възпитателката в детска-
та градина навремето да е
изтърсила нещо от сорта
„Леле, колко ти е голямо
дупето“, с което е нанесла
поражение върху самооцен-
ката за цял живот. 
Често в живота грозни-

те патета се превръщат в
красиви лебеди. Но ниската
самооценка, „набита“ от

детството, остава завина-
ги. Понякога за нея са ви-
новни родителите. Естест-
вено, рядко се случва роди-
тел да заяви направо на де-
тето си, че е грозно. По-
скоро тук значение има ис-
креността, с която мама и
татко оценяват външност-
та на наследника си. Онзи
родителски поглед, пълен с
възхищение, не може да се
имитира. Той не може да се
сравни и с равнодушното:
„Е, стига де, нищо не ти
пречат тези лунички.“ Но 

НА КОГО ДА 
СЕ ДОВЕРЯВАМЕ

тогава за истинското със-
тояние на нашата външ-
ност – на критичните ни
съждения, на утешенията
на роднините и приятели-
те или на мнението на ня-
кой непознат?! Към послед-
ното жените прибягват все
по-често. Те искат да ги
оценява някой „независим“,
за да се чувстват сигурни
в рейтинга си. Но и това
не е най-добрият начин за
оценка на външния вид. 
Добрата новина е, че вие

със сигурност

СТЕ ПО-КРАСИВИ, 
ОТКОЛКОТО МИСЛИТЕ 

И това дължите най-ве-
че на егоцентричността на
околните – хората са пре-
калено вгледани в собстве-
ната външност, че да оце-
няват критично вашата.
Несъвършенствата на ва-
шата фигура са интересни
само на вас самите, стига
да нямате някой наистина
очевиден недостатък, като
гърбица например.
Освен това психолозитеите

твърдят, че ако вие стесте

ДА СЕ ПОЧУВСТВАШ

ИмиджИмиджИмидж

хубавахубава
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прекалено загрижени за ва-пр
шата външност, то по-ско-ша
ро сте красиви. На уродли-
вите им е все едно. Те от-
давна са свикнали с грозо-
тата си и са се научили да 
живеят с нея. А ако вие 
отделяте прекалено много 
време на това, как изглеж-
дате, но въпреки всичко се 
чувствате дискомфортно 
пред публика (а това става 
обикновено заради повише-
ното внимание на околните 
към вас), то това определе-
но свидетелства за вашата 
привлекателност. 

НЕ СЕ СРАВНЯВАЙТЕ 
С НИКОГО

Вие сте уникални и кра-
сотата ви също е уникал-
на. Мислете за красавиците 
от списанията като за про-
изведения на изкуството и 
полиграфията, каквото те 
впрочем са в действител-
ност. И в никакъв случай 
не се състезавайте с тях. 
Нали не ви идва на ума да се 
сравнявате с жените, изри-
сувани на платната на вели-
ките майстори?! Ето какво 
си призна Ана, която рабо-
ти във фотостудио: „По-
неже постоянно съм в ком-
панията на слаби и дългок-
раки модели, при моя ръст 
от 160 см и с цялата ми 
закръгленост се чувствам 
безобразно тлъста. Но ко-
гато погледна към обикно-
вените земни жени, си ми-
сля: „Да, напълно нормална 
съм си. Нищо ми няма. Ето, 
това е да живееш във фал-
шива реалност.“
Когато искате да оцените 

своите интелектуални спо-
собности, вие не се срав-
нявате с Айнщайн, нали? 
Не, по-скоро избирате ня-
кой по-глупавичък от вас. 
Защо тогава и оценката за 
вашата привлекателност да 
се базира на образите, кои-
то списанията и телевизи-
ята налагат?

НЕ СЕ КРИТИКУВАЙТЕ

И не позволявайте това 
да прави никой друг. Опи-
тайте се да се освободите 
от негативните мисли за 

себе си. Истина е, че ние
сме си най-големите вра-
гове. Нима бихте позволи-
ли на някого другиго да ви
критикува така, както вие
самите се критикувате?
За нищо на света! Тогава
не позволявайте на своето
мнение или на мнението на
другите за вас да разруша-
ва живота ви. В това от-
части би ви помогнало са-
мовнушението.
Колко време прекарвате 

пред огледалото, съзерцавай-
ки своето тяло, което не
ви харесва? Отделете точ-
но толкова време и за да
се полюбувате на тези час-
ти от тялото си, които
смятате за привлекател-
ни. Ако мислите, че има-
те някой недостатък, оп-
люйте го, но веднага след
това похвалете някое свое
предимство. Все ще наме-
рите и такова. Може кра-
ката ви да са кльощави, но
затова пък каква изящна
шия имате!
Не по-малко важно е да се 

научите да хвалите и дру-
гите хора. Ако се отнасяте
позитивно към чуждите не-
достатъци, по-лесно бихте
се примирили със своите.

НОМЕРЪТ Е 
В УХАЖВАНЕТО

Когато си направите мас-
ка за лице или боядисате
косата си, се чувствате
много по-красиви, нали? Ма-
кар че никакви съществе-
ни промени не сте направи-
ли във външността си. За-
това не бързайте с плас-
тичните операции. Доколко-
то този комплекс е психи-
чески, значи се определя не
от вашата външност, а от
това, какво вие мислите за
вашата външност. Значи и
спасението от комплекса
трябва да стане не с по-
мощта на усъвършенстване
на фигурата (не дай боже, с
помощта на пластична опе-
рация!), а с помощта на по-
вишаване на самооценката.
Да, в някои моменти от 

живота за всеки от нас е
важно да изглежда перфект-
но – когато ви предстои

презентация или някое тър-
жество например. Но някои
хора не могат да се „отпус-
нат“ нито за минута и през
останалото време. Именно
тези жени не ходят и бок-
лука да изхвърлят, без да си
сложат червило. Интересно
че нивото на тяхната при-
влекателност се оценява от
околните като „малко по-
високо от средното“. Тоест
поддържането на красотата
се възприема по същия на-
чин, както и самата красо-
та. За съжаление много от
тези поддържани жени са
склонни да понижават сво-
ята самооценка, сравнявай-
ки се с други жени (и тези
сравнения обикновено не са
в тяхна полза).

МИСЛЕТЕ ЗА ДРУГИТЕ, 
А НЕ ЗА СЕБЕ СИ

Ирина се усмихва по-ряд-
ко, защото се притесня-
ва от предните си криви
зъби. Затова и нейните по-
знати я възприемат като

затворен и мрачен човек,
без грам чар. Но една нейна
приятелка психоложка се за-
ела сериозно с нея. Тя прос-
то заставила Ирина да се
усмихва широко при всяка
среща с хора. И представе-
те си, никой не се ужасил 
или отвратил! На усмивка-
та, дори и на не най-идеал-
ната, всички реагирали по-
зитивно. На всички им се
сторило, че Ирина е стана-
ла по-приветлива и мила по
характер. Това я направило
по-симпатична в очите на
околните.
Понижената самооцен-

ка лишава жената от удо-
волствието да носи краси-
ви дрехи, да бъде активна
и да се чувства в хармония
с окръжаващия свят. 
Всички знаят, че любими-

ят човек ни се струва най-
красив независимо от него-
вата външност. Представе-
те си, че той ви гледа по-
стоянно. Мдааа, многоо по-
хубави сте!
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„АЗ СИ ОБИЧАМ УЧИЛИЩЕТО. ОБИЧАМ СИ РАБОТАТА. ТЯ МЕ СПАСЯВА.“ 
ЕЛКА СИМОВА

С
рещата с Елка Симо-
ва, дългогодишна учи-
телка по литература, 
се оказа изненадващо 

спонтанна и по-интересна 
от очакваното. Гостувах 
в дома є на улица „Парче-
вич“, съвсем близо до ней-
ното 127-о училище „Иван 
Николаевич Денкоглу“, в са-
мия център на София. Бях 
се подготвила за интервю, 
но се получи накъсан, от-
кровен разговор за това, 
какво се случва в българско-
то училище днес и каква е 
ролята на учителя в него. 

Признат ли е той от деца-
та, оценен ли е от обще-
ството ни... 
В свободния ход на нейни-

те думи личаха

И БОЛКАТА, И ЛЮБОВТА 
КЪМ УЧИЛИЩЕТО, ЗАГУБИЛО

СВОЯ РЕСПЕКТ И СИЛА ЗАРАДИ

ФАКТА, ЧЕ ЗА ВСЕ ПОВЕЧЕ ХОРА

В БЪЛГАРИЯ ЗНАНИЕТО НЕ Е
ПЪТЯТ, КОЙТО ВОДИ КЪМ 
УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ. КАК 
ИЗГЛЕЖДА УЧИЛИЩЕТО ОТВЪТРЕ

ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА УЧИТЕЛЯ?

„В българското учили-

ще имаше традиции и ред.
Сега то боледува така, как-
то боледува и българското
общество. Много е тъжно,
че това рефлектира върху
децата. Децата нямат свой
изграден свят. Свят, който
да ги направи силни. Учи-
лището всъщност предлага
не само възпроизводство на
определен учебен материал.
Училището е много по-цен-
но с нещо друго – то из-
гражда стереотипи, рефле-
кси на поведение. То е шко-
ла за живота. То „казва“
как се преодоляват труд-

ности. Ако детето усвои
тези умения, то ще успее
не само в училище, но и в
живота.“

ОТ СВОЯ ДЪЛГОГОДИШЕН ОПИТ 
ЕЛКА СИМОВА СПОДЕЛИ 
И БОЛКАТА, ЧЕ ДНЕС 

МНОГО ДЕЦА СИ ОТИВАТ 
ЗА ДА БЪДАТ ОЦЕНЯВАНИ НЯКЪДЕ

ДРУГАДЕ, КЪДЕТО СЕ ЦЕНЯТ 
ТРУДОЛЮБИЕТО И ПОЗНАНИЕТО, 
НРАВСТВЕНОСТТА И СИЛАТА НА

ХАРАКТЕРА. СПОРЕД НЕЯ ТУК 
ОСТАВАТ ТЕЗИ, КОИТО МОГАТ „ДА ДА 
ПРЕМИНАТ ПОД ПРЕПЯТСТВИЯТА“.А“.

Болна темаБолна темаБолна тема

Учителката каза
„В престижните европейски 

училища и авторитетните коле-

жи в Америка акцентът е поста-

вен преди всичко не върху това,

колко ще прочетеш, а какво и как 

ще прочетеш.“

„Децата, най-вече амбици-

озните и ученолюбивите, не се 

чувстват комфортно в училище.

Защото не са в състояние да се 

подготвят така, както искат.

Особено тези, които очакват да 

бъдат отличници.“

„Ролята на учителя може да 

се обясни с... хазарта – залагаш

на едни деца и чакаш резултати.

Победата на тези деца е и твоя

победа. Това е смисълът.“

„Всеки млад човек има кре-

щяща нужда да се доказва, да си 

„набавя самоличност“. И като не

знае как да го направи, го пра-

ви по най-елементарния, но ефек-

тивен начин – чрез насилие над

другите.“

„Семейството в момента про-

явява една некрасива безцеремон-

ност към всяка институция, осо-

бено към училището.“
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„Всеки млад човек има кре-„
щяща нужда да се доказва, щя
да си „набавя самоличност“. 
И като не знае как да го 
направи, го прави по най-
елементарния, но ефективен 
начин – чрез насилие над 
другите.“ „Обърнете внима-
ние – с тъга ме подкани 
тя. – Прегледайте вестни-
ците, огледайте светските 
хроники и ще видите кои са 
лицата на България...“

ДА, ДЕЦАТА НИ ТРЪГВАТ 
ЗА УЧИЛИЩЕ С ЕНТУСИАЗЪМ 
И ТОЛКОВА ГОЛЯМА РАДОСТ, А СИ 
ОТИВАТ С РАЗОЧАРОВАНИЕ И 
С НАГЛАСАТА, ЧЕ ЖИВОТЪТ 
ТЕПЪРВА ЩЕ ГИ НАУЧИ НА ВСИЧКО, 
КОЕТО ИМ Е НУЖНО.

„БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ 
Е ЕЛИТАРНО 

Това ви го казвам с ця-
лото си недоволство. Смя-
там, че учебните програми 
са ненужно натоварени и 
обемни. И този факт съз-
дава предпоставки за лип-
са на ориентири към ос-
новополагащата и функци-
онална материя, необходи-
ма по предметите, които 
се изучават. В този огро-
мен поток от информация 
същественото се губи. Ме-
тодиката се основава преди 
всичко на теоретизирането 
и смисълът от познанието 
и културата не се оценя-
ва. Други техники трябва 
да се заложат на говорене, 
мислене, изразяване, а не да 
се борим с обеми и факто-
логия. В престижните ев-
ропейски училища и автори-
тетните колежи в Америка 
акцентът е поставен преди 
всичко не върху това, кол-
ко ще прочетеш, а какво и 
как ще го прочетеш. Това 
всъщност е качество, ниво 
на образование и ражда при-
вързаност към училището, 
към знанието, като създа-
ва възможности за осмисля-
нето му.“

А КАК СЕ ОТРАЗЯВА СИСТЕМАТА 
НА ОБРАЗОВАНИЕТО ДНЕС 

ВЪРХУ ДЕЦАТА?

„Децата, най-вече амби-
циозните и ученолюбиви-
те, не се чувстват ком-
фортно в училище. Защо-
то не са в състояние да
се подготвят така, както
искат. Особено тези, кои-
то очакват да бъдат от-
личници. Не може например
литературата за 10-и клас
да включва в учебника 20-
ина автори, а произведени-
ята да са 30–40 на брой.
Тук въобще не става дума
за учебен процес, а за биб-
лиографска справка на опре-
делени автори и респектив-
но за елементарни познания.

Аз не мога да разбера, след
като непрекъснато се го-
вори за тази пренатоваре-
ност на учебните програ-
ми, защо нищо не се прави
по въпроса?! Трябва да има
комфорт и спокойствие в
учебните часове, за да се
осмисли основното

ЗА ДА СЕ ПОЕМАТ 
ЗНАНИЯТА С ЛЮБОВ 

с любопитство и трайно.
В американските училища в
един от класовете цяла го-
дина учат две произведения
– „Старецът и морето“ на
Хемингуей и „Франкенщайн“
на Мери Шели. Спокойно.

Провеждат дълги разгово-
ри, правят подробни анали-
зи и изследвания, ученици-
те представят нещо като
дипломна работа върху ма-
териала. Това е задълбоче-
но образование и съответно
задълбочено знание.“

ИЗЛИЗА, ЧЕ РОДИТЕЛИТЕ ТРЯБВА 
ДА НАСОЧАТ НЕДОВОЛСТВОТО СИ

НЕ КЪМ УЧИТЕЛИТЕ, А КЪМ 
СЪЗДАТЕЛИТЕ НА УЧЕБНИТЕ

ПРОГРАМИ. ДА НАСТОЯВАТ 
ЗА ОЛЕКОТЯВАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ 
С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА ПО-ДОБРО

КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО...

„Да, учебната програма
трябва да бъде опростена
и намалена по обем, за да
има качествено образование.
И учениците, и учителите
трябва да се почувстват
комфортно в училище, а
не като сега – напрегнати
и уморени. Литературата,
предметът, който аз пре-
подавам, ни дава уникална-
та възможност да се обър-
нем към многообразието на
човешкия опит. Когато се
научим да я четем и раз-
бираме, тогава ще получим
достъп до духовните бо-
гатства на света, до дъл-
бочините на човека. Тогава
ще знаем, че този свят не
свършва с нас. 
„Под игото“ не говори за

отдавна умрял свят, а за
прости човешки неща като
смелостта и страха, любо-
вта към родината, сладост-
та на саможертвата и те-
жестта на предателство-
то. Не мога да си пред-
ставя, че в Англия биха
иронизирали своя Шекспир,
така както у нас млади-
те писатели със самочувст-
вие иронизираха разказа на
Иван Вазов „Една българка“.
Без да се замислят, че той
провокира говорене за уни-
версални общочовешки про-
блеми – за състраданието
и смелостта, за егоизма и
страха, за доброто и вя-
рата.“

ГЛЕДАХ И Я СЛУШАХ С 
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Кристина Кръстева Петкова

12 12 1212 „а“„а“„а““ кл клкл клас,ас,ас,ас,, ви ви виви вивипусппуспусу к 2к 2к 2к 22кк 00500500005005

В албума тази снимка е обяснена като 

„Нашата класна г-жа Елка Симова заедно 

с г-жа Валя Илиева и черешите на Тодор“

Различните випуски идват и си оти-

ват, но дървото остава! И помни!

Петър 

Станимиров 

Караджов – 

над книгата 

унесен

АЛБУМЪТ
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БЛАГОДАРНОСТ ЗА ТОВА, ЧЕБЛ

УЧИТЕЛЯТ СИ ОСТАВА ЗАВИНАГИУЧ

ЗНАК ЗА ЛИЧНОСТ, КОЯТО СЕ 
ПОМНИ ОТ ПОКОЛЕНИЯТА 
УЧЕНИЦИ, ОСОБЕНО АКО Е ТАКА

ПОЕТИЧНА И ЩЕДРА В ЛЮБОВТА СИ

КЪМ ДРУГИТЕ, КАКТО Е ЕЛКА

СИМОВА. НО ТЯ ВЕДНАГА МЕ

РЕПЛИКИРА:

„Ами, поетична. Аз просто 
си обичам работата. Мно-
го я обичам. Тя ме спасява. 
Твърдо реших, че трябва да 
изляза от депресията на не-
доволството. Примирих се. 
Обичам децата. И въпре-
ки всичко вярвам, че деца-
та продължават да обичат 
училището. Тази натоваре-
ност ги прави силни. След 
като завършат, непрекъсна-
то се връщат в училището 
и му благодарят за това, че 
са такива, каквито са ста-
нали. Децата са невероят-
ни. Винаги съм била клас-
на. Поемам ги от 9-и клас. 
Ставаме едно семейство. В 

последния клас и в послед-
ните часове по съвременна
българска литература ги ос-
тавям сами да изнасят уро-
ците. С ужас забелязвам, че
са възприели моите мание-
ри, жестове, изрази. Виж-
дам себе си в тях и се
ужасявам колко силно е вли-
янието ми.“

А РОДИТЕЛИТЕ?!
ПОИНТЕРЕСУВАХ СЕ КАКВО МИСЛИ 
ТЯ ЗА ДНЕШНИТЕ РОДИТЕЛИ.

„Общо взето, голяма част 
от родителите днес са при-
тиснати от много обстоя-
телства. Семейството в
момента проявява една не-
красива безцеремонност към
всяка институция, особено
към училището. За неосъ-
ществените си амбиции и
за неудовлетвореността си
от живота родителите са
склонни да обвиняват нас,
учителите. Повечето от
тях искат, ако е възмож-

но, децата им още от пър-
ви клас да получат такъв
старт, че без всякакви уси-
лия да завършат училище и
да се озоват в германските
университети, в подреде-
ните държави... Това преди
не се случваше. Родителите
бяха по-взискателни към де-
цата си. Но времената се
промениха много. Свободата
е много сложно нещо. И е
много важно за какво ще я
употребиш тази свобода...
Но това е тема на много
дълъг разговор.“

И НАШИЯТ РАЗГОВОР

ПРОДЪЛЖИ ДЪЛГО. НАМЕРИХ 
ОТГОВОРИ НА ВСИЧКИТЕ СИ 
ВЪПРОСИ В БЕЗКРАЙНИЯ ПОТОК 
НА НЕЙНИТЕ МИСЛИ. 
РАЗЛИСТВАХМЕ АЛБУМА СЪС

СНИМКИТЕ С ПОСЛЕДНИЯ Є 
ВИПУСК. С РАДОСТ ТЯ СПОДЕЛИ, 
ЧЕ ДЕЦАТА САМИ СА НАПРАВИЛИ 
ВСИЧКО – СНИМКИТЕ, АРАНЖИ-
РАНЕТО НА СТРАНИЦИТЕ НА АЛБУ-
МА, НАДПИСИТЕ. СРЕД ЛИЦАТА НА 

УЧЕНИЦИТЕ ЧЕСТО ЗАБЕЛЯЗВАХ ДА 
СВЕТИ ТОПЛАТА ЛЪЧЕЗАРНА УС-
МИВКА НА ЕЛКА СИМОВА.

„Аз съм щастлив човек.
Какво повече да искам? Аз
съм просто щастлива“ – 
каза просто тя в заклю-
чение.

ПОМИСЛИХ СИ, ЧЕ ВСЕКИ

УЧЕНИЧЕСКИ АЛБУМ Е МНОГО СКЪП

ЗА ЕДИН УЧИТЕЛ. ТОЙ Е ВЕНЕЦЪТ

НА УЧИТЕЛСКОТО СЕБЕРАЗДАВАНЕ.
ТОЙ Е ЦЕНАТА ЗА УЧИТЕЛСКИЯ 
ТРУД, ЗА ТАЗИ ВЕЧНА ПРОФЕСИЯ. 
ДАЛИ ОБАЧЕ И ЕЛКА СИМОВА 
МИСЛИ СЪЩОТО?!

„Цената е да видиш, че
си покорил децата и да ти
кажат накрая: „Знаете ли
каква роля имате в моя жи-
вот?“ Ролята на учителя
може да се обясни с... хазар-
та – залагаш на едни деца и
чакаш резултати. Победата
на тези деца е и твоя по-
беда. Това е смисълът.“

Разговора води
Нели ЦОНЕВА С

ни
м

ки
 Л

ич
ен

 а
рх

ив

Бела, брой 9 (127), 2008 23

023



Б
ързо свикнахме с 
марковите кутий-
ки и флакончета 
и забравихме, че 

най-ефективните средства 
за обгрижване на лицето и 
тялото се приготвят не 
във фирмените козметични 
лаборатории, а в лаборато-
рията на природата. Почув-
ствахме се отговорни да ви 
припомним „бабините“ коз-
метични рецепти с билки, 
цветя и плодове! 

ЛИЧНА РАБОТА

Най-голямата заблуда, коя-
то разпространяват проти-
вниците на домашната фи-
токозметика, е това, че тя 
е трудоемък и продължите-
лен процес. Не е вярно – 
повечето козметични сред-
ства се забъркват за бро-
ени минути. А за билките 
съвсем не е нужно да ходи-
те до полето или по гори-
те – почти всички те рас-
тат на вилата или в гра-
дината. И не е задължител-
но да ги използвате пресни. 
Изсушените също дейст-
ват благотворно на кожа-
та. Ето и най-лесните и 
бързи рецепти за разхубавя-
ване с билки.

Сутрин вместо тоник 
или вода измивайте лицето 
с чай от КОПРИВА (2 с.л. А

коприва на 1 ч.ч. вода). Ко-
жата ще стане много по-
равна и гладка. За да то-
низирате и събудите кожа-
та след събуждане, разбър-

кайте 2 с.л. кисело мляко с
наситнени МЕНТА и А РОЗ-

МАРИН и малко смлени ове-
сени ядки, за да се получи
гъста каша. Нанесете я вър-
ху лицето, изчакайте 5 мин
и отмийте маската с хлад-
ка вода. 10 мин усилия, а ли-
цето ви ще сияе през це-
лия ден. Измийте няколко
стръка магданоз и покрий-
те с тях клепачите. От-
пуснете се така 15 мин и
от торбичките и отоците
под очите няма да има и по-
мен. Впрочем отвара от
МАГДАНОЗ или КОПЪР (1
с.л. свежи, наситнени под-
правки на 1 ч.ч. вряла вода)
е препоръчително да замра-
зите под формата на леде-
ни кубчета за зимата. Су-
трешният и вечерният ма-
саж с магданозени или копъ-
рови кубчета лед са чудесно
тонизиращо средство и под-

ходяща алтернатива на раз-
личните anti-age програми.

Вечер, след като се раз-
гримирате, нека не ви мър-
зи да промиете очите с на-
стойка от цветове на МЕТ-

ЛИЧИНА (1 ч.л. на 1 ч.ч.А

вряла вода). Това ще ви по-
могне да избегнете раздразне-
нията. Ефективна бабина
рецепта за гонене на умора-
та е отварата от ШИП-

КИ. 3 с.л. смлени плодове се
заливат с 2 ч.ч. вряла вода
от вечерта, оставят се да
врат 10 мин, след което се
охлаждат в продължение на
1 нощ. Прецедената на су-
тринта отвара може да пи-
ете като полезен витамино-
зен коктейл срещу стрес и
умора. Ако леко сте из-
горели от слънцето или ис-
кате да „изтриете“ лунички-
те от лицето си, направете
си избелваща и едновремен-

но с това успокояваща мас-
ка от листа от ГЛУХАР-

ЧЕ (няма да ви се наложи
дълго да го търсите – има
го навсякъде). Смлените лис-
та смесете с малко топло
прясно мляко в съотноше-
ние 1:2 и оставете сместа
да постои 10 мин на стай-
на температура. Добавете 1
жълтък и нанесете маската
за 10–15 мин. Избелващ
ефект има и отварата от
ЧЕРЕН БЪЗ (2–3 с.л. цве-
тове се кипват 5 мин в 1
ч.ч. вода). При всеки удобен
случай натривайте лицето
с този лосион, и само след
седмица от пигментните
петна и луничките по лице-
то ви няма да има и следа.

Пигметиралите участъци
ще изсветлеят, ако ги нала-
гате със салфетка, напоена
със сок от пресни плодовеове
на КАЛИНА. Прави се 7–87–8

Красота и здравеКрасота и здравеКрасота и здраве

В ЛАБОРАВ ЛАБОРАТОРИЯТА НА

природата
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пъти на ден с престой отпът
по 10 мин, за да се радватепо 1
на добър ефект. Ако след
ден, прекаран на брега на ня-
кое езеро, вашето лице се е
обветрило силно, съберете в
гората листа от ПОДБЕЛ,

измийте ги, смелете ги, сме-
сете ги с прясно мляко (2
с.л. билка на 1 ч.ч. мляко),
нанесете лосиона на кожата
и изчакайте 15–20 мин. Не-
приятното усещане веднага
минава. Впрочем, домаш-
но приготвената козмети-
ка можете да използвате не
само за решение на сезонни
проблеми. Времето след лет-
ния отпуск е най-подходящо

за обгрижване и лечение на
кожата на лицето. Лесно
можете да подсушите мазна-
та кожа с помощта на от-
вара от ХВОЩ (1 с.л. смля-
на билка ври 20 мин в 1 ч.
ч. вода). Същия проблем
можете да решите и с на-
стойка от ЖЪЛТ КАНТА-

РИОН (1 с.л. сухи листа и
цветове кисне 30 мин в 1 ч.
ч. вода).

Още едно проверено с ве-
кове средство срещу мазна
кожа е лосионът от КОП-

РИВА. Смесете 100 мл вод-
ка с 1 с.л. сок от листа на
коприва и обтривайте ли-
цето с получената смес су-
трин и вечер в продължение
на 2 месеца (след 30 дни по-
чивка повторете курса). 

Сухата кожа можете да
освежите с компреси от
МЕНТА (1 с.л. билка на 1А

ч.ч. вряла вода), както и с
тоник, приготвен от САЛ-

ВИЯ (шепа листа от билка-Я

та киснат 40 мин в 3 ч.ч.
вряла вода). Тоникът се съх-
ранява на сухо и прохладно
място. Ако кожата ви
е осеяна с пъпки, натривай-
те я с отвара от ДЪБО-

ВИ КОРИ, смесена с водка.
Залейте 1 с.л. кори с 1 ч.ч.
вряла вода, кипнете на кот-
лона за 10–15 мин. Смесете
останалата в съда течност
с водка в съотношение 1:2.

Обикновеното АЛОЕ еЕ

кладенец на полезни свойства.
Вечер и сутрин почиствайте
лицето, обтривайки го с пар-
че листо от алое или с кубче
лед от замразен сок от рас-
тението. Подобни процедури
са полезни за кожа от всяка-
къв тип. Ако се трево-
жите от появата на първи-
те бръчки, спешно си напра-
вете домашна билкова супер-
маска за лице – във вазелин
или ланолин добавете сок от
алое и малко слънчогледово
олио. Нанасяйте сместа най-
добре 2 пъти на ден – ве-
чер и сутрин с престой от
по 10–15 мин. При мазна
кожа, осеяна с пъпки, ще по-по-
могне маска с яйце. Разбийтейте

Коса
Особено внимание трябва да от-

деляте и на косата си, особено 

ако сте се върнали от почивка.

Ако косата ви прекалено бързо се 

омазнява, третирайте я със сок 

от алое, смесен с 20% спирт (1:1).

Втривайте тази смес в кожата на 

скалпа в течение на 2–3 месеца.

За подсушаване на мазната коса

ще ви помогне и отвара от дъбови

кори (3 с.л. смлени дъбови кори на 

1 л вода, врат 15 мин).

Ако след зимата и пролетта ко-

сата ви е прекалено тънка и се

къса, използвайте маска от алое.

Смесете 1 с.л. мед със същото ко-

личество сок от алое и 1 ч.л. чес-

нов сок. Добавете жълтъка на 1

яйце и 1 с.л. коняк. Нанесете сме-

ста на косата, увийте главата с

полиетиленово фолио и изчакай-

те 20 минути маската да подейс-

тва. След това втрийте в коса-

та още 1 жълтък и отмийте всич-

ко с вода. 

За последното изплакване на ко-

сата можете да приготвите от-

вара от полски хвощ, лайка или 

коприва (1 с.л. билки на 1 ч.ч. вря-

ла вода).

За профилактика на косопада, 

олисяването и лечението на пърхо-

та след измиване на косата нана-

сяйте гореща настойка от цвето-

вете на метличина (1 с.л. билка на 

1 ч.ч. вряла вода). Има и още едно 

изпитано средство – смес от лис-

тата на коприва, корен на репей

и вода (1 с.л. от сместа на 1 ч.ч. 

вряла вода).

За да преустановите стареене-

то и ранното олисяване, използвай-

те в качеството на разтвор за из-

плакване отвара от корен на репей 

и семена на копър (2 с.л. смляна

смес на 1 л вода се варят до изпа-

ряване на половината от водата,

след което кисне 2–3 часа).
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жълтъка, разбъркайте в него жъ
1 ч.л. сок от алое. Покрий-1 ч
те лицето с марля, намазана 
с тази смес, и забравете за 
всичко наоколо в продължение 
на 10–15 мин.

РАДОСТТА 
НА КЛЕОПАТРА

Лековитите билки оказват 
благотворно влияние на це-
лия организъм. Исторически 
данни сочат, че всички кра-
савици на древния свят – от 
Клеопатра до Савската ца-
рица – буквално са се къпа-
ли в треви и цветя. Ако 
сте преболедували леко или 
просто сте уморени, вземе-
те вана със смес от лай-
ка (4 с.л.), плодове на об-
лепиха (5 с.л.), полски хвощ 
(3 с.л.), арника (3 с.л.), бо-
рови иглички (12 с.л.), бре-
зови листа (5 с.л.), копри-
ва (3 с.л.), подбел (6 с.л.) и 
ароматни листа от горска 
ягода (6 с.л.). На следващия 
ден променете съставките 
на равни части цветове от 
липа, хвойна, мента, листа 
от червена боровинка, боро-
ви шишарки, листа от шип-
ка, рози, мащерка и борови 
връхчета. За да почисти-
те кожата и да подобрите 
обмяната на веществата, се 
отпуснете за 15 мин в топ-
лата вода със смес от бре-
зови листа (4 с.л.), жълт 
кантарион (2 с.л.), розови 
листенца (2 с.л.), листа от 
малина (5 с.л.), лайка аптеч-
на (2 с.л.), мента (2 с.л.) 
и чубрица (1 с.л.). Вана, 
пълна със смес от липов 
цвят (1 с.л.), листа на чер-
вена боровинка (1 с.л.), мен-
та (3 с.л.), хмел (1 с.л.), лай-
ка (3 с.л.), мащерка (2 с.л.) и 
полски хвощ (1 с.л.), се пре-
поръчва при суха кожа. А 
смес от дъбови кори и лис-
та на бреза, калина, сал-
вия, бял равнец, червена бо-
ровинка и кафяв кестен по 
равни количества е чудес-
но перспириращо средство 
за хората, които се потят 
обилно. За мазна кожа е жа е
полезна сместа от жиловлек влек 
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Целебните свойства 
на билките
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омекчаващо действие върху кожата. Усккоркоркокоркоркоркороркоркороряваяваяваяваяваяваваяяваваяяяяваааааа ре ре ре ререререереререререерееееегенгенгенгенгенгененененгенгенгенгененгегенгененннгенгенннераераераераераераераереераераееерееееераераерреере ци-ци-цици-ци-цци-цииицциииици-ици-и

ята и образуването на нови клетки. Доббрбрббрбрбрбрбрбрррре се се се ссе се се се пе пе пе пе пппе пе пе пе пе риериеририериериериеиеиериериериеииериеиирииеириеееиеиеир мама мма мама мамама мамамамаамамамамаммааааа от ототот тототот т т т тт ттттттттттттт

всяка кожа, в това число и от тази с раааааазшизшизшзшизшизшишшзшишишшшиииренренренренеренрененренренени ки ки ки ки ки кки ккки ки кки ккки ки ккапиаапиапиапиапиапиапиапиапиапиапапиииппа илярлярлярлялярярлярлярлялярлярляррлярляряряряярррррррррри.и.и.и.иии.и.ии..и.иии..и.иии.и

СИНЯТА МЕТЛИЧИНА успокоява раздраазназназназнзназназнзнннзззззз ениениениениениениенининиененнниенеененннн ятаятаятаятаятаятаятаттятатаятаттятаятаятаятаятаятятят  попп по по попопопопопопоо попоооппопопопппопп  ко коко коко коко ккко кокококкоккококококко------
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ва косопада.
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кожата. Прилага се и при усилено потооототтототтоттототтттделделделделделделелелделделелделелдеедееееед янеянеянеяняянеянеянеяненняненееененянеянянянееееееняненее...

ЖЪЛТИЯТ КАНТАРИОН освежава и усппппппппппппппокоокоокоокоокококоокоокоокоокоокоокооооокоокоооккоооояваяяваяваявяваяваяваваяваяваяваяваяваявяваяваявваявяявяяваввяввяваяваявявяввавааяввяваяяя  ко кокко ко ко кококко кокококкокоооокооожажатжатжатжатжатжатжаттжжаатжатжаатататжаатататжатжатжатататататааттататжжажжжатжата, а, а,ааааааа, ааа,а,а,аа,а, аа, а,а,а, ааа,а,а, а,аааааа,аааа, ааааа,аа, аа, ,а,а,аа,а,,,

ускорява образуването на нови клетки, ппппппритритритритритритрититритититриттрити ежежежаежаежажаежежаежааежежаежаежежаежаежажжжаежжажжж ва вававава ва вава вавава ва вававвввв дездездездездездездездедездездеззззздеззддездезеезддезезддд ин-ин-ин-ин-иннин-н---ин-ин-ин-инин-ннин-н

фекциращ ефект.

КОПРИВАТА успокоява и подхранва кожжажажажажажаажажаажажажажажатататтата та та та тта та та тттатаатт на на на на на нна на нананана нанаа на аннанаанааааааааа ааа лицлицлицлицлллицлицлицлицлиицллилицлицлицл цлицлицлллл етоетоетоетоетотоетоетоетоеттттетттетотоее о,, ,,, ,, , ,,А
използва се при лечение на себорея и пъррхорхорхорхорхорхорхорхорхорхрхохорхорхорхорхорхорхоорхорхрхрхоххрхорхохх ттт.т.т.т.тт.т.т.ттт.т.тт..т

РЕПЕЯТ заздравява косъма, почиства кккккккккккккккккккккккожножножножножножожнжножнжнжнжножнжножнжнжнжножоожожжжножнжожож итеитеитеитеитеитеитеитетеиититеитиитетиииттититеиттт  по по по по по попоопопо поппоопо поппппоо пооопоопопоппопопппппоп ри.ри.ри.ри.ри.ри.ририри.ри.ририррририри.ри.рририррррррррррр

МАГДАНОЗЪТ освежава и тонизира коожожожожожожожожожожожожожжжжжатаатаатаатааатаатаатаатаататататаатаатаатаатаааа ааа, п, п, п, п, п, п, пп, п, п,, п, п, ритритритритритиритититриттритритритритритритттриттрититититтитиритириттитрити ежаежаежеежежаежаежаежаежаежаежажажаежаежаежажежаежаежааежаежаежаежежаежжжжаежежаааежаежеее аеежааае аже ввава ва ва ва вавававава вававвавввавввва вва а ввававвавава

отличен избелващ ефект, намалява отоцитцитцицитцитцитцитцитититицитцитцитцититцититититцититциитттитите ие ие ие ие ие ие иие ие ие иие ие ииииииие ииии то то то то тототто тото тотттто ттттототтттотт рбирбирбирбирбирбирбирбирбирбибирбирбибрбибиирбирбиииииичкичкичкичкичкикчкичкичкикккииикчкиичкикичкичкичкичкичкичкикиккчкикиикичкикчкии------

те под очите.

МЕНТАТА тонизира, оказва подмладяваааааааааааааааащ ещ ещ ещ ещ ещ ещ ещ ещ ещ ещ ещ ещщщ ещщ ещ ещщщ ефекфекфекфекфекфекфекекфекфекфекфекфекфекфекеккт нт нт нт нт нт нт т нт нттттт а ка ка ка ка ка кка ка ккка ккккка ккка ка кккккка кка кккккожоожожожожожаожожаожожжожаожаожажаожаожожожаожаожаожаожаожожожаожаожажажожаожаожаожаожаожаожааооооожаожожжаожаожаожааожаажажаожаажажаожажажажажжажааооожаоожжажжажааожжажажажажжаааажаажаожжаааожжжаааааааа------------

та на лицето, прилага се за лечение на ссебсебсебсебсебсебсебсебсебсебсебсебсебебсебсебсебееббореореореореореореореореореореоореереоореореорееееоореооореорр я ия ия ия ия ия ия ия ия ия ияя ия ияяя ииии пъ пъ пъ пъ пъп пъп пъпппппъпъпърхорхорхорхорхорхохорхорхооооорхорхооорхорхохрхорхорхооооорхррр ттттттттттттт.ттттттттт.тт.тт.тттттт.ттт.тт.т.т...
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(1 с.л.), невен (2 с.л.), жълт (1 
кантарион (1 с.л.), чубрица кант
(2 с.л.), лайка (1 с.л.) и хвой-
на (1 с.л.)

ЗА УМОРЕНИ КРАКА

И през септември все още 
ходим с чехли и сандали и 
затова краката ни тряб-
ва да са в идеална форма. 
Ако заради новите и зато-
ва неудобни обувки стра-
дате от мазоли, нареже-
те листа от алое на дреб-
но, за да се получи каша, 
и с нея наложете проблем-
ните места. Наоколо нама-
жете кожата с вазелин и 
залепете цитопласт. След 
престой една нощ внима-

телно обработете крака-
та с пемза или с ножи-
ца и намажете кожата с

крем за крака. След дъл-
га разходка из гората или
дълъг работен ден е до-

бре да поглезите краката
с 15-минутна вана с ли-
пов цвят или освежаваща
мента (шепа треви на 3
л вода). Напуканите пети
можете да изгладите с по-
мощта на компреси от на-
стойка на невен (1 с.л. на
литър вода). Ако краката
ви се потят много, намаз-
вайте ги с отвара от дъ-
бови кори. 200 г смлени
дъбови кори кипнете за 30
мин в 1 л вода, изчакай-
те течността да изстине
до телесна температура и
я прелейте в леген. Проце-
дурата правете в продъл-
жение на 2 месеца, 2 ппъти
седмично по 10–15 минн.

Всичко е в градината!
Не само билките и цветята са добри ваши съюзници в борбата ви за ес-

тествена красота. Разчитайте и на градинските растения.

Глюкозата, предпазваща от стареене, органичните киселини, ускоряващи

обмяната на веществата, пектинът, подмладяващ кожата – всички тези

съставки на плодовете са много надеждни и ефективни за разкрасяване.

Витаминна маска Разбийте с миксер почистена от семките ябълка и 1 

яйце до образуването на пяна. Нанесете сместа на лицето и шията и я от-

мийте след 10 мин.

Маска за суха кожа Размачкайте малини с мед в пропорции 1:1 и нанесе-

те кашата на лицето. Изчакайте 10 мин, измийте се с минерална вода със 

стайна температура.

Освежаваща маска Меката част на кайсията (3–5 парчета) смесете с 1 

с. л. сметана, малко зехтин и 1 разбит белтък. Нанесете сместа на лицето 

и на шията. Маската действа 20 мин.

Мазната кожа третирайте с 1 с. л. сок от вишни, в който сте разтвори-

ли неголямо количество картофено брашно. Направете компрес върху добре 

почистена кожа с престой 20 мин.

Този плод е богат на мминерал-
ни соли, органични киселлини, пе-
ктин, танин, витамини A, B, 

C и E, фолиева киселина, ккалий, 
желязо, мед, цинк, манган, феено-
ли, захари, молибден, фитонцидди,
вода и биологично активни вее-
щества, които са незаменимии 
стимулатори на кожата. Ябъл--
ковите маски и лапи се при--
лагат на добре измито лицее 
(най-добре на обтрито с горе--
ща вода). При мазната кожа ссе 
препоръчва и парна баня предди
процедурата.
Суровите ябълки повлияват до-

бре нормалната и мазната кожа,а,,,,, 
а варените или печените се изполололллолз-
ват за приготвяне на маски за сусусусууууха, 
чувствителна или зачервена ккожа......

ЗА ВСЕКИ ТИП КОЖА ЛиЛицетттттттототоооттоооттоттотттотттооттттотттттттотоо и иииииииииии иии ииииии ииииии и иии иии и иии  иии   и  
шията се натриват с отрязаано пппппппарар-
че сочен плод или със сок оот яяяяяяяяяяяяяяяяяббъб л-
ка. В продължение на 10 минн сеееееееее  ии з-з--
пълнява лек, кръгов, поглаждащщ масссссссссссссссааажжаж. 
Препоръчва се и маска от настттттттътъътътттттттттттт р-р-

гана, обелена ябълка. Лицето се нанаааааааааааааааааллала-
га с нея за 20 мин при пъленн поккккккккккккккккккооойооооооооооооо .
Действието на настърганатта яббъъъъъъъъъъъъллл-ллллллл

ка се подсилва с добавяне на 1/2 раааазззза --
бит яйчен жълтък и малко сок оотттттт тт
ябълка. Маската се отмива с хладдд----
ка вода. След това кожата ее мека иииии 
подхранена.

ЗА СУХА И ПОВЕХНАЛА КОЖА В

ттототоозизизизи сс сс слулулулуучачачачаччай й йй ее е мннмнмннногогогоо о о попопопопоп лелелелелезнзнзнзнзнна аа ааа мамаамамаммаамамаама кккксксскксксксксксскскататата а 
оот настъъргргана сладка обебеллена ябълка,а,а,  
смсмсмсмесена с по 1 сс.лл. зезехтин, сметанна а ии 
сусуроровов  прясно мляко. Ефектът ее ощеще 
по-добобърър, ако се прибавят и попо 1 с.лл. 
овесени ядядки (предварително о накисна-
ти до омекекваване) и мед. ММааската прес-
тоява върху лилицецетот  220–30 мин. Из-
бъбъбъб рсрсрсвавав  се със суха ккърпа, а кокожата 
сесе изплалал ква с чешмяна вода. ДДеДеййствваа 
еффективнвнно о и в борбата с ббрръчкитете.

ЗА ЧУВСТВИТЕЛНА И СКЛОННА 

КЪМ ЗАЧЕРВЯВАНИЯ КОЖА ООбебее--
лелелелелеееееееелелееееел нананананаанннннанннннанннннннанннанаанааа, , нананананаанананнннаннн стстстстстстс ърърърърърргагагагагагааннананананана иии ии с с с ваввававав ререререренанананаа яяяя яяяяббъбъбъъбъбъбъбъъъллклклклклклклклклклккклккккаааааааааа а ааа аааааааа аа а сссссссесесесессессссесесес  

с 1 разбит жълтък и малкосмесва с
прясно мляко. Сместа престо-сурово п
ху лицето 20 мин. Изплаква сеява върх
дка вода.с хлад Важно! Такава кожа
ога не се третира с мед, доринико
медът да е само добавка къми м
аската!ма
ЗА МАЗНА КОЖА Използ-
ат се кисели ябълки – обеле-ва
ни, сварени и смесени с малкон
мед и 1 разбит яйчен белтък.м
Маската се нанася върху лице-М
то, шията и клепачите. Лежит

с нея 30 мин (със затворе-се 
очи). Изплаква се с минералнани о
след което е желателно ко-вода, 
да се навлажни с малко ябъл-жажжжжж та 
който не се отмива.ков вввв сок, 

ЗА СТАРЕЕЩА КОЖА – С БРЪЧ-

КИ И РАЗШИРЕНИ ПОРИ Приготвя
от обелена настъргана кисесесесесееессесс лапа от обелена настъргана ки-сесе л апа 

ълка, 1 разбит до пяна яй-селалааааааааааааааа ябъ
тък, 1 с. л. лъжица по-гъсточченнн н белт
мляко и малко сок от грейп-ккисссесеееееееееееееееело м
Сместа се нанася върху кожа-фрррфрууууууутууууууууууу . С
ква се да изсъхне (да се усетитатаааа,,,,, ,,,,, изчак
ягане), след което се изплаквалееекккккккоккккккккккк  стя
дена вода. Тази лапа подхранва,съъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъсс студ
а, изглажда бръчките и свиватттттттттттооттттт низира
ните пори.ррррррраар зширен
жка:Забележ  Всички препоръчани по-
оцедури се правят 1–3 пътиггоре про
о, за да имат ефект.седмично

Д-р Неделка МИТРЕВА

Като ябълкаКато ябълка
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Ж
ените може и да се оплакват
най-много от бръчки, но те
далеч не са единствената не-
приятна последица от старе-

енето на кожата. Увисването на бу-
зите, дълбоките бразди по шията и
двойната брадичка понякога печелят
състезанието по гадост много преди
появата на сериозните бръчки. 
До известна степен за промените на

лицевия овал е виновна гравитацията,
но не само. С навъртането на годинки
се влошава и самата кожна структу-
ра, защото закономерно намалява про-
изводството на колаген и еластин.
Кожата не стои така опъната като
на млади години. И не е толкова елас-
тична. Резултатът е

ОТПУСНАТИ ЛИЦЕВИ КОНТУРИ 
Свежестта и стегнатостта на ли-

цето постепенно започват да изчез-
ват, защото с годините се забавят
и регенерационните процеси в кожни-
те клетки (клетъчното обновяване).
Заради всички тези фактори (без да
споменаваме за вредното въздействие

на слънцето, наследствеността и рез-
ките колебания в теглото) кожата 
започва да увисва – първо в областта 
на бузите и на долната челюст. Съв-
сем логично увисването є води и до 
разширение на порите на лицето. 

ДВОЙНАТА БРАДИЧКА ОБАЧЕ МОЖЕ ДА СЕ

ОБРАЗУВА И ВСЛЕДСТВИЕ НА НЕПРАВИЛНО 
ОТЛАГАНЕ НА МАЗНИНИ. В ТОЗИ СЛУЧАЙ

СЪВЕТЪТ Е ЕДИН – НЕ ДОПУСКАЙТЕ

РЕЗКИ КОЛЕБАНИЯ В ТЕГЛОТО.

И спете на ниска възглавница.

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ?
Няма лесен начин. Поддържането на 

увисващата кожа изисква повече гри-
жи, отколкото всеки друг проблем на 
кожата. Кремът с отлично овлаж-
няващо действие, нанасян ежедневно, 
освежава кожата и временно я опъ-
ва. Но по-добре е да използвате леки 
гелове, защото кремовете с тежки 
формули запушват и бездруго разши-
рените пори.

НАЙ-ДОБРИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ-
ТО НА Т.НАР. АКТИВНИ КОЗМЕТИЧНИ СРЕДСТВА, 

ЪРЖАЩИ РЕТИНОЛ (ВИТАМИН А),СЪДЪ

МИН С И АЛФАХИДРОКСИ И ВИТАМ

ХИДРОКСИ КИСЕЛИНИ. ТЕ ПОДПОМАГАТ БЕТАХ

НЕРАЦИЯТА И УПЛЪТНЯВАНЕТО НА КОЖАТА. РЕГЕН

Предупреждаваме ви да не възлагатеПр
леми надежди нагол

СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ 
ЛИФТИНГ ПРОДУКТИ 

Те действително стягат кожата и
подобряват състоянието на овала на
лицето, но... само за много кратък
срок. Въпросните лифтинг продукти
„изтеглят“ течността от горните
слоеве на кожата, благодарение на ко-
ето в течение на няколко часа тя на-
истина изглежда много по-опъната и
стегната. Но в дългосрочен план тези
средства са безполезни. 

Начин на употреба
Лифтинг продуктите за домашна употреба 

не бива да се използват постоянно, а на курсо-

ве (най-добре през месец). Защото активни-

те съставки в тях са изключително силни. Ако

ги прилагате като дневните кремове, ефек-

тът може да е обратен. Кожата свиква с тях 

и те не действат. Основното предназначе-

ние на лифтинг продуктите е да накара кожа-

та да се поддържа самостоятелно (да забърза

процесите на самовъзстановяването є). Зато-

ва ви препоръчваме да ги използвате като нощ-

ни кремове. Лифтинг кремовете действат 

най-много 8 часа след нанасянето. Нанасят се

върху почистена кожа само веднъж дневно. Не е

препоръчително след това да използвате деко-

ративна козметика. Което още веднъж ни от-

вежда към правилото, че най-добре е тези про-

дукти да се прилагат вечер преди лягане.

За да съхраните по-дълго време 

БРАДИЧКАТА ВЪВ ФОРМА

горещо ви препоръчваме да се въоръ-
жите с овлажняващи и подхранващи
кремове и маски, специално разработе-
ни за зоната на деколтето и шията.
Но те са само поддържащи средства. тва. 

С ПРОБЛЕМА ДВОЙНА БРАДИЧКА МОЖЕТЕ ДА СЕА СЕ

КОНТУРИРАНЕ НА
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Операция лифтинг
Ако лицето и шията ви са започнали да се отпускат и ако костите ви започнат силно да се очерта-

ват под кожата, можете да прибегнете до спасителната хирургична операция лифтинг. Подобни 

промени с овала на лицето се случват най-често през периода от 40 до 45 години, но на лифтинг се

подлагат и много по-възрастни жени.

Трябва предварително да свикнете с мисълта, че лифтингът на лицето може да подобри самочувст-

вието ви и видимо да ви подмлади, но не може да ви върне завинаги в младостта. Най-малкото защото

след операцията кожата продължава да следва естествения ход на остаряването. Операцията про-

дължава няколко часа. Ако участъкът е по-голям, хирургът планира две отделни операции. Всеки хи-

рург има свой начин за изпълнение на операцията. Точното положение на разрезите и честотата им за-

виси от конструкцията на лицето и от приложената хирургична техника. Разрезите започват над ли-

нията на косата в слепоочията, продължават в естествената линия пред ухото (или точно в хрущяла в

предната част на ухото) и минават към месестата част на ухото към долната част на скалпа. Ако и

шията се нуждае от лифтинг, малък разрез може да бъде направен и под брадичката. По време на опе-

рацията хирургът отделя кожата от мазнината и мускула под нея. Което позволява мазнината да бъде 

елиминирана, а с това да бъде отстранена евентуално и двойната брадичка и да се постигне стягане 

на лицевия контур. След операцията може да се появи лека болка, която се тушира с болкоуспокоява-

щи, предписани от вашия хирург. При внезапно подуване на лицето незабавно уведомете специалиста. 

Леката вцепененост на кожата е нормална – тя изчезва няколко седмици след операцията. Не се из-

ненадвайте от бледото, натъртено и надуто лице, които ще видите. След няколко седмици ще изглеж-

дате доста по-добре. Повечето шевове се махат 5 дни след операцията. Но някои могат да бъдат ос-

тавени още няколко дни. В началото лицето ви може да изглежда странно – с

изкривени от подутините черти, със сковани лицеви движения. Но 

не бързайте да се разочаровате и депресирате. До трета-

та седмица след операцията ще се чувствате значи-

телно по-добре. Повечето пациенти се връщат на

работа след около 10 дни след опе-

рацията.

СПРАВИТЕ РАДИКАЛНО САМО ЧРЕЗ ХИРУРГИЧНА СПР

НАМЕСА (НАПРИМЕР ЛИПОСУКЦИЯ).НАМ

Ако сте забелязали, че овалът на ли-
цето ви се е променил и имате вече 
двойна брадичка, незабавно предприе-
мете следните мерки. Сутрин или ве-
чер след измиване и нанасяне на кре-
ма изпълнявайте и няколко лесни уп-
ражнения. 

1. Захапете един молив и пишете 
с него букви във въздуха. Можете 
да напишете трите си имена напри-
мер. 2. Всяка сутрин след ставане 
правете кръгови движения с глава-
та, като фиксирате движението на-
зад и напред (притискайте брадичка-
та към гърдите). 3. Когато вземате 
душ, масажирайте шията и деколте-
то със струя студена вода. Полез-
ни са също и контрастните душове 
в тази зона (редуването на гореща и 
студена струя вода). Започва се и се 
завършва винаги със студена.
Възможно е тези упражнения да ви 

се сторят прекалено лесни и неефек-
тивни, но постоянното им повтаряне 
всеки ден или поне през ден ще дове-
де до отлични резултати. 

Важно! Запомнете, че прекаляване-
то с гимнастика за лицето и шията, 
както и агресивният масаж в тези 
зони могат да доведат до появата на 
бръчки и дълбоки бразди. При това е 
доказано, че слабата мускулатура на 
брадичката въобще не е причина за 
появата на двойна брадичка.

Спасителен компрес
1–2 пъти седмично правете подхранващи маски 

и компреси на деколтето, шията и бузите. 

Загрейте малко количество растително олио 

на котлона (най-добре зехтин или бадемово, но 

в краен случай работа ще свърши и слънчогле-

довото). Пригответе отделно чай (без значе-

ние дали е черен, билков или зелен) и изчакай-

те да изстине. Потопете в олиото салфет-

ка от плат и направете компрес на проблемни-

те зони за 5 минути. След това потопете дру-

га салфетка в хладния чай и направете с нея

компрес за 2 минути. Процедурата се прави 5

пъти, след което се нанася мазен крем.

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



К
ожата е нашата защитна риз-
ница, надеждна бариера, която
ни отделя от външния свят.
Нейният рогов слой (епидермис),

който е натоварен с тази важна ба-
риерна функция, е подложен на без-
брой вредни въздействия, но не само
от страна на околната среда. Най-
много от всичко той

СТРАДА ОТ... НАШИТЕ 
ДОБРИ НАМЕРЕНИЯ 

Ние го изтъняваме, опитваме се да
променим цвета му (уж към по-добро),
травмираме го, за да стимулираме по-
активната му регенерация и да го из-
бавим от появата на бръчки, обра-
ботваме го с бактерицидни средства,
за да предотвратим микровъзпалени-
ята... Но дали стремежът ни към
постигане на безупречен козметичен
ефект не вреди на нашата кожа? 

ПОЧИСТВАНЕ НА 
ПОЧИСТВАЩИТЕ СРЕДСТВА

Първата защитна мантия на кожа-

та, която ние толкова лекомислено 
„сваляме“ всеки ден, водени от мания-
та си за чистота, това е хидролипид-
ният филм. С помощта на почист-
ващи средства, съдържащи повърх-
ностно активни вещества (ПАВ), ние 
ежедневно елиминираме напластените 
върху кожата замърсявания, кожния 
себум, потта и остатъците от ма-
киаж. ПАВ влизат в състава на поч-
ти всички пенещи се продукти (шам-
поани, душ гелове, почистващи пени 
за лице), а също така в лосионите за 
разгримиране (в това число и във фор-
мулите, разработени за чувствител-
на). Съществуват няколко хиляди раз-
новидности на ПАВ, които се влагат 
в козметиката: едни от тях са по-
щадящи и се понасят по-добре от ко-
жата; други напълно я обезмазняват, 
нарушавайки бариерната є функция. 

ВСИЧКИ ПОЧИСТВАЩИ СРЕДСТВА ОБАЧЕ, В ТОВА

ЧИСЛО И МЛЕКАТА ЗА СВАЛЯНЕ НА ГРИМ, ИЗ-
ИСКВАТ ОТМИВАНЕ (ДОРИ НА ОПАКОВКАТА ДА

ПИШЕ ОБРАТНОТО!). В ИДЕАЛНИЯ СЛУЧАЙ – С
(

ВОДА. НО МОЖЕТЕ ДА ОБТРИЕТЕ КОЖАТА И С 

ТОНИК, ЗА ДА ОТСТРАНИТЕ ОСТАТЪЦИТЕ ОТ ТЯХ.

Защото ПАВ, които се съдържат в
тези остатъци, продължават да рабо-
тят по предназначение – да разлагат
липидите и да разрушават хидроли-
пидната мантия. Това важи и за маз-
ната кожа и за кожата с акне: би-
дейки съвършено обезмазнена от по-
чистващото средство, в отговор тя
започва усилено да произвежда себум.
Нормалната кожа възстановява хидро-
липидната си мантия половин час след
измиването с вода: чувството на леко
опъване изчезва, връща се усещането
за комфорт.

ДОБРИТЕ БАКТЕРИИ 
УБИВАТ ЛОШИТЕ

Защо хидролипидната мантия е тол-
кова важна? Защото тя е благопри-
ятна среда за развитие на естестве-
ната микрофлора на кожата. На по-
върхността на нашата кожа живеят
както „добри“, така и „лоши“ бак-
терии. Първите (резидентната флора)
ни защитават от вторите (случай-
ната, временната или транзиторната
флора, състояща се от болестотвор-
ни микроби, които могат лесно да се
превърнат в източници на инфекции).
Резидентната флора укрепва защита-
та на организма, тя е част от него-
вата имунна система. Дружелюбните
микроорганизми са нещо като естест-
вен антибиотик – отделят вещества,
способни да спрат размножаването на
случайни микроби и даже изцяло да ги
унищожат. Според последната дума на
науката поддържането на чистотата
е важно, но то не бива да се превръ-
ща в стерилизиране. Водещите коз-
метични лаборатории в цял свят се
опитват да разработят почистваща
козметика, която да не убива добра-ра-
та микрофлора на кожата.

КАПАНЪТ„безупречна 
чистота“
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ЕДНА ОТ ПЪРВИТЕ ИНОВАЦИИ В ТАЗИ СФЕРА Е ЕДН

ДЕРМОБИОТИКЪТ – СПЕЦИФИЧНА СЪСТАВКА, ДЕ

ИЗВЛЕЧЕНА ОТ ТЕРМАЛЕН ПЛАНКТОН. ПО СИ-
ЛАТА НА СВОЕТО БИОЛОГИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
ТОЙ Е СРАВНИМ С ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОБИОТИЦИ

В СЪСТАВА НА КИСЕЛОТО МЛЯКО, КОИТО ПОДО-
БРЯВАТ РАБОТАТА НА СТОМАХА И СТИМУЛИРАТ

ИМУНИТЕТА.

Тази съставка подпомага синтеза 
на супероксиддисмутазата на мангана 
(MnSOD(( ). Тя пък се явява ключов фер-
мент, контролиращ вътреклетъчните 
процеси на окисление – една от глав-
ните причини за стареене на кожата. 
Експерименти са доказали, че под 

въздействието на дермобиотика ко-
жата продължава да се защитава 
сама, дори и след продължително из-
лагане на ултравиолетово лъчение без 
използване на слънцезащитно сред-
ство. Количеството мъртви, „изгоре-
ни“ от слънцето клетки значително 
намалява – на 67%. Това дава пред-
става за това колко мощно дермобио-
тикът усилва естествените протек-
торни свойства на кожата.

БЕЗОПАСНАТА ДОЗА ПИЛИНГ

Епидермисът, роговият слой на ко-
жата – това е следващият рубеж 
на нейната защита. Най-външният му 
слой е съставен от мъртви клет-
ки. Но наистина ли тези клетки се 
явяват излишни, ненужни за нашата 
кожа? И не е ли вредно да ги премах-
ваме така безобразно и безотговорно 
с пилинг продукти и скрабове? 
Целта на пилинга е да подобри тена 

и текстурата на кожата, да стиму-
лира регенерацията на клетките (т.е. 
мъртвите клетки да се заменят от 
нови, млади клетки). Но всичко, кое-
то изтънява роговия слой, прави ко-
жата по-уязвима към агресии отвън, 
в това число и към ултравиолето-
вото лъчение и химическите агенти. 
Дамите, които прекаляват с пилин-
га заради ефекта му на подмладяване, 
рискуват да се сдобият точно с об-
ратния – преждевременно остаряване 
на кожата. 

ЗА БЕЗОПАСНО СЕ СМЯТА ХИМИЧЕСКИЯТ ПИ-
ЛИНГ ДА СЕ ПРАВИ САМО ВЕДНЪЖ В ГОДИНАТА. 
И ТО ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ КОЖАТА ИМА ДОСТА-
ТЪЧНО ВРЕМЕ ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ ПРЕДИ ИЗЛА-
ГАНЕТО Є НА СЛЪНЦЕ.

Дамите с чувствителна кожа е по-до-
бре да се въздържат от използването 
на пилинг средства за домашно ползва-
не, а дамите с нормална кожа е пре-
поръчително да прибягват до такава 
шлифовка не повече от 4 пъти годиш-
но. И то през месеците, когато слън-
цето не е толкова силно. Скрабовете 
за лице е здравословно да се прилагат 
веднъж месечно, а за тяло – не повече 
от 1 път седмично. Така няма да рис-
кувате отслабването на естествените 
защитни механизми на кожата. 

ВАЖНИ ТЪНКОСТИ

Никакъв пилинг (дори и да ви уверя-
ват в неговата безопасност) не бива 
да правите през лятото или преди пъ-
тешествие до някоя слънчева страна. 
Това многократно би увеличило риска 
от поражения, нанесени от ултрави-
олетовата радиация, и от вътрекле-
тъчни мутации. С пълна сила това 
важи за онези, чиято кожа е склонна 
към образуване на пигментации. След 
пилинг те трябва да използват слън-
цезащитни средства с индекс поне 30 
единици, и то по всяко време на го-
дината. Процедурата пилинг е не-
съвместима с приемането на антибио-
тици (постоянно!) и с приема на хор-
монални средства. Тя не бива да се 
прилага и по време на бременност за-
ради риска от пигментации. Съчета-
нието между пилинг и перорален при-
ем на ретиноиди (производни на вита-
мин А) също може да доведе до нега-
тивни последици – раздразнение и дер-
матит, доколкото ретиноидите про-
вокират сухота на кожата. А при-
емът на препарати, съдържащи поли-
ненаситени мастни киселини от типа 
на омега, обратно – оказва благопри-
ятно въздействие и ускорява възста-
новяването на защитните функциии на 
кожата.

Колко чистота ни е нужна
За поддържането в норма на естествения имунитет на кожата специалистите препоръчват използва-

нето на антибактериален сапун, но не всеки ден, а по следната схема:

Използвайте миещи средства, когато взимате душ, само веднъж на ден.

Третирайте кожата със сизалова ръкавица или гъба лофа не по-често от 1 път седмично.

Прeдприемайте професионално почистване на кожата в beauty салон не по-често от 4 пъти в годи-

ната.

След разгримиране не бива да оставяте остатъците от почистващото средство върху кожата по-

вече от 1 минута.

0330330
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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.

К
огато жените се ядосат, че 

ККкосата им е повредена от ККморето и слънцето, реша-ККват да променят цвета є. КК
Основните варианти за избор са три 
– брюнетка, блондинка или червено-
коска. Но не разбирайте това буквал-
но – има толкова много оттенъци на 
русото, кафявото и червеното, че по-
някога е трудно да определиш веднага 
какъв е точно цветът на косата след 
боядисването – червено-кафяв, медно-
рус или сребристо рус...

БРЮНЕТКА

Тъмен цвят на косата са склонни 
да избират за себе си предимно да-
мите, които природата е изненадала 
неприятно с „миши“ естествен цвят 
на косъма. И, естествено, по-смугли-
те жени. Но е рисковано да грабнете 
снимка на първата попаднала ви жена 
с черни къдрици и да кажете на фри-

зьора: „Искам да стана такава.“ По-
някога можете и да не забележите, че
тенът на кожата на модела от фо-
тографията е по-светъл и въобще не-
говото излъчване е коренно различно
от вашето. По-добре е да старти-
рате с оттенък, който е с един-два
тона по-тъмен от вашия в момента.
Предимства На брюнетките отива
по-ярък и по-смел макиаж. И то не
само по празничен повод, а ежедневно.
По-тъмният цвят на косата създа-

ва впечатление, че косата е по-гъста,
по-пищна. Запомнете, че тъмната
коса подчертава още повече красота-
та на кафявите и зелените очи.
Трудности Белите корени изпъкват
много повече на тъмнобоядисана коса
и ще ви се налага да се боядисвате
по-често. 

БЛОНДИНКА

Кои жени най-често избират свет-т-

ПРАВИЛНИЯТ ИЗБОРП

Бела, брой 9 (127), 200834
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Какво българките правят 

3 пъти по-малко 

от англичанките?

Темпераментната Люси Дяковска 
откликна на предизвикателството 
на Rexona, като съобщи, че ще се 
включи в експеримент „5 дни без
дезодорант“. Поводът бе едно про-
учване, поръчано от компанията и
проведено в 8 европейски държави 
(Великобритания, Германия, Унгария,
Полша, Чехия, България, Румъния 

Русия), според което български-
те жени използвали 3 пъти по-мал-
ко дезодорант в сравнение с англи-
чанките. Ето защо, Rexona реши да 
привлече вниманието на българските 
жени върху ключов фактор, който 
може да постави на риск тяхната 
красота: липсата на дезодорант.
Темпераментната Люси Дяковска,
проницателната Йоана-Магдалена 
Илчева, професионален психотера-
певт, и стилната Кремена Халвад-

жиян взеха активно участие в дис-
кусията по проблема за използване-
то на дезодорант. Всяка една от 
тях се опита да представи про-
блема от различна професионална
гледна точка. Люси Дяковска пък
заяви, че ще се включи в шокиращ 
експеримент – в продължение на 
5 дни ще продължи да се занима-
ва с обичайните за нея дейности 
– работа, записи, срещи с прияте-
ли, но няма да ползва дезодорант.

Експериментът можеше да се сле-
ди на www.3patipomalko.com, къ-
дето Люси под формата на днев-
ник разказваше за резултатите от 
експеримента, чрез който Rexona

се ангажира с мисията да накара 
повече български жени да използ-
ват дезодорант ежедневно. В край-
на сметка Люси заяви, че е мъчи-
телно да се живее без дезодорант 
и ще продължава да го използва и 
в бъдеще.

р
Какво българките правятК и Р

Красиви новиниКра н нКраКрар

лия цвят? Да стане блондинка, днеслия
иска ако не всяка втора, то поне вся-иск
ка трета жена. Светлите коси при-
тежават някаква необяснима магия да
омайват мъжете. Смятат се за по-
секси. Голяма рядкост са дамите, ко-
ито са блондинки по рождение. За
останалите изрусяването не е никак
лесно. Трябва да се избере наистина
правилният оттенък, за да не стои
крещящо и вулгарно. Основното е да
не се повреди косата при обезцветя-
ването. Никого не съветвам да ста-
ва блондинка в домашни условия. По
тази и по други причини. Най-добре
се доверете на избора на фризьора ви
в този случай.

Предимства Русата коса привли-
ча като с магнит мъжките погледи. 
 Май други предимства няма, освен 

ако русото е перфектният цвят за 
вашия тен и излъчване.
Трудности Често възникват проблеми 
с резултата. Случва се и на най-опит-
ните стилисти. Понякога той е труд-
но предсказуем и равен на катастро-
фа. Най-неприятното, което може да 
ви се случи, са зеленикавият и рижи-
ят оттенък, от които е невероят-
но трудно да се избавите.  Ако сте 
с тъмнокестеняв цвят, по-добре не се 
изрусявайте изцяло, а изберете да ста-
нете блондинка с помощта на кичури.

ЧЕРВЕНОКОСА

Червеникавите оттенъци отиват 
практически на почти всички жени. 
Но най-много подхождат на дамите с 
розов тен. 
Предимства Жените много обичат 
червените нюанси, защото те при-
внасят някаква магичност в техния 
имидж. Мъжете обаче често се от-
насят с повишено внимание към дами-
те с червени коси. Смятат ги за пла-
шещи, за прекалено агресивни. Чер-
веното е екстравагантно.
Трудности Стилистите винаги пре-
дупреждават, че пребоядисването в 
червени оттенъци трябва много до-
бре да се обмисли, защото е веднъж и 

завинаги. Боядисаните в червено коси
са много непредсказуеми. Защото, ако
после поискате импулсивно да стане-
те блондинка или брюнетка, резулта-
тът също е непредсказуем. Червени-
ят цвят най-бързо от всички остана-
ли губи своята наситеност, затова и
поддържането му е по-трудно.

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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З
ъбната пулпа е ку-
хината на всеки зъб, 
в която се намират 
нервите и кръво-

носните съдове, изхранващи 
зъба. Пулпитът е възпале-
ние на зъбната пулпа, което 
може да е остро или хро-
нично. Дължи се най-често 
на кариес, достигнал кухи-
ната на зъба.

ОСТРИЯТ 
пулпит е изключително бо-
лезнен, понеже възпаление-
то се развива бурно и под 
налягане в затворено прос-
транство.

БОЛКАТА Е НЕПОНОСИМА 

И ПОЧТИ НЕ СЕ ВЛИЯЕ ОТ 

ОБЕЗБОЛЯВАЩИ. ПРОВОКИРА

СЕ ОТ СТУДЕНО И Е НАЙ-ЧЕСТО

НОЩНА, ЗАЩОТО ТОГАВА ЧОВЕК 

СЕ ОТПУСКА, ЗАТОПЛЯ СЕ И ЛЯГА

В ХОРИЗОНТАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ,

КОЕТО ДОПЪЛНИТЕЛНО УВЕЛИЧА-

ВА НАЛЯГАНЕТО В ПУЛПАТА.

Рядко острият пулпит 
може да бъде и гноен (в 
този случай болката е пул-
сираща и се провокира дори 
от най-леко затопляне на 
зъба). Понякога, когато въз-
палението обхване цяла-
та пулпа, болката се усе-
ща и при почукване на зъ-
бите. Тогава човек не може 
със сигурност да посочи 
кой зъб го боли, от което 
поставянето на диагнозата 
се усложнява. Лечението на 
острите пулпити е спешно 
и задължително се прилага 
под упойка. За щастие мно-
го по-чест е 

ХРОНИЧНИЯТ 
пулпит. При него болките 
са много слаби и се предиз-
викват от създаване на ва-
куум в устата (ако човек 

всмукне въздух и създаде
отрицателно налягане около
зъба – например при всмук-
ване на цигарен дим при пу-
шене). Болките се засилват
и ако хроничният пулпит се
обостри поради раздразване
на зъба и започне да  пре-
минава в остър.

ПАЦИЕНТИТЕ МОГАТ ДА СИ

СПОМНЯТ, ЧЕ ТОЗИ ЗЪБ ГИ Е 

БОЛЯЛ, ИЛИ ДА СЕ ОПЛАКВАТ, 

ЧЕ ГИ БОЛИ ПРИ ХРАНЕНЕ.

И В ДВАТА СЛУЧАЯ ЛЕЧЕНИЕТО Е

ТРУДНО И ИЗИСКВА НАЙ-ЧЕСТО 

УМЪРТВЯВАНЕ НА ЗЪБА.

Много рядко, при определе-
ни обстоятелства и в ра-
нен стадий, могат да се
приложат т.нар. биологични
методи на лечение, при ко-
ито зъбът не се умъртвя-
ва, а се правят опити да се
спаси пулпата жива.
Пулпитите

ПРИ ДЕТСКИТЕ 
МЛЕЧНИ ЗЪБИ 

са доста по-различни като
симптоми и лечение. Млеч-
ните зъби, макар да са в
устата на дете, са най-чес-
то в края на своя жизнен
цикъл. Тоест пулпите им са
„старчески“ и са  изчерпа-
ли своите компенсаторни
възможности. Защото тези
зъби са предвидени и в със-
тояние да стоят в устата

на детето само няколко го-
дини. Млечните зъби проби-
ват най-често от 6-ия до
30-ия месец от развитие-
то на детето, а се заме-
нят от постоянните поет-
апно – от 6-ата до 10-ата
година. За този кратък пе-
риод те преминават от из-
граждащи се зъби буквално
в „старци“ за няколко годи-
ни, преди да бъдат заменени
от постоянните зъби.

ЗАТОВА ПУЛПИТИТЕ ПРИ

МЛЕЧНИТЕ ЗЪБИ СЕ РАЗВИВАТ 

НАЙ-ЧЕСТО БЕЗ ОСОБЕНИ БОЛКИ 

И ЛЕЧЕНИЕТО ИМ ИМА ЗА ЦЕЛ

ДА ГИ ЗАПАЗИ В УСТАТА НА 

ДЕТЕТО САМО ЗА НЯКОЛКО 

ГОДИНИ, А НЕ КАКТО ПРИ ПОСТО-

ЯННИТЕ ЗЪБИ – ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ.

Най-важното е, че пулпи-
тът води почти винаги до
умъртвяване на зъба, а

МЪРТВИЯТ ЗЪБ 
Е НЕПЪЛНОЦЕНЕН

Той потъмнява, става чу-
плив, защото вече няма кръ-
воносни съдове, които да го
хранят, и се налага да се
облече в коронка. Но и при

най-доброто му лечение съ-
ществува риск от възпа-
ление около корена (тоест
от периодонтит).

ЛЕЧЕНИЕТО ЧРЕЗ УМЪРТВЯВАНЕ 

НА ВЪЗПАЛЕНАТА ПУЛПА Е 

МНОГО ФИНА, ТРУДНА И 

ОТНОСИТЕЛНО СКЪПА 

ПРОЦЕДУРА, КОЯТО ИЗИСКВА

ПРАВИЛНА ОБРАБОТКА И ЗАПЪЛ-

ВАНЕ НА КОРЕНОВИТЕ КАНАЛИ. 

До голяма степен качест-
вото на лечението определя
перспективите за зъба, но
и най-доброто лечение не
изключва късни усложнения.
Затова най-важното е да не
се стига до умъртвяване на
зъба, което означава кари-
есът да се открие в ранен
стадий и да се лекува пра-
вилно. Посещавайте вашия
зъболекар на всеки 6 месе-
ца за профилактичен пре-
глед и изисквайте той вни-
мателно да изследва всички-
те ви зъби.

Д-р Цветан ПЕШЕВ,

стоматолог
(Следва)

Ако проявявате желание лично да се убе-

дите в способностите на д-р Пешев като

стоматолог, а не само да четете стати-

ите му, можете да се обадите на телефо-

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

запишете час за посещение. Кабинетът се 

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

ет. 1. Дано да ви е наблизо!

у с м и в к а т а

ПУЛПИТ
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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

Женската консултация включва последователно про-ЖЖследяване на бременността на жената (от момента ЖЖна регистрация до нейния завършек), както и пър-ЖЖ
вите 40 дни след раждането. Проследяването се състои от 
поредица прегледи, соматични и лабораторни изследвания, ко-
ито не са разпределени равномерно през целия период на бре-
менността, а честотата им варира в зависимост от напред-
ването на бремеността и състоянието на бъдещата майка.

КАК ПРОТИЧА?

 При първоначалното регистриране на бременност в болни-
ца „Вита“ се прави цялостен и обстоен преглед на жената. 
Той включва ехография, измерване на таза и телесното те-
гло, както и лабораторни изследвания, между които задължи-
телното е на кръвната захар и на уреята. Не се пропуска и 
задължителното регистриране на кръвната група. Ако всич-
ко е в границите на нормата и бъдещата майка е в първия 
триместър на бременността, следващата визита на пациент-
ката се планира след 1 месец. 

 През второто тримесечие на бременността посещенията в 
женската консултация се планират през 4 седмици. 

 По време на последното тримесечие на бременността посе-
щенията в женската консултация зачестяват, като бъдеща-
та майка се подлага на цялостни лабораторни изследвания, 
стриктно изследване на кръвното налягане, проследява се за 
наличие на отоци по крайниците и за белтък в урината. 
През последния триместър от бременността наблюдаващи-

ят лекар прави цялостна преценка на състоянието на жена-
та – за съотношението на размерите на плода спрямо таза,
както и евентуално подготовка за начина на раждане. Анали-
зират се предишните бременности и раждания. Ако се налага
раждане по оперативен път (цезарово сечение), това трябва
да е ясно 2 седмици преди термина за раждане, за да може
по-лесно и спокойно да се планира оперативната намеса.  
В момента в професионалните среди се води сериозна поле-

мика относно раждането чрез цезарово сечение по желание на
бъдещата майка. Все повече стават привържениците на мне-
нието, че жената трябва да се чувства спокойна и сигурна,
за да поеме по-спокойно майчинските си задължения след раж-
дането, и затова е важно лекарите да се съобрязават с ней-
ния избор. Основно правило в работата ни в болница „Вита“
е, че трябва да дадем максимална възможност жените да се
насладят на майчинството. 

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПОСЕЩАВА 

ЖЕНСКАТА КОНСУЛТАЦИЯ?

Бременността е физиологично състояние на жената, но въ-
преки това понякога тя протича с усложнения, застрашаващи
нормалното развитие на плода и здравето на майката. Ролята
на женската консултация в болница „Вита“, както и в други-
те здравни заведения е ранното откриване на тези усложне-
ния и адекватното им третиране през цялата бременност.

Д-р Краснодар Хаджийски,

специалист акушер-гинеколог в болница „Вита“

Женска консултацияЖенска консултация

Многопрофилна болница за активно лечение „Вита“ предлага на своите пациентки допълнителни бонуси при ползването 
на пълния пакет от услуги, който включва „Женска консултация“, „Училище за бъдещи родители „Вита“ и „Родилна помощ“.  
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Красиво 
извит гръб
Упражненията, укрепващи мускулатурата на гърба, ще ви
помогнат да придобиете осанка на балерина. Благодарение
на нея пък постоянно ще ходите с високо вдигната глава.

По-широки 
рамене
Вземете еластич-ч-ч-ч-ч---
на лента, седне-
те по турски на
пода. Гърбът и 
раменете трябва
да са изправени. 
Повдигнете ръце 
нагоре, разтегне-
те лентата и за-
дръжте напреже-
нието за някол-
ко секунди. След 
това отпуснете 
ръцете преререр д тятяя-
лото и пппповтоторе-
те упражжжненинието.о.

Опрени на 
стената

Застанете с гръб към сте-
ната и допрете тялото в нея. 
Контактът трябва да е в четири
точки – долната част на тила, ло-
патките, седалищните мускули и пе-
тите. Изправете гърба точно по
вертикала. Запомнете усещането 
и в течение на деня се опит-
вайте да държите гърба си

точно така.

Повдигания
Седнете на края на маса-

та (бюрото) и опрете пети в
пода, така че долната част на
стъпалата да е видима. Опирайки се
на ръце, се повдигнете, като заедно
с това придърпвате пръстите на
краката в посока към тялото.
Задръжте напрежението ня-

колко секунди.

Махове
Изправете се с лице към 

стената на разстояние око-
ло метър от нея. Опрете се с
длани на стената и от тази из-
ходна позиция изпълнявайте по 20
маха назад – първо с левия, а
след това с десния крак. Гла-
вата трябва да е изпра-

вена, а дишането – 
нормално.

С ръце встрани
Хванете по една гиричка от по 1,5 

кг във всяка ръка. Изправете се, кра-
ката трябва да са на ширината на ра-
менете. Като държите гиричките с горен 
хват, бавно повдигнете ръце встрани до
нивото на раменете. Задръжте напре-
жението в това положение, след ко-

ето бавно спуснете ръце до 
долу.
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Да имате стегнат корем, е важно 
не само защото иначе ще ви е срам 
да се съблечете на плажа. Стегната-
та „преса“ (така обикновено наричат 
всички коремни мускули) поддържа въ-
трешните органи, не им позволява да 
се отпускат. Тренираните мускули на 
долната част на корема пък благопри-
ятстват получаването на по-голяма 
наслада по време на секс.
За да поддържате всички коремни 
мускули във форма, е нужно да отде-
ляте по 15–20 мин на ден и да спаз-
вате няколко правила. 

Първо тренирайте долната част 
на корема и чак след това – горна-
та и косите коремни мускули. Силни-
те коси мускули (разположени са от 
двете страни на корема) и горната 
„преса“ служат за опора при работа с 
долната „преса“. Ако тези мускули са 
пренапрегнати, упражненията за до-
лната преса ще са неефективни.

Разпределете по дни упражненията 
за мускулатурата на пресата. Напри-
мер през първия ден тренирайте само 
долния корем, през втория – само 
горния, и през третия – косите ко-

ремни мускули. Давайте възможност
на всяка част от коремната „преса“
да почива не по-малко от 48 часа.
 Коремните преси (това е наиме-

нованието на упражнението, с което
се тренират плочковидните мускули
на корема) са ефективни само тога-
ва, когато кръстът е плътно опрян
в пода. Доста хора тренират повече
кръста, отколкото пресата. За пра-
вилното изпълнение на това упражне-
ние сгъвайте тялото напред, използ-
вайки коремните мускули. Повторени-
ята са къси и коремната преса е под
постоянно напрежение. Не отпускай-
те мускула нито в най-горно, нито в
най-долно положение. За изпълнение на
упражнението е необходима специална
лежанка под обратен наклон, с място
за фиксиране на стъпалата. Обикно-
вено всяка една фитнес зала разполага
с такава. След като сте фиксирали
стъпалата, заемете изходно положе-
ние, при което пресата е натегната,
а гърбът е отлепен от лежанката.
След това тръгнете рязко нагоре и
се придвижете 20–30 см напред. Ни-
кога не допирайте бедрата с гърди!

Пресирай!
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А
мерикански учени прикрепили
електроди към мускулите на
доброволци, за да отчитат
промените в мускулното на-

прежение. А с помощта на магнитно-
резонансен томограф отчитали актив-
ността на главния мозък. Резултати-
те показали, че когато провокираме
съкращаване на мускулите със силата
на мисълта, мозъкът е точно толкова
активен, колкото и когато мускулите
се съкращават чрез обикновени трени-
ровки. Учените оценили високо предим-
ството на тези мисловни упражнения,
защото с тяхна помощ силата на мус-
кулите се увеличила с 35%, а тонусът
им се съхранил в продължение на три
месеца след прекратяването на упраж-
ненията. Лекарят и преподавател по
йога Бернадет де Гаска (Bernadette de((
Gasquet) била толкова убедена в ефек-tt

тивността на този метод, че разра-
ботила и разпространила тази

„ВЪОБРАЖАЕМА 
ГИМНАСТИКА“ 

във Франция. Преди да разработи и

публикува собствена методика, Берна-
дет повторила експеримента на аме-
риканските учени върху мускулите 
на коремната преса. След опита тя 
се убедила, че менталната работа е 
също толкова ефективна, колкото и 
реалната, физическа работа на муску-
лите. „Системните и съсредоточени 
мислени движения с определени муску-
ли са толкова резултатни, колкото и 
реалните. Освен това при мисловна-
та концентрация ние не губим излиш-
на енергия. Умората е незначителна, 
а кръвообращението в мозъка и снаб-
дяването му с кислород се подобря-
ват“ – обяснява Бернадет. Тя е убе-
дена, че класическите упражнения за 
коремна преса са рисковани. Тласъци-
те на раменете към бедрата често 
пъти са пагубни за гръбначния стълб. 
Освен това коремните преси напомп-
ват много бързо мускулите на коре-
ма, което може да провокира смъква-
не на половите органи при жените. 
При помпането на мускули с помо-
щта на мисълта подобни рискове не 
съществуват. 

Другото преимущество на виртуал-
ната гимнастика е, че тя е 

ДОСТЪПНА ЗА ВСЕКИ 
Много подходяща е за хора, които

са в гипс, защото предотвратява ат-
рофията на мускулите. Полезна е и за
възрастни, за бременни жени, на ко-
ито по принцип са противопоказани
класическите коремни преси, както и
за тези, които са приковани към ин-
валидна количка. Упражненията могат
да се изпълняват почти навсякъде. 
Т.нар. пързаляне например е много

препоръчително при пътуване със са-
молет (особено по време на дълъг по-
лет). Целта му в случая е да подо-
бри циркулацията на кръвта в крака-
та и да предотврати риска от поява
на флебит. За съжаление тази гимнас-
тика не заменя упражненията за гъв-
кавост и издръжливост. 
За здраве и телесна хармония е до-

бре мисловните упражнения да се ком-
бинират с разтегателни, с асани от
йогата или с аеробни (танци, бягане,
каране на колело).

УПРАЖНЕНИЯ 
ЗА БЕДРА

ПЪРЗАЛЯНЕ Седнете на стол. Хо-
дилата са пода. Представяйте си как
премествате тежестта на тялото
ту върху единия, ту върху другия
крак. После прибавете към това въ-
ображаемо движение още едно – пред-
ставете си, че се пързаляте на ски.
Не отлепяйте крака от пода. Ако ус-
пеете да визуализирате цялото дви-
жение, ще усетите напрежение в мус-
кулите на бедрата, както и в напреч-
ните и надлъжни мускули на коремна-на-
та преса, върху които въздействатете

РЕЛЕФИ НА

мисълтамисълта
ПОМНИТЕ ЛИ КОЛКО ПЪТИ 
ПРЕЗ ЖИВОТА СИ СТЕ СЕ КАНИЛИ 
ДА СЕ СТЕГНЕТЕ И ДА СТЕГНЕТЕ 
НАЙ-НАКРАЯ ТЕЗИ ВАШИ МУСКУЛИ? 
ПРЕДЛАГАМЕ ВИ АЛТЕРНАТИВА 
НА ИЗТОЩИТЕЛНИТЕ ФИЗИЧЕСКИ 
ТРЕНИРОВКИ. НО НЯМА ДА СТАНЕ 
САМО С КАНЕНЕ – ПАК СЕ ИЗИСКВАТ 
УСИЛИЯ, САМО ЧЕ НА МИСЪЛТА.
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ту отляво, ту отдясно.ту
„НОЖИЦА“ И „ВЕЛОСИПЕД“ Лег-

нете по гръб със сгънати колене. Ди-
шайте дълбоко. Представете си, че
при издишване придърпвате колене
към гърдите. Ще почувствате рабо-
тата на бедрата, а също и на напреч-
ните и надлъжни мускули на коремна-
та преса. За по-голям ефект задай-
те въображаема работа на двата кра-
ка едновременно, сякаш карате вело-
сипед. Пробвайте да изпълните това
упражнение с един изпънат и един
свит крак. Накрая мислено изпънете и
кръстосвайте двата крака, както при
реалното упражнение „ножица“. 

ТРИ КЛЮЧА 
КЪМ УСПЕХА

1. БЪДЕТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ

Отделяйте за упражненията по 15
мин на ден и ще усетите първите ре-
зултати след три седмици. Тренирай-
те всеки ден на малки „порции“. На-
пример когато сутрин пристигнете в
офиса, отделете 5 мин, за да изпълни-
те упражнението „Пързаляне“. После
си осигурете 10 мин, за да направите

други въображаеми упражнения. 

2. ПОМНЕТЕ ЗА ДИШАНЕТО

Независимо дали стоите, лежите 
или седите, започнете със спокойно 
вдишване, като едновременно задър-
жате напрежението в коремните мус-
кули (дишайте коремно!), сякаш се 
стискате, когато ви се ходи по мал-
ка нужда. Вдишването и издишването 
трябва да са еднакви по времетрае-
не. Бройте например до 4 и на двете 
фази. Спазвайки този ритъм, можете 
да пристъпите към изпълнението на 
упражненията. 

3. НЕ СЕ ОТЧАЙВАЙТЕ

Не се притеснявайте, ако в начало-
то вашето тяло прави някакви невол-
ни движения. Постепенно то ще се 
научи да не ги прави. Онези, които са 
свикнали на особени (понякога болезне-
ни) усещания след интензивни трени-
ровки, ще бъдат малко объркани от 
липсата им. Но ако се концентрират, 
могат да почувстват нещо като слаб 
ток, който протича през мускула, ко-
ито напрягат мислено.
Ако сте упорити, ще овладеете уме-

нието да се концентрирате. А това
е полезен навик не само за работата
на мускулите.
Тренировките на мускулите с помо-

щта на мисълта са полезни при недос-
татъчна двигателна активност, но не
могат да я заместят напълно.

ВРЪЗКАТА МЕЖДУ 
МУСКУЛИТЕ И МОЗЪКА 

е очевидна. Достатъчно е да напрег-
нете ума, за да съкратите определен
мускул. Опитът на хора, които се за-
нимават активно с фитнес, показва,
че ако по време на реалната трени-
ровка концентрираме мисълта си вър-
ху групата мускули, която тренираме,
тренировката е много по-ефективна.
Може да се каже, че това е половина-
та от успеха на физическите усилия.
Концентрацията ни учи да усещаме
тялото си и да заздравяваме връзка-
та си с него. В този смисъл въобра-
жаемата гимнастика е много полезна,
но има и своите недостатъци. С ней-
на помощ можем да направим муску-
лите по-силни, но не е възможно ра-
дикално да променим и подобрим фи-
гурата си.
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А ко не спазвате желязна дис-        
циплина, значи и понятие нямате колко
калории приемате на ден. Често човек
яде само между другото – бисквитка
в офиса, шоколадово десертче на път
към вкъщи, пуканки пред телевизора...
Ядем постоянно, без да го забелязваме.
Или почти без да го забелязваме, до-
като един прекрасен ден не можем да
закопчаем любимите си дънки.
Спор няма, че е много трудно да се

контролираш, особено ако си от тези,
които обичат да си похапват (но кой
ли не обича?!). В московски инсти-
тут по хранене анкетирали работе-
щите там диетолози колко калории
приемат на ден. Оказало се, че дори
и професионалистите надхвърлят еже-
дневната норма, било то и само с
10%. Не е трудно тогава да се разбе-
ре защо на нас ни е толкова трудно
да отслабваме, даже и ако следим за
всяка троха, която слагаме в уста.
Но и този проблем, както всеки

друг, може да бъде решен.

ВОДЕТЕ СИ ДНЕВНИК!

С ХИМИКАЛКА СРЕЩУ ГЛАДА

Записвайте в него всичко, което яде-
те. Всичко! Диетолозите се кълнат,
че този метод не просто ще ви по-
могне да отслабнете, но и ще проме-
ни отношението ви към храната. С
група доброволци бил проведен следни-
ят експеримент: половината от тях
били накарани да си водят подроб-
ни записки за всяко блокче шоколад и
всяка ябълка, която консумират. На
останалите участници било предложе-
но просто да минат на диета без въ-
глехидрати, но без да си водят запис-
ки. Резултатите от експеримента по-
казали, че хората, които си били во-
дили дневник, отслабнали по-бързо от
тези, които спазвали диетата. Ако и
вие искате да пробвате, ще ви моти-
вираме с поне пет причини, за да си
купите един бележник или тетрадка
и да започнете... диетата. 

1.ЩЕ ЗНАЕТЕ ТОЧНО КОЛКО КАЛОРИИ

ПРИЕМАТЕ НА ДЕН

В представите си ние всички сме
склонни да намаляваме количеството
на погълнатите калории. Това се вло-
шава още повече, когато обядваме из-
вън вкъщи. Бил проведен експеримент
сред хора, които обядват само в рес-рес-
торанти за бързо хранене. Добровол-ол-

х р а н е н е
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ците били помолени да определят ко-ци
личеството калории в своите поръчки.лич
С точност те успели да уцелят само
калориите на напитките. При анали-
за на основните ястия само няколко
души от анкетираните успели да от-
говорят правилно. Това е особеност на
човешкото възприятие – колкото по-
вече блюда, толкова по-малък е шан-
сът да се отгатнат съдържащите се
в тях калории. Същото важи и за раз-
стоянията, и за височините.
Даже професионалистите понякога

не могат да се справят с тази зада-
ча. В хода на едно изследване били ан-
кетирани 200 дегустатори на храна.
Помолили ги да назоват количеството
калории, съдържащи се в основните
ястия на няколко ресторанта, които
те били посещавали преди. Но никой
не успял даже да се приближи до пра-
вилния отговор.
Така че и вие престанете да пред-

полагате, а започнете да броите. Има
много таблици, с чиято помощ може-
те да определяте калорийността на
различните продукти.

2.ЩЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗБИРАТЕ

ПО-ДИЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

Съставете подробен списък на всич-
ко, които сте изяли вчера. Убедете
се, че помните точно какво сте яли
на закуска, на обяд и на вечеря. И за-
дължително споменете за шоколада,
изяден по пътя към работа, и за па-
кетчето фъстъци... Ако сте готвили,
включете в списъка и колко пъти сте
опитали онова, което сте готвили.
Някои си водят дневник и уж всичко

си записват в него, но въпреки това не
могат да отслабнат. Сигурно защото
забравят дъвките, шоколадовия бонбон,
с който ги е почерпил колега за рожде-
ния ден, откраднатите две бисквитки
от пакетчето на приятелката... Така
че воденето на дневник има смисъл,
ако го водите перфектно и правилно
(вижте втората част на материала).
Ако записвате всичко, което ядете,

изборът на продукти, които купувате
или поръчвате, със сигурност ще ста-
не по-осмислен. Обичате всяка сутрин
да пиете капучино (в една чаша има
320 калории), но когато започнете да
си водите дневник, навярно ще минете
на обикновено кафе (съдържа само 23
калории). Истината се познава в срав-
нението, но как да сравнявате неща,

които даже не помните. Най-важно е 
да запомните, че малките излишества 
храна водят до шест излишни килогра-
ма на година! Сега отваряйте дневни-
ка и започвайте да пишете.

3.НАЙ-СЕТНЕ ЩЕ НАУЧИТЕ КАКВА

ДИЕТИЧНА ГРЕШКА ПРАВИТЕ

„Мислех, че ям много зеленчуци. По-
стоянно ми се струваше, че хрупам 
зеле – броколи, карфиол, брюкселско 
– разказва 32-годишната М. – След 
като започнах да си записвам всич-
ко, което съм изяла през деня, раз-
брах, че в действителност ям зелен-
чуци 1–2 пъти седмично.“ След това 
прозрение М. всеки ден започнала да 
яде зеленчукови салати и резултатът 
не закъснял: за половин година тя от-
слабнала с 12,5 кг.

4.ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ ОТ КАКВО 
ПЪЛНЕЕТЕ

Диетолозите съветват да записва-
те в този дневник не само храните, 
с които преяждате, но и обстоятел-
ствата, при които слагате в уста 
нещо излишно. Ей така, а не защо-
то сте гладни. Например ядете мно-
го шоколад, защото на работата ше-
фът ви образува много нерви и вие за 
всеки случай носите по едно успокои-
телно блокче в чантата си. Или пие-
те често млечни шейкове, защото по 
пътя за дома не пропускате да влезе-
те в едно любимо ваше кафене. Или 
пък ви се прияжда нещо хрупкаво, ко-
гато гледате телевизия. 
След като проследите връзките меж-

ду нещата, можете да се опитате да 
ги прекъснете. Когато гледате теле-
визия, сложете до вас купа с хрупкави 
плодове. Изберете да се връщате по 
друг път към вкъщи, а ако минавате 
покрай някой парк, разходете се поло-
вин час по алеите му. Ако стресът 
провокира у вас желание да хапнете 
нещо, по-добре вместо към кухнята 
се отправете към банята и вземете 
топла вана, за да се отпуснете.
Още един бонус: щом започнете да 

контролирате всяка изядена хапка, ще 
започнете и неволно да дъвчете по-
бавно. Тогава и чувството на ситост 
ще се появява по-бързо, отколкото в 
онези моменти, когато несъзнателно 
и механично сте поглъщали храната.

5.ЩЕ БЪДЕТЕ ДОВОЛНИ ОТ 
ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Дневникът ще ви помогне да попра-

вяте грешките си и да следите за ди-
намиката на този процес. Например да
сравнявате количеството стопени ки-
лограми през изминалия и през теку-
щия месец, да определяте продуктите,
които влияят по-ефективно на колеба-
нията в теглото ви и т.н.
Позволявайте си понякога и малки

изкушения. Ако цял месец дисциплини-
рано сте се удържали да не хапнете и
един шоколадов бонбон, можете да се
насладите на едно малко парче парфе.
Ще видите колко ще ви хареса.

КАК ДА ВОДИТЕ 
ДНЕВНИКА ПРАВИЛНО

Ще обобщим накратко първите
стъпки, които трябва да направите.

ЗЛАТНАТА СРЕДА 
Формата на дневника няма никакво

значение. Работа може да ви свърши
както някоя дебела тетрадка, така и
някой бележник. Ако предпочитате да
пишете на клавиатура, нека тогава
дневникът ви да е в електронен вари-
ант – на домашния компютър или на
лаптопа. Най-важното е да се отне-
сете към воденето на своите записки
като към любимо хоби. Защото всич-
ко, което човек прави с удоволствие,
е много по-ефективно.

НАЙ-НЕОБХОДИМАТА ЗА ЗАПИСВАНЕ 
ИНФОРМАЦИЯ Е: ВРЕМЕТО НА ХРАНЕНЕ, КАКВО 
ИМЕННО СТЕ ИЗЯЛИ И В КАКВО КОЛИЧЕСТВО.

Създайте си навик да вписвате ин-
формацията веднага след като изяде-
те нещо. Ако се опитате да направи-
те списъка в края на деня, ще ви бъде
трудно да си спомните всички подроб-об-
ности. Ако сте избрали компютърнияния

НАУЧНО Е ДОКАЗАНО, ЧЕ ПРОБЛЕМЪТ С ИЗЛИШНИТЕ КИЛОГРАМИ 
НЕ Е В ТОВА, КОЛКО ЯДЕТЕ, А В ТОВА, КАК БРОИТЕ.
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вариант за водене на дневник, не за-вар
бравяйте да носите със себе си блок-бра
нот, за да записвате в него веднага
какво сте изяли (след вечеря в ресто-
ранта например). 

НИЩО ИЗЛИШНО

Структурно организирайте записки-
те си в дневника така, че да пред-
лагат максимум полезна информация.
Например ако имате навик постоянно
да дъвчете нещо, тогава разграфете
страницата на две колони – в едната
записвайте колко силно ви се е иска-
ло да хапнете нещо, а в другата колко
бързо и много сте се заситили с него.
Ако обичате да „лекувате“ стреса със
сладоледи, торти и шоколад, описвай-
те в дневника си и емоциите, които
сте изпитали най-силно в момента на
поглъщането на „лекарството“.
Ако искате да определите моменти-

те, в които ръката ви машинално бър-
ка в пакета с чипс или с ядки, опис-
вайте в дневника и местата, на които
се намирате в този момент и колко
близо до вас е стояло това пакетче и
при какви обстоятелства желанието
ви да го отворите е било най-силно.
Освен това, ако вие се опитвате да

се избавите от вредния навик да изяж-
дате нещо вкусно точно преди сън (на-
пример сладолед, от който винаги има-
те запаси в хладилника), в отделна ко-
лона отмятайте със звездички момен-
тите, когато ви се е удало да устои-
те на това изкушение. В края на ме-
сеца се наградете за победите с нещо
любимо и сладко.

ЧЕСТНИ СЪС СЕБЕ СИ

Записвайте всяка малка хапка и вся-
ка лъжичка. Не забравяйте и за на-
питките. Някои от тях са калорийни
бомби. Някои хора не смятат за нуж-
но да включват в записките си ча-

шата бяло сухо вино (120 кал), мал-
кото плодово сокче в картонена ку-
тийка (280 кал) или малката бутилка 

газирана напитка (220 кал). Но я, съ-
берете сега всички посочени в скоби-
те калории...

СТАНДАРТИЗИРАНО МЕНЮ

Ще ви бъде много по-лесно да броите
калориите, ако 2–3 пъти през седми-
цата – на закуска и на обяд – ядете
едно и също. Например овесени ядки
с кисело мляко на закуска и салата с
пуешко филе на обяд. Но е важно все
пак да харесвате тези ястия.

ВИНАГИ ПОДРЪКА

Дръжте дневника винаги на една
ръка разстояние. Сключете сделка със
самите себе си – да не ядете нищо,
докато не запишете онова, което сте
изяли преди малко. Отначало ще ви е
много трудно, но с всичко се свиква.

АНАЛИЗ НА ФАКТИТЕ

Не е важно колко сте трудолюби-
ви и точни – сам по себе си дневни-
кът не може да промени характера
ви, нито навиците ви до момента, в
който вие не започнете да анализира-
те своите действия.
Отделяйте време вечер, за да брои-

те калориите, които сте приели през
деня. Полезно е да отбелязвате какви
групи продукти сте консумирали. При
необходимост коригирайте режима си
на хранене.
Ако имате възможност и средства,

направете консултация и с диетолог.
И най-важната позитивна мотива-

ция – награждавайте се за силния дух
и за волята, която сте проявили. На-
пример ако сте издържали цял ме-
сец, без да отстъпвате от набеляза-
ния план за хранене, си направете по-
дарък (нови обувки, рокля, парфюм).
Това са ефективни емоционални сти-
мули. Пробвайте и ще видите.

Ядете повече, отколко-
то ви се струва?
Диетолозите потвърждават, че повечето 

хора са склонни да намаляват количеството 

на калориите, които ежедневно консумират с 

около 25%. Неправилните „сметки“ се дължат 

на „дребните“ отклонения от курса, които 

провалят всяка диета.

Елена/намаление с 12%
НЕЙНАТА ВЕРСИЯ: 1500 кал/В ДЕЙСТВИТЕЛ-
НОСТ: 1700 кал
Нарушавала е диетата, „но само през уикенда!“.

През по-голямата част от времето Елена е кон-

сумирала полезни продукти (овесени ядки, риба, 

плодове и зеленчуци), но в събота и неделя си 

е позволявала да се отпусне. Нейната типична 

късна закуска включвала плодово подсладено ки-

село мляко, омлет със сирене, два тоста с шун-

ка и... шоколадов кейк към чая.

Вяра/намаление с 20%
НЕЙНАТА ВЕРСИЯ: 1500 кал/В ДЕЙСТВИТЕЛ-
НОСТ: 1875 кал
Нарушавала е диетата, въпреки че е била убе-

дена, че спазва принципа на здравословно хра-

нене (овесени ядки с обезмаслено мляко, салата 

с пилешко месо, малки сандвичи с нискомасле-

но сирене и домати). Но междинните закуски са 

я връщали назад – в средата на деня тя си поз-

волявала да изяде едно бяло хлебче, едно кексче 

или пакетче кашу.

Гергана/намаление с 41%
НЕЙНАТА ВЕРСИЯ: 1500 кал/В ДЕЙСТВИТЕЛ-
НОСТ: 2530 кал
Нарушавала е диетата – не е могла да устои 

пред сладките неща. За един ден Гери е способ-

на да изяде 2 големи доната и половин пакет 

бисквити. Резултатът – излишни 500 калории. 

На обяд Гергана твърди, че „ядяла съвсем мънич-

ко“ в една кръчма до офиса, което означавало:

парче свинско с фасул, супа и паста със сирена. 

Ирина/намаление с 23%
НЕЙНАТА ВЕРСИЯ: 1400 кал/В ДЕЙСТВИТЕЛ-
НОСТ:1815 кал
Нарушавала е диетата: изяждала е малки пор-

ции полезни нискокалорични блюда (пилешко 

филе, салати, плодове, зеленчуци, пълнозърнест 

хляб), но си е позволявала едновременно с това

чипс, шоколад с ядки и сладки газирани напит-

ки. Внимателно е изучавала етикетите, но не е 

взела предвид, че например в 200 г нискомаслено 

кисело мляко се съдържат 180 кал.

Структурите на „БЕЛЛА“ 
подпомагат изграждането на дет-
ски център
Подкрепата на „БЕЛЛА – Бълга-
рия“ за фондация „И АЗ МОГА“ 
продължава. След като помогна в
набирането на средства за Соци-
ално-педиатричен център за деца с
увреждания чрез закупуване на 250 
от брандираните тениски I CAN 

TOO, компанията вече популяризи-
ра идеята и чрез своите структу-
ри. Тя предостави закупените фла-

ки на служителите си от от-
дел „Продажби“, които се вклю-
чиха в инициативата. Търговските 
екипи на „БЕЛЛА“ във всички го-
леми градове на страната направи-
ха част от работното си облек-
ло тениските с лого I CAN TOO. С 
този акт те декларират подкре-
пата си за каузата на фондация 
„И АЗ МОГА“. Така отправеното
послание вече всекидневно достига 
до над 10 000 търговски точки в
цялата страна.

В рамките на кампанията профе-
сионалисти от различни браншове
също оказаха подкрепа. Красимир
Балъков, Руши Виденлиев, Магар-
дич Халваджиян, Белослава и гру-
пата Д2 участваха във фотосе-
сия, облечени в тениски с надпис I

CAN TOO.
Тениските могат да бъдат поръча-
ни от сайта на фондация „И АЗ
МОГА“ – www.icantoo.eu. Там мо-
гат да бъдат видени и други ин-
тересни брандирани предмети,

свързани в кампанията. Всички съ-
брани средства от продажби оти-
ват във фонда за доизграждането
на центъра.

р
Структурите на „БЕЛЛА“рукт нелк

Шарени новиниар н н нарарр

Част от включилите се благородната

инициатива служители

Бела, брой 9 (127), 200846



С
кромното при-
съствие на мента-
та ненатрапчиво 
регистрираме под 

най-различни форми – пас-
та за зъби, аромат в пар-
фюмерията, дъвки с менто-
ва есенция, бонбони за осве-
жаване на дъха.
Ментата има подчертано 

сладък и освежаващ аромат, 
който определя вкуса на ре-
дица тонизиращи напит-
ки, и участва в състава на 
различни екзотични коктей-
ли. Използва се в кулинари-
ята при производството на 
сладка, конфитюри, шоко-
лад. Като подправка в кух-
нята успешно се комбинира 
със задушени картофи, аг-
нешко печено, риба, морски 
деликатеси, пилешко, зелен 
боб, грах, бакла, пресни зе-
ленчуци, яйца, прясно овче 
сирене, кисело мляко... Въ-
обще на която и манджа да 
е мерудия, със своя зелен и 
силен аромат, с пикантния 
си свеж дъх, ментата при-
дава на всяко ястие непов-
торимия вкус на лято. 

Малко история
До XVII век ментата се 

е използвала като аромат и 
в ежедневните ястия на бе-
дните, и в изисканите блю-
да на богатите. По-късно, 
през XVIII век, е потънала 
в забвение, като дори не е 
фигурирала в списъка с най-
разпространените ароматни 
треви в кухнята. 
Хората, които обичат 

вкуса на ментата, могат 
да използват разновидно-
стите – прясна, изсушена 

или замразена. Тя се упо-
требява самостоятелно или
в съчетание с други аро-
матни треви.

Д-р Мента
Освен всички тези (не)

скромни превъплъщения мен-
тата си е извоювала важно
място в много лекарстве-
ни справочници. Медицин-
ската є употреба е свър-
зана главно със стомашни-
те разстройства. Предпис-
ва се при чревни проблеми
и при хроничен колит (от
него страда всеки трети
възрастен човек). Тя успо-
коява съпътстващите ко-
лита синдроми, които ва-
рират от запек до чрев-
но разстройство, често съ-
проводени с болезнени спа-
зми и неприятно подуване

на стомаха. За да се ту-
шира острият, горчив вкус
на ментата (който е въз-
можно да обостри колитни-
те болки при някои болни),
е препоръчително тя да се
пие на чай, смесен с равни
части лайка.
Същият този чай успеш-

но се справя с грипа, със
запушения нос и възпалено-
то гърло. Помага и при гла-
воболие, зъбобол и когато
ни мори безсъние. Чай от
мента се препоръчва и след

кулинарни вакханалии, защо-
то стимулира дейността
на жлъчката, която има ре-
шаваща функция за храно-
смилането.
Дори и миризмата на мен-

та е лечебна. Препоръчва
са при постоянни пристъ-
пи и гадене. Капка ментово
масло на възглавницата или
напоена с ментов аромат
носна кърпичка контролира
постоперативното повръ-
щане и потушава пристъ-
пите при болни след излиза-
не от анестезия. 

Други екстри 
Основната активна със-

тавка на ментовото мас-
ло е ментолът (около 60%),
който има загряващ и от-
пускащ ефект (релаксира
спазмите на червата и на
стомашната стена). Ете-
ричното масло от мен-
та има силни енергизиращи
свойства – облекчава умо-
рата и мускулните болки.
Затова се прибавя към ма-
сажните масла. Смята се,
че ароматът на ментата
активизира мозъчната дей-
ност. Смесва се с масла от
хвойна и розмарин за ут-
ринни вани и масажи.
Като съставка в душ-ге-

лове и шампоани ментата
събужда сетивата, освежа-
ва и тонизира благодарение
на охлаждащия ефект, кой-
то има върху кожата. За-
ради тези си качества бил-
ката се използва и за успо-
кояване на сърбежи и кож-
ни възпаления. Освен това
влияе благотворно на кръво-
носната система, като сви-
ва капилярите и стимуулира
кръвообращението.

На всяка манджа – мента
б е з  р е ц е п т а

Използваме я при готвене и усещаме аромата є, 
когато си мием зъбите. Ментата обаче е много повече от аромат.
Още за непознатите качества на тази билка.

Видове 
Има около 40 вида мента. В кулина-

рията се използват около 10. 

Mentha spicata (зелената или 

сладката мента) се използва най-

вече в сосове и салати с пресни

зеленчуци заради летния си аро-

мат. Mentha piperata (лютива-

та мента) разгръща своя аромат 

в алкохолни коктейли, сиропи, шоко-

ладови бонбони, както и в дъвките

и пастите за зъби. Mentha citrata

(разновидност на лютивата мен-

та) е по-рядко срещана и има по-

силно изразен плодов аромат, ккой-ой-ой-

то я прави подходяща за напит-

ки и маринати. Mentha pulegium

е използвана от билкарите за ле-

карство още от древността. 

ИИИИИмИмИмаИИмИмИмИмИИИмИм  много фин аромат. Mentha 

aquatica много се доближава по

вкувкукукуууууууукукукууууууууууус ис ис ис ис и мимим мими миммиммимимммимиммми   рисрисрисриририсририририр  до Mentha pulegium.
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С
воевременното и 
безболезнено ди-
агностициране е 
един от проблеми-

те на съвременната меди-
цина. За да открият при-
чината за страданията си, 
болните са готови да се 
подлагат на скъпоструващи 
и болезнени манипулации. А 
защо, след като е доста-
тъчно да се вгледат вни-
мателно в очите си, за да 
открият причината за бо-
лежките.

Най-древният 
метод 

Това е диагностика на забо-

ляванията по зоните на ириса 

в окото. Ирисодиагностици-

те са убедени, че ирисодиаг-

ностиката може да даде та-

кава информация за човешкия 

организъм, която не може да 

се получи от нито един друг 

метод на диагностика.

Ирисодиагностиката е 
била позната още преди 
3000 години в древен Еги-
пет. С помощта на специ-
ални плочи жреците полу-

чавали фотографско изобра-
жение на очите на болния,
което впоследствие анали-
зирали. В гробницата на фа-
раона Тутанкамон са откри-
ти именно такива отпеча-
тъци от ириса на фараона.
Те свидетелстват за крех-
кото здраве на египтянина,
умрял съвсем млад.
Древните изображения на

ириса отпреди 3000 годи-
ни са намерени и в пещери
в Малайзия. Каменни плочи
изобразяват ириса на окото
и връзката му с останали-
те части на тялото.
Лечители от Индия и Ки-

тай също са отреждали ва-
жно място на диагности-
цирането по изменение на
състоянието на очния ирис.
Известни са и описания на
очите, направени от знаме-
нитите Хипократ и Фи-
лострат. 

В окото 
на совата

За основоположник на съ-
временната ирисодиагности-
ка се счита унгарският ле-

кар Игнат Пекцели. Стран-
на случка от детството му
белязала научната му кари-
ера. Докато си играел, мал-
кият Игнат случайно счу-
пил крака на една сова и
забелязал, че веднага в ири-
са на окото є се появи-
ло тъмно петно. По-късно
целия си съзнателен живот
Пекцели посветил на изслед-
ване на това впечатляващо
явление. На учения му се е
удало да докаже, че всеки
вътрешен орган е свързан с

определен участък от ири-
са на окото, т. нар. проек-
ционна зона.

Когато човек е здрав, ири-
сът му е чист и прозрачен.
Петната по ириса сигна-
лизират за възможна опас-
ност и необходимост от
профилактика. Възникване-
то на пигментация на ири-
са се обяснява с възникване
на болка, която предизвиква
спазъм на малките съдове,
съчетан с недостиг на кис-
лород, което води до про-
мяна в тъканта на ириса.
Появяват се петната, ко-
ито играят роля на пла-
ки. Те спират светлината,
което се приема като за-
щитна реакция на органи-
зма. Така заболелият ор-
ган се предпазва от драз-
нещите светлинни импул-
си. Ирисът се явява нещо
като контролно-пропуска-
телен пункт към главния
мозък, който в случай на
нужда възпрепятства преда-
ването на светлинните им-
пулси към мозъка.

Какво разказва 
ирисът?

Ирисодиагностиците раз-

делят ириса на 96 проекци-

онни зони, като всеки орган

на тялото има своя опреде-

лена зона в ириса. Например
главата, лицето и главни-
ят мозък се проектират в
горната част на ириса. Бе-
лите дробове – в средна-
та, а пикочо-половата сис-
тема и краката – в долна-лна-
та част. Непосредственоено

Погледни ме

в очите

Те са огледала 
не само на душата, 
но и на състоянието 
на тялото

Диагноза 
или гадаене
Вавилонските халдеи, които изо-

бразявали ириса на окото върху ка-

менни плочи, били известни и като 

предсказатели.Ирисодиагности-

ката разделя ириса на 96 проек-

ционни зони. Третото око в хинду-

изма също има 96 венчелистчета.

Също както то (третото око) се

явява своеобразен отпечатък на

живота, така и ирисът на окото 

се явява „запис на всички жизнени 

събития“. Ирисодиагностиците не 

крият и връзката на ирисологията 

с астрологията. Зоните на ириса

съответстват също така на сек-

торите на зодиака.

ч и ч о  Д о к т о р
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около зеницата се разпола-ок
гат проекционните зони на гат
стомашно-чревния тракт.
Всяко око отразява съот-
ветстващата му полови-
на от тялото. Дясно сто-
ящите органи (десен бял 
дроб, десен бъбрек и т.н.) 
се „оглеждат“ в десния 
ирис, а ляво разположени-
те – в левия. С изключение 
на правото черво, което 
се отразява в левия ирис.
За удобство на диагности-
цирането са създадени спе-
циални схеми, съпоставящи 
органите и съответната 
проекционна зона на ириса.
За да установи местонахож-

дението на болестта в ор-
ганизма, ирисодиагностикът 
изследва внимателно ириса с 
помощта на лупа или фото-
графско оборудване. Този ме-
тод на диагностика може да 
донесе задоволителни резул-
тати, потвърдени от мно-
го пациенти. При ирисодиаг-
ностиката от значение са 
и цветът, както и плът-
ността на ириса. Например 
хора със светли очи (сини, 
сиви, зелени) често боледу-
ват от простудни заболява-
ния и ревматизъм. Тъмнооки-
те пациенти (кафяв, тъмно-
кафяв, черен ирис) би следва-
ло да се опасяват от ендо-
кринна патология, чернодроб-
ни заболявания, а също и от 
смущения в сърдечносъдова-
та и нервната система. По 
граничното ръбче на ириса 
може да се съди за състоя-
нието на имунната система. 
Колкото тази линия е по-
плътна и отчетлива, тол-
кова по силни са съпроти-
вителните сили на органи-
зма. По правило при младите 
хора тя е удебелена, а при 
по-възрастните и при болни-
те – тънка и със слабо из-
разен контур. При ирисоди-
агностиката специално вни-
мание се отделя и на спе-
цифичните удебелявания на 
ириса, наречени лакуни. 

Кръгчета 
и лакуни 

Лакуните (вдлъбнатините) 

издават лоша наследстве-
ност и генетична слабост
на тези органи, в чиято
ирисова зона са се появили.
Например лакуна в долната
част на ирисовото ръбче
говори за вече съществува-
що заболяване на пикочо-по-
ловата система или за пред-
разположение към такова. 
Светлите концентрични 

кръгове по периферията на
ириса издават възможност
за психоемоционални раз-
стройства. Ако кръгчетата
са разположени равномерно
по окръжността, това гово-
ри за интровертна, чувст-
вителна натура, страдаща
от пренебрежение и липса на
внимание. Непълните кръгче-
та говорят за предразполо-
жение към спазми и психо-
соматични разстройства на
тези органи, в чиято ирисо-
ва зона са разположени. 3–4
кръга са признак за емоцио-
нално претоварване и пред-
разположеност към неврози.
5–6 окръжности често се
наблюдават при хора с вече
изразени психосоматични и

нервни разстройства.
Мътността на ириса и

наличието на голямо количе-
ство разноцветни петна са
признаци за натрупани то-
ксини в организма. Тези зна-
ци по ириса чето се проя-
вяват при хора, които жи-
веят в екологично замърсен
район или водят нездраво-
словен начин на живот. 

Диагностика 
за предпочитане 
Медицината винаги е об-

ръщала внимание на състо-
янието на очите по вре-
ме на диагностициране. Из-
вестно е, че при хепатит
склерата жълтее. Хиперто-
нията и диабетът често се
диагностицират с помощта
на изследвания върху слож-
ните елементи на окото.
Вид херпес е свързан със се-

риозно заболяване на окото.
Доста заболявания като ту-
беркулоза, диабет, атерос-
клероза, ревматизъм, язва,
колит, ревматоиден артрит
и др. могат да дадат отра-
жения в ириса на окото и
да променят цвета му.
Ирисодиагностиката има

и своите противници, кои-
то непрекъснато я крити-
куват и развенчават идеята
за нейната научност. Като
цяло официалната медици-
на се отнася позитивно към
ирисодиагностиката. Много
практикуващи лекари и пси-
холози се обучават на специ-
ализирани курсове. Застъп-
ниците на метода са увере-
ни, че проект за прилагане
на снимка на очния ирис в
паспорта като идентифика-
ция на личността ще при-
влече още повече внимание-
то към тази наука.
Популярността на ирисо-

диагностиката се обуславя
и от нейните предимства:
пълнота на изследването

(наблюдават се всички орга-
ни и системи в организма)
бързина (не повече от 10–

20 мин) безболезнено ди-
агностициране (нещо, което
е особено важно при пре-
глед на малки деца) въз-
можност за диагностицира-
не на заболяването в ранен
стадий безопасност (орга-
низмът не се подлага на об-
лъчване или влияние на елек-
тромагнитно поле) прак-
тически отсъстват какви-
то и да било противопо-вопо-
казания.

Речник
ИриИриИриИриИриририиИриририририсътсътсътсътътсъс  (д (д (д (д ((ддъгоъгог вицвицвиц )))а) а)а) )) е не не не нне нн не не не не най-айай-ай-ай-ай--йайайаай-ай-ай-ай-ай-ай-препрепрепрепрпрепрепрепреппппрепрепрепрепрепреднодноднодноднодноднодноноднодноднодноднодноодноднодноднод од  

разра положеожеожежеожеожеожеожеожеожежжео натнатнатнатнатнатнатнатнататнататата а ча ча ча ча ча ча ча чча ча чаа астастастастастастастастстастт на на нанана нанана ув увув увув увууу еятеятея а иа ии

представлв явав  отвесвесв нананананаана нана меммеммеммеммемеммеммеммеммеееммемммбраббббрабрабрабрарабрабрабрабрбрабрарабра--

на с кръгъл отвор в средата, на-

речен зеница. Ирисът е изграден

от мускули, инервирани от авто-

номната (неволева) нервна сис-

тема. Тази структура на ириса 

обуславя и основната му функция 

– подобно на бленда на фотоапа-

рат зеницата се свива и разши-

рява от тези мускули и пропуска 

необходимото количество свет-

лина в окото, за да се осъщест-

ви зрителният акт.
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МЕДИТАЦИЯТА

„И
зобщо не съм 
длъжен/а да 
реагирам емо-
ционално.“ Ни-

как не е просто, но не е 
„„
невъзможно да си каже-
те това, преди да започ-
нете да нервничите – дори 
в най-стресовата ситуация. 
Главното е да се научите 
да се самонаблюдавате, да 
се опитате да „дресирате“ 
момента, когато информа-
цията за това, че всичко е 
пропаднало, вече е дошла до 

вашето съзнание, но още не
е предизвикала бурна реак-
ция. Тази пауза съществува
и вашата задача е да се на-
строите на

КОНСТРУКТИВЕН 
ХЛАД 

точно тогава и да не дава-
те възможност на надига-
щата се тревожност да за-
мае главата ви. За някои е
полезно също така да при-
емат факта, че не всич-
ко на този свят се подда-

ни фактори и външни об-
стоятелства, а от нашите
собствени действия. Това е
именно случаят, когато със
стреса не е нужно да се
борим, можем да го предо-
твратим в зародиш. Меди-
тацията е безценна за всич-
ки тези случаи. 
Лекарите също признават

ползите, които тя носи за
здравето и емоционалното
равновесие на човека. Пове-
чето хора обаче са убеде-
ни, че медитацията е неве-
роятно сложно нещо, което
изисква знание, специфична
подготовка, специално мяс-
то и време. Всъщност 

ТЯ НЕ Е ЗАНИМАНИЕ 
ЗА ИЗБРАНИ 

Достъпна е за всекиго.
Достатъчно е да си орга-
низирате ежедневна почивка
и да я използвате за меди-
тация, за да изгоните мус-
кулното и нервно напреже-
ние и да освободите мозъка
от всичко, което го обре-
менява. Същността на ме-
дитацията е във временно-
то преустановяване на ин-
телектуалната активност
и в концентрацията върху
възприятията на момента.
Зрението, слухът, осезание-
то, обонянието и вкусът са
ключови за медитативните

rwin

гата
„Малки упражнения в меди-
тацията“, твърди: „Меди-
тацията се изразява в из-
ползването на чувственото
наблюдение за пребиваване
„тук и сега“, в това да
позволиш на себе си да по-
седиш в тишина и да осъз-
наеш онова, което препреч-
ва пътя ти към свободата
и щастието.“
Избрахме да подкрепим на-

шата теза, че медитация-
та е „мисия възможна“ с

5 МЕДИТАТИВНИ 
УПРАЖНЕНИЯ 

които се изпълняват с помо-
щта на петте сетива. Цве-
те, музика, камъче, аромат-
на пръчица и шоколад ще са
отправните точки, от кои-
то ще тръгнем, за да разви-
ем чувствеността си. 
Опитайте да практику-

вате всяка от петте ме-
дитации в продължение на
една или две седмици. Тай-
ната на успеха е в систем-
ността. Не е важно дали
медитирате сутрин или ве-
чер, но е хубаво да го пра-
вите по едно и също вре-
ме. Намерете си „укритие“
– място, където никой и
нищо няма да ви безпокои.
Облечете широка и удобна
дреха и предупредете близ-лиз-
ките си, че ще се усамоти-ти-

д у ш а  и  т я л о

ва на контрол. Стресовите 
ситуации често биват про-
вокирани не от субектив-
ни фактори и външни об-

практики. 
Ървин Инголд (Er((

Ingold), автор на книгdd

Малки упражнения в м

възможнавъзможна
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те за половин час.те 

ЗРЕНИЕ

ОТПРАВНА ТОЧКА: ЦВЕТЕ

Нас непрекъснато ни бом-
бардират с визуална инфор-
мация – все по-ярка, по-впе-
чатляваща, по-шокираща. 
От което възприятията ни 
се притъпяват – ние гле-
даме, но все по-рядко виж-
даме.

УПРАЖНЕНИЕ Седнете с Е
изправен гръб и отпуснати 
рамене. Дишайте равномерно 
и спокойно. Цветето, което 
ще гледате, трябва да е на 
нивото на очите, на разсто-
яние 60 см от вас. Първо го 
погледнете цялостно – как-
ва е формата му, цветът 
му, обемът му. После затво-
рете очи и мислено пресъз-
дайте образа, който сте ви-
дели току-що. Изпълнявайте 
упражнението отново и от-
ново, докато възпроизвежда-
нето на образа на цветето 
стане възможно най-точно. 
След това преминете към 
по-детайлно наблюдение. За-
дръжте вниманието си вър-
ху цветчето, стъблото и 
листата на цветето. Ми-
слено отбележете различ-
ните нюанси в цветовете, 
формата и наситеността 
им. Представете си, че из-
следвате цветето отвътре 
и се разхождате из венче-
листчетата му.

СЛУХ

ОТПРАВНА ТОЧКА: МУЗИКА

Наситената с шумове 
околна среда ни прави не-
чувствителни към звуците 
– пречи ни да се вслушваме 
в тях, да ги отделяме един 
от друг, да ги разпознаваме, 
както и да осъзнаваме по-
зитивните или негативните 
емоции, които те провоки-
рат у нас. 

УПРАЖНЕНИЕ Избере-Е
те CD, което ви харесва – 
природни звуци, птичи пес-
ни, шум на морски вълни, 
удари на барабани или ме-

лодии, изсвирени на флейта.
Седнете или легнете. Очи-
те ви могат да бъдат от-
ворени или затворени. Ди-
шайте свободно и дълбоко,
отпуснете мускулите си. За
начало позволете на звуци-
те да ви омагьосат, така
че да изпаднете в състо-
яние на полудрямка. Музи-
ката притежава способнос-
тта да се свързва пряко
с нашето подсъзнание и с
нашето въображение. Дай-
те възможност на смът-
ните спомени или асоциа-
ции, които тя пробужда, да
се проявят свободно. Пусне-
те ги да пропълзяват бавно,
както облаците по небето.
„Влезте“ в музиката, кон-
центрирайте се върху ней-
ния ритъм и мелодия и вър-
ху инструментите, с които
тя се изпълнява. Окъпете
се в нея, сякаш се къпете
в открито море. Освен зву-
ците, в които сте потъна-
ли и които сякаш усещате
с кожата си, нищо друго не
трябва да съществува. 

ОСЕЗАНИЕ

ОТПРАВНА ТОЧКА: КАМЪЧЕ 

Визуалната интелектуална 
култура барикадира пътя
към физическия контакт.
А факт е, че осезанието
е фундаментално сетиво, а
докосването – наша основна
емоционална потребност.

УПРАЖНЕНИЕ Седнете Е
с изправен гръб и вземете
в ръка едно гладко камъче.
Дишайте спокойно и равно-
мерно. Погледът ви да се
простира на половин метър
пред вас. Не е задължител-
но да гледате камъчето.
Започнете да изучавате с
ръце неговата форма, обем,
тегло и плътност. Погале-
те с него горната част на
дланта. Потъркаляйте го
между дланите, повърте-
те го между пръстите си.
Сменяйте ритъма на тази
игра. От много бавното ме-
стене и изследване на камъ-

ка – милиметър по мили-
метър, преминете към бър-
зото му премятане между
дланите и пръстите. По-
чувствайте как камъкът се
нагрява и се овлажнява в за-
висимост от това как го
движите между ръцете си.
Продължавайте да го прави-
те, докато у вас не се по-
яви съвсем отчетлива въ-
трешна визуална предста-
ва за този камък. Не спи-
райте тази игра дотогава,
докато не почувствате, че
камъкът е станал част от
вас и че вашето съзнание
изцяло се намира в длани-
те ви.

ОБОНЯНИЕ

ОТПРАВНА ТОЧКА: АРОМАТНА 

ПРЪЧИЦА

Обонянието е непосред-
ствено свързано с лимбич-
ната нервна система – цен-
търа на нашите емоции.
Това обяснява невероятна-
та власт, която имат над
нас ароматите.

УПРАЖНЕНИЕ ИзберетеЕ
благовонна пръчица с прия-
тен за вас аромат –– ло-
тос, лавандула, лилия или
роза. Сложете я близо до
себе си и седнете удобно
със затворени или притво-
рени очи. Отпуснете мус-
кулите и дишайте равно-
мерно. Най-вероятно ще ви
атакуват образи, мисли и
спомени. Позволете на тези
видения да се сменят бър-
зо – както се сменят пей-
зажите, които наблюдава-
те през прозореца на бърз
влак. Възприемайте ги и ги
пускайте веднага. Когато
вдишвате аромата, се опи-
тайте да визуализирате не-
говото проникване през носа
и гърлото, а при издишване-
то се опитайте да си пред-
ставите обратния му път,
като си внушите, че заед-
но с него си отива и ваше-
то напрежение. Представе-
те си как кожата ви попи-
ва тънкия аромат с всяка

своя пора. „Завийте“ се с
аромата и ще усетите как
цялото ви тяло се отпус-
ка – става меко, прозрач-
но, аморфно и се разтваря
в благовонието. 

ВКУС 

ОТПРАВНА ТОЧКА: ШОКОЛАД 

Медитация и шоколад! Хо-
рата, които свързват меди-
тацията с представата за
духовен живот и суров ас-
кетизъм, биха се изсмели на
това съчетание. Но човек,
който отделя време, за да
се наслаждава на храната,
проявява благодарност към
живота. Ние приемаме хра-
на по няколко пъти на ден,
но не я преглъщаме бавно.
Ядем я, без да усещаме вку-
са є.

УПРАЖНЕНИЕ Отхап-Е
вайки малко парче шоко-
лад, обърнете внимание на
неговата форма, която по-
степенно се променя вър-
ху езика ви. Запомнете зву-
ка, който чуете при от-
хапването на парчето. Или
на този, когато го смуче-
те в устата си. Концен-
трирайте се върху аромата
на шоколада и накрая – вър-
ху остатъчния му вкус – 
сладък, горчив... Медитаци-
ята с помощта на вкусови-
те рецептори ни дава въз-
можност да осъзнаем връз-
ката между нашите емо-
ции и храната. Важно е да
разберем какви емоции из-
виква у нас храната, коя-
то консумираме – нетърпе-
ние, чувство на вина, чув-
ства на удовлетворение и
т.н. Подобна медитация ще
ни помогне да разберем, че
ние сме живи същества от
плът и кръв, с емоции и ин-
телект. И че доброто са-
мочувствие (душевно и те-
лесно) не зависи нито от
лакомията ни, нито от ди-
етите, които спазваме, а е
неразривно свързано с чув-
ството за мяра. 
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Н
е се притеснявай-
те, няма да ви се 
наложи да проме-
няте кулинарни-

те си пристрастия. Прос-
то в тайм мениджмънта 
(изкуството за планира-
не на времето) под думите 
„слон“ и „жаба“ се подраз-
бират трудно изпълнимите 
задачи и дребните неприят-
ни задължения. Но ако не 
ви харесват тези названия, 
спокойно можете да си из-
мислите свои метафори. А 
за това как да ги „ядете“, 

ще ви обясним достъпно и
накратко.

НЕВЪЗМОЖНОТО – 
ВЪЗМОЖНО

Много често важните, ма-
щабни планове, проекти и
задачи изискват срочно из-
пълнение. Но вие не може-
те да им посветите цяло-
то свое време, защото, ос-
вен че ходите на работа, на
главата ви лежат още куп
домакински ангажименти и
други работи. Затова зада-
чата, която ви предстои да

отметнете за свършена, по-
степенно прераства в огро-
мен проблем („слон“), който
вие не сте в състояние да
победите („изядете“). Какво
да направите? Много просто
– нарежете слона на „пър-
жоли“, което означава вся-
ка седмица да си определите

за „изяждане“ едно не много
голямо парче от огромното
животно.
Да предположим, че ви се

е наложило за три месеца
да научите китайски език.
Какво, няма нищо невъзмож-
но?! Планът ви за дейст-
вие може да бъде следният:
за една седмица си поста-
вете за задача да научите
пет чужди думи, да изгледа-
те филм на този език и да
прочетете вестник. Не от-
стъпвайте от плана си, за
да стигнете до целта.

НЕ ИСКАТЕ, 
НО ТРЯБВА

Малките задачи имат
свойството да се натруп-
ват само защото не иска-
те да ги изпълнявате (имен-
но тях специалистите нари-
чат „жаби“). „Изяждането“
на тези „жаби“ също е лес-
на работа – всеки ден „хап-
вайте“ само по една. Кое-
то означава да отмятате
поне едно малко неприятно,
но неизбежно задължение за
свършено. И така ден след
ден... Изведнъж ще се окаже,
че всички досадни дреболии
са  изпълнени. За да напра-
вят място на следващите. 
Например днес вечерта

след работа идете на зъбо-
лекар. Утре вечерта изгла-
дете дрехите, с които ще
ходите на работа до края
на седмицата, а за вдругиден
си оставете да свършите
нещо още по-лесно. Но то
вече няма да е жаба, а на-
право попова лъжичка, нали?

ВСЕКИМУ СВОЕТО ВРЕМЕВСЕКИМУ СВОЕТО ВРЕМЕ

ЧЕСТО ЛИ ВИ СЕ ИСКА ДЕНОНОЩИЕТО 
ДА НЕ Е 24, А 48 ЧАСА? ТОГАВА СЕ НАУЧЕТЕ 
ДА ЯДЕТЕ „СЛОНОВЕ“ И ДА ПОХАПВАТЕ „ЖАБИ“ 
С УДОВОЛСТВИЕ.

Къде се губи времето
За да разберете къде си губите времето, воде-

те си дневник. В продължение на месец си за-

писвайте подробно всичко, което сте направили 

през деня. След това анализирайте записките

си и си направете съответните изводи.
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СЪВМЕСТЯВАЙ 
И ВЛАСТВАЙ!

Научете се да изпълнявате 
по няколко задачи (от оне-
зи, които трябва да свър-
шите, но не ви се иска) на-
веднъж. Например обещали 
сте да позвъните на баба 
си, но отлагате този разго-
вор, защото обикновено тя 
се опитва да ви учи как да 
живеете по телефона. Тога-
ва є позвънете, докато... миете чиниите.
Под съпровода на шуртенето на водата едва ли ще чуе-

те (а още по-малко ще се ядосате) на назиданията є, но 
пък посудата ви ще блесне от чистота. В крайна сметка 
чиниите ще са измити, баба ви ще е доволна, че сте се 
поинтересували как преживява, а вие ще имате повод да 
се гордеете със себе си.

График на приоритетите
Разделете един лист на четири колони. В първата 

впишете важните и срочни задачи, във втората –

важните, но не чак толкова срочните, в третата – 

срочните, но не чак толкова важните, в четвърта-

та – онези, които не са нито срочни, нито важни. 

Ето на това му казват подредба на приоритетите.

Този график гарантирано ще облекчи работата ви.

Някои задачи са като ви-
руси – ползата от тях е
никаква, удоволствието е
нулево, но навикът да ги
правим вече се е вкоренил 
в живота ни.
Например когато тряб-

ва да „убиете“ време, вие
в на-добрия случай звъни-
те на приятелката си и си
бъбрите с нея за глупости,
а в по-лошия – безцелно се
ровите в Интернет,
преглеждайки ста-
ри женски онлайн 
списания или под 
предлог че ще 
„пиете кафе“, 
се събирате с
колежка, за

да сплетничите. Но фина-
лът на такова прекарване
на времето е винаги един
и същ – вие се обвиня-
вате за безцелно разпиле-
ните безценни минути. За-
това изтребете вирусите
до крак! Опитвайте се да
придавате на всяка минута
значение и да я запълвате с
нещо смислено. А защо не
и с нещо релаксиращо.

ВСЯКА МИНУТА Е ЦЕННА

0530530530505330



„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

–О
т няколко го-
дини насам 
си мисля, че 
съм болна от 

нещо! Но лекарите не могат 
да разберат от какво. Щом 
усетя неразположение, пред-
полагам най-страшното и до-
като не направя сто изслед-
вания, не мога да се успокоя. 
Обзема ме сковаващ страх. 
Преди време положението 
бе непоносимо – постоянна 
температура и отпадналост, 
неопределени болки... Никой 
не успя да установи от как-
во са. Предписаха ми какво 
ли не – не помогна. Имах 
чувството, че умирам. Сега 
съм по-добре, но пак не съв-
сем. Непрекъснато се оглеж-
дам под лупа – лимфни въ-
зли, гърди, килограми, меря 
си температурата... А, бога 
ми, нямам навършени и 30 
години. Вместо да мисля за 
бъдещето си – деца, семей-
ство и прочие – 

АЗ СЕ ФИКСИРАМ 
ВЪРХУ СЕБЕ СИ 

и си намирам всякакви бо-
лести – рак на стомаха, 
на черния дроб, на мозъка. 
Само като мисля за това, 
получавам сърцебиене и из-
падам в паника. Тези мисли 
са като пирони в главата 
ми. Нищо не ме радва. Чо-

век няма ли здраве, за как-
во му е всичко друго? Пък
и нямам енергия като пре-
ди. Не мога да си върша ра-
ботата като преди.
Не стига това, но и с

приятеля ми не сме в най-
добрия си период...
– А какъв е периодът с

приятеля ви? Какво се случ-
ва помежду ви? 
– Нищо особено. Сякаш

сме в застой. Може би сме
се изчерпали или сме си ом-
ръзнали? Не знам. 
– От колко време сте за-

едно?
– От десет години, но

живеем заедно от осем. Е,
то във всички дълги връзки
има такива периоди, но аз
се чувствам огорчена. Сама
съм в страховете си. Той
иначе е отзивчив. Когато
не ми е добре, ме кара с
колата до работа и ме при-
бира. Фикс идея му е вкъ-
щи винаги да има плодове,
за да приемам витамини за
имунната система. Но ня-
как грижите му са без емо-
ция, като по задължение.
Сякаш това, че съм болна,
е нещо обикновено.

БИХ ИСКАЛА ПОВЕЧЕ 
СЪПРИЧАСТНОСТ 

повече разбиране от негова
страна. Вече дори не споде-

лям с него, защото мисля, че
му е досадно. Неудобно ми е
да ходя и по лекари, защото
мисля, че се излагам. Сега
съм сама със страховете си.
Не можете да си предста-
вите какво е „да умираш“
всеки ден. Да се събуждаш

с мисълта, че си неизлечимо
болен, да хвърляш парите си
вместо за дрехи, козметика
и забавления за лекари. Ис-
каш най-после да знаеш как-
во ти е, пък ако ще и най-
лошото да е... – изля болка-лка-
та си Елица.

МНИМИЯТ
БОЛЕН

МНИМИЯТ 
БОЛЕН

„ЗАЩО ЛЕКАРИТЕ 
НЕ МОГАТ ДА ОТКРИЯТ 
ОТ КАКВО БОЛЕДУВАМ?“
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Имах чувството, че тази 
жена стои безпомощно като жен
пред някакъв страшен съд и 
чака решението му. И че 
надеждата да бъде оправда-
на бавно и сигурно е измес-
тена от смирението. Не, 
не от смирението, а от 

ЖЕЛАНИЕТО 
ЗА СМЪРТ 

като алтернатива на мъчи-
телното очакване. Това на-
истина е кошмарно прежи-
вяване.
– Но досега изследвания-

та не показват нищо лошо, 
нали? – попитах я.
– Не, слава богу. Но знам, 

че ако не ги направя, ще 
се побъркам. Днес например 
ще ходя на скенер. Записа-
на съм отдавна. Все си ми-
сля, че имам тумор в гла-
вата… От една страна, си 
казвам, че може наистина 
всичко да идва от изкри-
вената ми психика. Но, от 
друга, ако това е истина, 
какво ще стане с мен и с 
Жоро, с нашите мечти, ще 
има ли „нас“ въобще то-
гава? Не би трябвало той 
да е така дистанциран от 
тези мои преживявания. Но 
това е друга тема...
– И да, и не. Тя може да 

се окаже много свързана с 
вашия проблем. А по въпро-
са за изкривената ви психи-
ка, мисля, че не може да се 
разчита, че всяка болка е 
плод на изкривена психика. 
Това би било опасна край-
ност. Не по малко изкриве-
на – обясних аз.
Елица продължи да разказва 

за себе си – как се е почув-
ствала, когато след едно от 
поредните ходения по док-
тори се сдобила с диагноза 
вегетативна дистония. Из-
плашила се и вечерта звън-
нала на своя колежка, чийто 
приятел бил лекар, с молба 
да го попита какво означава 

това. Отговорът бил:

„ТОВА СИ Е ЧИСТА 
ХИПОХОНДРИЯ“ 

Поговорихме и за това. На 
тръгване не ми се видя ус-
покоена, но видимо се беше
сдобила с решителност да се
пребори с проблема си. На
няколко пъти след това се
сещах за нея. Да, лекарите
често се срещат с този про-
блем – има оплакване, а няма
заболяване. Всевъзможните
изследвания не водят до от-
криването му и все пак па-
циентът не се чувства до-
бре. В „най-добрия“ случай се
откриват дребни „дефекти“
или „дисфункции“, но те не
обясняват изцяло оплаквания-
та. Тогава пациентът чука
от кабинет на кабинет с на-
деждата да намери

„ПО-СПОСОБЕН“ 
ДОКТОР 

който най-сетне да реши
проблема му. В желанието
си да бъде добросъвестен и
застрахован от грешки, ле-
карят поема свръхотговор-
ност и назначава изследвания
и манипулации, които допъл-
нително изтощават пациен-
та – отново безрезултатни,
а понякога и напълно ненуж-
ни. Накрая се намира някой
доктор, който поставя ди-
агноза вегетативна дисто-
ния, изписва хапчета и про-
блемът е решен за известно
време. Пациентът има диа-
гноза, официално влиза в ро-
лята на болен и временно се
успокоява. Но не след дълго
спокойствието му отново е
нарушено. Той отново започ-
ва да следи пулс, изпотява-
не, функциониране на черва-
та и пикочния мехур, кожни
проблеми и какви ли не дру-
ги. Случайни неразположения,
главоболие, кашлица, подува-
не на стомаха или нещо дру-
го наново подклаждат съм-

ненията и страховете му.
Тълкува ги като сериозно
заболяване и пак тръгва по
мъките. По-мъчителното е,
че гледат на него с досада
и отегчение. 

„ПАК ЛИ ТИ?“ – СИ 
МИСЛИ ДОКТОРЪТ 

„Аман от твоите боле-
сти и хленч“, си мислят
близките. Рядко го казват
на глас, но се усеща като
отношение. Несправедли-
во, защото страданието на
този човек е истинско. За-
това този пациент е в по-
стоянен дистрес. Той става
затворен, загрижен за себе
си, тревожен и даже агре-
сивен (според характера).
А вегетативна дистония

дори не е диагноза, а ком-
плекс от симптоми. То е
„биологичното“ наименование
на тревожността, на базис-
ните човешки страхове. 
Това, което реално се случ-

ва с човека, е преобразува-
не на психични съдържания в
телесни симптоми. Поняко-
га възниква конфликт меж-
ду нуждите на личността и
нормите или изискванията
на обстоятелствата около
човека. Тогава той е прину-
ден да потисне порива отвъ-
тре. Но къде отива енергия-
та, която съдържа поривът?
Както вече знаем, психоген-
ните състояния не са от-
къснати от биохимичните
и неврофизиологични проце-
си в организма. В такъв слу-
чай невротичните симптоми
стават тяхната телесна из-
ява. Какво се случва при

СДЪРЖАНЕТО 
НА СЪЛЗИ 

например? Напрежение в мус-
кулите, а оттам и поражда-
не на класически невротичен
симптом – главоболие. Паци-
ентът трансформира емоци-
оналните си преживявания в

телесни на несъзнавано ниво.
Той самият не си дава смет-
ка за това. Със своето стра-
дание по косвен начин той
се опитва да „каже“ нещо
на околните – че се чувства
безпомощен или самотен, че
страда от неразбиране или
че се намира в тежък жи-
тейски момент, че се стра-
хува да предприеме действия
или пък от твърде голямата
отговорност, с която очак-
ва да бъде натоварен... Въз-
можни са цяла редица скри-
ти мотивации, несъзнавани и
за самия пациент. Подчерта-
вам „скрити“ и несъзнавани
за него, защото иначе бихме
говорили за съзнателна симу-
лация. В случаите, подобни
на описания по-горе

СЪВСЕМ НЕ СТАВА 
ВЪПРОС 

ЗА СИМУЛАЦИЯ

Привечер вече пътувах
към вкъщи, когато телефо-
нът ми звънна. Непознат
номер. Най-вероятно паци-
ент. Не можех да отговоря
веднага, защото шофирах,
и телефонът продължи да
звъни. Любопитството ми
се изостри. Паркирах и на-
тиснах бутона. „Да се пох-
валя – каза Елица, – скене-
рът не показа никакви ту-
мори, подути лимфни възли,
течности и други нередно-
сти. Е, ще трябват още
изследвания, защото все пак
кръвната ми картина не е
съвсем в норма, но болшин-
ството лоши диагнози се
отхвърлят.“
Колко странно, макар че

почти бях убедена, че ске-
нерът няма да покаже нещо
лошо, изведнъж изпитах го-
лямо облекчение. Възкли-
кнах спонтанно от радост
и благодарих, че ми го каза.
А какво ли изпитва ввсеки
път тя?

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

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

дите 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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Л
ошите момчета са вече
пенсионирани старче-
та, на мода са добри-
те. Има ги, търсете

ги във въздуха. Обаче ви пре-
дупреждавам, че само като
ги гледате как слизат по
стълби със салто и се пре-
мятат през огради и парапе-
ти, е възможно да загреете
или да ви се завие свят. Те
се движат въздушно, по ня-
каква невидима за нас марки-
ровка. Владеят изкусно най-
сигурния начин да хванеш ав-
тобуса или да избягаш на ня-
кое улично куче. Много бързо
ще се приобщите към тях,
ако гледате филма на Люк
Бесон „Ямакаши“ и клипа на
Мадона Hung up. Или пък ако
прочетете това интервю с
един от тях. Когато се за-
познах с него, чух две не-
познати думички: „фрийрън“
и „паркур“. Тези две спорт-
ни изкуства, както ги нари-
ча моят събеседник, стават
все по-популярни.
Евгени Генчев е на 19 годи-

ни и се възхищава на Чейс
Армитаж, бивш гимнастик,
който се занимава с фрий-
рън от дълго време. Много
е добър и е на 23 години.
Евгени ми обясни, че съот-
несено към скалата на не-
колкогодишната история на
фрийръна, този пич Арми-
таж е направо ветеран.
Евгени е в Sofia Street 

Squad

ЕДНО ОТ ПЪРВИТЕ КРЮТА 
В БЪЛГАРИЯ 

„Крю“ на техния жаргон
означава отбор. Заедно със
съотборниците си е вдъхно-
вен от възможностите на

човешкото тяло и е убеден,
че практикуването на акро-
батични елементи повишава-
ло координацията на индиви-
да. Лудаци са, както самите
те се определят, и не заме-
нят пейка парти в парка за
чалготека. 
Запознах се и с приятелка-

та му, изключително симпа-
тично момиче, което споде-
ли, че Евгени є станал мно-
го атрактивен именно зара-
ди фрийръна и заради музи-
ката, която слуша („Дръм
енд Бейс“). „Хората, които
се занимават с екстремни
спортове, са много различни
от тези, които се занима-
ват с класически спортове,
ако може така да ги наре-
чем – продължи тя. – Екс-
тремните спортове са обе-
динени в един тип култура,
начин на поведение, на ми-
слене, на цели, на мотива-
ция, на общуване. Към тях
могат да се причислят и
тези, които харесват тези
спортове, но физически не
са способни да се занима-
ват с тях.“ 
Приятелката му учи поли-

тически мениджмънт в Со-
фийския университет, Ев-
гени ще учи просто ме-
ниджмънт в Сити юнивър-
сити в Правец. След кан-
дидатстудентските изпити
веднага започва да работи
като монтажник в компа-
нията на баща си („Мебели
Арон“). Когато му се оба-
дих за това интервю, ми
обясни, че

Е ЗАЕТ ДО ОСЕМ ВЕЧЕРТА 
За пръв път чувам някойкой

на ч и н  н а  ж и в о т

ВЪЗДУШНО 
ПАРТИ
ВЪЗДУШНО 
ПАРТИ
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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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на 19 години да спазва ра-на
ботното си време, и то бот
във фирмата на баща си.  
Добро момче, ви казвам.

– Евгени, какво означава 
паркур?
– Паркур е физическа дис-

циплина, разработена за 
френската армия през 60-
те години. Идеята на т. 
нар. Metod Naturele (естест-
вен метод) е била войници-
те да се обучат да се прид-
вижват по-бързо в условия-
та на джунглата. В градски 
условия паркурът е най-бър-
зият и ефективен начин за 
придвижване от една точка 
до друга. Всъщност паркур 
винаги е съпътствал хора-
та. Те винаги са се прид-
вижвали, скачали, катери-
ли... Просто не са нарича-
ли движението си по този 
начин. Какво правиш напри-
мер, ако идва трамваят и 
има ограда? Заобикаляш или 
прескачаш оградата? 

– Е, ти ще прескочиш огра-
дата, аз ще заобиколя, а и 
не ми се е случвало да ча-
кам трамвая с такъв чо-
век. Как ви възприемат 
другите хора? 
– Ако отидеш около НДК, 

ще се срещнеш с такива 
индивиди. Това е мястото 
на всички ърбън спортове. 
А иначе коментари посто-
янно се чуват. Особено в 
началото никой не ни под-

крепяше. Нашите занимания
обаче вече са по-популярни,
особено след като започнаха
да ни използват в реклами,
клипове и т.н. 

– Каква е разликата между 
паркур и фрийрън?
– Във фрийръна можеш да

използваш акробатични еле-
менти за естетика, за кра-
сота. В паркур се считат
за излишни разни премята-
ния и салта. Паркурът е
катерене, прескачане, пре-
минаване. За нетренираното
око паркурът не е толко-
ва атрактивен, макар че е
доста по-опасен спорт от
фрийръна, който включва
акробатичните елементи,
които на пръв поглед могат
да се сторят доста труд-
ни и опасни. Елементите се
тренират в добри условия и
когато движението е зауче-
но, не е толкова опасно за
изпълнение. Фрийрън елемен-
тите не са толкова опасни,
колкото това да скачаш от
покрив на друг или да се ка-
териш по стени, които са
неукрепени – неща, които
паркур включва. Паркурът
е ефективно придвижване,
фрийрънът е придвижване с
естетически елементи.

– Какви са типичните дви-

жения?
– КЕТ ЛИЙП – когатоП

скачаш от по-ниско на по-
високо ниво. При скока се

хващаш с ръце за ръба на
второто ниво и се изтег-
ляш нагоре. КОНГ – прес-Г
качане на по-малки препят-
ствия, като само се опираш
с ръце на тях. ПРЕСИЖЪН 
ДЖЪМП – скок от един ръб
на друг. РОЛ – кълбо, ко-
ето се прави настрани. С
усвояване на това движение
трябва да започнат всички,
които са решили да стават
фрийръни. Това е начин да
се предпазиш от травми.
Когато скачаш от по-го-
леми височини, при самото
падане се сгъваш и правиш
това кълбо настрани, кое-
то „попива“ част от енер-
гията. Защото, ако скочиш
от три метра и не напра-
виш рол, не се претърко-
лиш, а само скочиш на кра-
ка, не можеш да „попиеш“
толкова добре енергията и
можеш да скъсаш връзки, да
се натъртиш и т.н. Ако
усвоиш рола, ще можеш да
правиш по-безопасни скокове
от по-голяма височина. 

– При старите класически 
спортове, да ги наречем 
така, нещата са регламен-
тирани. Има треньори, от 
които да се учиш. Как се 
случва това при паркур и 
фрийрън?
– Това са нови спорто-

ве. По-скоро бих ги нарекъл 
спортни изкуства. Когато
започнахме, нямаше кой да

ни учи, защото малцина бяха
чували за това. Единствени-
те ни „учители“ бяха клипо-
ве и статии в интернет.

– Имат ли паркур и фрий-
рън организация, подобна 
на федерациите при други-
те спортове?
– Не. Само се опита-

хме да патентоваме думи-
те „паркур“ и „фрийрън“ в
България. Това беше по вре-
ме на едно рекламно турне,
с което обиколихме 14 гра-
да у нас. Правихме демон-
страции, които целяха да
запознаят хората с нашия
спорт и евентуално да по-
могнем на начинаещите при
техните първи стъпки. Да
им покажем как се тренира
по-безопасно, да им покажем
някои основни движения. 

– Популярни ли са паркур и 
фрийрън извън София?
– Има около 200 отбора в

цялата страна. По време на
турнето завързахме доста
приятелства с момчета от
други градове и тренираме
заедно, когато се случи да
сме в един и същ град.

– Значи често пътуваш за-
ради фрийръна?
– Да, по турнета, демон-

страции. Бях и на първото
световно първенство във
Виена през септември ми-
налата година, което беше
с рекламна цел, но на дос-ос-
та добро ниво. Жури оценя-ня-
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ваше естетическата стой-в
ност на елементите, като нос
не беше само фрийрън, има-
ше елементи от брейк денс, 
акробатика. Аз участвах с 
Цветан Христов. Не граб-
нахме награда, но там бяха 
най-добрите в света, които 
преди това са се занимавали 
с акробатика, гимнастика и 
са много тренирани. Мисля, 
че от всичките 30 души на 
това състезание аз бях най-
младият. Най-възрастният 
участник беше на 37 годи-
ни. Така че това не е спорт 
само за младите. Във Виена 
се запознах и с момчетата 
от клипа на Мадона.

– Подхождат ли на Бъл-
гария екстремните спор-
тове?
– Доста добре се впис-

ват у нас. Националността 
по никакъв начин не взаимо-
действа с начина на мислене 
на хората. Всеки човек си 
има индивидуален характер 
и предпочитания. Въпреки 
че май футболът повече ха-
рактеризира българския ман-
талитет. За мен е важно 
спортът да се развива. 

– Има ли жени, които се 
занимават с това?
– Има много добри жен-

ски елементи в този спорт, 
но са много малко. Жените 
обаче не са за този спорт 
според мен. Свързан е с го-
лямо физическо натоварване 
и е опасен.

– Опасен е, ако не можеш 
да се контролираш и под-
хождаш безотговорно…
– Да. Ако си тренирал 

много пъти едно движение 
и си сигурен в себе си, мо-
жеш да го направиш, но ви-
наги има риск да се под-
хлъзнеш или да не прецениш 
разстоянието, така че ви-
наги има опасност. 

– Използвате ли някаква 
специална екипировка, коя-

то да ви предпазва?
– Има начини да се предпа-

зиш, но екипировката огра-
ничава движенията. Това е
причината повечето от нас
да не използват протекто-
ри. Мозъкът е единствени-
ят ни протектор. Позна-
вам много хора, които не
преценяват какво правят и
доста често чупят крака,
ръце, зъби. Ако имаш акъл,
не ти трябват протекто-
ри, ако нямаш – и те няма
да те спасят. 

– Как поддържаш форма?
– Тичам, плувам, ходя ре-

довно на лостове, правя ко-
фички и набирания – това
са едни от основните уп-
ражнения, които изграждат
типа мускулатура, необходи-
ма за паркур. Препоръчвам
на всички начинаещи да ра-
ботят върху по-добрата си
физическа подготовка, за-
щото така ще им бъде по-
лесно, а и ще бъде по-безо-
пасно да се учат, ако имат
добра физическа сила. 

– Ти как започна?
– Запалих се от филма 

„Ямакаши“ и от приятели
разбрах, че има такава гру-
па в София и че скачат
около НДК. Запознах се с
тях, отидох няколко пъти
и на тренировка в зала и
ми хареса. След това наме-
рих и съотборниците си от
Sofia Street Squad.

– Преди колко време беше 
това?
– Преди две години започ-

нах сериозно.
– Преди това занимавал ли 
си се активно с други спор-
тове?
– Неактивно съм преми-

нал през различни спорто-
ве – плуване, бейзбол, сноу-
борд, лека атлетика. Винаги
обаче съм се увличал не по
отборните, а по екстрем-
ните спортове. Защото те

изграждат характера. Супер
безсмислено и ограничено ми
се струва да премяташ ня-
каква топка по игрището.
В нашия спорт няма огра-
ничения, всеки ден се разви-
ваш и измисляш нови дви-
жения. През последните ме-
сеци съм видял няколко нови
движения, които преди из-
общо не съм предполагал, че
са възможни.

– Как се раждат новите 
движения?
– От въображението на

хората, които не се стра-
хуват да пробват и да вля-
зат в непознатото. 

– С какво ще замениш 
фрийръна, когато остаре-
еш? Има ли нещо друго, по-
добно на това?
– Не може да се замени.

Има много екстремни спор-
тове. Това е постоянен при-
лив на адреналин, начин на
живот, начин за поддържане
на тялото, стига да знаеш
как да се пазиш.

– Знаеш ли кой е най-въз-
растният, който го прак-
тикува у нас?
– Познавам един фрийръ-

нър на 40 години. 
– Какво се промени у теб, 
след като стана фрийръ-
нър?
– Фрийрънът изгражда

силна индивидуалност у хо-
рата, които се занимават с
него. Трябва да си наистина
много мотивиран индивиду-
алист, за да можеш да пре-
одолееш неодобрението на
хората, което беше много
силно в началото. Фрийръ-
нът променя начина на ми-
слене. Променя страха. Гу-
биш страха.

– Как реагираха близки-
те ти?
– Първоначално не знае-

ха точно какво правя и ме
спираха, но после много сил-
но започнаха да ме подкре-

пят. Убедих ги, че макар
това да е нещо ново и не-
познато, е нещо, което си
заслужава. Сестра ми, коя-
то е на 14 години, е много
силно развълнувана от мо-
ите прояви, имам си фен-
ки от нейния клас и тя
е много горда с мен. Но
на сестра ми не го препо-
ръчвам. Жените, които го
практикуват, се отличават
от масата, но не са особе-
но женствени и не преценя-
ват добре нещата, по-скоро
са откачени. 

– Имаш ли любим спорт за 
гледане?
– Любими за гледане са

ми Snowboard, MTB Downhill

(дисциплина при планинско-
то колоездене), Motocross,

Wakeboard. При тях има
истинска тръпка. Остана-
лите ми се струват мно-
го ограничени в рамките на
едно игрище, на едно полу-
време. Има елемент на из-
ненада, но не могат да ми
вдигнат адреналина. 

– Какъв се виждаш след де-
сет години?
– Не виждам толкова да-

леч напред. Но много се на-
дявам и след десет години
да се занимавам с екстрем-
ни спортове. Една от меч-
тите ми беше да отида в
Холивуд и да бъда каска-
дьор, защо не и да имам ня-
каква главна роля. Но ми се
струва далечна тази мечта,
защото има момчета, кои-
то са много по-добри от
мен. Момчетата от клипа
на Мадона са на светлин-
ни години напред от мен.
Но като се има предвид,
че ще уча бизнес админи-
страция, си представям, че
с нещо по-кротичко ще се
занимавам.

Разговора води
Мирослава ИВАНОВА
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ЗвездиЗвездиЗвезди

Т
я не може да се оплаче от
липса на късмет – благодаре-
ние на него е холивудска звез-
да. Още с първата си роля

в „Дневниците на принцесата“ Ан се
превърна в идол на тийнейджърките. 
На Хатауей определено є отива да

играе принцеси. Освен в продължение-
то на „Дневниците на принцесата“ тя
играе кралска особа и в още една коме-
дия. Затова повечето є срещи с жур-
налисти започват с един и същ въпрос:
„Какво бихте направили, ако бяхте ис-
тинска принцеса?“ „Не искам да из-
глеждам като неблагодарна малка куч-
ка, но наистина ми писна да отгова-
рям на този глупав въпрос – казва Ан.
– Ами, аз не съм принцеса! Обикновено
казвам: „Не знам, питайте Фърги или
някоя от дъщерите є.“ Но

РОЛИТЕ НА ПРИНЦЕСИ 
не са единственото, с което актри-
сата може да се похвали. Все пак тя
се снима в отличения с три „Оска-
ра“ „Планината Броукбек“, а парт-
ньорството є с Мерил Стрийп роди
касовия хит „Дяволът носи „Прада“.
Сега с новия си филм „Умирай умно“
младата актриса за пореден път ще
ни убеди, че притежава невероятен
комедиен потенциал. „Филмът е нещо
като комедийна версия на „Самолич-

ността на Борн“. Аз играя агентка, 
която сритва задниците на лошите, 
без прическата є да пострада нито 
веднъж – шегува се Ан.

КОЙ НОСИ СЪЩОТО ИМЕ?
Ан не е единствената известна жена 

с това име. Така се е казвала и съ-
пругата на гениалния Уилям Шекспир. 
Иначе Ан Жаклин Хатауей е дъще-
ря на адвокат и театрална актриса. 
Тя от малка е възпитавана да спазва 
каноните на католицизма. Семейство-
то є е силно религиозно, което обяс-
нява много от навиците на бъдещата 
звезда, като да не се облича в пре-
калено разголени тоалети и да не 
пие никакъв алкохол. Освен това 
Ани, както я наричат приятели-
те є, е

ЗАКЛЕТА ВЕГЕТАРИАНКА 
Тя толкова се увлича по

религията, че като дете
голямата є мечта е да
стане монахиня. Ко-
гато навършва 15 
обаче, ревност-
ната католичка 
се отказва от 
тази идея. Тогава
тя разбира, че брат є
Майкъл е гей. Сестра му

напълно застава зад него и решава, че
въпреки силната си вяра не може да
подкрепя религия, която осъжда него-
вата сексуална ориентация. Така Ха-
тауей се посвещава изцяло на друга-
та си слабост – актьорството. Тя
участва във всички училищни поста-
новки, където често играе роли на...
принцеси. След като завършва училище,
Ан става член на Barrow Group Theater 

Company. Тя е първата тийнейджърка,
приета в престижната нюйоркска те-
атрална трупа. Но освен че има без-

спорен актьорски талант

АН Е И ДОБРА 
ПЕВИЦА 

Специалистите я опре-
делят като блестящо со-
прано, а двата є концер-
та на сцената на Кар-
неги Хол са посрещнати
особено възторжено. Ха-
тауей все още се коле-
бае по кой път да поеме
– актриса или оперна
прима, когато само
три дни след успеха
в Карнеги Хол идва
покана за участие в

тв сериал. Рейтингът
на този сериал за жа-жа-
лост бързо пада и тойтой

АН ХАТАУЕЙ –
РОДЕНА С КЪСМЕТ
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е спрян скоро след старта му. Ное 
след участието си в него Ан вечесле
знае, че иска да гради кариера на ак-
триса. Явява се на прослушване за ро-
лята на нескопосаната тийнейджърка
Мия Термополис, която се оказва със
синя кръв в комедията „Дневниците
на принцесата“. По време на прослуш-
ването Хатауей

НЕВОЛНО ПАДА ОТ СТОЛА 
на който седи. Успява да разсмее всич-
ки и да спечели режисьора Гари Мар-
шал с този жест. Маршал, който
откри за киното Джулия Робъртс в
„Хубава жена“, не пести суперлативи
за Ан. За него тя е комбинация от
таланта и чара на Джулия Робъртс,
Одри Хепбърн и Джуди Гарланд. Няма
как да не се възгордееш след такъв
комплимент. Няма как да не се поми-
слиш и за голяма звезда след касовите
приходи на „Дневниците на принцеса-
та“. Покрай ролята си в този филм
Ан наистина се превръща в истинска
богиня за малките момичета. Но тя
далеч не е вятърничава тийнейджърка
– вместо да приеме предложенията за
нови роли, Хатауей държи да продъл-
жи образованието си в колежа Vassar,
където учи английски, както и 

ТЕОРИЯ НА ФЕМИНИЗМА 
и други курсове за правата на жените.
След няколко семестъра в него тя се
прехвърля в университета в Ню Йорк,
където въпреки многобройните си ан-
гажименти успя да се дипломира наско-
ро. Журналистите, успели да се срещ-

нат с Ан, я описват като невероят-
но интелигентна и напълно независима. 
Хатауей е наясно, че ако не бяха тий-
нейджърите и техните майки, които 
изкупиха билетите за двете части на 
„Дневниците на принцесата“, тя ня-
маше да постигне толкова бърз успех. 
Но самокритиката и самоконтролът 
не са є чужди: „Аз съвсем не съм ан-
гел, какъвто се опитват да ме изка-
рат“ – признава актрисата. И за

ДА СКЪСА С ТОЗИ 
АНГЕЛСКИ ИМИДЖ 

се снима във филма Havoc, в който иг-
рае разглезена тийнейджърка, забъркала 
се в проблеми с проституция и нар-
котици. За капак си позволява и да се 
снима в шокиращи сцени на разюздан 
секс. Доста неочаквана е и изявата є 
като съпругата на Джейк Гиленхал в 
„Планината Броукбек“ през 2005 г. Ма-
кар че ролята е малка, Хатауей казва, 
че за нея участието в този филм е 
било от особено значение и се гордее с 
него повече от всичко, което е правила 
досега. Година по-късно младата актри-
са се снима в „Дяволът носи „Прада“. 
В ролята на момиче, тормозено от са-
дистичната си шефка (Мерил Стрийп), 
тя е наистина блестяща. „Преди да 
започнем снимките, Мерил ме привика 
настрана и ми каза: „Мисля, че ще се 
справиш чудесно, и съм щастлива, че 
ще си партнираме, но това е послед-
ното хубаво нещо, което ще ти кажа, 
докато не приключим снимките.“ И без 
това бях ужасена, че ще трябва да иг-
рая с нея, и това съвсем ме побърка. 
Но Мерил беше много мила. Тя е моят 
идол! Всичко, което се надявам да по-
стигна, тя вече го е постигнала“ – 
вълнува се Ан. Не по-малко забавен е и 
новият є филм.

„Умирай умно“
е екшън-комедия, в която един не чак толко-

ва компетентен агент ще се опита да осуе-

ти поредния зловещ заговор за контрол над Зе-

мята на криминалния синдикат ХАОС. Максу-

ел Смарт (Стийв Карел) е далеч от формата

на един Джеймс Бонд, но има голямо желание

да действа. Заедно с единствения агент, чия-

то самоличност не е разкрита – чаровната и

опасна ветеранка Агент 99 (Ан Хатауей) – той 

е на път да разкрие плана на ХАОС. Оборудван 

с няколко шпионски джаджи и въоръжен с нес-

тихващ ентусиазъм, както и осланяйки се на 

помощта на Агент 99, Смарт е готов да вър-

ши подвизи.

Ролята изисква от Ан да е в стра-
хотна форма и 

ТЯ ТРЕНИРА УСИЛЕНО 
преди снимките. Партньорът є
Стийв Карел („40-годишен девстве-
ник“) е най-впечатлен от умението
є да тича на 12-сантиметрови токо-
ве. Но за Хатауей това не е нищо,
все пак се е снимала в „Дяволът носи
„Прада“. „В началото ми беше адски
трудно даже да ходя с някои от тези
обувки, но бързо свикнах – казва тя.
– За „Умирай умно“ вече бях абсолю-
тен професионалист. Ако има олимпи-
ада за бягане на високи токчета, със
сигурност ще участвам.“
Въпреки професионалните си успехи

Ан няма късмет при откриване на го-
лямата любов. Доскоро тя излизаше
с италианския бизнесмен Рафаело Фо-
лиери и дори не криеше желанието
си да се омъжи за него. Той обаче се
оказа мошеник – в началото на 2008
г. бе арестуван за незаконни сделки
с недвижими имоти. Според мълвата
в Холивуд самата Хатауей е помог-
нала на ФБР с поверителна информа-
ция, довела до арестуването на ней-
ния годеник. 
В началото на годината дойде нови-

ната, че Ан е избрана за 

НОВОТО РЕКЛАМНО ЛИЦЕ 
НА LANCOME 

От козметичния гигант са убедени,
че актрисата е перфектното въплъ-
щение на съвременната женственост.
За Ан обаче това не е от толко-
ва голямо значение. Далеч по-важно е
да успее да работи с режисьори като
Тери Гилиъм и Камерън Кроу и от-
ново да се завърне на сцената. „Била
съм отчаяна само веднъж, когато за-
ради ангажименти така и не успях да
се снимам в мюзикъла „Фантомът от
операта“ – казва тя. – Но не мога
да се оплача от живота си. Все пак
съм само на 25 и съм имала страхо-
тен късмет!“ 

Текст Ивайло ТОДОРОВ

“ “ “ ОсвОсвОсвОсвОсвОсвен енен ен ен комкомкомкоммкомедиедедиедиедиеедиедидд ен еененен талант, в новияяя сиси фифф лм „Умирарай уй умном “ 

уууууууууу дддд рррррр ррррр рррр фф фф ррАн Ан АнАААн ХатХатХатХатататХататата ауеауауауауууууеууеауеуеаууу й дй дйй дй дй ддддемоеемое нстнстнстнстстрирррр а и въърхорховавва физическак  фо ф рма

Бела, брой 9 (127), 2008 61



КОНФОРМНИ ЛИ СТЕ?КОНФОРМНИ ЛИ СТЕ?

Н
аскоро моя приятелка ме попита
дали знам какво значи да си кон-
формна. Колегите є я били на-
рекли така и тя възприела тази

трудна за произнасяне и не особено
благозвучна дума като обида. Не ус-
пяла да им отвърне и дума, защо-
то не знаела какво точно означава да
си конформен. „Представи си да ти
ударят шамар, а ти да си с вързани
ръце! Почувствах се като глупачка“ – 
оплака ми се тя.
Предполагам, че и вие сте попадали

поне веднъж в подобна ситуация. Но
човек не може да знае всичко. След-
ващия път, когато ви засекат с по-
добна дума, просто кажете на умни-
ка срещу вас, че не прекарвате сво-
бодното си време в четене на тъл-
ковни речници. 
Но ако сте любознателни, ще ви

кажа, че думата „конформен“ произ-
лиза от думата „конформизъм“. И не
е натоварена само с отрицателен за-
ряд. Тоест невинаги е обида.

КОНФОРМИЗМЪТ Е ПРОМЯНА

В ПОВЕДЕНИЕТО ИЛИ УБЕЖДЕНИЯТА

В РЕЗУЛТАТ НА ГРУПОВ НАТИСК. 
КОЕТО ОЗНАЧАВА ДА ДЕЙСТВАТЕ РАЗЛИЧНО 

ОТ НАЧИНА, ПО КОЙТО БИХТЕ ГО НАПРАВИЛИ,
АКО СТЕ САМИ.

Терминът „конформно поведение“ из-
разява

ОТСТЪПВАНЕ ОТ ЛИЧНАТА ПОЗИЦИЯ 
и приемане на груповите решения и 
образци на поведение, т.е. загуба на 
автономност по отношение на пове-
дението и подчинение на натиска на 
групата. Конформизмът е свързан със 
зависимост от средата, в която сме, 
и показва колко силно човек се влияе 
от външните фактори. Отскоро той 
има и физиологично обяснение – учени 
от Цюрихския университет (Швейца-
рия) и университета в Улм (Германия) 
открили зона в човешкия мозък, ко-
ято активизира страха от наказание 
при нарушаване на социалните норми.

КОНФОРМИЗМЪТ ТРАДИЦИОННО СЕ СХВАЩА 
КАТО ОТРИЦАТЕЛНО ЯВЛЕНИЕ. В СРАВНЕНИЕ

С НЕКОНФОРМИСТИТЕ СИЛНО КОНФОРМНИТЕ

ЛИЧНОСТИ СА ПО-НИСКОИНТЕЛИГЕНТНИ, 
ПО-ТРЕВОЖНИ И ЕМОЦИОНАЛНО НЕСТАБИЛНИ.

Интересни са експериментите в 
тази област на социалния психолог 
Соломон Аш. Той предполага, че инте-

лигентните хора няма да са конформ-
ни в ситуация, в която истината
е ясно видима (ще отстояват сво-
ята позиция, вместо да се съгласят
с груповата). Резултатите обаче го
изненадват. Ако участвахте в него-
вия експеримент, щеше да ви се слу-
чи следното: сядате в края на редица
от 5-има души, обясняват ви в как-
во ще се състои изследването, показ-
ват ви елементарни задачи за сравне-
ние и вие отговаряте на глас – един
след друг. Вие, опитното зайче, ес-
тествено, сте последен в редицата
и преди да отговорите, чувате от-
говорите на първите четирима учас-
тници, които са подставени лица. За-
дачите са толкова лесни, че започва-
те да скучаете още на втората. По-
казват ви една дълга линия отляво и
три линии отдясно. Въпросът е: „Коя
от трите десни линии съответства
на тази отляво (първата)?“

Отговорът е ясен и вие въобще не се
изненадвате, когато първите 4-ма учас-
тници в експеримента отговарят пра-
вилно. След няколко задачи обаче, на
също толкова елементарен въпрос, при
очевиден отговор първият човек в ре-
дицата бърка. Най-вероятно ще си по-
мислите „Този да не би да ослепя?“.
Още по-учудени оставате, когато вто-
рият и третият участник дадат съ-
щия грешен отговор. Започвате да си
задавате въпроса „Дали пък аз не бър-
кам?“. Четвъртият отговаря като
първите трима. Ваш ред е да отгово-
рите. Ще се поддадете ли на мнението
на групата, или ще кажете очевидния,
но различаващ се от всички отговори?ри?
В 37% от случаите изследванитеите

Да поговоримДа поговоримДа поговорим
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лица се поддават и съвсем съзнател-ли
но дават грешни отговори. Подоб-но
ни изследвания на студенти в Бъркли
показват още по-високи проценти (в
едно от тях  58% от студентите се
поддават). Соломон Аш не крие, че е
неприятно изненадан: „Това, че уста-
новихме тенденция към конформизъм
в нашето общество, която е толкова
силна, че съвсем интелигентни и до-
бронамерени млади хора са готови да
нарекат бялото черно, буди притесне-
ния. То повдига въпроса за нашата об-
разователна система и за ценностите,
които ръководят поведението ни.“

ТЕЗИ РЕЗУЛТАТИ СА СТРЯСКАЩИ 
защото в нито един от експеримен-
тите няма натиск към конформизъм,
няма обещани награди за екипна игра,
няма заплаха за наказание при проява
на индивидуализъм, няма наказание при
грешен отговор. Не може да не си за-
дадем въпроса „Ако хората са толко-
ва конформни и се поддават на мне-
нието на група, която не познават и
от която не зависят, ПРИ ЛИПСА

НА НАТИСК, то докъде могат да
стигнат при наличие на такъв?“.

НЕПРИЯТНАТА ИСТИНА Е, ЧЕ СОЦИАЛНИТЕ 
ГРУПИ МОГАТ ДА МАНИПУЛИРАТ ДОРИ 
НАЙ-ЯВНАТА И ОЧЕВИДНА РЕАЛНОСТ,
ДА НИ НАКАРАТ ДА КАЖЕМ НА БЯЛОТО ЧЕРНО 
И ДА ДЕЙСТВАМЕ ПО НАЧИН, НЕПРИЕМЛИВ 
И НЕПРАВИЛЕН ЗА НАС.

Когато изучавахме това странно по-
ведение на лекциите по психология,
бях твърдо убедена, че на мен това
не може да ми се случи. Само 2 сед-
мици по-късно, при определяне дати-
те за изпитите, собственото ми кон-
формно поведение ме изненада. Колеги-
те ми наредиха четирите най-тежки
изпита един след друг през много мал-
ки интервали. Нямах желание да спо-
ря с всички и просто се съгласих, съв-
сем ясно осъзнавайки, че това е греш-

ка. Много скоро след това съжалих, че 
съм замълчала, и изживях един от най-
безсънните месеци в живота си.
Важното е, че грешките, които до-

пускаме, имат и хубава страна – ка-
рат ни да си направим важни изводи, 

които след това ни пречат да допус-
нем същите тези грешки. Обещах си, 
че когато едно решение пряко ме ка-
сае, никога няма да мълча 

ДОРИ И ДА ТРЯБВА 
ДА СПОРЯ С ЦЕЛИЯ СВЯТ 

Обещайте си го и вие. Не оставяйте 
на заден план интересите си само за-
щото на този ден не ви е до разпра-
вии, не сте в настроение или просто 
сте в цикъл. Ако сами не защитите 
позициите си, никой няма да го напра-
ви вместо вас и на един по-късен етап 
със сигурност ще съжалявате. Не се 
поддавайте на влиянието на другите, 
когато това е във ваша вреда. 
Научете се да отстоявате мнение-

то си и да мислите трезво, независи-
мо от това колко „голям авторитет“ 
се опитва да ви наложи своето. Не се 
стряскайте и не отстъпвайте, кога-
то сте сигурни в правотата си, дори 
и да се налага да спорите не с един 
или двама, а с цяла компания опонен-
ти. Най-добрият вариант, разбира се, 
е да сте съгласни с групата, но кога-
то не сте, не прикривайте мнението 
си от страх да не ви отхвърлят.

ТОЛЕРАНТНОСТТА ВИ, АКО Е В ПО-ГОЛЕМИ 
ДОЗИ, МОЖЕ ДА СЕ ВЪЗПРИЕМЕ КАТО

ПОСТОЯННА ЛИПСА НА МНЕНИЕ, 
ГЛУПОВАТОСТ И ПОДАТЛИВОСТ.

Затова не си спестявайте критики-
те и не се старайте на всяка цена да 
се впишете в групата. Дори и да ис-
кате, няма как да угодите на всички. 
Още по-малко вероятно е всички да ви 
харесват. Има стотици модели на пове-
дение – от единия полюс до другия – и 
повече от нормално е около вас да има 

хора, които не одобряват точно вашия.
Това далеч не означава, че той не е пра-
вилен или че трябва да го променяте.
Да бъдете различни, да демонстрирате
по-екстравагантно поведение и по-нес-
тандартно мнение, е прекрасно. Така 

НЯМА ДА СЕ СЛИВАТЕ С ТЪЛПАТА 
и винаги ще бъдете интересна и же-
лана компания. 
Наред с отрицателните си измерения

конформното поведение има и положи-
телни социални ефекти – то е механи-
зъм за интеграция на индивида в обще-
ството. Без него процесът на социали-
зация би бил невъзможен. Представете
си общество, в което това явление не
съществува – никой не се съобразява
с останалите, с наложените норми и
закони, никой не отстъпва от собст-
вените си позиции, всеки действа, без
да се интересува от групата, без да
се влияе от факторите наоколо. Ако
хората никога не отстъпват и не са
в състояние да приемат решението на
мнозинството, дори когато не са съ-
гласни с него, то нищо в живота ни
нямаше да е същото. 
Не може да не отстъпваме, не може

да не проявяваме толерантност, но
трябва да го правим с мярка. 

АКО ВИНАГИ ОТСТЪПВАМЕ И СМЕ СЪГЛАСНИ

С ЧУЖДИТЕ РЕШЕНИЯ, СЕ ОБРИЧАМЕ НА 
ПАСИВНОСТ. НИКОГА НЯМА ДА БЪДЕМ 
АВТОРИТЕТИ И УМЕНИЯТА НИ ДА

КОМУНИКИРАМЕ И ОБОСНОВАВАМЕ 
ЛИЧНАТА СИ ПОЗИЦИЯ ЩЕ ЗАКЪРНЕЯТ. 

Всеки има познати, които се сещат
какво е трябвало да отговорят на
човека, който ги е засегнал (професи-
онално, лично или по друг начин), но
чак на следващия ден. Тези хора прека-
лено дълго са замълчавали и са загуби-
ли способността си за бърза и адек-
ватна реакция. Не допускайте тази
грешка, защото тя може да обърка
много неща в живота ви.

Дарина ЦОНКОВА

Специални предложения от 

„Макс Фактор“
Важат само през септември!

Ето най-важните съвети от 
„Макс фактор“ за подчертаване
на визията:
Минимизирайте тъмните кръгове 
под очите с коректор Mastertouch.
Придайте на кожата си сияйност
и блясък с Age Renew. 
Адаптирайте тена с Colour Adapt.

берете силата на неповторимия 
завършек на Miracle Touch.
Запазете най-дълго време своята 
красота с Lasting Performance. 
Важно! Направете своя избор 
през септември и спечелете бо-
нус. Само през септември при по-
купката на 

Miracle Touch, Lasting Performance
или Colour Adapt получавате t ПО-

ДАРЪК –К компактна пудра Creme
Puff. А с покупката на фон дьоff
тен Age Renew получавате специал-
на четка за фон дьо тен.

р
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П
регорещ летен ден. Един
от дългата поредица дни, в
които сякаш слънцето, влю-
бено в нас, иска да слезе по-

близо, за да ни целуне и да ни покаже
жегата на силните си чувства.
Стоя повече от четвърт час в оч-

акване на тролея. До мен се прислам-
чва мъж на средна възраст, който ме
пита дали на тази спирка ще спре съ-
щият номер возило, което чакам и
аз. Чувайки само лаконичния ми отго-
вор „да“, но решавайки, че съм добър
събеседник, човекът започва да реди:
„Дълго се чака градският транспорт
в горещините, много дълго, но аз упо-
рито отказвам да си купя кола... – 
поглежда ме очаквателно и продъл-
жава почти като основен участник
в антиреклама на автомобили: – Ав-
томобилът обездвижва, „гълта“ здра-
вето на хората. Човек има нужда да
изразходи енергията, която носи. Хо-
денето пеша тренира мускулите, кара
ги да използват целия си капацитет,
извършвайки точни движения, закоди-
рани им от природата. Аз сутрин на-
рочно се качвам на тролея на три
спирки по-далеч от вкъщи, за да мога
да се нарадвам на добра сутрешна

гимнастика – заключава той и по-
глежда с гордост тялото си, като 
то да е достойно за най-силното въз-
хищение. – Ами, тези мъже и жени, 
които не слизат от колите си – про-
дължава да реди мъжът, – къде оти-
ва тяхната енергия?“ И веднага след 
това сам си отговаря: „Във фит-
нес залите. Но там дали те извърш-
ват най-природните движения?! Тру-
пат мускулна маса и после при едно 
неправилно движение встрани – и кра-
кът, който не знае що е ходене пеша 
и не е подготвен за него, се поврежда. 
Следват посещения в „Пирогов“, гипс 
и трайно обездвижване“ – натъртва 
„събеседникът“ ми и за първи път зад 
лицето на спестовника, уверен в по-
евтиния живот без автомобил 

АЗ СЪЗИРАМ СТРАХЛИВЕЦА 
В потвърждение на моето подозре-

ние, човекът продължава: „А колко е 
страшно автомобилът да нощува на-
вън! Рискът от крадци е много го-
лям.“ В речника му думата „риск“ 
явно е придобила особена тембъро-
ва окраска и почти се е превърнала в 
негова любима. „Рискът е огромен – 
продължава той, натъртвайки инто-

национно върху същата дума. – Щом
определена вещ не нощува в дома ти,
е почти сигурно, че е притежание на
крадци. А ние живеем във време, в ко-
ето е страшно да оставиш нещо на-
вън.“ Разбирам, че думата „страшно“
също се радва на особена любов от
страна на говорещия. „А и колата е
ортак на джоба, както казват ста-
рите“ – добавя той и точно в този
момент се задава тролеят.
Много се надявах „събеседникът“ ми

да се качи от друга врата, но той
се качва точно през тази, през коя-
то се качвам и аз, и застава точно
до мен. „Доста е рисковано да се вър-
ви по претъпканите с хора улици – 
веднага започва да назидава той, щом
тролеят потегля. – За да оцелее чо-
век, е необходимо да притежава дос-
та умения – по бойни изкуства, по
спортна гимнастика, по улична психо-
логия и най-вече по бързо бягане. Аз
с годините ги понаучих малко, макар
че най-сигурно е да ги владееш до съ-
вършенство – изрича той и думата
„сигурно“ се сдобива с трето мяс-
то в класацията на близките до сър-
цето му слова. – Само от треньори
не съм лишен – доверително споделя
той. – Треньори имам всякакви, всеки
в тая държава се опитва да ми каз-
ва кое как се прави: откъде се мина-
ва, как се плаща, кога се плаща, кога
е отворено, кога е затворено. Някои
ме тренират писмено, други – уст-
но, но всички мислят, че знаят по-до-
бре от мен

КАК АЗ ДА ЖИВЕЯ

Ето, когато бяха взривовете в Че-Че-

СТЪКЪЛЦЕ ПРОТИВ

страхстрах
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лопечене – продължава той, – тогавалоп
Гражданска защита обяви, че на граж-Гр
даните ще бъдат осигурени необходи-
мите убежища в случай на нужда. Аз
звънях до Гражданска защита, защо-
то според мен рискът беше голям – 
спомня си той и думата „риск“ пак
се откроява с особения си емоциона-
лен ореол. – Знаете ли какво се ока-
за – продължава той, – никой не ми
отговори и не установи контакт с
мен лично. Живеем в свят на обър-
кана информация“ – въздъхва и се на-
стройва на политическа вълна. Точно
в този момент се заглежда в пръс-
тена ми. „Този камък рубин ли е?“ – 
пита той, втренчен в черния оникс
на пръстена. „Не“ – отговарям пак
лаконично аз. „А аз реших, че е рубин
– поглежда ме по-втренчено през очи-
лата си и добавя: – Аз обичам камъ-
ните, но най-вече тези, които не са
скъпоценни. Страшничко си е човек
да притежава истински, могат да го
оберат. Какво пък толкова – и цвет-
ните стъкълца блестят на слънцето.
С какво скъпоценните камъни правят
човека по-щастлив, след като и едни-
те, и другите светят?!“

В този момент тролеят спира на 
светофара малко преди моята спирка 
и аз понечвам да стана. „А, слизате 
ли?“ – изненадва се той. 

МНОГО СТЕ 
РАЗСЪБЛЕЧЕНА

– казва, поглеждайки строго към рок-
лята ми без ръкави и с изрязано де-
колте. – Слънцето е жестоко, взема 
много жертви. Пазете се, крийте ко-
жата си, защото е много страшно 
– добавя той и в този момент чак 
аз забелязвам, че човекът е с риза с 
дълги ръкави, които покриват ръце-
те му до пръстите почти. – Пазете 
се, защото рискове дебнат навсякъде“ 
– ме изпровожда гласът му на слиза-
не от тролея. 
Слизам, още чувайки неговия глас, 

и си давам сметка, че никога досе-
га не съм се замисляла колко умения 
са ми необходими, за да се движа по 
претъпканите улици, колко правилно 
трябва да стъпя настрани, когато 
попадна в улична дупка, колко неподхо-
дяща е за под жарещото слънце изря-
заната ми рокля...
Питам се наум в забързаното ни еже-

дневие колко ли хора са превърнали

ДУМИТЕ „СТРАХ“, „РИСК“, 
„СИГУРНОСТ“ 

в свои любими и колко ли много мо-
менти с отпечатък на щастие про-
пускат да преживеят, замислени за
следващия риск, за настоящия страх,
за гарантираното си битие. Защото
няма друг народ, който и във фолкло-
ра си дори да е включил израз като
„Много хубаво не е на хубаво“.
Само за едно бе прав човекът – че

и скъпоценните камъни, и стъкълцата
блестят еднакво под слънцето. Ва-
жното е само да притежаваш умение-
то да се радваш на блясъка на цвет-
ното стъкълце и това му сияние да
те прави щастлив. Защото в днеш-
ния ни безумно скъп свят най-луксоз-
ното притежание е мигът, в който
със сърцето си приемаш, че едно стъ-
кълце е по-ценно от диамант, защо-
то ти е подарено от близък човек.
Да те топли, да те зарежда с енер-
гия да се радваш на света. Без да се
страхуваш!

Венета МЛАДЕНОВА,

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

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

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

га“. Ако се чувствате несигурни и притеснени в общуването, запишете се в тренинг група по общуване на телефон 0898/57-06-95.РайРайРайайРайннннанаааааана ааннааааа аннааааанааааанннаааана аанаанааанннаанааанаанаааа АнгАнгАнгАнгАнгггА гА елоелоелелелоелооелоел ваввввававваавааа

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

Т
ези хора изпитват 
радост единствено 
от непрекъснато-
то обновяване, от 

промените. Захващат се да 
вършат няколко неща ед-
новременно, но трудно за-
вършват някое от тях.

КОНЦЕНТРАЦИЯТА 
НА ВНИМАНИЕТО ИМ 

Е НИСКА 
Да установят здрава връз-

ка с човека до себе си, им 
е почти невъзможно. Пос-
тигането на предварително 
поставена цел е непосилна 
задача за тях.

ОПРАВДАНИЕТО ИМ? НЕНАВИЖ-

ДАТ МОНОТОННОСТТА. ОКОЛО 

ТЯХ ЖИВОТЪТ ТРЯБВА ДА КИПИ

И ДА СЕ ДВИЖИ, А ПАРТНЬОРИ-

ТЕ – ДА СЕ СМЕНЯТ ПОСТОЯННО.

САМО ТАКА ТЕЗИ ХОРА ЧУВСТ-

ВАТ, ЧЕ ЖИВЕЯТ.

„Не мога дълго време да
остана с една и съща парт-
ньорка. Влюбвам се силно и
изведнъж, но бързо се отег-
чавам. Май наистина всич-
ки жени са еднакви“ – спо-
дели с мен един тридесет-
годишен мъж. 
Истината е, че проблемът

му не е свързан с личност-
та на партньорката му.

ОТЕГЧЕНИЕТО МУ 
Е ПРЕТЕКСТ 

То скрива страха му от
ангажиране. Неговото пове-
дение е присъщо на хора,
които в детството си са
били силно привързани към

единия от родителите. В
зряла възраст такива хора
отказват да загубят тази
толкова важна, афективна
за тях връзка. Не искат за-
местители и на несъзнава-
но ниво остават верни на
своя родител.

ТЕХНИТЕ МНОГОБРОЙНИ И РАЗ-

НООБРАЗНИ ОПИТИ ЗА ТЪРСЕ-

НЕ НА НЕОТКРИВАЕМИЯ ИДЕА-

ЛЕН ПАРТНЬОР СА БЕЛЯЗАНИ И ОТ

СТРАХА ДА НЕ ИЗПАДНАТ В АФЕК-

ТИВНА ЗАВИСИМОСТ ОТ НЯКОГО

ДРУГИГО, КОЕТО БИ БИЛО РАВНО-

СИЛНО НА ПРЕДАТЕЛСТВО ЗА ТЯХ.

И забравят, че отказът
от интимно обвързване чес-
то ни обрича на самота. 
„Какво значение има дали

ще довърша проекта си?
Изпитвам досада и си ми-
сля, че е време да започна
нещо ново. Ако някога по-
желая, мога отново да се

върна към него“ – думи на
моя клиентка, която често
променя намерението си.
Да сменяш непрекъсна-

то работа, идеи, желания,
е присъщо на онези, кои-
то като деца са получавали
безотказно всичко от сво-
ите родители. Обгрижвани
и глезени, техните капри-
зи са задоволявани, преди да
ги изрекат. Така постепен-
но самите те

СА ПРЕСТАВАЛИ 
ДА РАЗБИРАТ КАКВО 

НАИСТИНА ИСКАТ 
Като възрастни продъл-

жават да се лутат между
бързо сменящите се жела-
ния и намерения, без да ги
реализират напълно.

С ДРУГИ ДУМИ, ТОВА СА ХОРАТА,

КОИТО ЗАХАПВАТ ЯБЪЛКАТА, БЕЗ

ДА МОГАТ ДА РАЗБЕРАТ НИКОГА

СЛАДКА ИЛИ КИСЕЛА Е ТЯ. ТЯХ-

НОТО ПОВЕДЕНИЕ ГИ КАРА ДА СЕ

ЧУВСТВАТ ТРЕВОЖНИ, НЕСИГУР-

НИ, А ПОНЯКОГА И НЕЩАСТНИ.

За да усетиш вкуса на
удоволствието от завърше-
ните неща, от осъществе-
ните желания, от съзнател-
ното ангажиране с любимия,
трябва да положиш усилия,
да прочистиш несъзнавано-
то от натрупаните в него
паразити. Понякога за тази
„операция“ ти е нужнаа по-
мощта на специалист.

ОХ, ОТЕГЧИХ СЕ!ОХ, ОТЕГЧИХ СЕ!

ТЕ ССЕ Е ВЪВЪВЪВЪВЪЪЗПЗПЗПЗППЗПЛАЛАЛАЛАЛАЛАММММЕМЕМ НЯВАТ ЛЕСНО ОТ ИДЕЯ, ПРОЕКТ, РАБОТА. НО БЪРЗО СЕ ИЗМОРЯВАТ.
ВЛВВЛВЛВЛВЛЮБВАТ СЕ ВНЕЗАПНО И ВНЕЗАПНО НАПУСКАТ ЛЮБИМИЯ ИЛИ ЛЮБИМАТА. ОНОВА, 
КОЕТО ВЧЕРА ЗА ТЯХ Е БИЛО ОБЕКТ НА ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ИНТЕРЕС, ДНЕС ВЕЧЕ Е 
ИЗТОЧНИК НА ДОСАДА И ОТЕГЧЕНИЕ.
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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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ИнтервюИнтервюИнтервю

М
ного ми е приятно да ви
срещна с моя емоциона-
лен, енергичен, любопитен
и мил събеседник, който

постоянно е на път и винаги живее
на границата между различни култу-
ри. Всички го знаят като открития
синеок водещ и автор на предаване-
то „Другата България“ по bTV, което
разказва за наши сънародници, живее-
щи в различни краища на света. 
Малцина обаче знаят, че пътувайки
по света, той не се влюбва в мес-
та, а в хора. Влюбен е и в професи-
ята си. Докато работи, живее в та-
кава свръхконцентрация върху истори-
ята на „героя“, че за него няма зна-
чение дали е в Карнобат, в Севиля,
в Хонконг, или в Ню Йорк. Обича да

се вглежда в лицата на хората, но 
не обича да се снима и да разглежда 
снимки. Защото според него ценни са 
само емоционалните спомени.
Разговорът ми с Жоро е много ин-
тересен, а темите – безкрайни, тър-
сещи баланса между злободневната и 
непреходната проблематика в живота 
и в журналистиката. Защото тя е 
част от него. 

– Как би описал себе си?
– Любопитен, неспокоен, отворен. 
Благодаря на моите родители, че съм 
такъв. Да си отворен към другите, да 
си толерантен, е белег на цивилизова-
ност. Много българи са такива, осо-
бено по-младите от мен.

– Любопитен, неспокоен… Това не те 
ли прави по-малко безгрижен? Чувст-

ваш ли се безгрижен в работата си?
– Опитвам се да бъда. В началото, ко-
гато започнах да правя „Другата Бъл-
гария“, бях по-безгрижен. След това ра-
ботата стана неспокойна. Много неща
трябваше да се снимат бързо, парите
все не достигаха, а това не можеш
да го обясниш на драгия зрител. Тази
тежка организация ме изтощи. Това е
една от причините, заради която ре-
ших да спра. Освен това за осем го-
дини работа в предаването аз изчер-
пах любопитството си в този проект.
Както навремето го изчерпах в „24
часа“, където работих почти 10 годи-
ни. Тоест задържането задълго на едно
място ми пречи да бъда безгрижен.
Колкото по-дълго стоя на едно място,
толкова по-угрижен ставам. Разбирам
колко много отговорности нося.

– В този смисъл пътуването спася-
ва ли? Какво е за теб пътуването – 
преместване от едно място на друго, 
бягство от отговорност, вътрешно 

ГЕОРГИ ТОШЕВ:

„
“

ЖУРНАЛИСТЪТ 
НЕ ПРИЕМА 
ЗАПОВЕДИ

ЖУРНАЛИСТЪТ 
НЕ ПРИЕМА 
ЗАПОВЕДИ

Визитка 
Роден е през 1969 г. Работил е като журналист във в. „24 часа“, предаването „Другата България“ по 

bTV, сп. „Лик“. Сред създателите е на в. „Дневник“ и сп. „Едно“. Има над 20 документални филма зад VV

гърба си. Свързан е професионално с БНТ, Би Би Си, Радио Франс интернасионал. Бил е директор на

пресцентъра на театралния фестивал във Варна, съветник на бившия министър на културата Емма

Москова и главен редактор в предаването Music Idol поl bTV. Всичко това е Георги Тошев на работа.VV
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бягство...
– При всички положения е премест-–
ване. Физическото води и до някакви
вътрешни промени. Аз вярвам, че ко-
гато човек може да погледне на себе
си и на мястото, на което принадле-
жи (в случая – България) отстрани,
пътувайки, той разширява вътрешно-
то си пространство. 

– Пътуването не ти ли липсва сега?
– Приключих с „Другата България“, но
непрекъснато пътувам. Пътувал съм
и преди. Обикалял съм Европа на ав-
тостоп. Давал съм всичките си пари
за пътешестване. Избрал съм това да
бъде моето зареждане. Моят лукс. Не
колата, не скъпият телефон, не много-
то жилища и луксозни вещи, а пъте-
шествието. Защото смятам, че най-го-
лямото богатство на човека е негова-
та емоционална памет. Затова винаги
пътувам. Новият ми проект за рабо-
та в телевизия Би Би Си също е свър-
зан с пътуване. И в личния си живот
аз съм обречен да пътувам, тъй като
моето семейство основно живее в Па-
риж. Пътуването преди всичко е не-
обходимост. Учудвал съм се на хора,
не само в България, на по 30–40 годи-
ни, които са ми казвали, че никога не
са напускали града си. Нямат тази не-
обходимост. Не казвам, че е лошо. Те
са намерили своя смисъл на живеене.
Моят начин на живеене е повече но-
мадски. Харесвам преместването. Не
се привързвам към места, природи и за-
бележителности. Аз се влюбвам в тях.
Пътувайки, се научих да се влюбвам в
хора. Хората са моята привързаност,
те ме впечатляват. Някои повече, дру-
ги по-малко. Там, където съм направил 
много личен контакт, много силно при-
ятелство или връзка, е мястото, къде-
то искам да се връщам отново.

– Българинът пътува ли? Може ли да 
си позволи да пътува?

– Смятам, че днес българинът може
да си позволи да пътува, не е толко-
ва невъзможно. Има някои дестинации,
които са „по-луксозни“, но в момента
има всякакви оферти и може да се
пътува по различни начини.

– Предвид ценностната ни систе-
ма ние, българите, до кои народи сме 
най-близки?

– Много е трудно да се каже. Българи-
нът е номад по дух. Това е историче-
ски обусловено. Пътувайки, емигрирай-
ки, българинът като външнопремест-
ващ се обект се променя и вътрешно.
Географски в нашия народ се оглеждат

различни племена и народи. Както има 
нещо много топло, южняшко, така има 
и прагматизъм, който не е характерен 
за топлите страни. Прагматично поч-
ти до цинизъм. Има все още и една 
нотка на негативизъм, която аз не ха-
ресвам. Нещо, което Иван Хаджийски 
е описал още през 30-те години на ми-
налия век в книгата си „Оптимистич-
на теория за българския народ“. До ден 
днешен нищо не се е променило. Все 
още скептицизмът, оплакването и не-
гативното мислене са водещи характе-
ристики за нас, българите. 

– Този скептицизъм може ли по няка-
къв начин да е полезен?

– Аз вярвам, че съмнението в рамките 
на нормалното е много градивно със-
тояние на човешкия дух. Щом се съм-
няваш, значи че мислиш и чувстваш. 
Аз харесвам чувствителните хора, за-
щото по някакъв начин светът мина-
ва през тях. Разбира се, без да ги на-
товарва прекалено, защото това е за-
тормозяващо. Да подлагаш на съмне-
ние – да, но да бъдеш траен скептик, 
да не можеш да забравиш и да прос-
тиш в името на нещо по-голямо, е 
мъчително. Това е мъчително преживя-
ване за всеки човек и за всеки народ.

– Защо в „Другата България“ показ-
ваше предимно успешни българи в 
чужбина?

– Не във всички предавания. Показвал 
съм и изключително трудни истории – 
12 души, които живеят в една стая... 
Освен това успехът е категория, коя-
то аз не разбирам. За някои успехът е 
в богатството, за други – в добрата 
професионална реализация, за трети е 
семейството. Някои съчетават всич-
ко. Но като се замисля, такива хора 
се срещат рядко. Да приемем, че ус-
пешни са хората, които се чувстват 
добре. Българите в чужбина, които из-
питват дискомфорт и се чувстват 
притиснати от битието си, не са ис-
кали да ме допуснат в техния свят. 
В повечето случаи тяхното емигрант-
ство е принудително, защото причини-
те за заминаването им са икономиче-
ски. Срещал съм се с тях, разговаряли 
сме, но те не са искали да бъдат сни-
мани. Аз уважавам това право. Мно-
го по-трудно е да развълнуваш чрез 
внимателен и почтен разказ за чове-
ка и неговата история. Много е лес-
но някой да ми забрани да го снимам 
и аз да вляза при него със скрита ка-
мера. Много е лесно да нараниш. Не 
това е, което ме води в журналисти-

ката. Не искам нещата, които правя,
да имат махленски привкус. Да показ-
вам само недъзите, да снимам прости-
тутки и автоджамбази, не ми е инте-
ресно като журналист. Но когато на-
меря българин, заминал преди 10 годи-
ни, който работи в най-голямата ла-
боратория за биотехнологични изслед-
вания и от него зависи намирането
на нови гени, това ми е изключител-
но интересно. Героите, които съм из-
бирал да снимам, са хора, които имат
цел. Те са ме вдъхновявали. Казвал съм
си: „Може би аз това не го мога. Ис-
кам да разбера как става.“ Смятам,
че е по-заразително да показвам бълга-
ри, които се чувстват добре, откол-
кото такива, които ни показват колко
зле можем да се чувстваме в чужбина.
И затова реших в тази медийна сре-
да да разказвам как едни хора могат
да се чувстват ОК. Не ги наричам ус-
пели според нашенския стандарт – да
имат четири коли, да ходят окичени с
ланци и да пръскат пари по заведения.
Но успели като самочувствие – да! И
страшно се радвам, че ги има.

– Сещаш ли се за някое трудно преда-
ване?

– Никак не ми беше лесно да намеря
Диляна Георгиева в Нова Зеландия и да
направя филм с нея. Тя не искаше да
се показва, от 15 години не беше дава-
ла нито едно тв интервю. Успех беше
да убедя и Анелия Раленкова да заста-
не пред камерата. Десет години тя
беше мълчала и не даваше никакви ин-
тервюта, след като напусна Сиатъл.
Тези предавания са ми коствали уси-
лия. Но най-голям успех за мен е, кога-
то хората ме допуснат, колкото и да
е трудно това понякога. Смятам, че
най-големият комплимент в журналис-
тиката е да бъдеш допуснат. В този
смисъл обект на журналистически ин-
терес за мен не са били успелите, а
хората, които имат цел и чийто ли-
чен път по някакъв начин съм преце-
нил, че е стимулиращ и вдъхновяващ
за другите.

-Как подхождаш към събеседника? 
Какво правиш, когато събеседникът 
не ти допадне? 

– Първата трудност е, когато не съм
имал избор. Случвало ми се е да оти-
да на много екзотично място, откъ-
дето се очаква да направя серия от
филми, а българите там са само се-
дем. Повечето от тези хора никога не
са заставали пред камера. Това е вто-то-
рата обективна трудност. Мога дада
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имам най-интересната история, но даим
не мога да я разкажа. От тези случаи,не
в които не съм имал избор, аз се на-
учих да не очаквам. Това е най-хубави-
ят урок, които съм получил. Защото

ние винаги сме натоварени от очак-
вания. Аз се научих да не очаквам, да 
не изисквам и да не режисирам герои-
те си. Виждам се с този човек, вли-
зам в някакъв контакт, понякога си 
говорим за много незначителни неща. 
Дори съм избягвал да задавам предва-
рително въпросите, които ме интере-
суват. Искал съм да усетя човека на-
среща и в липсата на претенции от 
моя страна той да срещне партньор 
във времето, в което сме заедно. Аз 
вярвам в намирането на личен подход 
към всеки човек. За съжаление този 
реален човешки контакт не се получа-
ва в много общества. Повърхностен е 
като разговорите за секс между при-
ятели. Сексът не е проблем за много 
хора, проблем е интимността, която 
можеш да създадеш с един човек. А 
има само един начин това да се прео-
долее – да се научим да се възприема-
ме. Да се възприемаме на чисто.

– Други трудности, с които си се 
сблъсквал?

– Случвали са ми се какви ли не неща... 
Никога няма да забравя какво прежи-
вях в самолета за Делхи, който се 
върна, защото не му се отвори ко-
лесникът. Бяхме не ръба на авиоката-
строфа. Оттогава разпознавам, че ко-
гато стюардесите станат прекалено 
любезни, значи че има проблем в само-
лета. Случвало ми се е да съм болен и 
да не мога да стана от леглото, не-
веднъж съм получавал срив на имунна-
та система заради преместването по 
географски ширини. Затова, ако ходя 
да спортувам през малкото си свобод-
но време, то е не за да бъда Аполон, а 
защото се налага да поддържам физи-
ката си в кондиция. Режимът, в кой-
то живях осем години, е опустоши-
телен. Отстрани всичко изглежда пре-
красно. Но никой не знае как за един 
ден се снимат по няколко филма от 
по 30 минути. Работният ми ден за-
почва в 7 сутринта и свършва посре-
днощ. Случвало се е, когато всичко е 
планирано, някой да не дойде на сним-
ки, което е пълен провал. Направих 
компромис с личния си свят – съпру-
га, дете, родители, приятели... Това 
са липси, които не могат да се ком-
пенсират с пътешествия. Това не го 
виждат тези, които коментират от-
страни, че пътувам с държавни пари.

– Какво би отговорил на завистни-
ците? 

– Бил съм изумен и много ме е боля-
ло от завистта, с която се сблъсках 

в „Другата България“. Била е напълно
незаслужена, особено от хора, които
разбират спецификата на този труд,
който не е добре платен и е изключи-
телно самотно занимание. Сам съм си
намирал героите всяка седмица. Само
с един оператор и един сътрудник съм
снимал и монтирал филмите. И никой
не се е интересувал, че съм бил бо-
лен в Мексико или съм получил срив на
имунната система в Казахстан. Мно-
го ме е боляло от завистта. В наша-
та професия има и завист, и омраза.
За мен завистта е гняв срещу собст-
вената неспособност. Срещу невъзмож-
ността да се справиш със собстве-
ния си живот. Аз мога да бъда гневен
срещу терористичните актове, срещу
бездействието и безобразията на един
политик. Тогава мога да бъда гневен.
Но да бъдеш гневен срещу един човек,
защото си имал други очаквания за
него или защото не го познаваш добре,
или просто защото този човек прави
нещо, което ти не можеш да напра-
виш – това е безсилие. 

– Случвало ли ти се е да правиш нещо, 
което не ти харесва в журналисти-
ката?

– Да. И то единствено защото наша-
та професия не е добре платена. Пи-
сал съм материал за една манекенка.
Манекенката бе прекрасна, но дълбоко
не ме интересуваше. Интервюирал съм
актьори и певци, които не харесвам и
не смятам, че трябва да им се отделя
такова внимание. Правил съм го, като
съм се мъчил да не ми личи какво ми-
сля за човека. Просто защото това е
било въпрос на пиар или на нещо дру-
го. След като преживях кризата, че
правя нещо, което не ми харесва, си
дадох сметка, че в журналистиката
има различни жанрове, и реших да из-
бера своя, за да бъда почтен в жанра,
който обслужвам. Със сигурност обаче
мога да кажа: никога не съм работил 
по гнусни поръчки. Бил съм на ръба да
бъда въвлечен, но никога не съм участ-
вал. Предлагали са ми да напиша книга
за неща, които съм видял, чул, прежи-
вял. В тази книга биха се разпознали
много хора. Но това е нещо, което не
бих направил. За никакви пари.

– Познаваш ли богати журналисти, 
има ли такива в България?

– В България има. Не знам дали са
журналисти. Да ги наречем телевизи-
онни водещи, които са и продуценти.ти.
Но в България не познавам журналист,ст,
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С екипа Music Idol

В ЗВ Замамбия

С Бени Андерсон от ABBA, когато снима

филффффффффффффффффффффффффффффффффффффф ма за ABBA
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който да е богат от заплатата си.кой
И това наистина е тъжно. ГолемитеИ
журналисти, които съм срещал в Си
Ен Ен, а сега в Би Би Си, са много
достойни хора, но част от тяхното
достойнство е и тяхното възнаграж-
дение. Затова там е почти невъзможно
да се прави компромис. Сигурно нався-
къде има лобита, но това много труд-
но може да се случи в държави, където
журналистиката има друг статут.

– Би ли се съгласил да работиш на 
щат?

– Много трудно! Истинската жур-
налистика е немислима без вътрешна
свобода. Смятам, че в България време-
то не се цени. Има професии, т. нар.
свободни, към които спада нашата, в
които има елемент на креативност.
Тази креативност може да се случва
в парка, в кафенето, навсякъде... Как
именно се случва с мен този процес, е
нещо много лично. Важно е само зада-
чите да са изпълнени в срок. Този ра-
ботен процес не може да се ограничи
във времето, прекарано в офиса меж-
ду осем и половина и пет и половина.
Как да обясня на някого, че докато
спя, аз сънувам работата си, че до-
като играя с тригодишната си дъще-
ря, работните проблеми ми ми мина-
ват като на лента. Журналистиката
е начин на живот. Аз живея 24 часа
в това, което правя. А това нито
може да се обясни на някого, нито
може да се плати. Затова, когато ми
кажат, че трябва да дойда на работа
в осем и половина сутринта, отгово-
рът е „не“!

– Ще смениш ли журналистиката с 
нещо друго?

– Засега не. Предлагали са ми по-ви-
сокоплатена работа, но смятам, че в
журналистиката съм си намерил ни-
шата. За мен е важно да знам лими-
тите си и да се разпростирам според
тях. Предлагали са ми да водя реали-
ти шоу, но тава не е моят формат.
Избрал съм да бъда дискретен посред-
ник. И смятам, че в тази позиция има
много повече предизвикателство.

– С какво се занимаваш в момента? 
– Работя върху един голям междуна-
роден проект за жертвите на урага-
на Катрин, който ще бъде излъчен по
телевизия Би Би Си. Работя в екип с
мексикански, американски и китайски
журналист. Във Великобритания имах
възможност и да акумулирам идеи за
новия си телевизионен проект, който

ще стартира в края на тази година
или началото на другата по една от
големите национални телевизии. Той
надхвърля проекта „Другата България“,
защото ще снима любопитни истории
не само за българи, но и за много из-
вестни хора по света. Професията ми
дава шанс да срещам интересни хора,
за които не разполагах с формат, в
който да покажа. Затова реших, че не
ми е достатъчно да разказвам исто-
рии за българите, живеещи в чужбина.
Искам да разказвам истории за хора
от цял свят, сред които ще има как-
то големи знаменитости, така и аб-
солютно неизвестни лица. Но хора, чи-
ято лична история е толкова зарази-
телна, че в нея по някакъв начин да
се оглежда животът на всеки един от
нас. Смятам, че жанрът на реалити
документалистиката, казвам докумен-
талистика обаче, не реалити шоу. До-
кументът е много по-силен от всякак-
ва художествена измислица. Драматур-
гията я предлага самият живот. 

– Кога реши, че трябва да спреш с 
„Другата България“? 

– Беше в Хонконг. Една сутрин се съ-
будих в хотела, а хора, които трябва-
ше да снимаме, не дойдоха. Опитах се
да обясня това на моите продуценти,
но те искаха от мен да направя фи-
лмите такива, каквито са. Беше ми
много трудно да намеря гледната точ-
ка. Намерих я, слава богу, станаха мно-
го хубави филми. И тогава, след тези
24 часа, които бях преживял в стрес
и съмнение дали ще се справя, си зада-
дох въпроса, има ли смисъл. Има сми-
съл заради проекта, защото идеята е
много добра, но реших, че аз тряб-
ва да променя нещо, да кача нивото.
Освен това човек се изчерпва. Дока-
то бях на едногодишна специализация
в Щатите, от добри учители научих,
че журналистът трябва да знае кога
да се оттегли от конкретен проект.
За да го запомнят с хубаво. Българска-
та журналистическа практика е пъл-
на с примери на журналисти, които не
усетиха кога и как трябва да се отка-
жат. Или да преминат на следващото
ниво. Отдавна исках в „Другата Бъл-
гария“ да участват различен тип жур-
налисти, да бъде нещо като ВВС World 

Rеport. Все още имам любопитството
да бъда журналист и затова поне още
1–2 години ще бъда действащ журна-
лист. След това нормално ще премина
в продуцентския бранш.

Разговора води Теодора СТАНКОВА

– Какви таланти имаш? 
– Да срещам точните хора и те да стават 

част от моя живот. Ако имам талант, то е

само този.

– На какво те научи работата? 
– На дисциплина и съобразителност. В личния

си живот съм по-разхвърлян. Но когато става 

дума за работа, съм изключително концентри-

ран. Затова според някои изглеждам амбицио-

зен. Не съм амбициозен, но не обичам това, ко-

ето правя, да бъде половинчато.

– Какво те въодушевява? 
– Най-вече лицата на хората. До невъзпита-

ност се вглеждам понякога в тях. Мога да

седя в кафене на улица и цял ден да се вглеж-

дам в тях.

– Как се зареждаш?
– Като се опитвам да забравя. Не обичам да

разглеждам снимки. Важни за мен са емоцио-

налните спомени. Ако съм потопен в една ре-

алност, бързам да я заменя с друга. Ако дъл-

го време съм в чужбина, влизам в интернет и

чета някой български сайт. Ако много дълго 

съм се занимавам с телевизионен проект, от-

казвам да гледам телевизия. Ако ми е писнало 

да пътувам, мога един ден да не изляза от вкъ-

щи. Това са начини да не живея твърде дълго 

в един и същ свят. Такъв начин за успокояване 

съм намерил за себе си. За да мога отново да

възприемам красотата.

– Мястото ти за почивка?
– Не хотелската стая, а самолетът. Това е 

единственото място, където никой не ме тър-

си, никой нищо не иска от мен. Единствено то-

гава съм предоставен сам на себе си. Колкото 

по-дълго е пътуването, толкова по-добре.

– Любимо място на планетата?
– Едно от местата със сигурност е Индия.

Отидох там, когато навършвах 33 години. Така 

сбъднах детската си мечта. Мисля, че Индия

ме промени. Успокои ме, даде ми друга енер-

гия, с която да мога да действам. Много хубаво

усещане. Разбира се, има и други страни, които

много обичам. Но всъщност така се огранича-

вам в избора си. Всяко място е прекрасно. Въ-

просът е как отиваш, какво правиш там...

– С какво никога не се разделяш?
– Музика и книги. Научих се да пътувам с мно-

го малко багаж, но си имам емоционални фети-

ши, без които не мога. Това е определена книга,

определен албум. В лаптопа си винаги имам по 

някой филм, който искам да преживея и да про-

веря и на друго място. Имам неща, които са 

константи. В киното това са филмите на Бер-

гман, а в музиката – АББА и „Пинк флойд“. 

– Твоята слабост?
– Дъщеря ми.

– Твоето богатство?
– Смятам, че най-голямото богатство на чо-

века е неговата емоционална памет. Кога-

то моята баба Стефания си отиваше от този

свят на 90 и няколко години, разглеждаше ста-

ри снимки. Попитах я защо гледа снимки, а тя 

ми отговори, че така си спомня. Моята баба

си отиде щастлива. Надявам се един ден и аз

да си отида с нещата, които да си спомням, с 

емоциите, които съм заредил в себе си. А не

чрез вещите, които евентуално бих притежа-

вал. Това е моят избор. 
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С
амата тя е сенза-
ционна жена – ро-
мантичка, която 
мисли трезво, по 

мъжки. Връща се към мина-
лото, но само за да служи 
на бъдещето. Вижда само 
красивото, а от грозното 
извръща поглед. Възхищава 
се на силната българка, но 
не е феминистка („Син чо-
рап не бих била. По-скоро 
бих била достолепна дама, 
която се явява като виде-
ние в обществото“ – вмя-
та тя в разговора ни). Обо-
жава парфюмите на Ив Сен 
Лоран и самия Ив Сен Ло-
ран. „Той е доказателство, 
че образованието няма ни-
какво значение. Когато си 
голям, си голям!“ – отва-
ря емоционално разговора 
ни шефката на Националния 
археологически институт с 
музей при БАН проф. Мар-

гарита Ваклинова. Мисъл-
та є е къдрава, пълновод-
на, жестовете є – спокой-
ни, грижовни, уверени. Още
от първата минута създава
впечатлението, че 

СЪЩО Е ГОЛЯМА, 
С ШИРОКА КРОЙКА

Малцина знаят, че умее да
шие и че модата я увли-
ча, но смисълът на живо-
та є си остава археология-
та – науката, която пълни
всеки един миг от битието
є с романтика. За да влезе
в любимата си тема, г-жа
Ваклинова прави елегантен
завой, без да дочака да є
задам никакъв въпрос: „Има
много елегантни жени архе-
оложки. Правим си специал-
ни облекла – артистични и
елегантни, – с които да из-
глеждаме добре на разкопки,
независимо че се търкаля-

ме с тях по земята.“ Впро-
чем аз є подавам лист с на-
сочващи въпроси, но тя не
го и поглежда: „Не обичам
да бъда подготвена. Оби-
чам мислите да ми идват
внезапно, тогава разговорът
е по-интересен, а реакции-
те ми – по-истински.“ Не
е новина, че г-жа Ваклино-
ва е археолог от 46 годи-
ни. Началото на кариерата
є е всред красотата на Ро-
допските планини – в Ис-
торическия музей в Смолян,
а от 42 години е в НАИ с
музей при БАН. Специализи-
рала е във Франция, Ита-
лия и Великобритания. За-
видно богата е професио-
налната є биография. Нови-
на за мен бяха познанията є
за българската журналисти-
ка. Имала е явно доста ра-
бота с журналисти, за да е
толкова категорична: „Бъл-
гарският журналист днес е
консуматор на сензации.

В МАСОВИТЕ МЕДИИ 
ВСИЧКО СЕ ЯДЕ 

И често се обезобразява.
Загърбихме времето на из-
пипаната и отговорна жур-
налистика. Сигурно защото
днес журналистите влизат
в тази специалност, без да
имат завършено висше об-
разование и специалност,
придобита преди това, как-
то се изискваше в минало-
то. Чела съм и продължавам
да чета невероятно изкри-

вена и неграмотна информа-
ция във вестниците. Особе-
но от областта на археоло-
гията. Аз вестниците оби-
чам да ги чета не само за
да се информирам, но и за
да им търся кусурите. Ни-
вото е паднало. Има хора,
които се раждат журнали-
сти, но са рядкост. Писане-
то не е за всеки. Не обичам
да давам интервюта за пе-
чатни медии. Предпочитам
да говоря по радиото. Те-
левизията ме притеснява с
грубите си намеси и прекъс-
вания. Понякога можеш да
останеш неразбран.“
Амбицирам се да напиша

хубав текст за нея и си
обещавам наум да проверя
всяко понятие от археоло-
гията, записало се на дик-
тофона ми. За да не по-
дам изкривена или грешна
информация на читатели-
те. За Маргарита Ваклино-
ва това е важно. Важно е
и за самата археология, как-
то разбирам малко по-къс-
но, когато случайно споме-
навам името на Георги Ки-
тов и маската на Терес,
открита от него.

„КОЙ ТОЧНО 
ТЕРЕС?! 

– по-младият или по-въз-
растният?! – прекъсва ме
тя и в първия момент не
схващам въпроса є. – Ето
за това изкривяване на ин-ин-
формацията ви говоря. Товаова

ПРОФ. МАРГАРИТА ВАКЛИНОВА:
СЕНЗАЦИЯТА Е ЛОША 
УСЛУГА ЗА АРХЕОЛОГИЯТА

„
“
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е просто една златна мас-е 
ка. Кой може да докаже дни ка
след откритието, че прите-
жателят є е точно този 
Терес?! Какво открито има 
още, което да ни каже, че 
това е онзи Терес? А кой е 
този Терес? Вие знаете ли? 
Археологът трябва да полу-
чи истински доказателства 
от различни източници, да 
прибегне до помощта на 
специалистите, с които ра-
боти в екип, преди да обяви 
категорично нещо подобно. 
Учудвам се на куража упори-
то да се внушават, по-ско-
ро да се втълпяват, недока-
зани хипотези чрез медиите. 
И в случая не обвинявам ко-
легата Китов. Това се случ-
ва понякога против волята 
на учения. Не дай, боже, не-
волно от устата си да из-
пусне хипотеза!“
Започвам да я разбирам. 

Бързащите и задъхани ме-
дии се плъзгат по повърх-
ността на лов за информа-
ция, притискат археолозите 
също да прибързват с из-
казванията си и в резултат 
всички сме дезинформирани. 
Включително и аз, която 
допреди пет минути бях 

убедена, че говоря за злат-
ната маска на Терес (коя-
то пък според Г. Китов е
чаша). В науката археология
идентификацията, обвързва-
нето с определен истори-
чески момент или личност
е опасно. Това не може да
стане веднага. Това е въ-
прос на сериозно научно из-
следване, което може да на-
прави само опитен и добро-
съвестен археолог. Иманяр
– в никакъв случай! Но кол-
ко добросъвестни археолози
има в България?
Според проф. Ваклинова – 

цяла плеяда. „Археологът е
прекалено увлечен от рабо-
тата си, за да се анонсира
непрекъснато. Затова име-
ната на някои, които заслу-
жават много внимание, не
са толкова известни. Пове-
чето археолози са стесни-
телни хора – обобщава тя.
– А сред тях има забележи-
телни учени, които правят
забележителни научни от-
крития. На интелигентни-
те хора от медиите е ра-
бота да влязат в същност-
та на археолога, да пред-
ставят адекватно на обще-

ството човека, който пред-
лага богатства на света.“
Веднага се досещам, че не
говори за злато и сребро.
Благородните метали са

„СПЕЦИАЛИТЕТ“ 
НА ИМАНЯРИТЕ 

А щом стане дума за има-
няри, Маргарита Ваклинова
пак става трескава: „Всич-
ки очакват от археолозите
да се борят срещу недо-
бросъвестните строители,
срещу недобросъвестни ку-
пувачи на ценности, срещу
иманярите, които ровят и
правят много бели, защото
изравят предмети и ги от-
късват от тяхната среда...
Археологът е учен и негово-
то единствено задължение
е да изтръгне максимална
информация с всички позна-
ти методи и средства, за
да могат следващите поко-
ления учени въз основа на
неговите бележки, наблюде-
ния и систематизирани ре-
зултати да разберат още
повече. Всеки „боклук“, кой-
то намерим, ние вписваме в
инвентарни книги, защото
утре той може да е в със-
тояние да ни каже нещо.
Българските археолози са

гениални – на тях не са им
стигали пари, книги, техни-
ка и достатъчно интердис-
циплинарни изследвания, но
въпреки това те са създа-
вали и продължават да съз-
дават голяма наука.“
Иманярите затова са вред-

ни, защото за тях „всеки
боклук“ не е важен. Те уни-
щожават, ликвидират кон-
текста на предметите,
грабят златото и сребро-
то, вещи... Защото не са
археолози и нехаят, че

КЕРАМИКАТА Е 
АЗБУКАТА НА 

АРХЕОЛОГИЯТА 
Именно керамиката служи

за определяне на най-точни-
те датировки. „Ако, да ре-
чем, между среброто и зла-
тото има няколко керамич-
ни съда или пък една ро-
доска амфора с печат на
остров Родос, то този тип
печат има определена да-
тировка. Иманярът е ми-
нал обаче, отмъкнал е зла-
тото и другите предмети
и е зарязал само амфора-
та. И археологът няма как
да разбере каква е връзката
във времето и ситуацията
между отделните съставнивни
части на един комплекс ис и

Мадарският конник – усещане за мощ
Дали избраният за глобален български символ Мадарски конник е правилни-

ят избор и защо. „Да, той е най-доброто предложение за символ на Бълга-

рия. Не е случайно, че се е появил на монети преди толкова много време –

той има дълбока същност, дълбоко съдържание. Намира се на едно място,

което е традиционна светиня – там са ходили да се покланят хора незнай-

но откога. Като природа Мадара за мен един от най-чудните кътове в све-

та. Дъхът ми е спирал под навеса, под голямата пещера. Мадара е сакрал-

но пространство. А Мадарският конник е основание на хората да разберат

вечността на скалата, на природата. Дали този конник е бог, дали е персо-

нификация на владетел, дали е сцена, която показва взаимоотношения меж-

ду съюзници – тълкуванията са различни. И нека си мислят каквото искат

онези, които твърдят, че той е тракийски конник. Аз съм сигурна, че е свър-

зан със средновековието. Естествено, че показва отношение и към свърза-

ната с коня епоха на траките, но по-важното е, че показва отношението

на българина към мощта. Затова хората непрекъснато се връщат към тай-

ните му, занимават се с него и внушенията, идващи от величавостта му. 

Той е по-подходящ за символ на България в сравнение с розата, обогатила

подбалканските селища, но дошла отдругаде. А Мадарският конник е един-

ствен, той не се повтаря. Дали тази традиция е с източник от Иран, защо-

то там тези релефи векове наред са практика, дали е дошла с конниците

от Средна Азия, дали е свързана с тракийските релефи по скалите в южна-

та част на Балканите, няма никакво значение. Този конник просто стои на

скалата и те вълнува с монументалността си. Там цялата природа те въл-

нува. Друго предложение за символ бе Рилският манастир – просветно огни-

ще, паметник, който е идейно насочен към съхраняване на духовността на 

българите векове наред. Чудесно, но нима само там е ставало това? А кон-

никът на скалите – величав и горд – бди над своя си народ. Дано го запази!

Централният площад, дворцовите сгради и главната държавна църква, издигнати през 

ІХ и Х век от българските владетели в столицата Велики Преслав. Г-жа Ваклинова рабо-

ти за разкриването им от 1964 г. до днес.
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ще изпусне възможността ще
да даде по-точна датиров-да
ка. А това прави от архео-
логията историческа наука. 
Ако всичко е запазено като 
комплекс, то само започва 
да дава данни на учения, за 
да бъде той по-точен.“ 
Но доколко може да бъде 

точна една наука, която ра-
боти с миналото? Според 
професор Ваклинова днес 
археологията е много по-съ-
вършена от тази през XIX 
век. „А утре тя ще бъде 
още по-съвършена, защо-
то ще работи с по-обшир-
ни познания и с по-съвърше-
на апаратура. Днес се нами-
рат много повече монети, 
печати и метални предме-
ти, отколкото преди, защо-
то уредите за търсене са 
по-модерни. Ако с тях се 
прегледат насипите на ар-
хеолозите, правили разкопки 
в началото на XX век, зна-
ете ли какви чудесии могат 
да се намерят?! Точно така 
ние преглеждаме насипи от 
стари разкопки в Плиска и 
Преслав в продължение на 
дълги години. Редица наход-
ки открихме. За цели пе-
риоди от човешкия живот 
археологията е

ЕДИНСТВЕН „АВТОР“ 
и източник на информация. 
За цялата праистория на-

пример. Началните стъпки
на човечеството само чрез
археологията можем да про-
следим. В България архео-
лозите са открили находки
на милион и шестстотин
хиляди години – свидетел-
ства, че тогава тази тери-
тория е населявана от раз-
умни вече хора.“
Питам я дали да се живее

само с миналото не е по-
рочно. Изненадва ме с от-
говора си: „Връщам се към
миналото, за да се занима-
вам с бъдещето. Аз съм от
поколението на онези, кои-
то се деряха от плач, кога-
то умря Сталин. Преживях
всички промени и страхове.
Арестували са ме, задето
нося косата си на опашка,
облякла съм робсак и съм
танцувала рок по купони.
Но никак не страдам от
измислени неща за минало-
то. Страдам само за цен-
ното, което изгубихме от
миналото по пътя към бъ-
дещето. И това беше на-
пример безплатното обра-
зование.

ИМАЛА СЪМ 
ЗА УЧИТЕЛИ 

БЛЯСКАВИ ХОРА 
Имах преподавател по фи-

зика и астрономия, който
ни говореше в часовете си

за етика, естетика, излож-
би и нова литература. На-
писа цял куп книги. Друже-
ше с най-големите творци и
личности на България. Имах
учителка по химия, която
беше доктор по химия, за-
вършила в Германия. Препо-
давателката ми по френски
бе завършила Сорбоната. За
учителката ми по литера-
тура българската литера-
тура бе свято нещо. При-
живе тя познаваше всички
български писатели от сво-
ето време. Днешното по-
коление е ощетено откъм
такива преподаватели. За-
това казвам – 

БАБИТЕ 
И ДЯДОВЦИТЕ 
ДА СА ЖИВИ!

Те помнят. Те са друг тип
хора. Всички деца са рожби
на баба си и дядо си. И до
днес е така.“
Професор Ваклинова вярва,

че следващото поколение ще
е по-добро, защото тях ще
ги възпитават бабите и дя-
довците: „Днешното поколе-
ние майки и бащи е много
отрудено и заето със себе
си – с това да се осъщест-
ви, да осигури материалния
живот на децата. За осигу-
ряването на духовния разчи-
там на бабите и дядовците.
Защото те пазят спомени-
те от детството, роман-
тиката, истинското, за да
го предадат на внуците.“ 
Впрочем г-жа Ваклинова

също е баба. Има три мал-
ки деца около себе си. Ес-
тествено, те са най-умни
и най-красиви. И учи 8-го-
дишния Борис-Михаил, на-
речен на покръстителя на
българите, да чете книги,
а не само да гледа теле-
визия и да играе страшни
игри на компютъра. Освен
това се е юрнала да събира
разпръснатото младо поко-
ление, което се нуждае от
протегната ръка: „С под-

крепата на президента Пър-
ванов група българи напра-
вихме едно чудо – нацио-
нално движение „Българско
наследство“ за съхраняване
на българското. Тази иници-
атива включва и създаване-
то на клубове „Съхрани бъл-
гарското“. В музея при мен
лично идват деца и настоя-
ват да участват в разкоп-
ки, да почистват паметни-
ци. Цели групи всеотдайни
ученици и студенти. Ис-
кат лекции, искат да тру-
пат познание. Те се откри-
ват в момента и ако ние
не им протегнем ръка, ще
се загубят. И макар че не е
лесно да им отделям време,
да разговарям с тях, да ги
интригувам, го правя с удо-
волствие.“
Всичко започнало от идея-

та децата да почистят об-
раслите български стари-
ни. И когато го направили,
пред тях блеснало нещо, за
което не знаели, което не
били научили от учебници-
те. „Ако ние, археолозите,
имаме някакво призвание,
то не е само да открива-
ме миналото, а да го дадем
на бъдещето с вещина“ – 
обяснява професор Ваклино-
ва. Очевидно вещината днес
е дефицитна „стока“. От
липсата є страда и култур-
ният туризъм в България.
„Не мога да разбера

ЩО ЗА ПРИМИТИВЕН 
КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ

се развива в настоящето?!“
– разпалва се отново г-жа
Ваклинова. В нейните пред-
стави културният тури-
зъм е нещо възвишено, кое-
то трябва да се измисля от
културни хора, от хора, ко-
ито разбират как най-лесно
можеш да стигнеш до сърце-
то на един човек – свой или
чужд. Защото културата е
начин на общуване, начин на
поднасяне на информация, на
сближаване. „Не съм противтив
хапването и пийването. Кул-Кул-
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турният туризъм може да ту
включва и тези две неща, вк
защото на маса хората се 
чувстват най-щастливи, 
отварят се. Но това не из-
черпва всичко. Има и други 
неща, които хранят духа на 
човека, карат го да се чув-
ства пълен не само с шкем-
бе чорба.“ 
Известната изследовател-

ка на българското средно-
вековие скача от тема на 
тема с такава лекота, че 
предусещам колко ще ми е 
трудно да сваля това ин-
тервю от диктофона и да 
го направя на текст. Всич-
ко ми се струва интерес-
но. Разбирам, че другата є 
страст е фотографията.
Освен това не спира да 

пътува. „Мога да пътувам 
и с главата надолу“ – шегу-
ва се тя. Съвременен Лон-
дон е градът, който най-
много я пленява. За хората, 
които я определят като 
франкофон, това може да 
се стори странно, но тя 
си има обяснение: „Да, дъл-
боко съм свързана с френс-
ката култура, поддържам 
контакти със свои колеги 
във Франция, познавам от-
лично Париж. Но именно за-
ради това ме влече повече 
Лондон. Париж ми е свой. 
Все едно съм си в Бълга-
рия. Докато 

В ЛОНДОН 
СЕ ЧУВСТВАМ 

НЯКАК ПОТРЕСЕНА 
Много имперско има в 

този град! Но, честно ка-
зано, с всеки един град, в 
който съм била, ме свърз-
ват емоции. Вървя из Раве-
на и ме пленява Равена. Това 
е моят дух, защото се за-
нимавам с византинистика, 
със средновековие. Италия 
е голямо внушение – неме-
еш пред него.“ 
Тази жена е пълна с лю-

бопитство. Сигурно зато-
ва не харесва градовете 
без биография, без минало. 
„Не ми действат. Макар че 

обичам красивото съвремен-
но строителство, но онова,
което не е банализирано.“
Не успя да ми отговори 

къде се чувства най-добре.
Май навсякъде, защото е
търсещ дух. Но е била най-
щастлива, когато, пътувай-
ки в чужбина, е сравнявала
интелигентността и про-
светеността на българина
с тези на другите народи.
„Когато това сравнение се
окажеше в полза на бълга-
рина, съм си вирвала носа и
самочувствието ми е от-
литало високо в небето.
Дразни ме обаче простащи-
ната на българи в чужбина.
Но когато видя елегант-
на жена българка, шапка є
свалям. Българката разбира
от елегантност. И е хуба-
ва! Младото ни поколение е
също толкова красиво! Вър-
виш по българските улици
и виждаш толкова красо-
та. Аз не обичам да гледам
грозота. От уродливото ме
заболява сърцето. Като го
видя, си обръщам главата
на другата посока.“
Лека-полека разговорът 

опира до най-женските
теми – за красивото, любо-
вта и... мъжете: „Много са
безпомощни мъжете. Българ-
ката е много силна. Имам
баба македонка – беше ис-
тинска фурия, тя команд-
ваше парада. Изглежда, че
тази сила е дълбоко вко-
ренена у българската жена.
Неотдавна, когато много
от мъжете се почувстваха
с прекършена съдба в хода
на събитията, отхвърлени
от обществото, изпаднаха
в стрес и жените взеха не-
щата в свои ръце. 

ВСЕКИ СТРАДА 
ОТ СИЛАТА СИ 

И мъжете, когато са сил-
ни, страдат от силата си.
И жените сега – по същата
причина. Непосилен е лич-
ният им товар – деца, се-
мейство, работа… Но бъл-
гарката се оказа пригодима.

Виждала съм хубавици, ко-
ито правят такъв бизнес,
че на мъжете акъла взимат.
Но не само защото са ху-
бави. Неслучайно казват, че
една жена може да направи
един мъж или да го провали.
Зад великите мъже обикно-
вено стоят скромни, поня-
кога никому неизвестни, но
велики, големи жени. Да си
спомним за Елинор Рузвелт,
колко е позната нейната
роля в историята. Или при-
мер от българската дейст-
вителност – нашият голям
учен акад. Дуйчев имаше до
себе си една забележител-
на жена – Елена Дуйчева.
Тя не демонстрираше уче-
ността си, но ако не беше
тя, много от нещата, ко-
ито направи акад. Дуйчев,
нямаше да бъдат направени.
Жените не са само музи.
Жените, които осигуряват

комфорт на мъжете си да
творят, са велики за мен.“
Но както за археологията,

така и за жените проф. Ва-
клинова не е обзета само
от романтични предста-
ви. Тя

ОБИЧА ДА РАБОТИ 
С МЪЖЕ 

защото мъжете є дават по-
голяма свобода да бъде от-
кровена. „С жените тряб-
ва да шмекерувам, да лави-
рам, защото подозирам, че
те правят същото насре-
ща ми. Много съм далече
от феминизма. Имам подо-
зрения, че мъжето са го из-
мътили като идея, а жени-
те са се хванали на въди-
цата му. Много им е удо-
бен на мъжете този феми-
низъм.“ 

Разговора води
Мариана ЯНЕВА

Развенчани митове за археологията
 „Изречението „Археолозите изровиха това и това“ звучи неприятно и

дразнещо. Те не са къртици, нито иманяри.“  „Археологът не ровичка, за

да вади материални ценности, той черпи история от земните пласто-

ве. Археологът не е иманяр.“  „Често сравняват някой археолог с Шлиман. 

Ама, моля ви се, Шлиман не е археолог, а търговец. Тръгнал е подир мита и

е дал пари, за да бъде нещо разкрито. Злоупотребява се с великото откри-

тие, направено от Шлиман, с ролята му на възторжен любител. Очевидно 

някому е необходимо откривателят да се възприема като персонаж от ми-

нали векове. Трябва да ви кажа, че след Шлиман всичко в Троя е много пъти 

променяно и уточнявано като наука. Много томове излязоха, които систе-

матизират научните открития там и определят ролята на пластовете 

разрушени селища на това място в историята на античния свят. Сама-

та Троя е развенчан мит. Тя е многослойно селище, което е имало отноше-

ние към много епохи.“  „Почтеният археолог обикновено се чувства по-

тиснат, ако е излъгал обществото с нещо. Например моята колега Даниела 

Агре заслужи уважението ми с достойно за един учен поведение. Ръководе-

на от желания и хрумване, тя подведе обществото, че е намерила гроб на 

един член на големите тракийски династии. Пред същото това общество 

впоследствие тя намери сили да заяви: „Аз сгреших.“ Изводът е, че за да не 

се допускат грешки, археологът не бива да гърми веднага със сензации.“

 „Една сензация накара група обезумели жени да правят литийни шест-

вия в Кърджали заради открито при разкопки кръстче, пълно, представете 

си, с късчета от Божия кръст. На тях им бе казано, че това кръстче е уни-

кат. А то е ширпотреба – през средновековието подобни кръстове са били 

масово носени. Наричат се енколпиони и никой не знае какви дървени части-

ци има в тях. Казват, че ако намерените досега късове дърво се съберат 

на едно място, ще натоварят една голяма влакова композиция. Така се раж-

дат митовете.“  „Когато археологът прави разкопки, вълненията му не са

свързани с метал, съкровища, с нещо бляскаво. Познавам колеги, които цял 

живот копаят славянски землянки и преживяват като събитие намирането 

на обичка, отлята от бронз или направена от мед. Радват се като деца, ко-

гато намерят съд, направен на ръка, защото ръчно изработените съове са

от по-ранни епохи. Погрешно, порочно и непочтено е внушението, че архео-

логът е образован иманяр. Археологията е сериозна наука, нищо че е роман-

тична. Тя се ражда в едно всеобхватно познание, използва свои специфич-

ни методи, протяга ръка към постиженията на останалите природни, об-

ществени и техничеки науки. Нивото є е това на XXI век.“
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К
огато обаче на 

ККединия от парт-ККньорите не му се ККживее в двойка, КК
той приобщава в семейно-
то си пространство и тре-
ти лица – родители, прия-
тели, познати, а според по-
следна мода и семеен психо-
терапевт. Какви биха били 
последствията от подобен 
колективизъм?

НАМЕСАТА 
НА МАЙКАТА

След дългогодишен брачен 
живот съпругът на Мая, 
Иван, я напуска най-неочак-
вано с думите: „Не мога по-
вече.“ Докато той прекрач-
ва прага на жилището за по-
следен път пред погледа на 
смаяната си съпруга, го за-
стигат думите на тъщата: 
„Ще си намерим по-добър!“ 
Когато преди години Иван 

дошъл да иска Мая от май-
ка є, майката била катего-
рична: „Още сте деца. За-
това ще живеете у нас под 
мое наблюдение.“ Оттогава 

минали 3 години, през кои-
то нямало и ден без майка-
та да участва в семейния
им живот. Нахлувала в ста-
ята им по всяко време без
предупреждение, настойчи-
во съветвала младите влю-
бени как да разпределят за-
платите си, решавала вмес-
то тях, че им е още рано
да имат деца. В резултат
на което Иван все по-рядко
започнал да се появява вкъ-
щи, докато накрая си тръг-
нал. Майката съвсем не е
огорчена: „Дъще, не го пре-
живявай, ние с теб няма да
пропаднем.“
Такова отъждествяване на

родителя с вече пораснало-
то дете не е рядкост. Това
често се случва в непълните
семейства. Където заради
липса на друг обект на вни-
мание майката концентрира
цялата си любов към  дъ-
щерята и сама не забелязва,
че се отъждествява с лич-
ния живот на детето си.
Родителят обяснява своето
поведение с най-добри наме-

рения – със страх за бъде-
щето на детето, с желание
да го предпази да не повта-
ря родителските грешки. И,
разбира се, най-неопровержи-
мият аргумент за подобно
поведение е любовта.

ОБЯСНЕНИЕТО ОБАЧЕ Е ДРУГО – 

ДА ЖИВЕЕШ ЧУЖД ЖИВОТ, 

ЖИВОТА НА ПО-МЛАД И ЕНЕРГИ-

ЧЕН ЧОВЕК, ВИНАГИ Е ПО-ЛЕСНО, 

ОТКОЛКОТО ДА ПОДРЕДИШ СВОЯ 

СОБСТВЕН.

Разбира се, такава ситу-
ация е възможна само ако
порасналото вече дете не
възразява. Затова на ход са
манипулациите: „Аз напра-
вих всичко за теб, а ти...“
Майката на Мая е отгле-

дала дъщеря си сама, рабо-
тела е на две места, зара-
ди нея се е отказала от
изгоден брак. Мая обаче е
трябвало да разбере, че ви-
ната за житейските несго-
ди на майка є въобще не
е в нея. Майка є винаги е
била мъжемразка. Разделяй-
ки се със съпруга си, на ко-
гото не е могла да прости

изневярата, несъзнателно е
подготвяла дъщеря си за
живот, подобен на нейния
собствен. Когато Иван за-
почнал да закъснява след ра-
бота, майката на Мая запо-
чнала да „мълчи“. Минавала
покрай него, без да му гово-
ри, и затръшвала вратата
рязко. Въздъхвала печално и
мълчала, без да отговаря и
на въпросите на дъщеря си.
А когато Иван се появявал 
на вратата с пълна пазар-
ска чанта и букет, майката
присвивала устни и се скри-
вала в своята стая. Може
би и точно в този момент
възрастната дама е стигна-
ла до решението да разруши
щастието на дъщеря си.
КАКВО ДА СЕ НАПРАВИ? 
Родителите винаги са склон-
ни да се месят в личния жи-
вот на децата си. Всъщност
родителската опека може да
се преживее, ако успеете да
разграничите вашето семей-
ство от това на родители-
те си. Научете се да каз-
вате „не“ и направете се-
мейството си неприкоснове-
но. За да предпазите семей-
ното си огнище, не е необ-
ходимо да затворите врата-
та на дома си за роднини
и близки. Достатъчно е ми-
слено да се разграничите и
да не позволявате чуждото
мнение да ви влияе.

ДРУГАРСКА 
ИНТЕРВЕНЦИЯ

Груповият студентски жи-
вот в едно общежитие вина-
ги се е свързвал с денонощни
купони, китара и една ютия
на целия коридор. Когато по
време на следването се слу-слу-
чи някой да се ожени заза

Тя и ТойТя и ТойТя и Той

В СЕМЕЙНАТА 
ЛОДКА

ТримаТрима

СЕСЕЕМЕМЕМЕЙСЙСЙСТВТВТВВОТОТОТОО О О – – ТОТОТОВАВААВА С С ССА А ААААА ДВДВДВДВДВДВДВДВДВВВДВАМАМАМАМАМАААМААМАА А.А.АА.А.А..... ИИ ИИ ИИИ И ИИИИ ИИНН Н НН ННН НН ИИИ И И ИИ ИИ ЯНЯНЯНЯНЯНЯНЯНЯЯНН,,, , ,,, КОККОКОКОКОККОКК ИТИТИТИТТТО ОООО ООО О ССЪСЪСЪСССС ЗДЗДЗДДЗДЗДЗДЗДЗЗЗЗДДАВАВАВАААВАВВВА АТАТАААТААТТТА  ССС СС СС СВОВОВВОВВОВОВООВОВОВОЯЯЯ ЯЯЯЯЯЯЯ МММММОМОООМООМОМ ДЕДЕДЕДЕДЕДЕЛ ЛЛ Л ЗАЗАЗАЗА С СС ССВЕВЕВЕВЕТАТАТА. . 
ПРПРПРПРАВАВАВАВАВИЛИЛИЛИЛАТАТАТАТТАТАА А А АА В В ВВВВ ТОТОТОТОТОЗИЗИЗИЗИИИ С С СССВЯВЯВЯВЯВЯЯТ ТТ ТТ ЗАЗАЗАЗАЗАЗААААААА ДДД Д ДД ДД ДДД ДДВАВАВАВАВАВВВВВАМАМАМАМААМААМААМАМАМАМАААА С С ССССССССССАА А А ААААААА ПРПРПРПРРППРПРРПРПРПРОСОСООСОСОСОСССОО ТИТИТИТИТИТТИТИТИИИИ –––– ВВВВ ВВВВВВ Н  ННННННННЕГЕГЕГЕГЕГГЕГЕГЕГЕГО О О ООО ИМИМИМИМИМИМИМИИИИММИИИИИМИМАА А А А АААААА ХАХАХАХААХААХАХАХАХХ РМРМРММРМРМРМРРМОНОНОНОНОНОНИЯИЯИЯИЯИЯ С С СС САМАМАМА О О О

КОКОКОКООГАГАГАГАГАТОТООООТОТО И ИИИИИИ Д Д ДДДДДДДДДДДДВАВАВАВААВАВВАВВАВВАВАММАМАММАМАТАТАТАТАТААТАТААА С ССС ССССССЕ ЕЕЕ Е ЕЕЕЕЕ ЧУЧУЧУЧУУЧУЧУУУУЧ ВСВСССВССВВСВСТТВТВВТВТВТВТТ АТАТАТАТАТТАТТАТТТАТТА  ЩЩ Щ Щ ЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩ ЩЩ АСАСАСАСАССАСАССАССАСАСАССТЛТЛТЛТЛТЛТЛТЛТТТТТТЛТЛИВИИВИВИВВВВВИВИИ ИИИ.И.И.ИИИИ

Бела, брой 9 (127), 200876



някого, младата съпружеска няк
двойка обикновено се „цепи дв
от колектива“ и отива да 
свие семейно гнездо в соб-
ствено жилище. Приятели-
те обаче не приемат новия 
статут на младоженците и 
продължават да им „госту-
ват“ както преди. Още по-
вече че при семейните вина-
ги има нещо за хапване. На 
този етап границите между 
личното и общественото 
се размиват. Семейство-
то обаче има нужда от не-
прикосновен дом, от собст-
вена територия. Не става 
дума за „вход за приятели 
забранен“, а просто за лич-
но неприкосновено съпруже-
ско пространство. 
Ако семейната двойка ос-

ъзнае това и го демонстри-
ра, по правило в този мо-
мент и част от „приятели-
те“ изчезват. Това е и на-
чин за преброяване на прия-
телите – ще останат само 
най-близките.
Това обаче е възможно 

само ако съпрузите са по-
раснали и са готови да при-
емат заедно отговорности-
те за собственото си бъ-
деще. Страхът от пораст-
ване е страх от самия жи-
вот. Ако двамата все още 
приемат живота вятърни-
чаво, те следват младежко-
то си безгрижие, като пре-
връщат семейното огнище в 
аврамов дом. В семейните 
им отношения взимат учас-
тие всички случайно преми-
наващи. Това променя трай-
но формата на семейство-
то. Тогава проблемите меж-
ду съпрузите вместо успеш-
но да се решават на четири 
очи, се обсъждат във форум 
в интернет с непознати или 
се превръщат в повод за не-
колкочасов разговор с прия-
телки по телефона.
„Не си представям живо-

та без приятели. Веднъж 
отидох за седмица на по-
чивка в уединен планински 
курорт само със съпруга си. 
Струваше ми се, че ще се 
побъркам от скука. В края 

на отпуската ние бяхме на
ръба на развода“ – споде-
ля 25-годишната Ирина. Тя
разбира, че ситуацията е
ненормална, но е убедена,
че проблемът е в това, че
приятелите са им липсвали
по време на почивката. 
Психолозите смятат, че 

една от причините за та-
кова изказване е силната со-
циална позиция на нейните
родители.

ДЕТЕТО, КОЕТО ЕЖЕДНЕВНО НА-

БЛЮДАВА АКТИВНИ И УСПЕШНИ 

РОДИТЕЛИ С НЕГАТИВНО ОТНО-

ШЕНИЕ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО, Е ОБ-

РЕМЕНЕНО С УБЕЖДЕНИЕТО, ЧЕ 

ЖИВОТЪТ Е ХУБАВ САМО ИЗВЪН 

ПРЕДЕЛИТЕ НА ДОМА.

Майката на Ирина е пре-
подавала в два престижни
университета. Отивала е на
работа красива и усмихната,
а вечер, пристъпвайки прага
на собствения си дом, се е
превръщала в зла и уморена
сръдла. Още в детството
си Ирина е приела модела
за майката, самотна съпру-
га. И още, че щастието е
в социалното признание. Въ-
преки че, омъжвайки се, тя
съзнателно се съпротивлява
на тези реалии, зад нейното

маниерно поведение стои не-
осъзнатият страх да оста-
не насаме със собствения си
съпруг, защото за нея той е
съвършено чужд човек. 
КАКВО ДА СЕ НАПРАВИ?
Ако живеете в брак, но и

ден не можете да прекара-
те без другарски купон, ако
прибирайки се вкъщи, се на-
станявате удобно пред те-
левизора, за да избегнете съ-
пружеските отношения, „ре-
анимацията“ е наложител-
на за брака ви. Започнете,
като просто поговорите
един с друг. Преди всичко
и двамата трябва да при-
знаете, че ситуацията е не-
нормална, дори и да направи-
те признание, че сте си ом-
ръзнали един на друг. За на-
чало си наложете „комуни-
кативна диета“. Определете
в кои от дните домът ви
ще бъде затворен за чуж-
ди хора и информирайте за
това приятелите си (ако са
истински приятели, ще ви
разберат). Ограничете вре-
мето за пребиваване в ин-
тернет. Когато прекрачите
прага на дома си, изключвай-
те мобилните си телефони
(не е страшно –  операто-
рът ще ви предаде за непри-

етите повиквания). С набли-
жаване на нощта въведете
в дома си режим на тишина.
Това означава да се лишите
от всички средства за кому-
никация и най-вече от теле-
визор. Ако ви е непонятно
как можете да седите заед-
но и да общувате помежду
си, направете си график за
„информационни дежурства“.
Разказвайте си книги и случ-
ки, които са ви направили
впечатление, обсъждайте ин-
тересни места, които мо-
жете да посетите през от-
пуската си. Разбира се, в на-
чалото това може да ви се
стори малко изкуствено. С
времето обаче ще разбере-
те, че съвсем не е скучно
да прекарвате времето си с
любимо същество. 

ПО-ДОБРЕ С ДЕЦА!
Мария се появява на бял 

свят, когато бракът на
Петя и Кирил се държи на
„честна дума“. Мъжът не
си загубва ума по детето,
само дето интересът към
съпругата му съвсем нама-
лява. Петя се посвещава на
дъщеря си, детето тряб-
ва да има всичко – любов,
ласка, внимание. Освен това
възгледите на двамата ро-
дители за възпитанието на
детето се разминават. Ма-
рия, привикнала на семей-
ни разногласия, расте сла-
бо и болнаво дете, бои се
от всичко. Малкото моми-
че всячески се старае да
заздрави семейството и се
опитва да задържи родите-
лите си заедно около себе
си. Даже спекулирайки с по-
мощта на мними болести. 

АКО И ВЪВ ВАШЕТО СЕМЕЙСТВО 

ЕДИНСТВЕНОТО, КОЕТО ВИ СВЪРЗ-

ВА, СА ДЕЦАТА, ТРЯБВА ДА СЕ ЗА-

МИСЛИТЕ.

Детето ви ще порасне и
ще напусне семейното гнез-
до, децата са за малко край
вас. Не е случайно, че по
статистика последната въл-
на от разводи се наблюдава
при 42–50-годишните именнонно
през периода, когато порас-рас-

СЕМЕЙСТВОТО 

ПРИЯТЕЛИТЕ
За да разберете дали сте семеен тип или ви тегли повече 

към приятелите, отговорете на следните въпроси:

Колко вечери в седмицата прекарвате в компания-
та на приятели?
Способна ли сте да преживеете семейна кавга, без
да споделите за случилото се с приятелки?
Често се допитвате да мнението на приятели и
познати, когато става въпрос за чисто семейни
проблеми?

А СЕГА ОТГОВОРЕТЕ НА СЛЕДВАЩИТЕ ВЪПРОСИ:

Колко често през живота си сте сменяли най-
близкото приятелско обкръжение? Доверявали ли
сте се на приятел така, както на съпруга/съпру-
гата си? 
Приятелите ви уверени и щастливи хора ли са?

Можете ли категорично да потвърдите, че прия-
телите ви са безкористни към вас и към семей-
ството ви?

Отговорите на тези въпроси ще ви подскажат какви изво-

ди трябва да си направите сами. Обсъдете ги с интимния

си партньор.

1

2

3

1

2

3
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налите вече деца напускат нал
родителския дом и съпру-ро
зите се оказват сами един 
срещу друг.
КАКВО ДА СЕ НАПРАВИ?
Първата стъпка е да на-

правите честно признание 
пред себе си, че отношени-
ята с партньора ви са за-
висими от детето/деца-
та. След това седнете, за 
да поговорите. Кога за по-
следен път сте били на по-
чивка само двамата? Отко-
га не сте разговаряли за дру-
го, освен за проблеми, свърза-
ни с детето? Често подоб-
ни разговори водят до непри-
ятни изводи и равносметки. 
Съпружеската двойка разби-
ра, че единствено детето е 
спирачка за развода. В подоб-
на ситуация няма универсал-
ни съвети. Понякога мисълта 
за възможен развод се пре-
връща в стартова площадка 
за началото на нов живот – 
заедно или разделени.

СЕМЕЙНИЯТ 
СЪВЕТНИК

Когато семейното огнище
е разтресено от постоян-
ни кавги и скандали и ня-
кой от съпрузите е запла-
шил с развод, нерядко се
стига до решение двойката
да посещава семеен психо-
терапевт.
Така в дома на Евели-

на и Борис се появява Бо-
яна – семеен консултант.
След една година тя вече
е като член от семейство-
то. Нито едно решение не
се взима без нейно участие.
Когато възникне проблем,
Бояна е първата, която на-
учава за него. Няма значе-
ние че хонорарът на семей-
ния консултант изяжда зна-
чителна част от семей-
ния бюджет. С Бояна съ-
прузите се чувстват защи-
тени и знаят как да жи-
веят. Ако мъжът иска да
поговорят, жената отгова-

ря: „Нека да повикаме Бо-
яна.“ Неочаквано обаче Бо-
яна отива на специализация
в чужбина. Изведнъж идили-
ята свършва, в семейство-
то настъпва криза.

ТЕНДЕНЦИЯТА СЕМЕЙНИТЕ ДВОЙ-

КИ ДА РЕШАВАТ ПРОБЛЕМИТЕ СИ 

СЪС СПЕЦИАЛИСТИ СЕ УВЕЛИЧА-

ВА С ВСЯКА СЛЕДВАЩА ГОДИНА. 

ОТ ЕДНА СТРАНА, ПСИХОЛОЗИ-

ТЕ РАТУВАТ ИМЕННО ЗА НЕОБХО-

ДИМОСТ ОТ ТАКАВА КВАЛИФИ-

ЦИРАНА ПОМОЩ, НО ОТ ДРУГА – 

ВСЯКА ВЪНШНА НАМЕСА В МИ-

КРОКЛИМАТА НА СЕМЕЙСТВОТО 

Е САМО „ПАТЕРИЦА“, НА КОЯТО 

СЪПРУЗИТЕ Е ДОБРЕ ДА СЕ ОПИ-

РАТ САМО ДОКАТО ТРАВМАТА Е 

БОЛЕЗНЕНА.

Рано или късно обаче двой-
ката трябва да стъпи на
крака. 
Разбира се, семейният кон-

султант не би трябвало да
позволява на клиентите си
да му прехвърлят отговор-
ностите за житейските си
решения.
Най-удобното обяснение на

психолозите е, че съпрузите
са имали тежко детство,
затова се боят да загубят
другия. И просто не са се
научили да обичат. Това е
само първата част. 
Нерядко клиенти превръ-

щат консултирането с пси-
хоаналитика в своеобразна
форма за прекарване на сво-
бодното време. А психоте-
рапевта взимат за актьор-
аниматор или добра майка,
която гали по главичката,
успокоява, дава съвети как
да живеете по-нататък.
Такива хора нерядко посе-

щават повече от един кон-
султант. Това поведение
прилича на енергиен вам-
пиризъм – получавайки от
един специалист всичко, ко-
ето е възможно, те оти-
ват при друг. И както  в
горепосочения пример нами-
рат един, с когото удобно
да си живеят трима. 
КАКВО ДА СЕ НАПРАВИ?
Ако все по-често на въ-

просите на съпруга си от-
говаряте с: „Психолозите

в такива случаи  препоръч-
ват...“, най-вероятно в дома
ви отдавна се е настанил 
трети излишен. Даже и
най-мъдрите съвети са спо-
собни да разрушат брака,
ако заради тях участни-
ците в двойката преста-
нат да мислят самостоя-
телно. Общуването с тера-
певт може да бъде заменено
с четене на книги, разход-
ки в парка, гледане на те-
левизия. Не чакайте друг да
решава проблемите ви. Пи-
тайте се един друг за съ-
вет. Организирайте си соб-
ствено токшоу след вечеря.
Пишете си бележки/есеме-
си с пожелания. И главното,
не се плашете да сбъркате.
Собствените ви грешки ще
се превърнат в опит, кой-
то ще ви предпази да гре-
шите занапред.

ПОМОЩНА 
МЕДИТАЦИЯ
Ако и вашето семейство 
е поразено от синдро-
ма „трима в една лодка“,
направете следната ме-
дитация. Затворете очи,
успокойте дишането и се
вслушайте във вътреш-
ното си усещане. След 
това три пъти наум си 
кажете следните фрази: 
„Аз не съм моята майка. 
Аз не съм моето дете. 
Аз не съм съпругът ми. 
Аз – това съм само аз.“ 
Ако дори за миг в съзна-
нието ви изплува мисъл-
та „Но това не е така“, 
значи е време да се за-
мислите какво място за-
емат близките в собст-
вения ви живот. Поста-
райте се да си отгово-
рите на един последен 
въпрос: „Кой съм аз?“
Възможно е отговорът 
да ви отнеме повече от 
един ден. Главното е да 
се научите вътрешно да
се съгласявате с дово-
дите за собствената ви
свобода и с правото ви
на собствени решения.
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К
олежите „ДЕЛТА“ са най-големите професионални 
колежи в България – с най-голям брой обучаеми и 
най-добра материална база. Колежите се създават 

през 2003 г. в резултат на сътрудничество с Междуна-
родната асоциация за образование и развитие „ДЕЛТА“

(www.delta-edu.orgg), която лансира у нас дългогодишния 
опит на феноменалните Институти за професионално 
обучение „ДЕЛТА“ в Гърция.

Успехът на колежите „ДЕЛТА“ не е случаен. Специал-
ностите, които се предлагат, отговарят на реалните 
потребности на българската икономика и гарантират 
незабавна реализация на дипломантите. Стремежът е 
професионалната подготовка да отговаря не само на 
нуждите на днешния, но и на утрешния ден на развива-
щия се български и европейски пазар.

Колежите „ДЕЛТА“ предлагат отлични програми по
професии с европейска реализация, с лиценз от МОН за 
ІV професионална степен:

Предприемачество и мениджмънт в туризма

Предприемачество и мениджмънт 

в хотелиерството и ресторантьорството

Туристическа анимация

Екскурзоводство

Предприемачество и мениджмънт 

във фризьорството и козметиката

Компютърни мрежи 

С ЛИЦЕНЗ ОТ НАПОО ЗА ІІІ 

ПРОФЕСИОНАЛНА СТЕПЕН:

Бизнес администрация

Интериорен дизайн

Графичен дизайн

Оперативно счетоводство

Обучението умело съчетава теоретичните знания с 
практическите умения и професионалната мотивация. 
Стремежът е колежаните максимално да се доближат 
и  да се „вживеят“ в духа на любимата професия, да овла-
деят нейните технология и инструменти, така че вед-
нага след завършването на колежа да се включите в биз-
неса – напълно подготвени да управлявате своя или чуж-
да фирма в сферата, която ви привлича. 

Във всички специалности е въведено езиково обучение 

по английски и гръцки език, както и задължителна ком-
пютърна грамотност. Допълнително се предлагат и
разнообразни по форма и съдържание курсове за езикова
подготовка и професионална квалификация. Колежаните
имат непрекъснат достъп до интернет за лични нужди
и за удобство при подготовката на текущите рефера-
ти. Те разполагат и с богато комплектувани със специ-
ализирана литература библиотеки на български, англий-
ски и гръцки език. 

Платените летни стажове, които се предлагат в Гър-
ция, дават възможност на българските младежи да се
впишат в една по-напреднала пазарна икономика и да
усетят реално тенденциите, предстоящи в развитие-
то на България и на конкретния бизнес, в който ще се
включат след завършването на колежа.

В модерно оборудваните с компютри, видео-, аудиотехни-
ка, специализирани апаратури и уреди зали, лаборатории и
ателиета на колежите „ДЕЛТА“ и по методика, международ-
но изпитана и доказала се при пазарни условия, получавате
възможност в редовна или задочна форма на обучение прак-
тически да овладеете любимата си професия и да тръгне-
те към трудовата си кариера със самочувствието на ис-
тински професионалист! А може и  да продължите обучени-
ето си в бакалавърските програми на Нов български универ-
ситет или Гръцко-Британски колеж в Атина.

Частни професионални колежи ДЕЛТА

София – Пловдив

www.delta-bulgaria.com

Учебните програми

на успеха
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К
ъсно позвъняване. Прия-

ККтелката ви. Най-добра-ККта ви приятелка задъ-ККхано и развълнувано ви КК
съобщава, че се е запознала 
със страшен мъж. След поч-
ти цяла нощ разговор раз-
бирате, че това е мъжът, 
от когото тя иска да има 
деца и за когото да се омъ-
жи. Спомняте си, че това 
„знание“ я спохожда по око-
ло пет пъти на година. Само 
не е ясно защо този, послед-
ният, не е оставил на при-
ятелката ви домашния си 
телефон и я принуждава не-
прекъснато да очаква негово 
позвъняване. Точно това ста-
ва отправна точка за истин-
ско разследване – отношени-
ята между приятелката ви 
и нейния принц обрасват с 
ярки подробности и се прис-
тъпва към едно интересно 
търсене на тайни знаци 

ЧЕ И ПРИНЦЪТ Е ЛУД 
ПО НЕЯ 

Но ако след време се ока-
же, че този принц отно-
во не е последният (разби-

рай истинският), то обяс-
нението е обикновено едно
и също: принцът е просто
невротик, който се бои от
обвързване.
Подобни сценарии имат ог-

ромно значение за жените,
понеже повишават тяхната
самооценка и им позволяват
да се чувстват по-значими
и по-привлекателни.

Ползите от 
фантазиите

 Позволяват ни да впишем ре-
алния човек в нашия вътрешен
свят.

  Невинните мечти имат сексу-
ален подтекст и изразяват ес-
тествени, но потиснати жела-
ния.

  Бляновете губят смисъл, кога-
то отношенията между жената и
мъжа действително се развият и
се окажат по-интересни от фан-
тазиите.

Не е толкова важно дали
отношенията между два-
ма души се развиват или
приключват. Приятелките
така или иначе ще ги об-
съждат

ЩЕ РАЗГАДАВАТ СМИСЪЛА 
на случайно изречени думи,

ще се ровят в тайни, ще
„четат“ знаци, ще нищят
чувства, за да построят об-
раза на идеалния мъж (кой-
то, между другото, в слу-
чай на нужда могат лесно
да бутнат от пиедестала). 
Сценарият, създаден във

въображението ни, е неот-
менна част от любовни-
те отношения. Всяка жена
може да „примири“ или да
не „примири“ новите ситу-
ации във връзката си със
собствения си вътрешен
свят. Чрез този механизъм
тя проверява доколко този
или онзи човек се вписва в
този неин вътрешен свят.
Знаете какво става, ко-

гато прелистваме разкошно
илюстрирана кулинарна кни-
га. Макар че не е възможно
да вкусим от илюстрирани-
те деликатеси, апетитът
ни неимоверно се повишава.
Сладките мечти, макар и
нереални, подобно на илюс-
трациите от кулинарната
книга отключват в жен-
ския организъм механизма, с
чиято помощ се изработва

хормонът ендорфин – един
от най-ефективните анти-
депресанти. 

МОНОПОЛ НА ЖЕНИТЕ

Може да се каже, че фан-
тазиите са женски стан-
дарт. Вярно е, че мъжете
също проиграват във въоб-
ражението си сцени с учас-
тието на приятни за тях
персони от женски род. Но
женските фантазии предиз-
викват далеч по-дълбоки и
наситени емоции – силна
възбуда и трепет. Причини-
те за това са различни.
Една от тях е фактът,

че децата от малки разби-
рат, че жената е много по-
заинтересувана за семейни-
те отношения, отколкото
мъжа и че по природа тя
е по-общителна, емоционал-
на и чувствена. В резултат
на това много възраст-
ни вярват, че жената на-
истина притежава по-голя-
ма власт и отговорност в
двойката и именно тя от-
говаря за запазването и раз-раз-
витието на отношенията.та.

И ТОЙ КАКВОИ ТОЙ КАКВО?!?!
ЗАЩО ЖЕНИТЕ 
ФАНТАЗИРАТ 
ЗА ЛЮБОВ
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Затова и представата, че Зат
всяка жена трябва да срещ-вся
не своя принц е толкава ус-
тойчива в колективното 
съзнание. Още от детство-
то момичетата са подгот-
вяни за тази среща, която 
се превръща едва ли не във 
венец на всички усилия.
Другата причина, поради 

която въображението иг-
рае толкова голяма роля 
при жените, е историче-
ска. Свързана е с култур-
ната традиция на очакване-
то във военно време – съ-
пругите и/или майките ча-
кат завръщането на мъжа 
от фронта. Докато мъжът 
е на война или в стран-
ство, на жената не є оста-
вало нищо друго, освен със 
силата на мисълта и въоб-
ражението си да се прена-
ся на местата, където той 
се намира.

ОТКАЗ ОТ ЛЮБОВНИ 
СЦЕНАРИИ

Разбира се, че има и жени, 
които съзнателно не дават 
воля на въображението си. 
„Старая се да не си из-
мислям това, което не съ-
ществува. Страхувам се, 
че всичко прекрасно, което 
фантазирам, ще ми изиграе 
лоша шега впоследствие“ – 
споделя М. С. Съзнателни-
ят отказ от създаването 
на любовни сценарии е по-
добен на отказа да контак-
тувате със самите себе си, 
със своето аз. Фантазиите 
и мечтите са мощен ин-
струмент за самопознание. 
Работата на въображение-
то позволява на жените да 
се приближат към самите 
себе си, да разберат себе си 
чрез собствените си жела-
ния, да анализират ценност-
ната си система и да се 
тренират в правилния из-
бор на партньор. 

ОПРАВДАНИЕ 
НА ЖЕЛАНИЕТО   

Мъжете също мечтаят, 
но те избягват да споде-

лят с други мъже свои-
те фантазии. С приятели-
те си те по-скоро биха об-
съдили своя началник. По-
склонни към фантазиране са
само подрастващите, защо-
то това е период, в който
общуването с връстниците
има жизненоважна роля за
оформянето на личността.
С идването на зрелостта
мъжете стават по-прикри-
ти, направо губят интерес
към обсъждане на интимни
теми. В тяхното съзнание
това не са мъжки разгово-
ри – само хомосексуалните
говорят за чувствата си.
Между другото жените са
по-толерантни към проявле-
нията на бисексуалността
и затова могат да изгра-
дят достатъчно близки вза-
имоотношения с приятелки
и да се чувстват доста-
тъчно свободно в разгово-
ри с тях. 
Голяма част от фантазии-

те отприщват и забранени-
те, табуираните от обще-
ството желания. Жената
съзнателно може да си поз-
воли съвсем невинни мисли,
които всъщност отразяват
несъзнатите є дълбоки фан-
тазии и неудовлетворените
є желания. Много от жени-
те не се решават да ги из-
разят по друг начин просто
защото се страхуват 

ДА НЕ ИЗГЛЕЖДАТ 
ВУЛГАРНИ 

Те оправдават своите дъл-
боки желания, като ги мас-
кират пред окръжаващите
и дори пред самите себе си
с картината на идеалната
любов и мечтата за създа-
ване на семейство и деца. 
Зад невинните въпроси към 

приятелката „Дали да не му
позвъня първа?“ и „Защо пък
да не го поканя първа на
ресторант?“ се крият чес-
то несъзнаваните „Не те
ли шокира желанието, кое-
то провокира у мен този
мъж?“ и „Имам ли право да
правя секс с него?“.

Мъжете, за разлика от
жените, не задават таки-
ва въпроси и една от при-
чините е, че съвременни-
ят морал позволява и даже
им препоръчва да изразяват
открито своите сексуални
желания. 

ПРАВИЛАТА НА ИГРАТА

Опасността, че разиграва-
щото се във въображение-
то може да отведе жената
далеч от реалността, съ-
ществува винаги. При опре-
делени обстоятелства съз-
даването на любовни сцена-
рии заедно с приятелките
е наистина приятно занима-
ние и този процес има свои
правила. Първото от тях
гласи: обмяната на мечти
трябва да остане игра и да
носи удоволствие на учас-
тниците в разговора. Ко-
гато една от участнички-
те усети, че я използват
и че приятелката є се оп-
итва да снеме напрежение-
то и тревогите си за ней-
на сметка, хармонията се
нарушава и за никакво удо-
волствие не може да се го-
вори. Второто правило е:
съветите, които една прия-
телка дава на друга, тряб-
ва да бъдат адекватни. На-
пример ако едната деклари-
ра, че иска да се омъжи,
но през цялото време на-
сочва разговора към мина-
ла любов, другата е длъж-
на да є припомни, че декла-
рираните цели се размина-
ват с постъпките є. Всеки

съвет изхожда от собст-
вения опит и от собстве-
ните представи за идеални
отношения с мъжете. Ос-
ъзнаването на това е пър-
вата стъпка към разбира-
нето между две споделящи
и фантазиращи приятелки.
Но дори най-проницателна-
та приятелка не може да
предскаже точно бъдещето
на тази или онази любовна
история. 

КРАЯТ НА ФИЛМА

Чрез въображаемия сцена-
рий на любовни отношения
жената получава удоволст-
вие, избавя се от трево-
гите и напрежението. Ес-
тествено, потребността
от подобни фантазии се
понижава значително, кога-
то в живота є навлезе ре-
ална любов. Тогава именно
с реален партньор тя може
да мечтае и обмисля реал-
ни планове за бъдещето. И
работата не е в това, че
жената изведнъж съзнател-
но решава да се откаже от
света на своите фантазии
в полза на реалния свят. Да
изключиш напълно въображе-
нието, е невъзможно. Прос-
то плодовете на въображе-
нието започват да играят
второстепенна роля, когато
любовните є отношения с
даден мъж придобият кон-
кретни очертания. Защото
реалният живот може да
донесе далеч по-голямо удо-
влетворение и от най-ббога-
тата фантазия. 
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О
ще в училище 
едни я наричаха 
„кучка“, други – 
„курва“, а за тре-

ти беше просто „злобна“ 
и „надменна“. Беше различ-
на от останалите. Не счи-
таше за нужно да допуска 
всекиго до себе си. Поход-
ката є, маниерите є, погле-
дът є излъчваха сила. Тази 
сила плашеше хората. Все-
ки искаше да общува с нея, 
но никой не намираше сме-
лост. Завиждаха є. Цял жи-
вот є завиждаха. Момиче-
тата искаха да бъдат като 
нея, момчетата я искаха в 

леглото си. Но нямаше как
да им се получи. Просто не
бяха от нейната класа. Не
им оставаше нищо друго
освен да я наричат „кучка“.
Поне чрез обидите си се
докосваха до нея. А тя, тя
беше толкова самотна…
Годините минаваха. Само-

тата я задушаваше. Иска-
ше є се да промени нещо у
себе си. Не можеше да про-
дължава да живее така. 

ГАДЕШЕ Є СЕ ОТ 
СТРАХОПОЧИТАНИЕТО 
което виждаше в очите на
хората. Силата, която всич-

ки виждаха, беше всъщност
нейният страх. Страх от
болката. Страх от самота-
та. Страх от хората… Тя
се страхуваше от хората и
бягаше от тях. Хората се
страхуваха от нея и също
бягаха. Целият є живот до
момента приличаше на ле-
коатлетическа дисциплина.
Може би на бягане с пре-
пятствия. Препятствията
бяха нейните чувства. Ко-
гато усетеше, че някакво
чувство се заражда у нея,
го прескачаше, защото се
чувстваше уязвима, а точ-
но това я ужасяваше и пла-

шеше най-много. Прескачаше
чувството и продължаваше
напред. И така до следва-
щото. Прескачаше и него, и
пак смело напред…
Заблуждаваше себе си, че

така є е добре. Но в един
момент започна все по-сил-
но да усеща нуждата от лю-
бов, от истински приятели.
Започна да си дава сметка,
че животът є няма смисъл.
Съществуването є беше
безцелно. Скъпите вещи, ко-
ито имаше, сами по себе си
нямаха никаква стойност.
През живота є бяха минали
доста мъже.

НО ВСИЧКО БЕШЕ 
ПРОСТО СЕКС 

Правилата в нейния свят
бяха железни – секс и ни-
какви чувства! Заради тези
правила любовта беше ми-
навала покрай нея безброй
пъти. Но така и не се за-
държаше в живота є. Прос-
то любовта беше най-голя-
мото препятствие, а точ-
но това препятствие тя
се беше научила да преска-
ча с най-голяма лекота. Но
не си даваше сметка, че
препятствията є бяха не
само чувства, те бяха пре-
ди всичко хора. Хора, ко-
ито тя, без да се зами-
сли, беше наранила. Оста-
вяше зад себе си разбити
сърца и унизителна болка.
Да, тя бягаше доста уме-ме-
ло от болката. Но болка-лка-

Кучката, Кучката, 
КОЯТО ПЛАЧЕ

ДЕ ТЯ В ОЧИТЕ НА ХОРАТА. И „ККУЧУЧКА“! ТААКАККАА АВВВВВВАААА АА ИСССКАКАКАКАКААА ДДДД ААА АА БББЪБББ Д

ТОЧНО ТИЯ „КУЧКИ“ ОТМЪКВАХА КААК К КК НЯН МА ДДДДДДДА АААА АА ИСККККАКАКАКАККА???!!?!!!?!?  ТТ  ТТТА АААА ННАНАНАНАЛЛЛИИИИЛИЛ  
Я „КУЧКИ“ Я РАЗДЕЛЯХА С МЪЖЕТЕЕ ЄЄ. ТТТТАТТТ  НАААЛЛЛЛЛАЛАА ИИИИ И ТОООООЧНЧЧННЧННННОО ООООООО ТТТТИТИТТИТИТИТИЯ

НАГЛО ОГРАБВАХА ДУШАТА Є…ПРИЯЯТЕТТ ЛИЛИИТЕТЕТЕЕТЕЕ Є ЄЄЄЄЄ. ТТТИТИТИТТТИТИТТ ЯЯЯЯ ЯЯ СЪЪЪЪЪЩЩЩЩИИТЕТЕТЕТЕТЕТЕЕ Н

от  п ъ р в о  л и ц е
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та се изливаше върху всич-та
ките єки „препятствия“... А 
тя, тя дори нямаше вре-
ме да се обърне назад, за да 
види какво оставя след себе 
си. Но не знаеше, че един 
ден ще є се наложи... 

РЕШИ. 
ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ 

Ще започне да допуска хо-
рата до себе си. Няма да се 
страхува от болката. Няма 
да се страхува от нищо. 
Искаше просто да чувства. 
Вече дори искаше да бъде 
наранявана. Та нали и бол-
ката е чувство?! Искаше 
да изпита всички чувства 
на света. Искаше ги ведна-
га! Беше жадна за емоции. 
Беше жадна за живот. 
Започна да се променя с 

един замах. Познатите око-
ло нея се превръщаха в при-
ятели. На мъжете гледаше 
вече не само като на лю-
бовници, а като на парт-
ньори, партньори и извън 
леглото. Дори започна да се 
оглежда за някой партньор, 
който може би щеше да ос-
тане до нея за цял живот.

ЗАПОЧНА ДА МЕЧТАЕ 
И откри колко хубаво е 

това. Защо не си го беше 
позволявала досега?! Душа-
та є беше като пусната на 
свобода птичка от кафез. 
Не се поколеба да бие шута 
на всички препятствия, на 
цялото си минало, на всички 
хора от това минало. А ня-
кои от тях си мислеха, че 
са нейни приятели. Но не, 
те нямаха място в новия 
є живот. Миналото трябва 
да си остане в миналото!
Разкриваше душата си, 

тайните си. Вече се радва-
ше на скъпите си вещи. Но 
не защото ги споделяше с 
новите си приятели, а за-
щото те бяха източник на 
самочувствие. Създаде си 
свое затворено общество. 
Повярва си. С все същата 
лекота нараняваше хората. 
С тази разлика, че те вече 
не бяха препятствия, те 

просто бяха по-низши от
нея. Не бяха достойни за
нейното общество. 

ТЕ ПРОСТО... 
НЯМАХА ПАРИ 

А парите за нея бяха мно-
го важни. Но ако за нея па-
рите бяха важни, то за хо-
рата, с които се беше об-
градила, парите бяха всичко
и над всичко. А за разлика
от новите си приятели, ко-
ито имаха пари, тя имаше
много пари. 
Влюби се и много страда. 

Пак се влюби и пак стра-
да. И пак, и пак, и пак...
Мъжете чисто и просто
я използваха. А тя отно-
во беше кучка, курва и как-
ва ли още не. Но този път
така я наричаха зад гърба є
най-близките є „приятели“.
Завист и злоба. Предател-

ства и интриги. Болка, болка
и пак болка! В това се пре-
върна новият є свят, така
жадуваният нов живот.
Миналото започна да є 

липсва. Даде си сметка кол-
ко истински и верни са
били хората, които „прес-
качаше“. Искаше си минало-
то! Искаше го сега! Но то
беше минало и трябваше да
си остане в миналото.

ЗАДАВАШЕ СИ 
ХИЛЯДИ ВЪПРОСИ 

Мразеше се за това, че 
се довери на хората. Така
или иначе всички я смятаха
за кучка. Явно тази роля є
отиваше. Ако не друго, пре-
ди поне вдъхваше респект и
никой не смееше да си играе
с нея. Преглътна болката
и обидите. Прости. Сложи
тъмните очила, за да скрие
очите си, защото те вече
не излъчваха сила, а в тях
се виждаше поражение и сла-
бост. Но походката, мани-
ерите, те никога не є из-
неверяваха. Силата отново
струеше от нея. Изправи се
и продължи напред. Но вече
много добре преценяваше
всяко „препятствие“, преди
да го „прескочи“. Ако не дру-

го, то поне от общуване-
то си с материалните и по-
върхностни хора научи много
важни неща за живота. Вече
отдалеч ги разпознаваше и
никога повече нямаше да ги
допусне до себе си! 
За целия є живот до мо-

мента само един или два-
ма души си направиха тру-
да наистина да я опознаят.
Хората, които я познават,
знаят, че

ТЯ Е ДОБЪР ЧОВЕК 
За нея парите са просто

средство, а не цел. Има ог-
ромно сърце, което въпре-
ки натрупаната болка е из-
пълнено с много любов. Ду-
шата є, въпреки че е мно-
го изхабена, е все така ра-
нима и крехка като на мал-
ко дете. Очите є са все
така красиви въпреки болка-
та в тях. Точно в тях все-
ки може да види състрада-
нието, добротата и любо-
вта. Много хора през годи-

ните са казвали, че тя не
е способна да обича, а ако
обича, то тя обича само
себе си. А истината е, че
тя обича така, както мно-
го малко хора могат да оби-
чат. Тя обича с душа и сър-
це, тя е всеотдайна и вяр-
на, за любимите си хора тя
би дала живота си дори. И
да, малко хора са достойни
да общуват с нея. Така и
трябва да бъде.
Колко от нас си правят

труда да надникнат зад фа-
садата и маската на човек?
Колко от нас са способни
да се докоснат до душата
и да я опознаят?
Кучка?! Кучка, чиито очи

се пълнят със сълзи, когато
някой страда!? Кучка, чии-
то очи се пълнят със сълзи
при вида на някое бездомно
куче?! Кучка, чиито очи се
пълнят с умиление при вида
на дете?!
Ех, тези тъмни очила... 

Роза ГЕОРГИЕВА
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С
емейството е не просто първо-
то обкръжение на детето, но и
първият модел на големия свят,
с който то ще се сблъска по-

късно. Спецификата на семейната сре-
да влияе върху формирането на миро-
гледа, морала и ценностната систе-
ма на малкия човек. Тя е микросреда-
та за първичната му социализация, за
овладяване на социални умения и ша-
блони на поведение. Семейството е

ПЪРВОТО УЧИЛИЩЕ 
за детето и в него то усвоява най-
важните за бъдещото му развитие
уроци. Възпитанието е изключител-
но важна и отговорна задача, към ко-
ято родителите трябва да се отне-
сат повече от сериозно. То е дълъг
процес, изискващ търпение, любов, же-
лание и разбиране. 

НЕ САМО ДЕЦАТА ТРЯБВА ДА НАУЧАТ 
МНОГО НЕЩА, РОДИТЕЛИТЕ СЪЩО СЕ УЧАТ 
В ПРОЦЕСА НА ВЪЗПИТАНИЕ. ТЕ, РОДИТЕЛИТЕ, 
ТРЯБВА ДА  УСВОЯТ НАЙ-ТРУДНИЯ УРОК – 

КАК ДА ВЪЗПИТАВАТ ПРАВИЛНО. 

Не с физически наказания, викове, за-
плахи и демонстриране на превъзход-
ство, а с обяснения, сътрудничество, 
даване на добър личен пример и изграж-
дане на доверие. Онова, което прави 
тази задача наистина трудна, е, че 

ГРЕШКИТЕ СА ТРУДНО ПОПРАВИМИ 
Те не могат да се изтрият от па-

метта на детето и всичко да започне 
на чисто. Те оставят своя отпечатък 
в начина му на мислене и поведение, 
дори и никой да не го осъзнава. Травма-
тичните преживявания в детството, 
породени от неадекватни възпитател-
ни методи, се отразяват пагубно вър-
ху личностното развитие на детето, 
раняват отношението му към себе си, 
накърняват уменията му за социално 
общуване и взаимодействие и объркват 
ценностните му ориентации.

ЗАТОВА Е НЕОБХОДИМО РОДИТЕЛИТЕ 
ДА БЪДАТ ЗРЕЛИ И ОТГОВОРНИ, А ДЕТЕТО – 

ЖЕЛАНО. УБЕДЕНА СЪМ, ЧЕ С ТАЗИ ЗАДАЧА 
НЕ МОЖЕ ДА СЕ СПРАВИ „ЖЕНА“, КОЯТО Е 
РОДИЛА НА 14-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ. 

А броят на младите и неопитни
майки съвсем не е малък днес. Задача-
та се усложнява многократно и за са-
мотните родители (поради смърт или
нехайство на другия родител). И тези
родители не са малко. Статистика-
та трудно обхваща и двойките, кои-
то нямат сключен брак, но гледат за-
едно децата си, както и родителите,
които не са разведени, но са разделе-
ни, а децата се гледат само от еди-
ния от тях. България вече е изпра-
вена пред реалността половината от
новородените да са 

С ИЗВЪНБРАЧЕН СТАТУТ 
И понеже тези факти са твърде

страшни, а хората – натоварени и
обременени от какво ли не, по-лесно
е никой да не мисли за това. Дори и
държавата, която в бъдеще ще е най-
потърпевша от тези тенденции.
Възпитанието, този и без това сло-

жен процес, се усложнява още от вре-
мето и ситуацията, в която живеем.
Икономическите катаклизми, обедня-
ването на народа и безкрайният пре-
ход докараха обществото до обезве-
ряване, оглупяване и нехайство в осо-
бено големи размери. Заради триумфа
на чалгата и простотията и зара-
ди бягството в чужбина на най-инте-
лигентните млади българи ценности-
те ни се преобърнаха. Преобърнаха се
дори и елементарните ни представи
за добро и зло. В тази среда, в която
да възпиташ дете изглежда като ми-
сията невъзможна, са принудени да се
справят днешните родители.
Акцентите във възпитателната

роля на семейството днес са логично
повече в сравнение с тези през мина-
лия век. Защото и 

ОПАСНОСТИТЕ 
които дебнат децата ни, сега са се
увеличили многократно. 

1. ВРАЖДЕБНАТА СРЕДА

Това налага да повтаряме на децата
си да бъдат предпазливи, да се пазят.
Педофилията, детската порнография,
трафикът на хора, отвличанията на
деца за органи са сред най-страшни-
те патологии в обществото. Те са
факт и не можем да кажем, че на наснас
не може да ни се случи. Децата нини

ДецаДецаДеца

ВЪЗПИТАНО 
ИЕ

8 ВАЖНИ МОМЕНТА ПРЕЗ ПЪРВИТЕ 18 ГОДИНИ
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трябва да са инструктирани в подо-тр
зрение към непознати, да знаят какзре
да реагират, ако се изгубят. Родите-
лите трябва да проведат разговори с
по-големите деца на тези теми. Да ги
информират вербално за опасностите,
защото липсата на информация може
да е фатална. Наследниците ни тряб-
ва да са наясно какво точно може да
им се случи, ако приемат да излязат
на кафе със симпатичен непознат, или
да се срещнат с някого, с когото си
чатят от няколко дни. Естествено, в
опитите си да възпитаме децата си
да се пазят не трябва да бъдем край-
ни и да пораждаме у тях чувство на
страх към всичко наоколо.

2.НАРКОТИЦИТЕ 

са един голям и наболял въпрос за на-
шето общество и един от акценти-
те при възпитанието трябва да е
именно върху тях. Недопустимо е де-
цата да си казват: „Какво толкова?!
От един път нищо не може да ми
стане.“ Или: „Да пушиш трева е го-
тино!“ Те трябва да са наясно с огро-
мните рискове, с последиците за тях
и за семейството им, с това колко
лесно и неусетно може да станеш за-
висим. В повечето случаи посягането
към наркотиците е вид бягство от
реалността. Ако научим децата си да
споделят с нас проблемите си, да на-
мираме заедно с тях решения, а не да
„бягат“, то те едва ли биха посегна-
ли към наркотиците. Хубаво е да им
обясним, че да си готин и харесван
зависи от самия човек, а не от оно-
ва, което ще изпуши, или от хапчето,
което ще глътне. Децата ни трябва
да са наясно с поговорката „С какви-
то се събереш, такъв ставаш.“ и да
се дистанцират от техни връстници
и познати, които са зависими. Да си
на 16 години и да се влюбиш в момче,
което е зависимо, да станеш част от
компания наркомани, е повече от рис-
ковано. На тази възраст и на фона на
толкова хормони в тялото ти, мисли-
те ти са далече от това, кое е опас-
но. Стъпвайки на този терен обаче,
няма начин да не се подхлъзнеш. За-
това е важно родителите да се инте-
ресуват от средата и приятелите на
децата си. Този интерес обаче трябва
да е много премерен, за да не се чув-
ства детето като на разпит и да не
изпитва необходимост да „крие“ при-
ятелите си.

3.АЛКОХОЛЪТ И ЦИГАРИТЕ 

Всяка година в токсикологията на 
„Пирогов“ (и десетки други болници)
има стряскащ брой случаи на мало-
летни, отровени от злоупотреба с 
алкохол. Същевременно възрастова-
та граница на децата, които пушат, 
пада надолу. Затова смятам, че важен 
акцент във възпитанието трябва да 
бъде и отношението към  цигарите 
и алкохола. От значение е обаче не 
само какво ще кажем на децата си, а 
и какво ще им покажем. Трудно бихме 
ги убедили във вредата от нещо, ако 
самите ние го правим. 
Напоследък ми се струва, че отно-

шенията между тийнейджърите и ал-
кохола стават повече от близки. Доп-
реди 10 години беше рядкост да ви-
диш на улицата дете на 13–14-годиш-
на възраст, което не може да върви в 
права линия. Сега тази гледка не може 

да изненада никого. Когато отидеш на
нощен клуб, се чувстваш като в учи-
лище просто защото всички са уче-
ници. Единствената разлика е, че не
всички са трезви. Това само показва,
че проблемът силно се неглижира от
родителите, а сериозността му не е
за подценяване.

4.СЕКСЪТ 

На децата трябва да се обяснят
рисковете и негативите от прекалено
ранното започване на сексуален живот.
Това, че някои от техните връстници
водят такъв от 12–13-годишна въз-
раст, не значи, че е правилно. Деца-
та трябва да са наясно с полово пре-
даваните болести, с опасността от
СПИН, с начините за предпазване, с
опасностите, на които ги подлага чес-
тата смяна на партньори, с методи-
те за спешна контрацепция, с риска
от ранна и непланирана бременност и
аборт на тази възраст. За да водят
сексуален живот, те трябва да са уз-
рели за него и да са срещнали подхо-
дящия човек, а не да се състезават
със съучениците си. Много рисковано
е родителите да избягват тази тема
при разговорите с децата си, защото
те не спират да попиват информация
от улицата, от връстниците си, от
интернет. А далеч по-добре е да я ко-
ментират и осмислят с помощта на
родителите си.

5.ЗДРАВЕТО 

Страната ни е на едно от първи-
те места по затлъстяване в детска-
та възраст и по сърдечносъдови забо-
лявания. И това не е случайност. За-
бързани в ежедневието, немалко роди-ди-
тели хранят децата си почти изцялояло

ЗАПОМНЕТЕ ТОВА
Интересни и полезни са и препоръките за възпитанието на децата в книгата 
на Елен Кей „Векът на детето“:

Никога не позволявайте на детето да постига/получава каквото и да
било чрез плач.

Не говорете за награди, не го подкупвайте, за да го накарате да прави 
това, което е необходимо.

Никога не лъжете детето и не го плашете.
Никога не удряйте детето.
Оставете детето само да се опита да направи нужното.
Рядко давайте нареждания. Когато го правите, трябва да постигнете

с тях безусловно послушание. Рядко заплашвайте, но когато го правите,
заплахата трябва да има резултат.

Наказанието като педагогическо средство само засилва лошите ин-
стинкти, с които всички трябва да се борим.
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с полуфабрикати. В училище се ядатс п
пици, хамбургери или дюнери, злоупо-пиц
требява се с чипс, снакс и сладкиши.
А пресни плодове и зеленчуци децата
могат и да не опитат цяла седмица.
Начинът на хранене и въобще здраво-
словният начин на живот е нещо, ко-
ето се възпитава. За съжаление много
родители нямат време и средства за
това и резултатите са налице. Ако
искаме децата ни да бъдат здрави, е
нужно да се постараем и да ги въз-
питаме да се замислят какво и колко
ядат и коя храна е полезна. 

6.АГРЕСИЯТА. ТОЛЕРАНТНОСТТА

Децата трябва да се убедят, че пра-
вотата се доказва с аргументи, а не
със сила. Че както те искат да бъ-
дат уважавани, така и другите искат
правата им да бъдат зачитани. Че
при наличието на толкова много кул-
тури, религии, националности не може
да не проявяваме толерантност. За-
щото процесът на глобализация нито
ще спре, нито ще тръгне в обратна
посока.

7.НРАВСТВЕНОТО ВЪЗПИТАНИЕ

Това е най-трудната част от въз-
питанието. Нравствената криза в на-
шето общество я прави още по-труд-
на. Нравствената култура е социал-
но детерминирана. Тя е съвкупността
от овладените знания и формираните
убеждения за морала, за общочовешки-
те и специфичните за дадено обще-
ство морални норми и принципи. От
нас зависи какво детето ни ще счи-
та за добро, достойно, ценно, хуман-

но и какво ще отрича като лошо, не-
приемливо и нехуманно. Нравствената 
култура е водеща в човешките отно-
шения, тя присъства във всяко наше 
действие или бездействие и затова е 
толкова важно да се справим в това 
отношение, независимо от бариерите, 
които са навсякъде около нас. 

8. ОТГОВОРНОСТТА, НЕЗАВИСИМОСТТА, 
ВЯРАТА В СЕБЕ СИ, САМОЧУВСТВИЕТО 

– това са качествата, които най-мно-
го уважавам и които смятам, че всеки 
родител трябва поне да се опита да 
възпита у децата си. Ако всички мо-
жехме да носим отговорност, а не да 
се крием зад гърбовете на другите, да 
сме зависими повече от себе си и по-
малко от останалите; сами да взима-
ме решения, а не да се ръководим по 
акъла на другите, да имаме достойн-
ство и чувство за собствена ценност, 
то цялата ни държава нямаше да е на 
този хал и всички щяхме да живеем 
по много по-различен начин.

За разлика от нашата държава, ко-
ято няма отношение към възпитани-
ето на новите поколения, а и да има
то е само на хартия, е хубаво да се
знае, че не навсякъде е така.

В ЯПОНИЯ 
например „трите главни цели на въз-
питанието за XXI век са издигна-
ти на национално равнище: възпита-
ние на открити и великодушни сър-
ца и глави, силни умове и креативен
дух  възпитание на самоопределящ се
дух и характер, ориентиран към общ-
ността възпитаване на такива япо-
нци, които да живеят като членове
на световното общество. 
Да се справиш с толкова много из-

исквания на пръв поглед изглежда не-
възможно, но любовта към децата и
желанието да им дадем най-добрия
старт в живота със сигурност ще
им помогнат.

Дарина ЦОНКОВА

Откриха най-големия 

мебелен център в Бyргас

ZONA for home предлага избор от 
над 5000 мебели
Събитието бе отбелязано с гран-
диозно парти, на което присъст-
ваха кметът на града Димитър
Николов, строителни предприема-
чи и партньори на фирмата. За 
доброто настроение се погрижиха
музикантите от група „БРАВО“ и 
актьорите Албена Михова и Симе-
он Бончев. 
Магазинът, разположен на удоб-
но място в комплекс „Славейков“, 
е част от най-мащабната мебел-
на верига у нас, която само за ня-

ко месеца се превърна в ли-
дер на пазара. Центърът в Бур-
гас е третият след открити-
те през миналата година магази-
ни в София и Севлиево. ZONA for 

home предлага огромен избор от 
български и вносни мебели за дома
и офиса. Над 1000 от общо 5000 
оферирани от веригата мебели са 
изложени в Бургас на площ от над
5000 квадратни метра. Мебелите 
са аранжирани в обстановка,
максимално близка до домашната,
като само за дневните има 
над 100 цялостно завършени
интериорни решения.
Освен от български производители
мебелите и аксесоарите за дома в

ZONA идват от Италия, Испания,
Франция, Полша, Германия, Сърбия,
Турция и Китай. За първи път
в България мебелната верига 
лансира италианските мебели с
марките „КУКА“ и „ЦЕНТРО“. В
шоурумите на ZONA са изложени
моделите от последната колекция
на световните лидери, които бяха
представени на международния
мебелен панаир в Кьолн
Клиентите на ZONA for home ще 
имат възможност за дизайнерски
консултации и индивидуални 
проекти за всяко помещение от
дома си. Магазинът осигурява 
монтаж и доставка до всяка 
точка на страната.

р
Откриха най-големия ткрих колк

Шарени новиниар н н нарарр
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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.

087087087087087770877087878708708780008708708700808778877



tvoia_mira@mail.bg

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

ПОТТА НА ЛИТЕРАТУРАТА ВОНИ

„Здравей, Мира!

Виждам, че хората ти пишат за лични неща, но от време на

време се появяват и обществено значими теми, по които те

заговарят. Пиша ти по тема от форумите. Става дума за

скандала, както го определиха някои, между „старите и мла-

дите“ в съвременната литература. Четох статии на Георги

Господинов, Мартин Карбовски и Виктор Пасков. Разбрах, че

в разправията се е намесил и журналистът Явор Дачков. За

какво се карат тези хора? Във всеки случай не правят добро

впечатление. Вероятно няма да избереш да ми отговориш, за-

щото проблемът не е личен, но ако пък го направиш, ще за-

радваш повече хора, които следят литературния спор. Всъщ-

ност ти следиш ли го?

Виктория Н., Пловдив“

Здравей, Виктория,
Никой от спорещите не е писал чик-

лит, така че не ги познавам тези хора
като автори. Шегувам се, разбира се. 
Да, опитвам се да ги следя, но спо-

ровете текат в няколко вестника и 
не мога да кажа, че съм прочела всич-
ко. Общо взето, попадах на предизви-
кателния текст на един, но пропусках 
отговора на другия и обратно. Чета 

някакъв отговор, но не разбирам на
какво се отговаря. Вероятно именно
поради тези причини не разбрах глав-
ните цели на едните и на другите.
Нямам представа защо едните тряб-
ва да са прави, а другите – не. Учас-
тниците действително заприличаха на
жени, които не знаят къде да се фръ-
цкат, и започнаха да се фръцкат по
всички вестници. Не, не съм права,
започнаха да се ругаят цинично и не
разбрах защо всички трябваше да раз-
бираме за това. Както се казва, ако
бяха чиклит писателки, поне щяха да
се скубят, което щеше да бъде пове-
че смешно и не толкова жалко.
Наричам този скандал потта на ли-

тературата. Потта на съвременна-
та  ни литература обаче мирише
лошо. Като потта на бедния, безпо-
коен, безпаричен и изнервен българин.
Няма толкова литература у нас, кол-
кото спорове. Жалко е, че малко от
онези, които изчитаха всички статии,
посветени на спора, едва ли са проче-
ли и една от книгите на спорещите.
Мога да кажа, че от всеки от тяхтях
съм чела нещо хубаво, но като го гле-гле-
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Здравей, Детелина!
Не мога да измисля отпус-

ката в какво точно може 
да ти помогне да успееш. 
Хрумват ми само някакви 
клишета, че трябва да по-
чиваш, за да не се роботи-
зираш и да се заредиш след 
ра(о)ботното изхабяване.
Трудно е да му свикнем на 

морето. Странно е в девет 
часа сутринта да не си на 
работа, върху екрана на мо-
билния ти телефон да няма 
будилниче, настроено да пее 
в 6 и 30, а вместо това да 
си в чуждо легло и да слу-
шаш чайки и гларуси. Тол-
кова е хубаво, че чак е не-
правдоподобно. 
От друга страна, е гадно 

хората в морето да са по-

вече от щипалките, а кър-
пите на плажа да са раз-
положени като на простор,
на който няма достатъчно
щипки и краищата на хавли-
ите се застъпват един вър-
ху друг. Освен това не ти
е било писано да не мислиш
за работа, защото си била
клиентка на разни твои ко-
лежки. Аз пък непрекъсна-
то се ослушвах и оглеждах
в кръчмите и постоянно си
записвах разни неща по раз-
ни салфетки. А като чуех
от някого от играещите
карти на плажа „Ами, тази
деветка ми беше гола“, си
казвах: „Их, това трябва да
го запомня. Ако го използ-
вам на подходящото мяс-
то, може да се превърне в

страхотен ефект за някой
от текстовете в рубрика-
та ни „Интимно“.
Твоята отпуска ми прилича

на един ден, неподходящ за
плаж, когато влизаш в море-
то до колене и те е страх
да се натопиш цялата, за-
щото мислиш, че ще умреш
от студ. Изкарала си мор-
ската си почивка в морето
до колене и увита в плажния
си шал. Толкова си се прера-
ботила, че не си могла да се
отпуснеш и топнеш цялата
в почивката си.
А и, както се казва, мо-

рето е обект на желание,
когато си на работа, но
ако не го обичаш, няма как

това да стане за седем дни.
Действието ни се развива в
София и добре че я обича-
ме, защото иначе как щя-
хме да я изтърпим през ос-
таналите 358 дни, когато
не сме на море?
За себе си мога да кажа,

че беше много хубаво на
морето, защото се наспах
и си избелих зъбите (поне-
же много почернях, де!), но
добре че свърши. И давай
да го свършваме този раз-
говор, че ако ни слуша ня-
кой от ония с „голите де-
ветки“ как мрънкаме „Уф,
море“, най-много да промър-
мори: „Уф, жени!“

Твоя Мира

УФ, МОРЕ!

„Привет, Мира,

Връщам се от морето и сядам да ти пиша. Изпитах стра-

хотно облекчение, като се прибрах. Първите ми думи бяха:„Ох, 

така се изморих.“ После половин час се мотах нагоре-надолу 

из блока и се радвах на комшиите, сякаш не съм ги виждала 

от сто години. След това отидох да си купя цигари от мага-

зинчето до нас и още половин час си говорих с чичката, който 

продава. Толкова бях щастлива, че съм си пак в София.

На морето какво? Народ, дразнех се на сервитьорките, за-

щото и аз това работя, но то колегиалност, колегиалност, но 

не може да ме оставят с меню на чешки и да не ми отговарят 

на въпросите, които задавам на български. Хайде, кажи сега 

нормално ли е да не ми харесва да почивам? Защото, откак-

то съм си дошла и обяснявам, че се радвам, че съм се върнала, 

никой не ми влиза в положението.

Детелина К., София“

дам този спор, си мисля, че книгитеда
убиват авторите си. Променят ги,уб
правят ги цинични и ги превръщат
в храна на форумните хрътки. Само

че форумните хрътки не са техните 
читатели. В този смисъл спорещите 
трябва да стигнат до единствено ва-
жното уточнение. Ще продължат ли 

да пишат за читателите си, или ще
продължат да доставят воняща храна
на онлайн лешоядите?!

Твоя Мира

Бела, брой 9 (127), 2008 89



ИнтимноИнтимноИнтимно

П
онякога не сме склонни да
търсим разнообразие в секса
и с доверие прегръщаме тра-
дицията. Запасът от движе-

ния и пози, които ни носят наслада
обаче, са ограничени от личната ни
история. Всичко, с което разполага-
ме, са малобройни трофеи (във вид
на опит), по-голяма част от които
са привнесени от детството. Сексу-
алността ни се формира от родител-
ските ласки и забрани, от първите
прочетени еротични разкази и пър-
вите опити да опознаем собствено-
то си тяло.

„Мъжете идват и си отиват, а мо-

ите сексуални предпочитания си

остават  едни и същи. Не искам да правя

това, което не ме възбужда. И защо да

го правя, когато знам какво точно ми га-

рантира оргазъм? Получавам удоволст-

вие, когато партньорът ми се държи с

мен като с дете, радва ми се и вдишва

аромата ми. Нужно ми е да изпитвам до-

верие към него, да усещам безопасност.“

Тази женска изповед е матрична. Раз-
лични са само нюансите. Което доказ-
ва, че дори като възрастни ние несъз-
нателно продължаваме да изпитваме
потребност от емоциите, които сме
преживявали в ранното си детство

– без значение дали те са ни носили 
болка, или удовлетворение. 

Рутината в секса 
е естествена 

Възможно е години наред да правим 
секс по почти един и същ начин и пак 
да получаваме наслада и да успяваме да 
се разтоварваме. Еднообразието оба-
че рано или късно доскучава. Наборът 
от пози и движения, които ни доста-
вят наслада, наистина е ограничен. Но 
скуката в леглото може да бъде пре-
одоляна не чрез други пози, а чрез ди-
алог с партньора. Интимните ни от-
ношения могат да станат по-богати, 
ако умеем да анализираме и обсъжда-
ме своите желания и да ги следваме 
свободно. 

„При първата ни физическа близост 

аз бях покорна, а мъжът ми – груб 

и напорист. Неговата агресивност ми 

харесваше, защото възбуждаше моята 

нежност. Ето защо, когато веднъж той 

призна, че иска да правим секс чувствено 

и нежно, бях направо потресена.“ 

Когато партньорите изберат стра-
тегията „никакви измислици и нищо 
ново“, в отношенията им често се 
появяват противоречия. Установявай-
ки, че сексът им е монотонен и едно-

образен, те се фрустрират, обземат
ги чувства на тревога, разочарование
и безизходица. Като венец на всичко
това идва решението за раздяла. Но
необходимо ли е да се стига дотам?
Истината е, че рутината в секса е
непредотвратим етап в отношения-
та на всяка двойка. След три-чети-
ри години съвместен живот интимна-
та близост неизбежно става постна,
но това не означава, че двойката е
достигнала пика на взаимоотношения-
та си. Просто настъпва етап, когато
„хормоналният интерес“ към партньо-
ра се понижава, но пък за сметка на
това идва...

желанието 
за експериментиране 
Някои двойки възприемат прехода

към шаблонния секс като трагедия.
А това е всъщност естествена фаза
от взаимоотношенията – двамата са
се научили да се разбират перфектно
и им е комфортно заедно. Но както
не е необходимо да се гледа на това
като на трагедия, така и не е нужно
дълго време да се „виси“ в тази точ-
ка. Причината е, че може да се поя-
ви измамното чувство за пренасищане
със секс и в крайна сметка наистина
интересът към него да секне.

Разни хора, разни идеали
На по-инфантилните мъже и жениени

Секс конфекцияСекс конфекция

  Няколко заучени пози Няколко заучени п
и шаблонни докосвания... 

Сексуалните 
отношения са 

построени по една 
почти непроменяема 

схема, която 
продължава да ни 

доставя чувствени 
удоволствия. Излиза, че 

в тези повторения се 
крие единственият път 
към удовлетворението 

за всеки от нас. „Но 
дали е така?“, както се 

пита в песента. 

ЖЕНИТЕ ПОЛУЧАВАТ УДОВОЛСТВИЕ ОТ САМОТО ЗАНИМАНИЕ СЕКС, 
ДОКАТО МЪЖЕТЕ СА ОРИЕНТИРАНИ ПОВЕЧЕ КЪМ РЕЗУЛТАТИТЕ.
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им е трудно да разнообразяват сек-им 
са си. Те са склонни към така наре-са
ченото детско, зависимо поведение. В
сексуалния си живот търсят на пър-
во място безопасност и стабилност.
За тях е важно партньорът им ви-
наги да е равен на себе си. Трудно е
и на двойките, които се стремят
към пълно емоционално сливане. Техни-
те взаимоотношения напомнят симби-
озата между майката и детето. От
такава близост не произлиза различ-
на сексуалност. За мнозина сексуално-
то удоволствие се свежда до възбуж-
дане на определени части на тялото.
От което цялото тяло – от глава-
та до петите – се препълва с енер-
гия. Тези хора преживяват състояние,
близо до екстаза след пълноценен секс.
Но това „ниво“ на възбуда не е лесно
за постигане, ако не сте склонни да
внедрявате разнообразието в леглото
си. Как да го направите?!

Един жест 
е достатъчен

„Женени сме вече 20 години. Една

вечер, когато жена ми си легна,

повторих жеста на героя от един филм

– повдигнах косата є и започнах бавно и

нежно да я целувам по тила... През тази

нощ сексът ни беше чувствен и разкре-

постен, сякаш просто летяхме. После

жена ми ми призна, че именно този мой

жест я е предразположил към правене на

такъв точно секс.“

Водени от голямо любопитство и
от желание за откритост в секса,
жените биват подтиквани да изуча-
ват своето тяло и „скритите“ в
него полови органи. Жените стигат
по-трудно до оргазъм, отколкото мъ-
жете. Именно затова за тях любов-
ната прелюдия и сексуалните фанта-
зии са толкова важни. Жените полу-
чават удоволствие от самото занима-
ние секс, докато мъжете са ориенти-
рани повече към резултатите.
Необходимо е 

да развиваме 
петте си сетива 

за да обогатим сексуалния си живот.
Обсипете с целувки и задръжте вни-
манието си по-дълго на някоя прене-

брегвана досега от вас част от тяло-
то на партньора. Опитайте се да се 
концентрирате върху ароматите, ко-
ито излъчва неговото тяло... Вероят-
но ви се въртят въпроси от рода на 
това можем ли да си помогнем с еро-
тично бельо или с луксозно издание на 
Камасутра? Тренировката на сетива-
та е толкова важна, защото, ако не 
успеем да се вчувстваме в това, ко-
ето правим, рискуваме да превърнем 
секса в обикновена гимнастика, която 
само уморява тялото, но не му носи 
пълноценно удоволствие. Екстрава-
гантността в леглото или непрекъс-
натата смяна на позите може да вло-
ши секса, вместо да го подобри. Ако 
единият партньор започне да премя-
та другия сякаш играят акробатичен 
номер, а не правят секс, то „потър-
певшият“ може да се почувства оби-
ден и да реши, че не успява да задо-
воли достатъчно другия.
Върнете доверието в отношенията 

си и сексуалният ви живот ще се 
разнообрази от само себе си. Много 
двойки говорят за секса, който пра-
вят, един-два пъти на пет години. 
Само че усещанията и сексуалните 
потребности се променят и за това 

между двамата трябва да тече по-
стоянен диалог. 

Еросът изисква 
свобода 

Ако искате да изследвате физическа-
та любов, трябва да престанете да
контролирате поривите си, да разре-
шите на животинското начало у вас
да се прояви, да споделите страст-
та си с партньора и да се вслушате
в неговата. Понякога не си разрешава-
ме това от страх да не изглеждаме
нелепо. Причината може да бъде и в
минал негативен опит или в особена
разновидност на леността, която е
свързана с липсата на увереност. 
Да направите своя сексуален живот

наситен, означава да се съгласите да
промените своето разбиране за парт-
ньора си. Ако някои са надарени от
природата с такъв талант, то други
трябва да полагат усилия. От нераз-
биране последните хукват да търсят
разнообразието в секса с нови парт-
ньори. Новите, непознати жестове,
другият ритъм и необичайната ат-
мосфера, но със същия партньор мо-
гат да пробудят усещания и образи,
които преди не сме и подозирали. За-
щото сексът все пак е в главата, а
не на някое друго място.
Важното е да престанете да мисли-

те монотонно, да почувствате себе
си, да осъзнаете собствените си же-
лания. Наградата в този случай също
ще се окаже голяма, защото заед-
но със себе си ще откриете и чове-
ка до вас. Преди да поискате да на-
правите това, той е бил за вас бли-
зък и вълнуващ непознат. Простто не
сте го знаели. 

АКО НЕ УСПЕЕМ ДА СЕ ВЧУВСТВАМЕ В ТОВА, 
КОЕТО ПРАВИМ, РИСКУВАМЕ ДА ПРЕВЪРНЕМ СЕКСА В ОБИКНОВЕНА 
ГИМНАСТИКА, КОЯТО САМО УМОРЯВА ТЯЛОТО, НО НЕ МУ НОСИ 

ПЪЛНОЦЕННО УДОВОЛСТВИЕ.

ЕКСТРАВАГАНТНОСТТА 
В ЛЕГЛОТО ИЛИ 

НЕПРЕКЪСНАТАТА СМЯНА 
НА ПОЗИТЕ МОЖЕ ДА ВЛОШИ 

СЕКСА, ВМЕСТО 
ДА ГО ПОДОБРИ.
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С
ексът е толкова просто дейст-
вие. Всяка жена и всеки мъж
могат да усвоят мисионерска-
та поза и дори няколко различ-

ни нейни варианта. Желанието за раз-
лика от секса не се поддава на еле-
ментарни обяснения. Ако в основата
на секса лежат физиологията и био-
логията, то в основата на желание-
то, особено на женското, са се на-
станили множество емоции. От как-
во се появява влечението и къде из-
чезва то, е загадка дори за лекарите
на ХХІ век. Разбира се, при проблем
с либидото професионалистите могат
да предложат възможни варианти за
лечение, но няма никаква гаранция, че
желанието ще се върне отново. По-
раждането и загубата на либидо са
също толкова необясними, колкото и
това, защо един мимолетен поглед на
непознат мъж може да бъде запомнен
с години или защо фриволният мла-
деж с руса брада не ви се струва сек-
суално привлекателен. Трудно е да се
разсъждава категорично и върху това,
кое кара хората да се чувстват сек-
суални. Защо за едни жени големите
гърди са повод за гордост, а за други
– източник на тревога и неудобство?
Защо едни мъже харесват жени с мно-
го къси коси, а други умират за дами
с прекрасни дълги коси? Кой лекар би
се наел да отговори на тези въпроси?
Никой, защото няма измислено хапче,
което да събере в малкото си „топ-
че“ всички нюанси на желанията. Иро-
нията на съдбата се състои в това,
че когато сме на 20 години и тялото
ни е прекрасно (най-близо е до иде-
алите за красота и почти не ни дава
поводи за комплекси), ние понятие ня-
маме какво всъщност е сексът. С на-
предването на възрастта и натруп-
ването на опит разбираме кое точно
ни доставя удоволствие и кое – не. В

хода на живота сексуалните ни пред-
почитания се променят, и то невед-
нъж, макар че тези процеси невинаги 
съвпадат при мъжете и при жените. 
Но ако вие знаете какво се случва с 
вас и партньора ви, постигането на 
взаимно разбиране и на оргазми е зна-
чително по-лесно. 

20–30

КАКВО ИСКАТ ЖЕНИТЕ

 На 20 години обикновено жените
нне са обременени от грижата за се-
мейство и затова са лекомислени и мейство и затова са лекомислени и
склонни към експерименти. Сексуал-
ните им предпочитания още не са се ните им предпочитания още не са се
оформили и главното, което ги вълну-
ва и им доставя удоволствие, е фа-
ктът, че те изобщо се занимават ктът, че те изобщо се занимават
със секс. Много младите жени тър-

 сят нови впечатления и именно на 20
години се впускат в безброй сексуал-
нни авантюри.

а По правило с приближаването на
 30-те увереността нараства. Много
а дами успяват да преодолеят голяма

част от комплексите, които са се част от комплексите, които са се
появили още в тийнейджърските им появили още в тийнейджърските им
години. Всичко това им дава възмож-
нност да се чувстват свободно и уве-
рено в секса. рено в секса. 

КАКВО ИСКАТ МЪЖЕТЕ

а На 20 години мъжете са склонни да
-се прехласват по всяка гола жена, ко-

ято се окаже в леглото им. „Уве-ято се окаже в леглото им. „Уве-
реността“ на тестостерона в тази реността“ на тестостерона в тази

възраст е в своя апогей и сексът
е необходимост почти толкова ва-
жна, колкото и въздухът. За съжа-
ление често количеството отстъпва
на качеството. На 20 години мъжете
изобщо не са способни да се грижат
за усещанията на жените. Истината
е, че и 20-годишните донжуановци се
стремят да доведат партньорката сиси
до оргазъм, но това, което е по-ва-ва-

КАК СЕ ПРОЯВЯВА 
ЛИБИДОТО

ПРИ ЖЕНИТЕ

Дишането и сърцебиенето зачес-
тяват.
Температурата на тялото се

повишава.
Кръвта нахлува в гърдите и към

лицето и провокира руменина.
Зърната на гърдите се увелича-

ват и стават твърди.
Стените на влагалището се уп-

лътняват и произвеждат секрет.
Кръвта нахлува в клитора и го 

прави по-чувствителен.
ПРИ МЪЖЕТЕ

Кръвното налягане и сърцебиене-
то се увеличават.
Усилва се циркулацията на кръв-

та, възможно е и изпотяване.
Кръвта нахлува в половите ор-

гани и предизвиква ерекция.
Съкращават се мускулите на

правото черво.
Зърната на гърдите се втвър-

дяват.

РОЖДЕНИТЕ ДНИ НАсексасекса
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жно за тях, е, че това, което є ежн
нужно, за да стигне връхната точка,нуж
е много лесно за пределите на тех-
ните възможности. Въпреки че младе-

ажът може да прави секс на практика
цяла нощ, това съвсем не означава, че
го прави правилно. Именно затова мъ-

ажете на тази възраст сменят доста
партньорки. Необходимо им е отново

аи отново да се убеждават в своята
състоятелност. 

ВИЕ ЗАЕДНО

иГлавният проблем на младите двойки
е несъвпадението във времето – мъ-

мжете могат да стигнат до оргазъм
буквално за секунди, докато на жени-
те им е необходимо значително пове-
че време. Освен това самоуверениятче време. Освен това самоувереният
господинчо е склонен да се държи пре-

акалено напористо, а неопитната жена
да реши, че не е способна да изпит-
ва оргазъм и да започне да предпочи-
та да го симулира. При такава си-
туация сексолозите съветват мъже-
те да дадат възможност на жените
да обяснят какво им харесва и какво
–– не. Най-разумният съвет към жени-
те е не да мълчат и да смятат, че
мъжът сам трябва да разбира всич-

яко, а да обясняват какво им доставя
удоволствие. удоволствие. 

30–40 

КАКВО ИСКАТ ЖЕНИТЕ

Жената става все по-уверена в себе
си. Либидото є – също. В тази въз-
рраст жената има постижения, с ко-
ито може да се гордее, знае цената
си и умее да се възползва от дос-

тойнствата си. Дамите признават, тойнствата си. Дамите признават,
чче сексът им доставя много по-голя-
ммо удоволствие, отколкото преди де-
сет години. Всичко това има много сет години. Всичко това има много
просто обяснение. Жените вече знаят просто обяснение. Жените вече знаят
ккакво им е нужно и знаят как да го-
ворят за това с мъжете. На 30 годи-
ни представителките на нежния пол ни представителките на нежния пол
рразбират, че емоциите в секса са по-

и важни от физическите качества, и
именно заради това те се стремят именно заради това те се стремят
ккъм дълги и наистина близки отноше-
ния в брака или извън него. „Просто ния в брака или извън него. „Просто
ссекс“ за тези жени е нещо механич-
нно, което не доставя истинско удо-
волствие. 

КАКВО ИСКАТ МЪЖЕТЕ

Количеството най-накрая се превръ-
ща в качество. За последните десет ща в качество. За последните десет
ггодини мъжът е провел толкова екс-
перименти в спалнята си (а също в перименти в спалнята си (а също в
аасансьора, в колата, в парка и на дру-
ги места), че започва да се стреми ги места), че започва да се стреми
към нещо по-постоянно. Различните към нещо по-постоянно. Различните
момичета за по една нощ остават в момичета за по една нощ остават в
предишното десетилетие от живота предишното десетилетие от живота
иим и мъжете сега започват да пред-
почитат една партньорка, с която да почитат една партньорка, с която да
иимат хармоничен секс. Защото разби-
ррат, че не е толкова важно да вка-
рат жена в леглото си, колкото да є рат жена в леглото си, колкото да є
доставят удоволствие. На 30 години доставят удоволствие. На 30 години
някои мъже все още говорят, че им е някои мъже все още говорят, че им е
твърде рано да създават семейство, твърде рано да създават семейство,
нно истината е, че всъщност се стре-
ммят към това. 

ВИЕ ЗАЕДНО

Най-хубавото е, че сексът може да 
бъде просто прекрасен. Лошото е, 

че няма много време (календарно) заза
това. Времето се стопява от рабо-бо-

ХОРМОНИТЕ НА СЕКСА

ЕСТРОГЕН

Много важен женски хормон, кой-
то имат и мъжете, но в незначи-
телни количества. Изработва се 
от яйчниците и е главен „отго-
ворник“ на възбудата и свързани-
те с нея реакции – изработване-
то на смазка и повишаването на
чувствителността на клитора. 
ТЕСТОСТЕРОН

Важен е както за мъжете, така 
и за жените. Върху нивото на
тестостерона влияят наследстве-
ността, бременността, физиче-
ските натоварвания и дори харак-
теристиките на храната, която 
консумирате.
КОРТИЗОН

Произвежда се от организма, ко-
гато сме уморени, вълнуваме се 
или плачем. Кортизонът понижа-
ва имунитета, прави ни по-подат-
ливи към инфекции и понижава ли-
бидото.
ПРОЛАКТИН

Отговаря за производството на
мляко и за кърменето. Ако ниво-
то на пролактина е високо, либи-
дото е ниско. 
ДОПАМИН

Кръвта ни произвежда голямо ко-
личество от това вещество, ко-
гато сме влюбени. Допаминът е 
отговорен за положителните емо-
ции, респективно и за повишаване 
на либидото.
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ата, възпитаване на деца, изплащане ната
кредити (за кола или за жилище), гри-кр
жи за кучето, което се е разболяло.
За жалост прекалената заетост пре-
ччи на спонтанността – едно от най-
приятните неща в секса. Съветите

ина сексолозите за такива ситуации
са отрано да бъде планирано време-

тто, което двамата партньори могат
да отделят един на друг и да прекар-
ват заедно в леглото. Прекалено дъл-
гото съжителство с един и същ чо-
век може да доведе до период на ох-
лаждане на отношенията. Препоръка-

мта в такава ситуация е връщане към
експериментаторството от предход-

аните години с тази разлика, че сега
ифантазиите ще бъдат осъществявани

д р рс един партньор. 

40–50 

КАКВО ИСКАТ ЖЕНИТЕ 
Ако мислите, че в тази възраст за-

почва сексуален спад, знайте, че сте
ясе объркали. Нивото на отделяния

хормон, който отговаря за влечение-
то, се повишава и либидото на жена-

ата е по-силно от всякога. Освен това
кариерата на жените е стабилна, де-

яцата са пораснали и нежните създания
имат повече време за секс, откол-
кото преди десет години. Брачните

ипартньори са успели да се опознаят и
сексът може да се превърне в по-при-
яятно занимание, отколкото е бил ня-
кога. От друга страна, твърде мно-
го двойки се развеждат именно през
този житейски период, след 15–20-го-
дишен брак. Някои жени с удивление
разбират, че 20-годишните мъже саразбират, че 20-годишните мъже са
тези, които им харесват най-много.
Те са ненаситни и готови да се учат,

иа опитната партньорка може да ги
мпосвети в много от непознатите им

интимни тайнства. 

КАКВО ИСКАТ МЪЖЕТЕ

От една страна, под влияние на хор-
монални изменения желанието се по-
нижава и за много от представите-
лите на мъжкия пол това е повод за 
безкрайни тревоги. От друга стра-
на, на мъжете им е нужно вече пове-
чче време, за да се възбудят и стиг-
нат до оргазъм. Но пък сексът, кой-
то правят, става по-чувствен и не-
жен. Те не се стремят към оргазъм с 
пълна пара, а вместо това се наслаж-
дават на любовната игра. Представя-
те ли си? Мъжете се стремят към 
емоционална близост, нежни и хармо-
нични отношения. 
Ако говорим за физиологичните съв-

ппадения, то 20-годишните жени мо-
ггат да бъдат много щастливи с въз-
ррастен партньор. Той е внимателен и
ззнае какво иска жената. 

ВИЕ ЗАЕДНО

Повече свободно време, по-малко
стрес и ясна представа за това, какво
ии как ви възбужда – всичко това може
да бъде повод за прекрасни усещания.
Единственото, което понякога пречи
нна идилията, са промените, които про-
иизтичат с напредване на възрастта.
За съсредоточаване върху приятните
уусещания сексолозите съветват да из-
пползвате лубриканти. Някои от тези
ппомощни средства имат доста ггорещ
ефект и усилват желанието.

СПАДОВЕ И ПОДЕМИ
Мъжете и жените изпитват почти еднакви хормонални колебания в хода
на деня. Нивото на хормоните, които отговарят за сексуалното влече-
ние, е най-високо сутрин. С напредването на деня сексуалното желание по-
степенно намалява и вечер то става толкова слабо, че на мнозина изоб-
що не им е до секс. 
Освен тези общи за двата пола закономерности върху женското либидо
влияе и менструалният цикъл. 
ПЪРВИ ДЕН ОТ ЦИКЪЛА Време, което не е особено подходящо за секс, а
точно тогава повечето жени изпитват изключително силно сексуално же-
лание. Освен това вероятността за забременяване е по-малка от всеки
друг момент. Другото, което е за отбелязване, е, че сексът е най-добро-
то лекарство за болезнените спазми в началото на менструацията. 
5-И – 10-И ДЕН ОТ ЦИКЪЛА Нивото на тестостерона постепенно нара-
ства, а заедно с него се увеличава и желанието. 
13-И – 14-И ДЕН ОТ ЦИКЪЛА Това е времето на овулация, когато нивото
на естрогена се понижава, а това на тестостерона е в апогея си. Либи-
дото е силно и за една жена няма нищо по-лесно от това да стигне до
оргазъм. Природата е мъдра, както винаги. В момента, когато забременя-
ването е най-възможно, либидото на жената е по-силно от всякога. 
15-И – 23-ТИ ДЕН ОТ ЦИКЪЛА Нивото на тестостерона постепенно се по-
нижава и стигането до оргазъм не е толкова лесно.
24-ТИ – 28-И ДЕН ОТ ЦИКЪЛА Концентрацията на тестостерона и естро-
гена рязко спада, но либидото се усилва. Едно възможно обяснение е, че
отделни участъци на матката тогава стават по-плътни и нервните им
окончания – по-възбудими.

„Мосю Бриколаж“ започва да работи с...
...БИОРАЗГРАДИМИ ТОРБИЧКИ ОТ 

DEGRALEN®

Още от средата на август във всички магази-
ни от веригата „Мосю Бриколаж“ се използват 
бързоразграждащи се торбички от DEGRALEN®NN

– екоторбички, които заменят познатите по-
лиетиленови пликове. С тази стъпка друже-
ството потвърждава своята грижа за природа-
та и за чистотата на околната среда. Новите

торбички се произвеждат по технология, която 
позволява ускореното им разграждане за 24 ме-
сеца. Полиетиленовите се разграждат за пери-
од от 100 до 500 години. Най-масовите тор-
бички от малък и среден тип от дегрален са
безплатни. Първите вече са налични в магази-
ните в 3 размера и с издръжливост до 3, 6 и 
10 кг. От септември в магазините от верига-
та ще се предлагат и торбички за многократ-
на употреба. 

р
„Мосю Бриколаж“ започва да работи осю Б
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По светаПо светаПо света

Ч
есто посещавам музи-
калните фестивали на 
Балканите. В Румъния 
си имат Bestfest, кой-

то е основателна причина 
да се посети столицата Бу-
курещ. С моя приятел Ан-
гел сме на Централна гара 
един ден преди началото на 
феста. Влакът ни закъсня-
ва с 90 минути, което ни 
кара да съжалим, че сме из-
брали услугите на БДЖ. Ко-
гато се качваме, жегата в 
купето е неописуема. Добре 
поне че нямаше никого дру-
гиго освен нас вътре.

СЛЕД 12-ЧАСОВО 
КЛАТУШКАНЕ 

се озоваваме на жп гарата 
в Букурещ. Ако си мисли-
те, че районът около наша-
та Централна гара е ужа-
сен, трябва да видите ге-
тото, през което ни се на-
ложи да минем, за да стиг-
нем централната част на 

румънската столица. Голи,
потни и мръсни братя
роми, барикадирали трото-
арите, изоставени ръждяса-
ли дачии и тълпи сакати
просяци са част от пейза-
жа. След като преглътне-
те тази колоритна гледка,
се озовавате на търговска-
та улица Calea Victoriei, пъл-
на с луксозни бутици. Кон-
трасти... 
Нашият домакин – прия-

тен румънски младеж – ни
заведе в апартамента ни в
една висока сграда. По стар
социалистически обичай

АСАНСЬОРЪТ СПИРА САМО 
НА НЕЧЕТНИ ЕТАЖИ 

Слизаме на деветия, за да
изкачим стълбите до десе-
тия. Апартаментът е лук-
созен, но ние не смятаме
да прекарваме в него повече
от 6–7 часа на денонощие-
то. Раду, нашият посрещач,
ни даде някои разяснения за

района, както и разпечата-
на от интернет карта на
Букурещ и си тръгна.
След кратка разходка из

нощните улици и бързо пи-
тие в много приятно за-
ведение се прибрахме, за
да съберем сили за утреш-
ния дълъг тур из града и
още по-дългия вечерен ку-
пон – музикалния фестивал,
за който бяхме пристигна-
ли. Но ще сведа до минимум
впечатленията си от фес-
тивала, за да обърна повече
внимание на атмосферата в
Букурещ.
На сутринта преди да за-

почнем да обикаляме, реша-
ваме да потърсим гайд на
Букурещ. Оказа се голям
проблем да открием кни-
жарница, но пък установи-
хме, че 

СЕКСШОПОВЕТЕ СА 
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НАГЪСТО 
В първата „либрария“ ни-

кой не говори английски, но
все пак разбирахме някак, че
гайд на Букурещ се продава
само на румънски език. След
като посетихме още чети-
ри книжарници, се уверихме,
че в Румъния английският
никак не е на почит – гайд
на Букурещ на английски ни-
кога не е отпечатван. Ку-
пихме си една карта на гра-
да тип „чаршаф“ и решихме
сами да се ориентираме за
забележителностите. Разби-
ра се, знаехме за Палата на
народа – втората по голе-
мина сграда в света, и за
някои други must-see-places.
Палатът наистина беше
огромен. Срещу скромната
сума от 30 леи, което е
около 20 лева, ни предло-
жиха тур с гид на англий-
ски език и снимки с фо-
тоапарат. Бяхме установи-
ли вече, че цените са зна-
чително по-високи от тезиези
в София. 
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СГРАДАТА Е НАИСТИНА 
ЧУДОВИЩНА! 

Състои се от 12 надзем-
ни и 8 подземни нива. Кори-
дорите са безкрайни, като 
най-дългият стига внуши-
телните 150 метра. Голя-
ма част от килимите в за-
лите са тъкани на място, 
тъй като няма как да бъ-
дат пренесени. Тук може-
те да видите и най-дълги-
те завеси в света, които 
се спускат от най-горното 
ниво до приземния етаж. За 
около час разгледахме малка 
част от палата, в който 
мраморни и дървени деко-
рации съжителстват с ог-
ромни кристални полилеи и 
високи няколко метра огле-
дала. Като любопитна част 
от историята на сграда-
та екскурзоводите спомена-
ват посещението на Май-
къл Джексън през 1991 г. 
От терасата на Палата

ДЖАКО ПОЗДРАВИЛ 
ВСИЧКИ РУМЪНЦИ 

със „Здравей, Будапеща!“. 
Срещу гигантския палат 
има няколко огромни жи-
лищни сгради, построени, 
за да приютяват навреме-
то подчинените на Чаушес-
ку. Повечето от тях са не-

обитаеми в момента.
От Палата на народа 

тръгва румънският „Шанз-
Елизе“. Булевардът е осе-
ян с десетки фонтани. По-
точно 41, като всеки един
от тях символизира една
от всичките 41 области, на
които е разделена Румъния.
Извадихме късмет, защото
румънците празнуваха няка-
къв празник, по повод на
който водата на всеки един
от фонтаните бе оцветена
в различен цвят. Най-помпо-
зен изглеждаше най-големи-
ят фонтан пред Централ-
ния търговски център, оба-
грен в лилаво. Нямам пред-
става как точно я бяха оц-
ветили тази вода, но идея-
та беше много оригинална.
Затова фотоапаратът ми
не пропусна гледката.
Освен че си имат „Шанз-

Елизе“ 

В БУКУРЕЩ СИ ИМАТ 
И ТРИУМФАЛНА АРКА 
Всяка събота вечер, точ-

но в полунощ, десетки мла-
доженци минават под нея,
за да имат щастлив брачен
живот. Видяхме го с очи-
те си.
През последните два дни 

от престоя ни решихме да
видим и някои от забеле-

жителностите извън Буку-
рещ. Най-голямата гордост
на румънците извън Буку-
рещ е замъкът „Пелеш“ в
Синая – курортно градче на
около 120 км от столица-
та. Дворецът е бил лятна-
та резиденция на румънския
крал Карол І и съпругата
му Елизабета.
Хванахме си влакчето (в

Румъния автобусите не са
на такава почит като у
нас) и след два часа прис-
тигнахме в Синая.
По пътя забелязахме мно-

жество румънци, които се
„пържеха“ под слънчевите
лъчи на тревните площи в
или извън градовете. Стори
ни се странно, защото не
сме видели софиянец да си
прави слънчеви бани в гра-
динките пред блоковете в
„Люлин“ или „Младост“.

В СИНАЯ ЦАРИ ГОТИКА 
Градчето прилича на на-

шия Боровец, но повечето
къщи са построени в готи-
чески стил. Нямаше много
хора. Отвсякъде ни ограж-
даха Карпатите. Тръгнах-
ме по една стръмна пъте-
ка, надявайки се, че това
е пътят към „Пелеш“. Озо-
вахме се пред оградата на
Синайския манастир. При-

ехме го като бонус и вля-
зохме, за да разгледаме.
После помолихме една жена
с карта в ръка да ни упъти
към двореца. Оказа се испан-
ка, която на лош английски
обясни, че „Пелеш“ е на ня-
колко километра извън гра-
да и трябва да се върнем
на главния път. Върнахме
се, като пътьом питахме за
посоката и един румънски
полицай, който изненадващо
ни обясни на английски от-
къде трябва да минем. 
Минахме покрай един па-

вилион, от който се разне-
се миризма на нещо вкусно.
Решихме да опитаме от ру-
мънски понички със сире-
не. Ангел бе сюрпризиран
от продавачката, която го
попита нещо на румънски,
държейки една солница. Ока-
за се, че в нея има захар,
която тя поръси върху по-
ничката му. Вкусът бе дос-
та неприятен. Обяснение-
то на полицая не ни заве-
де там, където трябваше.
Пак бяхме на изходна по-
зиция – шосето над гара-
та. След половин час лута-
не установихме, че пътят
е покрай оградата на ма-
настира. Явно и испанката
нямаше представа от раз-раз-
стояния, тъй като стиг-тиг-

НачНачНачНачалоалоалооал то тто на нан румрумр ънсънскоткоткото о о

„Ша„Ша„Ша„Шаанз-нз-нз-зз-зз ЕлиЕлиЕлиЕлиЕ изе““зе“зе
Замъкът „Пелеш“ в вввввв Синая

Замъкът „Пелеш“ отвътре

ТриТриТририТрииТриррррррррррррррррррррррррррррррр умфумфуумфууумфуууууумфуууу фууууууу алналалннлнатаатаатаата ар ар ар арка ка ка ка нана нана БуББукБукБукБуку уреуререеу щщщщ

ФотФотФотФотФотФотФототоапоапоапоапоапапапоапоапоааоааапаоаааппоаоаапаааоапааоааоапоапппппоапоапоапоапааааапоаааоаапоапоапоаппоапааапааоаапоааапппаппаааапаоапаоапаапаоаппоаапоаааааааапппппоооапоаапааапоааппппооооааоааааппппоаааааоапоооаппоооаппоо ппо ппооо параараараараараараараараарараарараааарарарааарарараараарааааарарааааарааарарааааараааааааааааааааааааа тъттъттъттътътттъттътъттттътттттттттътттттттт ттътттттттътттттттъттттттттттттттттттттттъттттъттттттъттътт ттттттттъътттттттттъттъъъътттттттттт ми мим ми не ненене е момомоожа жа жажа да да да дада аааадааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа ппропрпрпппрпррпррпропрппрпрпрпрпрррррррпрппппрпппрпрпррпррррпрпрппппрпрррпрпррпрпрпрпрппппппрпррррпрпрппппрпрпрпрррррпррпппппрпрпрррпрррппппппрпрпрпррррпрппппппррррпппрпппрпрррррппппррпппппррпппрпрппппррппрппррррррррр пуспусусусне не н

ттттаттаттатататататазтазтататттттатааааатааатазтазттататттттттаататаазааатазтазттатаатааатазтазтатттттааааттаттазтаттаататазттттттазааааазтатазттттаааттттаааататтттттазатаазттттттазтатттттттаттттааатттатазтаттттаааа вввви ви ви ви вооднодна ца цццццветветттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттна ннаанаана наааааанананааааааанаааааааааааанаааааааааааааааааааааааааааа фефееф ефеефф риярия
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нахме до двореца за около нах
10 минути. Пътят бе от-10
рупан със сергии, предлага-
щи сувенири и различни гор-
ски плодове.
Не мога да намеря епитет 

за двореца „Пелеш“, кой-
то зърнахме изведнъж. Оби-
колката на „Пелеш“ с гид 
продължи около 30 минути. 
Но заради дългите перипе-
тии преди това едва ус-
пяхме да стигнем до влака 
за наобратно, спринтирайки 
пред очите на блажено по-
чиващите си туристи. Раз-
брахме какво е ад, когато 
установихме, че прозорецът 
на купето ни не се отваря 
– все пак бяхме тичали 20 
минути, а навън беше неве-
роятен пек.
Следващия ден посветихме 

на Трансилвания и

ЗАМЪКА НА ДРАКУЛА 
Отново с влак, но този 

път доста по-луксозен,
се отправихме към Бра-
шов. (Ако видите, че ня-

кой от влаковете за ваша-
та дестинация е от вери-
гата „Рапид“, не се колебай-
те да платите малко по-
вече, няма да съжалявате.)
За съжаление нямахме вре-
ме да разгледаме Брашов,
защото замъкът всъщност
е на 30 километра от гра-
да, в селцето Бран, и пре-
возът до там е доста сло-
жен. След множество пери-
петии, предизвикани глав-
но от липсата на англий-
ски говорещи хора, как-
то и от транспортиране-
то с автобус тип „Чавдар“
без отварящи се прозор-
ци при температура около
35 °С, стигнахме до целта.
Замъкът се оказа не тол-
кова впечатляващ, колкото
славата си. Обзавеждането
вътре е от XX век, което
леко ни разочарова. Разбрах-
ме, че и самият Влад Дра-
кула всъщност само е но-
щувал в този замък око-
ло 2 седмици, а не е живял 

в него. Но това не пречи
на туристите ежедневно да
подхранват бизнеса с кичоз-
ни кукли, маски и други су-
венири на зловещия граф. 
В Бран хапнахме 

ТРАДИЦИОННИ 
РУМЪНСКИ ГЕВРЕЦИ 

направени от козуначе-
но тесто, които се пекат
пред погледа ти.
Последната вечер оста-

нахме малко разочаровани
от нощния живот в Буку-
рещ – нямаше място, къ-
дето може да се хапне в
късните часове. Е, дюнери-
те идват на помощ нався-
къде и по всяко време. Ара-
бите поне знаеха английски.
Румънски приятели ни пред-
ложиха да отидем в Клуба
на архитекта – ъндъргра-
унд местенце, на което би
подхождал алтернативен са-
унд. Но вместо това сте-
ните се тресяха от хито-
вете на деня и ретро ди-
ско парчета. 
Добре че желаещите да

пътуват с влак за София
не бяха много и връщането
ни се оказа по-спокойно. Но
имаше опасност да бъдем
настанени в две различни
купета, за което обвиних-
ме служителката на гарата,
която, естествено, не гово-
реше английски. 

Текст Здравко ГРИГОРОВ

Milka Alpine Tour 2008 

в България
След изключителното изживяване Milka Land в d

София през 2006 г. България отново е включе-
на като една от най-атрактивните дестина-
ции по пътя на европейското турне на Milka.
Milka Alpine Tour 2008 е глобален проект наr

световната марка, чиято цел е да доведе све-
та на Milkа по-близо до хората. Турнето на 
Milka тази година започна от Естония през 
февруари и ще завърши в края на годината в 
Австрия. Експозицията посещава над 100 голе-
ми европейски града от 14 държави в цяла Ев-
ропа. В началото на септември Milka Alpine 

Tour пристига в България и през периода 4–14r

септември ще посети столицата София, Плов-
див, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Вели-

ко Търново.
Голям лилав камион на Milka ще докара свeтa
на Алпите. На обща площ от 600 кв.м все-
ки ще може да се наслади на красиви природ-
ни пейзажи, да почувства със своите сетива
истинския алпийски въздух, да посети дома на
лилавата крава Milka. В експозицията може да 
се разгледа шоколадовата фабрика на Milka и 
начините за приготвяне на шоколада с чисто 

алпийско мляко. 
Незаменима част от алпийския свят на Milka

са множество семейни и детски кътове за за-
бавления като стена за катерене с алпийска
панорама, където всеки може да се опита да 
покори върха на Milka, детски надуваем замък,
състезания с колички, дървени ски, тротинет-
ки, ходене на кокили и боулинг за деца. Суве-
нирен магазин на Milka и фотостудио запазват 
жив спомена за алпийския свят с помощта на 
изящни шоколадови продукти Milka, забавни 
фен артикули, небезизвестното детско камион-
че на Milka и плюшената Milka крава.
Експозицията на Milka ще посети големите 
български градове на следните дати: София – 
4 септември; Велико Търново – 6 септември; 
Русе – 7 септември; Варна – 9 септември.

р
Milka Alpine Tour 2008ka Alp

Шарени новиниар н н нарарр

АтеААтенеунеумътмът

Традиционна румънска къща 

от XIX век

Театърът в Палата 

на народа

Замъкът на Дракула е неосновател-

но по-известен от замъка „Пелеш“
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„Мъж на годината“ 
Кои са най-големите врагове на

политиците? Комиците, разби-

ра се, които изгарят от жела-

ние да се позабавляват с тях.

Робин Уилямс играе един такъв

комик в тази сатира на режи-

сьора Бари Левинсън. Том Добс

е човек, направил кариера, напа-

дайки смело политиците и из-

разявайки мнението на разгне-

вената нация в своето токшоу.

Докато забавлява аудиторията

с поредната си шега, му хрум-

ва една брилянтна идея – защо

да не се кандидатира за прези-

дент? А от това произлиза и

задължителният въпрос – а как-

во би станало, ако такъв човек

наистина стане президент? За-

щото Том Добс има всички шан-

сове да натрие носовете на 

своите жертви.

„Специален 
агент Бек“ 
Звездата от „Флашданс“ Дже-

нифър Бийлс е в ролята на

агентка от ФБР, която има по-

специален подход при разследва-

нето на престъпления. 

Извършено е отвличане на мал-

ко момиче. За агент Бек обаче

това не е обикновено отвлича-

не с цел откуп. Инстинктът є

няма да я подведе и този път. 

Запознавайки се с уликите, тя

се заема с решаване на сложен 

ребус от изневяра, заговор за 

убийство и измама за милиони 

долари. На карта е заложен жи-

вотът на едно дете, а Бек раз-

полага с много малко време, за

да реши случая, преди да е ста-

нало твърде късно.

„Игра по план“
Една самозабравила се спортна

звезда ще получи добър урок в

тази семейна комедия. Джо Кин-

гман (Дуейн Джонсън) е спор-

тист от национална величина, 

за когото кариерата е от пър-

востепенно значение. Сега за 

него е важно да спечели шампи-

оната по американски футбол и 

да го изберат за най-добър иг-

рач на сезона. В този момент 

обаче една осемгодишна хлапач-

ка е на път да провали всички-

те му планове. Своенравната 

Пейтън се настанява в дома му 

с новината, че е негова дъще-

ря. Свикнал да угажда само на 

собствените си капризи, аро-

гантният Джо е пред прага на

психически срив. Но с помощта 

на дъщеря си той ще преосмис-

ли ценностите в живота си.

„Стъпвай тежко: 
Историята 
на Дюи Кокс“
Дюи Кокс (Джон С. Райли) има

всички предпоставки да се на-

реди сред най-големите икони в

историята на рока. Той прите-

жава всичко: жените (над 411),

приятелите (Елвис, „Бийтълс“) 

и рокендрола (тесни взаимоот-

ношения с всички познати и не-

познати видове хапчета и прах-

чета). Но преди всичко той има 

музиката, която го превръща 

от весело провинциално мом-

че в най-великата роклегенда на

Америка. Разкрепостена и щура 

пародия на всички биографич-

ни филми за музиканти, с които

Холивуд ни залива напоследък,

пълна с много здрав рокендрол и

много смях.

„Завладяването 
на Дивия запад“
Истинска класика е този филм,

носител на три награди „Оскар“

– във възстановен вариант с 

подобрени картина и звук. Сме-

лост, издръжливост и борба

– това са предпоставките за 

завладяването на Запада. Три-

ма режисьори, пет взаимносвър-

зани истории, някои от най-ле-

гендарните екшънсцени в исто-

рията на киното и цяло съзвез-

дие актьори пък са съставките 

на филма. Хенри Фонда, Грегъ-

ри Пек, Деби Рейнълдс, Джеймс 

Стюарт и Джон Уейн са сред 

големите имена в тази сага за

пътя на едно семейство на за-

пад, белязан от страховито яз-

дене през бушуваща река, сблъ-

сък със стадо диви бизони и

опасна престрелка на влак.

„Най-скъпото“
Объркани самоличности и не-

щастни влюбени се преплитат

в тази романтична комедия на 

фона на Френската Ривиера.

Трудолюбивият и сдържан Жан 

често остава след работа, за 

да покрие колегите си зад бара

в лъскав хотел. Тук той среща

красавицата Ирен (Одри Тоту), 

специалистка в намирането на 

мъже с дебели портфейли, които 

да се грижат за нея. След по-

редица забавни недоразумения

Ирен взима Жан за заможен кли-

ент и решава да се възползва 

от възможността за по-млада 

„касичка“. След романтична нощ 

в младоженския апартамент на

хотела, разбрала грешката си, 

Ирен изчезва, оставяйки Жан с 

разбито сърце. Една година по-

късно тя отново се появява...

СпектърСпектърСпектър
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„Моята измислена страна“
Ето още едно упражнение по стил от голяма-

та Исабел Алиенде. В тази книга тя разказва

за минотаврите и добрите феи в живота си, 

за Чили и семейството си, за извървения до-

сега от нея път като жена и писателка. Със

задължителната доза ирония авторката оп-

исва своята преминала през различни изпита-

ния родина и лъкатушенията на собствена-

та си съдба. Алиенде се разкрива напълно, без 

грим и излишни встъпления, и завладява чита-

телите по своя неподражаем начин.

„Равновесие на леда“
Новата книга на Александра Маринина е ед-

новременно и криминално четиво, и семейна

сага, и история на драматичните отношения 

между хора от различни поколения и социални

слоеве. Бившата фигуристка Нана Ким ръко-

води службата по сигурността към издател-

ството на Александър Филановски, с когото 

е тренирала фигурно пързаляне като дете.

Лелята на Александър се обръща към бивша-

та фигуристка с молбата дискретно да раз-

следва баща му, починал преди години. Зае-

ла се със случая, Нана ще направи шокиращи 

разкрития, които ще преобърнат живота на

много хора.

„Ябълката“
Една великолепна колекция от очарователни 

миниатюри, иронични и натуралистични, еле-

гантни и ярки картини от Англия в начало-

то на XX век е събрана в тази книга. Героите

от „Аленото цвете и бялото“ излизат отно-

во на сцената в нови и неочаквани роли. Прос-

титутки, застъпнички на женското равно-

правие, застаряващи бохеми и лъхащи на бри-

лянтин и алкохол аристократи са действащи

лица в тези изящни и правдиви разкази, изпъл-

нени с горчив присмех, водевилно веселие и

изненадващи обрати.

„Братът Грим“
Сериен убиец, който изучава най-тъмните,

най-първичните страхове, скрити в древни-

те народни приказки, се вихри в този трилър.

Тяло на момиче в нагласена поза и с бележ-

ка в ръка е открито върху пясъка на хамбург-

ския плаж. След четири дни мъж и жена са на-

мерени в гората с дълбоко прерязани гърла, а 

в ръцете им са пъхнати листчета с имената 

„Хензел“ и „Гретел“. Всяко следващо престъ-

пление е зловеща препратка към популярни-

те приказки на Братя Грим. Ян Фабел от хам-

бургския отдел „У„ бийства“ се заема да разга-

дае заплетените метафори на един мрачен и 

брутален ум.

„Нефертити“
За красотата є се носят легенди, а и ни-

кой не може да оспори, че тя е била най-влия-

телната жена в древен Египет. Нефертити

се омъжва за Аменхотеп и бракът им укреп-

ва властта на младия фараон. Всички се на-

дяват, че тя ще уталожи еретичното жела-

ние на съпруга си да се отрече от древни-

те египетски богове и да наложи нов бог на

слънцето. Улисана в раждането на наследник,

Нефертити пропуска да забележи подготвя-

ния заговор срещу спечелилия си много враго-

ве фараон. Самата тя ще се опита да спаси 

империята с цената на живота на своята по-

малка сестра Мутноджмент.

„Пътят към Йерусалим“
Първата част от световноизвестната три-

логия на Ян Гиу за Арн, рицаря тамплиер, е 

вече успешно екранизирана. Арн Магнусон из-

раства сред монасите в манастира Варнхем

и получава завидно за времето си светско и

духовно образование, научава се да си служи

с меч и щит. На 17 години той напуска мана-

стира, посветен е в рицарски сан и бързо е 

въвлечен в опасните интриги между претен-

дентите за престола. Но към още по-опас-

ни премеждия ще го подтикне любовта му 

към красивата Сесилия, за която Арн ще пла-

ти скъпо.

„Мадона като икона“ 
Няма спор, че 2008 е годината на Мадона. По-

край 50-ия є рожден ден у нас се появи поред-

ната є биография, която разрешава загад-

ката в сърцевината на „хамелеонската“  є 

природа. Авторката Люси О’Брайън основа-

ва изследването си за интригуващия живот

на Мадона върху редица интервюта с ней-

ни продуценти, музиканти, сътрудници, при-

ятели и любовници. За разлика от предишни-

те биографи на поп иконата О’Брайън разру-

шава стереотипите, които опорочават обра-

за на звездата – на себична мъжемелачка от 

времето на „Секс“, до критиките, че използ-

ва положението си, за да осинови африканче 

през 2006 г.

„Париж“
Поглед отблизо върху Града на любовта, из-

вестен и като Град на светлината. За мно-

зина Париж е най-красивият в света, но това 

далеч не е единственото му предимство. Той

е световен град, който до голяма степен на-

правлява френската икономика, с влияние да-

леч извън Стария континент. От този пъте-

водител ще научите всичко за историята и 

културата му, за Сен Жермен и Монпарнас, за

Айфеловата кула и Монмартър, както и полез-

на информация за пътуването ви до Париж – 

къде да отседнете и къде да похапнете.
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Мерил Стрийп най-по-
сле сбъдна голямата

си мечта да играе в истин-
ски мюзикъл. Най-уважава-
ната американска актри-
са от години се опитваше
да демонстрира на екрана
своите певчески способно-
сти. А Mamma Mia! опре-
делено няма да разочарова
никого от нейните почита-
тели. Мюзикълът, имащ за
основа хитовете на ABBA,
е игран на осем езика и е
гледан от вече повече от
30 млн. души в над 170 гра-
да по света. Ето че тази
година наред е филмът, в
чийто саундтрак пеят Ме-
рил Стрийп, Пиърс Броснан
и куп техни известни ко-
леги. Общо 17 класики на

легендарните АВВА, между
които Dancing Queen, S.O.S.,
Money, Money, Money и Take

a Chance on Me звучат в са-
ундтрака на филма.
Mamma Mia! е история за
майките и дъщерите, ста-
рите приятели и новите
членове на семейството.
Дона (Мерил Стрийп) е не-
зависима и самотна май-
ка, която притежава малко
хотелче на гръцки остров.
На дъщеря є Софи (Аманда
Сейфрийд) предстои сват-
ба и тя тайно кани на нея
трима мъже, които са били
влюбени в майка є. Целта
є е да открие кой е ней-
ният баща. Саундтракът
е миксиран, мастериран и
продуциран от самите му-

зикални гении на АВВА – 
Бени Андерсон и Бьорн Ул-
веус. След строго прослуш-

ване те лично одобряват
Мерил Стрийп за главна-
та роля.

Телевизията често ражда култови 
сериали, които обикновено се сдо-

биват и с киноварианти. През тази 
година вече гледахме „Сексът и гра-
дът“, а сега наред е „Досиетата Х: 
Искам да повярвам“. 15 години след 
старта на сериала и 10 години след 
първия игрален филм е време отново 
да се потопим в света на паранор-
малното и свръхестественото, къде-
то се вихрят агентите Фокс Мъл-
дър (Дейвид Духовни) и Дейна Скъли 
(Джилиан Андерсън). Между двамата 

прехвърчат и романтични искри, но
любовната история на Мълдър и Скъ-
ли си остава по-различна. „Отноше-
нията им винаги са били целомъдрени
– казва Духовни. – Това е старомодна
романтика, при която цялата физи-
ческа интимност се свежда до погле-
ди, държане за ръка или до целувки по
челото. Мълдър и Скъли са създадени
един за друг, но винаги има обстоя-
телства, които заплашват отноше-
нията им. В този филм се разказва
за такива обстоятелства.“
За Духовни, който стана звезда имен-
но с появата на „Досиетата Х“, но-
вият филм е в традицията на най-
мрачните и страховити епизоди от
сериала. Той е леко притеснен в на-
чалото на снимките, защото все
пак, откакто за първи път изигра
агент Мълдър, доста неща се проме-
ниха. „Във филма играя един остарял 
Мълдър“, казва актьорът през смях.
„Имаше нещо много младо и невинно
в него в началото. Мълдър вярваше,
че може да реши всички мистерии
и да спечели всички битки. Но след
като претърпя доста провали, той
се е променил и психически, и дори
физически“, допълва Духовни. Иначе
той не крие възторга си от повтор-
ното си събиране с Джилиан Андер-

сън. Въпреки че от години е щаст-
ливо женен за актрисата Теа Леони
и двамата имат две деца, отноше-
нията му с Андерсън са нещо пове-
че от тези между истински съпрузи.
„Когато снимахме първата си обща
сцена след толкова години, и двама-
та бяхме притеснени дали ще се по-
лучи както преди. Но химията опре-
делено я имаше. Беше наистина фе-
номенално!“

ХИТОВЕТЕ НА ABBA ВДЪХНОВИХА МЕРИЛ СТРИЙП

ЗАВРЪЩАНЕТО НА МЪЛДЪР И СКЪЛИ
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бела къща

АНГЛИЙСКИ ПРИЕМ
Имате чувството, че няма накъде да се обърнете вкъщи, но сте от
хората, които ненавиждат олекотената модерност. Държите на 
тежката  помпозност, претенциозните кожени дивани и кресла и
масивните мебели. Е, нашите предложения са точно за вашия случай.

ГАРА ЗА ДВАМА
Представете си, че пътувате с влак 
някъде надалеч и сте седнали да го ча-
кате в... ресторанта на гарата. Ама, 
не закусвалня, а истински „тежки“ 
ресторант. Съответната атмос-
фера не е трудно да пресъздадете и
вкъщи със собствените си две ръце...

ОРГАНИЗИРАМЕ КУХНЯТА
Когато се върнете вечер вкъщи,
обикновено запретвате ръкави, за
да сготвите вечеря. Водата кипи на
котлона, а вие въобще не можете да 
намерите „онзи пакет със спагети“.
За да не изпадате в паника и за да не
оставате без вечеря, трябва да под-
държате специален ред в кухнята...

МЕНЮ С ФРЕНСКИ АКЦЕНТ
Студено шампанско, леко зеленчуково пре-
дястие и великолепен студен терин. Няма 
по-добро меню от това, ако сте решили да
вечеряте във френски стил. На масата ви 
ще присъстват и вкусовете на сезона – 
пресни патладжани, домати и ябълки...

МАДОНА И… БИБЛЕЙСКА ХРАНА
Това не е заглавие на книга. Това е част от жи-
вота на българския евреин Елиа Спасов, който 
специално за „Бела“ сготви меурав йерушалми.
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Примерна стая преди

ремонта

ин т е р и о р

Английски приемАнглийски прием

СТИЛ

Интериор по мотиви на класиче-
ския английски стил на обзавежда-
не. А този стил е подчертан от
разкоша на дървото, от елегант-
ността на драпериите, от точно-
то придържане към геометричните
форми. Формите са ясни, а мебе-
лите – солидни. Такъв стил на об-
завеждане избират обикновено ис-
тинските ценители на комфорта и
качеството.

СТЕНИ И ТАВАН

Ако има нужда, таванът се шпаклова, за да се изравни. И 
се боядисва в светлосиво (но много светло!). За повече те-
жест могат да се монтират дървени двойни корнизи по оби-
колката на целия таван. Между тях с помощта на шаблон 
могат да се изрисуват орнаменти в брик и кафяво. За да 
изглеждат орнаментите като старинни, при отпечатването 
им се използва гъба, а не четка.
На 15 см пред едната е монтирана конструкция от гип-

сокартон. Оформя се изкуствена голяма витрина в средата 
на стената и две по-малки от двете є страни. Фалшивата 
стена с вградените витрини и подходящото осветление в 
тях придава на стаята допълнителен простор. Задните сте-
ни на витрините са декорирани с материал по избор в свет-
лобежова орнаментика. 
Една от стените може да се облепи със светлобежови ре-

лефни тапети, а другите да се боядисат в бананов цвят.

Т
аванът на гостната ви е доволно високо, квадрату-
рата на стаята ви е доволно голяма, но тя все пак 
ви се струва прекалено мрачна. Имате чувството, че 
няма накъде да се обърнете. Но пък сте от хората, 

които ненавиждат олекотената модерност. Държите на теж-
ката помпозност, претенциозните кожени дивани и кресла и 
масивните мебели. Е, нашите идеи са точно за вашия случай. 
За пример можете да използвате начина, по който е реорга-
низирана една обикновена гостна (хол) в един обикновен пане-
лен апартамент.
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ЦВЕТОВЕ

За оформяне на интериор в английски стил 
е добре да изберете зелено, бордо, кафяво и 
съвсем малко златно. В дадения случай пре-
обладаващите цветове са от бежово кафя-
вата гама.

МЕБЕЛИ

Стаята не е претъпкана с мебели. Те са мал-
ко. Но и бюфетът, и витрините за посуда-
та се състоят от малки отделения и чекме-
джета, които са изключително функционал-
ни. Център на гостната е масивният скъп 
диван. До прозореца е инсталирана масата за 
хранене, която още веднъж подчертава точ-
ната геометрия на стаята. Интериорът е 
като че ли изтъкан от квадрати, правоъгъл-
ници. Но би изглеждал прекалено скучно, ако 
не беше смекчен от присъствието на крис-
тала и стъклото, от старинните красиви 
съдове (някои от тях декоративни) по поли-
ците и във витрините, от меките възглав-
ници и уютните кресла.

ТЕКСТИЛ

В английските класически интериори на дра-
периите и на тъканите се отделя специално 
внимание. Те трябва да са многослойни, дос-
татъчно тежки и непременно снабдени със 
златни пискюли. Именно с такива тъкани е 
декориран прозорецът в гостната и е укра-
сена масата за хранене.

Декоративните чинии,

които украсяват

витрината от гипсокартон,

имитират старинен

английски порцелан

Ето как изглежда

едната от по-малките

витрини

Изящните точни 

прави линии 

се появяват

както на тавана,

така и на стените 

и даже на пода
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Сбъдването на детски-

те мечти е сериозно 

предизвикателство за 

всеки родител. Всички ние ис-

каме нашите деца да растат 

весели, жизнени и да разви-

ват своите стремежи и же-

лания. Затова трябва да под-

берем подходящи мебели при

обзавеждането на тяхната

стая. Да не забравяме също,

че това помещение освен за

учене и сън е и 

МЯСТО ЗА ИГРИ 
И ЗАБАВЛЕНИЯ

Затова е изключително прак-

тично и необходимо там да по-

ставим достатъчен брой поли-

ци и етажерки, за да може уче-

никът да нарежда върху тях 

освен своите учебници и кни-

ги и своите интересни игри.

Разбира се, важни са и легло-

то, гардеробът, бюрото и дру-

гите шкафове. От голямо зна-

чение при възпитанието на де-

тето е то само да избере сво-

ите мебели – разбира се, вие

като родители трябва да го

напътствате в избора му. По

този начин ще развиете у него

самостоятелност при взема-

нето на решения, а и ще го

подтикнете несъзнателно да

пази обзавеждането. Специ-

алистите от мебелна компа-

ния „АРОН“ много пъти са за-

белязвали какви добри идеи се

раждат в детските главички

при избора на мебели за дет-

ската стая и ни съветват да

се вслушваме по-често в наши-

те деца.

Остава малко време до учи-

лищния звънец, затова ще по-

бързаме да ви запознаем с

още от

НАЙ-АТРАКТИВНИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

на „Мебели АРОН“.

Модулна система ORDOwww.mebeliaron.com

Първият учебен ден

Да поговорим за 
детската стая
Да поговорим за 
детската стая
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тази цел ще ни помогнат нашите приятели

от мебелна компания „АРОН“. 

BASIC
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телефон 0700 10 222
(на цената на един градски разговор)

Най-безценният съвет, 

който получихме 

от специалистите на „АРОН“, е:

Обичайте децата – те са
нашият живот и бъдеще!

е най-новият хит на паза-е 

ра. Състои се от 15 елемен-ра

та и е с корпус клен горски,

а фронтовете са в портокал

или зелено. Системата пред-

лага разнообразие от полици,

етажерки, шкафове, бюро, лег-

ло, нощни шкафче и скринове.

Интересното при леглото е,

че допълнително към него се

предлагат табла и чекмедже.

По този начин вие сами опре-

деляте каква ще е визията

на леглото и сами можете да

решите от кои части имате

нужда. И съответно да заку-

пите само тях. По този начин

получавате уникална възмож-

ност да спестите пари. Ос-

вен това само до края на сеп-

тември всички елементи от

модулната система ORDO са

намалени с 20%.

Една от най-новите офер-

ти на „Мебели АРОН“ е модул-

ната система BASIC, CC състо-

яща се от 13 модула в цвето-

вете млечен дъб/ зелено и мле-

чен дъб/портокал. Тя предла-

га различни гардероби, бюра,

шкафчета и рафтове с кера-

мични дръжки от морска ко-

лекция, където вашето дете

може да подреди не само учеб-

ници и книги, но и различните

игри. Само през месеците ав-

густ и септември мебелна 

компания „АРОН“ прави про-

моция на модулна система 

BASIC. Всеки закупил такова

обзавеждане на стойност над

800 лв. след направената 10%

отстъпка получава и подарък –

компютърно бюро HIDEAWAY.

Както ви информирахме и

в предишния брой, във всеки

шоурум на Мебелна компания

„АРОН“ в цялата страна мо-

жете да намерите и

ЦЕЛИ СЕКЦИИ 
И КОМПЛЕКТИ 

ЗА ЮНОШЕСКА СТАЯ 

и за някои това може да е по-

изгодният вариант при обза-

веждането.

Секция URWIS с дължи-

на 231 см е в цветовите ком-

бинации на бук/зелено, бук/си-

ньо или бук/крем и предлага 

гардероб, шкафове, рафтчета 

и бюро с интересните „мор-

ски“ дръжки. Сравнително ком-

пактна е и е идеална, ако раз-

полагате с малко помещение. 

Само през лятото цената є е 

намалена – от 582 лв. на про-

моционална цена от 499 лв.

Друго предложение на 

мебелна компания „АРОН“ е 

комплект JUNIOR. Той е ре-

шен в цветовете елша и синьо 

и е с весели дръжки на морска 

тематика. Състои се от двук-

рилен и еднокрилен гардероб, 

бюро, чекмеджета, рафтове, 

шкафове и етажерки. Общата 

му дължина е 303 см, но вие и 

вашето дете сами можете да 

определите как точно ще раз-

положите отделните компо-

ненти от комплекта в поме-

щението. Само сега компле-

ктът е на суперизгодна цена.

Намален е от 786 на 629 лв. 

За да разгледате мебелите

и да се запознаете и с дру-

гите атрактивни оферти на 

мебелна компания „АРОН“, по-

сетете магазините в цялата 

страна или сайта им.

www.mebeliaron.com
Текст Здравка НЕНОВА

JUNIOR

URWIS

ORDO
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К
огато се върне-

ККте вечер вкъщи, ККобикновено за-ККпретвате ръка-КК
ви, за да сготвите вечеря. 
Водата кипи на котлона, а 
вие въобще не можете да 

намерите „онзи пакет със
спагети“. Къде сте го ос-
тавили?! Размествате всич-
ки буркани със сосове, ком-
поти, пакетите с разсипа-
ни овесени ядки и ориз... И
изведнъж установявате, че

пакет със спагети в кух-
ненските ви шкафове няма,
защото се сещате, че го
сготвихте миналия петък.
Налага ви се да сервирате
лошата новина на съпруга
си и на децата си. На глад-

ния си съпруг и на гладни-
те си деца. 
За да не ви се налага да

оставате без топла ве-
черя в последния момент,
възползвайте се от наши-ши-
те съвети.

КУХНЯТАКУХНЯТАКУХНЯТА
Бела, брой 9 (127), 2008108



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

1. НА ЩИПКИ

Не се запасявайте с десетки стъклени буркани за съх-
ранение на подправки – те само заемат място. По-добре 
съберете всички подправки в едно панерче или в кошница. 
Отворените пакети защипвайте с по една щипка – така 
съдържанието им ще остане ароматно по-дълго време и 
няма да се разсипва. Белите щипки подхождат най-много, 
защото не се набиват на очи.

2. ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Подредете в един шкаф продуктите, които използвате 
за приготвяне на закуска, в друг – подправките за праз-
ничните ястия или подправките за меса. Удобно е да из-
ползвате големи метални тави, в които лесно ще сорти-
рате всичко. Така по-лесно ще намирате нужния ви про-
дукт, без да загубите дори и най-малкия пакет.

3. НА ВРАТИЧКАТА НА ШКАФА

От вътрешната страна на вратичката на шкафа зака-
чете списък за попълване на липсите. Когато тръгнете 
към магазина, просто откъснете листа, за да не ви се 
налага да си спомняте в последния момент какво тряб-
ва да купите. И, естествено, да го забравите в послед-
ния момент.

4. ДАТИРАЙТЕ

За да не определяте срока на годност на бурканите и 
пакетите по прахта, която се е наслоила върху тях, сла-
гайте дати върху всеки пакет. Повечето подправки са 
годни в рамките на три години, но далеч не всички из-
ползвате всеки ден. За да не забравите срока им на год-
ност, когато ги купите, залепете им дискретно етикет-
че с дата. И изхвърляйте периодично онези, чиято ттрай-
ност е изтекла.

1

2

3

4
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ГАРА ЗА 
ДВАМА

ОЧАКВАНЕТО НА ЕДНО ПЪТУВАНЕ 
МОЖЕ ДА БЪДЕ НЕ ПО-МАЛКО 
ПРИЯТНО ОТ САМОТО ПЪТУВАНЕ. 
ОЩЕ ПО-ВЪЛНУВАЩО ЩЕ БЪДЕ, 
АКО МИСЛЕНО СЕ ПРЕНЕСЕТЕ 
НАЗАД ВЪВ ВРЕМЕТО И ВМЕСТО 
СЪС САМОЛЕТ СИ ПРЕДСТАВИТЕ, 
ЧЕ ПЪТУВАТЕ С ВЛАК, КОЙТО 
ЧАКАТЕ В РЕСТОРАНТА НА 
ГАРАТА. АМА НЕ ЗАКУСВАЛНЯ, А 
ИСТИНСКИ „ТЕЖКИ“ РЕСТОРАНТ.

С
ъответната атмосфе-
ра не е трудно да пре-
създадете сами. С помо-
щта на сив или тъмно-

син филц и естествен лен. За-

вършващ щрих са ленени салфет-
ки за хранене в халки тип „па-
гон“, изработени от тънък филц,
а също така и свещник, направенвен
от дървени пръчки.
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За изработката на 
халката „пагон“ ще са 

ви нужни: филц в тъм-ви нужни: филц в тъм

носив цвят, металнив в

копчета и квадратни 

салфетки от груб не-

обработен лен. И още:

шивашки метър, ножи-

ца, креда, игла, конец,

шев а аши ашевна машина.

С помощта на шивашкия метър и кредата начертайте върху

а правоъгълник с размери 6 х 2,5 см и го изрежете. Сгънетеплаааааатттататтттттттттаа а равоъгъ и с раз ери 6 ,5 с и го изре е е Сгъ е е

дължина и отрежете връхчето в единия край така, че пра-го ппппппо о по по о пппппоо пппппоппппппопп д ж ж в в к й к

и фи ц да а о за агововооъъъъъъъъъъъъгълггггългъълггг лният филц да напомня за пагон.воъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъгъгълълггългългългългългъл

Краищата на филца нннннямямямнннннннннннннн аа а да а сссссссссссссссее ее д

разнищят, затова нямат нужда отр

обшиване. Тегелът ще бъде самоо

декоративен. Конецът не е необ-д

ходимо да е контрастен, но тряб-х

ва да се вижда. На тъмносивияв

фон изпъква светлосива или све-ф

тлосиня нишка. Обшийте „пагона“, т

като оставите външно ръбче отк

1,5 см. Дължината на машинния 1

бод р бва да бъде а си а аббод трябва да бъде максимална.б

Пришийте копчето към па-

а. Сгънете ленената сал-гонгонгоннннонгононнона

тка, както е показано на фететфетфетфетфетфетфеффефеефефефеффеет

мката. Закопчайте копче-снснснсннниснисннсниснснннснннсссннссснс и

а а а „ аго е го оватттттотототтотоооо.. Халката „пагон“ е готова.то.то.то.тото.тоооттотттт .

Изберете мястото на коп-
чето рху сгънатата ленена вървъв рр у

а. С кредата отбеле-салсалсаллсалфетфетфететтккаккакаккакакааасалфетка С кредата отбеле

жжжжжжжжжжжжж стото на илика. Следжетжетжетжежетжжжж е ме ме е мясясяяс

разрежете с помощтатовтовтовтовтовтотовтовтова га га га га га га га гго ро о рро ро о р

 шивашко ножче занана на на ннн остостостстсттттосстстосс ророо

е или с върха на маке-разразазазазаззпапппарпапап рряне

е отентетет нооожтен нож.

За изработването на 
свещника ще ви тряб-

ват: обикновена линий-

ка, макетен нож, гра-

динска ножица, писто-

лет за термично лепи-

ло, тънки дървени пръчи-

ци, опаковъчна канапенаци, опаковъчна канапена

връв, дебе а свещвръв, дебела свещ.в в б в

За да се фиксират окончателно
вече залепените пръчки и за по-голя-вввввв кквече залепените пръчки и за по голяв

ма декоративност използвайте ка-м

нап. Ако връвта е много тънка, усу-н

чете 3 нишки в една, омотайте двач

ъ и о о о свещ а и завър е епъти около свещта и завържете. п

С линийката измерете не-

та дължина на пръч-ообббхбхбхбхбхбхбхбхббххххбобоббхбб одиодиодиододододоодиодиододимамммммамаммаммммаммам т

трябва да е 2/3 отккиттттткитткикиитткиттк ттттттиттитттттттте (ее ((е (е (е (е (ее тятятяття ттятя

та на свещта). С ма-дълдълдълддълъллдълдълдддълълълдд жинжжинжининжинжинжинжжжжинжжжжинжинжинатаататтттатттататат

ож отбележете мяр-кеткеккеткеткеткеткеткеткетнияниянинияниянияниянияия нн нон но нонноо

ху всички пръчкикаткаткаткаткаткатката а ва ва ва ва ва ва върхърхърхърхърърърърххххххххката върху всички пръчки. 

а внимателно ги от-СлеСлеСлеСлеССлеСл д тд тд тд тд тд тд ттововововововСлед товаС в в

режете по отбелязаното с 

гради с а а о ицаградинската ножица.

Всяка от пръчките залепете с тс тс тс ттттттс тттттс тттс тттс ттс ер-еререр-ер-еер-еререррррр

молепило към свещта. Притискайте яило

с ръка и я задържайте, докато лепило-и 

то „хване“ (около 30 сек). Повторете ан

операцията с останалите пръчки, до-ция

а о свещ а е се обра и а ъ окато свещта не се обрамчи напълно.свеСлед като връвта е завързана стегнато, ,

ксирайте възела с термолепило. Изрежетефикфикфификфикфифифификфиифифифифифифифиикикфиифификфификффииффффф кфиксирайте възела с термолепило Изрежете

с щи е раища Свещ и ъ е го оввививисвивисвисиивииввисвиииссящите краища. Свещникът е готов. висвисвисвисвисисс
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в
г р а д и н а т а

ЦВЕТЯ
Подгответе цветята в сандъче-
тата и висящите кошници за за-

връщането им у дома. Измийте стара-
телно листата им и почистете сак-
сиите. Не чакайте да стане прекале-
но студено, за да ги приберете. Някои
видове са доста чувствителни.

Засадете хризантемите. Избере-
те място, където водата се от-

цежда добре.
Амарилисът вече се подготвя за
зимния си покой. Поставете го

на хладно и тъмно място и не го по-
ливайте, след като листата му по-
жълтеят.

Спрете да подхранвате розите.

Пресадете и разделете многого-
дишните.
Вкоренете резниците от едного-
дишните бегонии, здравец, коприв-

ка, циганче – те могат да прекарат
зимата на слънчево място у дома и
от тях да се развият нови растения

напролет.
Преди първото голямо застудя-
ване извадете градинския калади-

ум. Оставете луковиците му да изсъх-
нат и ги складирайте на сухо място 
за през зимата. 

Разделете туфите на многогодиш-
ния флокс. Началото на есента е 

най-доброто време за засаждането или 
пресаждането му.

Съберете семената от цветята, 
които се размножават сами (на-

пример на тагетеса). Изсушете ги 
върху вестник. Запазете ги в хартиен 
плик на сухо място.

Сега е моментът да засадите бо-
жури, но не прекалено дълбоко, за-

щото могат и да не цъфнат.
Най-важната ви задача в начало-
то на есента е засаждането на 

цъфтящите през пролетта луковични
– нарциси, ириси, лалета, минзухари 
и циклами.

Луковичните
�Ако сте купили сухи луковици, трябва да ги

засадите веднага. �Нарцисите се засаждат

през септември и октомври, лалетата – меж-

ду септември и ноември. �Многообразните по

форма и цветове цъфтящите луковични са под-

ходящи почти за всякакви условия в градината 

освен за голяма сянка. Те са чудесно решение за

сандъчета на прозореца и за алпинеуми. �Лу-

ковичните за градината могат да бъдат за-

садени самостоятелно в лехи, между тревата 

или около широколистни храсти и дървета. Най-

ефектно е да бъдат засадени на гроздове от

по 6, 12 или 24 броя. �Луковиците се засаждат

със заострената част нагоре, от която изли-

зат корените. Дълбочината на засаждане по 

правило трябва да е равна на два пъти големи-

ната на луковицата. �Луковиците на минзуха-

рите се слагат на 5–7 см в почвата, на нарци-

сите – на 5–12 см, а на лалетата – на 7–15 см.

Между големи луковици се оставя разстояние 

от 7–8 см, а между малките – 2–3 см. �След

засаждането луковиците трябва да бъдат по-

лети обилно. За да защитите почвата от из-

съхване и внезапно измръзване, няколко дни след

засаждането на луковиците покрийте място-

то с органичен тор (изгнили листа, натрошена на 

кора от дървета, животински тор). Много ва-

ТИКВА – ВКУСЕН ЗЕЛЕНЧУК И ПРЕКРАСЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА ГРАДИНСКИ КОМПОЗИЦИИ

НА СЕЗОНА!КРАЙ

Най-важното за правене
   Внимателно огледайте кората на овощните

дървета и я почистете от пашкулите на гъ-

сениците.

   Втората половина на септември е най-подхо-

дяща за засаждане на плодните дървета.

   Засадете цъфтящите през пролетта лу-

ковични цветя – лалета, нарциси, зюмбюли... 

Направете го през някой сух ден (не бива да 

вали!).

   Системно елиминирайте увехналите съцве-

тия на астрите, гергините и гладиолите – по 

този начин ще продължите цъфтежа им чак до

първото по-сериозно застудяване.

   До средата на месеца продължавайте да

разделяте и да засаждате цъфтящите през

пролетта и лятото многогодишни растения.

   Сега е време да съберете картофите от зе-

ленчуковата градина. 

– Разделят се и се засаждат старите храсти

на ревена.
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жен момент за правилното развитие на луко-ж

вичните е доброто отцеждане на почвата.ви

ПОДПРАВКИТЕ
Оберете зелените подправки – сал-
вия, риган и т.н. Окачете снопче-

тата да висят с клоните надолу на
сухо и хладно място.

Засадете риган, чийвс, розмарин,
босилек в малки саксийки – за зим-

на употреба у дома. 

ТРЕВАТА
Окосете я малко по-ниско и при
нужда я полейте.
Наторете я в началото на месеца.
Това е най-важното є подхранва-

не за годината.

ЗЕЛЕНЧУЦИ 
И ПЛОДОВЕ

Обирайте зрелите зеленчуци ре-
довно, за да продължат да раж-

дат до късна есен.
Можете да посеете спанака.

Проверете отново ягодите за пле-
вели и ги почистете. Така ще уле-

сните плевенето им през следваща-
та година. 

ДЪРВЕТА И ХРАСТИ
Полейте обилно дръвчетата и хра-
стите. Всички растения в гра-

дината, особено вечнозелените, тряб-
ва да бъдат добре полети в начало-
то на сезона.

Подрязването оставете за март.

Засадете нови видове.

Ако решите да изгорите някои из-
съхнали клони, можете да използ-

вате пепелта от горенето за торене 
на зеленчуковите лехи (съдържа фос-

фор и калций!).

 И още нещо – началото на ес-
ента е чудесно вре-
ме да подхраните гра-
динската пръст с органичен
тор. Добавете компост и листа.

Хитрият градинар
Малко любители на цветята могат да се пох-

валят с това, че хризантемите им са се хва-

нали добре. Причината е, че това топлолюби-

во цвете често не успява да се разтвори през

краткото лято. Първите есенни слани „убиват“

неразтворените пъпки. За да избегнете това, 

можете да пресадите растенията в саксии и

да ги пренесете вкъщи. В саксии хризантеми-

те ще цъфтят до Нова година. Само не ги ос-

тавяйте в прекалено топла стая.
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1 СЕПТЕМВРИ – 
СВ. СИМЕОН СТЪЛПНИК
Този празник се нарича още и Летен

Симеоновден, защото отбелязва пре-
хода от лятото към есента. В на-
родния календар съществува още и
като Зимен Симеоновден (на 3 фев-
руари), когато се чества Св. Симеон
Богоприемец – тогава обозначава пре-
хода от зимата към пролетта. Много
тачен и съблюдаван от земеделските
стопани празник в миналото, защото
напомня за важни ориентири в живо-
та на земеделеца – за пролетната и
есенната оран и сеитба.

За днешния ден е имало много маги-
чески забрани, които трябвало да се 
спазват – нищо не се изнасяло от къ-
щата и не бивало да се дават заеми, 
за да не си отидело плодородието. 

Правело се и курбан (от кокош-
ка или петел) и се замесвала обред-
на пита. Храната се занасяла на нива-
та, там се консумирала, а остатъци-
те от нея се заравяли в земята (от-
ново с умисъл да се запази плодороди-
ето в нивата). Добре би било на 
тази дата и днес да се въздържате 
от изхвърляне на храна – по-добре на-
хранете с остатъците някое бездомно 
животно или пък я върнете ритуално 

на майката земя с благодарност, като
намерите подходящо място да ги заро-
вите в пръстта. Преди на този ден
домакините месели и малки кравайче-
та, които завързвали с червен вълнен
конец за рогата на впрегатния доби-
тък – за здраве и плодородие. 

Поверия
На Летния Симеоновден жените не бивало да 

перат и да простират, за да не са празни кла-

совете на нивата. Докато не се върнели мъ-

жете от нивата, никой не трябвало да пали 

огън, за да не изгори пожар нивите. Не тряб-

вало да се докосва и вълна, за да не нападат

вълци стадата.

Много е важно кой точно ще
прекрачи пръв прага на дома ви на
този ден. Той е т.нар. Пролазник. Ако
е богат и състоятелен човек, значи
годината ще бъде плодородна за вас
във всякакъв смисъл.

На тази дата се извършва и ва-
жен християнски ритуал – благославя
се семето за посев на есенните кул-
тури. На Симеоновден започва есенна-
та оран – в миналото този ден е на-
ричан дори и Нова година, защото де
факто за земеделците това е стопан-
ската Нова година.

8 СЕПТЕМВРИ – 
МАЛКА БОГОРОДИЦА, 

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЕТАЯ 
БОГОРОДИЦА

Този празник е много почитан дори
и днес. Отбелязва рождението на Бо-

тр а д и ц и и

ÏÐÀÇÍÈÖÈÒÅ ÍÀ ÑÅÏÒÅÌÂÐÈÏÐÀÇÍÈÖÈÒÅ ÍÀ ÑÅÏÒÅÌÂÐÈ

Всемирно въздвижение на Светия 

и Животворящ Кръст Господен
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городица. Празнуват най-вече жените,гор
за да могат да зачеват и да раждатза
лесно, да са здрави и Богородица да им
помага в отглеждането на децата и
в домашната работа. Трябва да се
омеси специална обредна пита, която
се разчупва на няколко парчета, едно
от които се нарича за здраве на доби-
тъка и се стрива в храната му, а дру-
го се нарича на къщата, за да я пази
Богородица. Празниците в чест на
Богородица са много тачени. Съвет-
вам ви на тази дата да се помолите
за плодородие, за закрила на дома и на
близките ви, както и за благоденствие
на цялото семейство. В много бъл-
гарски села днес се правят общоселски
събори и специален курбан с овен. Но
дори и да не направите курбан, е до-
бре поне една малка пита да омесите
и да я наречете на Божията Майка за
закрила и плодородие на челядта и ни-
вите. Така ще спечелите благословия-
та є за всички начинания, които въз-
намерявате да подхванете до края на
годината. Ако решите, можете да се
възползвате от обичая, който спазва-
ли в миналото в някои райони на Бъл-
гария – жените да не тъкат и да не
шият, а някои дори и не месят хляб
между Голяма (15 август) и Малка Бо-
городица, за да са здрави децата им.
Този период между двете Богородици
се смята за много плодороден, зато-
ва сега се разсаждат много от про-
летните растения, многогодишни цве-
тя и храсти.

Важни напътствия 
за питата
Как да направите обредната пита наистина 

магическа, за да бъде ритуалът за жертво-

приношение „зачетен“ от висшите сили.

Брашното трябва да се пресее задължително

три пъти. След като го пресеете, го прекръс-

тете три пъти и кажете вашата молитва. Из-

речете вашето желание (или молба), което вла-

гате в това житно приношение. Необходимо е, 

преди да започнете да замесвате, брашното да 

е престояло поне 3 дни във вашия дом в закъ-

тано и хармонично място, в близост до икона. 

То трябва да е уловило от вибрациите на ва-

шата къща и да се е „успокоило“ от вредни въз-

действия (докато е било в магазина). В минало-

то са измивали внимателно житото на реката,

изсушавали са го и бдително са го съхранявали

до неговото смилане.

Докато месите, не бива да бъдете смущава-

ни от нищо. Добре е да правите това в пълно

мълчание и в отсъствие на музика, телефони и 

други дразнители.

Запомнете, че обреден хляб се прави задъл-

жително с мая (т.нар. квасник), за да втаса и

набухне.

Водата, с която се замесва тестото, също

трябва да бъде чиста, свежа и заредена с поло-

жителни емоции. Не си позволявайте „лукса“ да 

я налеете директно от чешмата. В миналото 

са я носели специално от чист извор. Желател-

но било да бъде налята от девойка или млада

булка. Докато носела менците, тя не бивало да 

говори. Затова наричали тази вода „мълчана“. 

От нея нито пиели, нито пък си отсипвали за 

някакви други цели. Облагородявали я, като пус-

кали вътре свежи цветя.

Много са важни и шарките на погачата. Чрез

тях вие изпращате директно послание какво 

искате и поднасяте молбата си и преклонени-

ето си по най-силен и образен начин. Обредни-

те хлябове винаги са украсени. С нож или с ви-

лица изрисувайте или напишете нещо върху пи-

тата, преди да я сложите да се пече. Можете

да измайсторите и фигури от тесто – плете-

ници например – и с тях да аранжирате погача-

та по ваш усет.

След като се опече обредната пита, задъл-

жително трябва да се освети и прекади. Ако 

не разполагате с време да отидете до близка-

та църква, то можете и вкъщи да го направи-

те. Прекадяването се прави с тамян, но вие ус-

пешно може да го заместите с други аромати

– да запалите сушен босилек или друга аромат-

на билка. Много силно въздействие оказва и за-

палването на корени от оман, които можете да 

купите от билковите аптеки.

14 СЕПТЕМВРИ – 
КРЪСТОВДЕН, ЛЕТЕН ДЕН 

(ВЪЗДВИЖЕНИЕ НА ЧЕСТНИЯ 
КРЪСТ ГОСПОДЕН)

Това е началото на гроздобера. С този
празник окончателно се отбелязва нача-
лото на есенно-зимния сезон. Сега вече
Слънцето се обръща към зимата и де-
нят и нощта се кръстосват. В ми-
налото се е спазвал много строг пост
и въздържание, защото се е вярвало, че
по този начин ще се постигне състоя-
ние на отказ и „почти смърт“. А след
това ще дойде възраждането, плодоро-
дието и новият растеж. Този символи-
зъм може да се проследи още дори пре-
ди появата на християнството. На
този ден се извършва и поклон и чест-
ване на Светия Господен Кръст. По-
добно поклонение се извършва четири
пъти в годината.

17 СЕПТЕМВРИ –
СВ. СОФИЯ, ВЯРА, 

НАДЕЖДА И ЛЮБОВ
На този ден се раздават пити, гроз-

де и есенни плодове за здраве, щас-
тие и любов. Празнува се в чест на
християнските добродетели и морал-
ни норми – мъдрост, вяра, надежда
и любов. Празнуват всички, кои-
то носят имената на благочестива-
та християнка София и на трите є
дъщери – Вяра, която била на 12 го-
дини, Надежда (на 10 г.) и Любов (на
9 г). Те били жестоко измъчвани и
изтезавани заради християнската си
вяра и след като останали непреклон-
ни, били обезглавени пред очите на
майка им, която ги погребала и след
три дни горещи молитви предала ду-
шата си на Господа и се „преселила“
при дъщерите си.

МИШЕЛ

СЛЕДИ ПРОГНОЗАТА

Каквото е времето на 1 септември (Симеоновден), такова ще е то през 
целия месец декември. Ако на Симеоновден времето е ясно, есента ще е 
топла. Гледайте на този ден как лежат кучетата – ако са се свили на къл-
бо, зимата ще е люта, ако лежат проснати, зимата ще е мека. Каквото 
е времето от 1 до 6 септември, такова ще бъде и през съответстващи-
те им месеци от октомври до март. Ако на 10 и 12 септември времето 
е ясно, овощните дървета ще са много плодородни, лозята ще са изобилни 
и виното ще е хубаво. Каквото е времето от 1 до 15 септември, така-
ва ще е цялата есен. В случай че е лошо, есента до края ще бъде суха. 
Годината ще е много плодородна, ако на Кръстовден завали дъжд.  Как-
вото е времето на Кръстовден, такова ще бъде през дните до Петковден 
(14 октомври). Овощните дървета ще се развалят, ако през септември 
има гръмотевици.

Симеон Стълпник

Бела, брой 9 (127), 2008 115
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БОГАТ ТЕРИН
със свинско, пилешко 

и шам-фъстък

ПРОДУКТИ:
900900 г  г свиинскн а ккаймайма

4 г4 главлави ли лук у (на(нарязрязаан на сситно)

1 ябълбълка ка (по(почисчистетена и нанарязана)

2 с. лл. м. мащеащеркарка (н (наряа занаа на сит-

но)

връвръзказка магданоз (ннарязан на 

ситно)

кората на 1 портокал

по 1 ч. л. сол и смлялян чн черен пипеперр

7 ч. л. коняк

малко пушшшен енен бекб он

125 г сушу енини какакайсийсий ии

3 ппилеи шки гъгърдирди (н (ннаряаряарязанззании на

ививици с дебелинна 1а 1 с смсм))

2 2 дафиа нови ллистистаааа

кракраве масло за за нанамамазванеане на нан  

форормата

Важажно!н  За пригоготвятвяянеттн о ннннно на та та тта тта а оваоваоваоваоваоваоваа 

блюдо ще ви трябва дъллгалглггг  фо фофоооооооооооор-р-рр-ррррр

ма ма заза печпечпеченеее  на кейкове с пс пс пс пс примримриммммммммммрр ереер-ер-р-ерр

ни и раззмерм и 25 х 12 см и дъълълллббочббочбочччинаинаиниинааининн  

около 6 см.

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. За ЗаЗаЗЗ грегрейтейт  фурната до 1700 °С °С°СССС. В. В 

купкупкупкуу аа са смесетете ка каймаймата, лулукка,ка,а,к  шшшшаашшш мм-

фъсфъсфъсфъсъсфъссфъсфъсттъцтъцитите, ябълбълкатата, а, мащм еркатататаа, ,, ,

магмагданданозао , ккораората та на на порпо токала (на-

стъстъргаргана)на), солтта, а черчернияния пипер и 4 

ч. л. л конко як.

2. ПокПокрийрийте дъното на формата

за а печене с парчета бекон, така че е

кракракраищата на някоиии и и ииииии от тях дададааа „т „т „т„тапии-

цири ат“ и част от стенитееееееееееее на на на нанн  н нна нннннннннннаан  съда.

3. Разделете полученаата та а смесмемемем с нс а 3

части. Първар та разпрер делете плът-

но но на а а дъндъндъд отоото на на фофоф рмармата.та. От горорее ее

подпоподпоподподпопо редредредететеет  по поп ловловловинаинаинаинаатата та т от отт о сушсушсушу енениениенин тетееее ее

ккккайкайкайкакайкайкайкк сиисиисииссисси , а, аа, а слсл сл сллед едед ед товтовтова па ппа полоолоолоолооловинвинвинвинвинатаатаатаататаатаат  от от от отттт

пилешкккккитеитеитеититититититттеитеитеитеитеитеиитттии  леле ле леле нтинтинтинтичкчки. Залейте всич-

ко с 3333333333 ч.  ч      ллллл.л.л.лллл.ллллллл кокококо ко кок ко     ооонякнякнякякняккккнякнякняккнякння , , , , ссс сс, с, с, с, с с,  с,  сс, лоложл ете сол л ил ил иииииииии чече че---

ренррренреренренренеренренреренренененренренеренеееееренееееренеен пи п пи пи ппппп ппип перперперереррррр  нананананананананааа ааа ввввкв в в вв вквквккввквк в вк ввввввввввкус.ус.у

4. По сссъщссс ия ияиия начначчччччччининин инин иин ининин ин н инин подподподдрредете и ощеощеощеещеееще 

1 слой, катототото наапрпрарарарарарарараррараарраввввививививитвитвиввввититииитее ме мее алка куп-п

чинка в средддеддддддддддддддддддддатаатаатаааа на на фо фо фо формармрмамамарммамамамамамамамамамааааатата ттттттттттттттттттттттттттт (това

е нужно, о,о,ооо,о защзащзащащза отоотоотоот  в в пропроцесцесесесааааааа наа нааааааа а па па паа пе-

ченене ке ккаймаймаймаймататаа  малкокоокооооооооо сл слсл   ягаяга) и) и вн внимаимааааа---

ттелтелелтелтелтетелтеелтетелтеелно ноноооо оо приприпририприиииииир титистистисттитистттттттитисттитиисиси нетнетн е ве всисичко,ко, за за да дааадаад  не нене нененененененееенееенененеееееененеенененееенненнненеенннееннееенеееееееененеееннннннне е 

осостостстстстстостттосттос анаанаананененеанеаааааана  няннннянянн къкъдкъдъдкъдъ е ве ве ве ве ве ве вввввввввввътрътрътрътрътрътрътътътрътрътрътътрътртррътрътт ее ле ле ле ллле лле луфтуфтуфттфтуфууфттуфтттфтттфтфттфтттфтфтуффтфтууффф . ПП. П. П ПППП ПП. П. П. ПП П. ПП. ПП. ПППППППППП. ППокрокрокрокрокрокрокрокрокрокркрокрокрококрокрооо ииий-ий-йййййииййи

тетететететететететететететететееттететете тете тетеетететететеете ттетте еетте ттетертертерттертттетееттетететттететтететттететететеететттеттттт инаинаининина с  с  ссс ссссс парпарпарпарпараарчетчетчетчетета ба ба ба ба бба бекоекоекокоекекокоекоеккоекк нн, ннннн, нн,н,ннннн,нн,,,, слослосслослослослослослослолослослослосслослоссслослссссслоссссссссслосллололооос же-же-же-же-же-же-же-е------ж -же

тететете те тетете тетете те тетттететтт ддафдафдафдаффффддддд иноиноинононоинннннннн вияввиявия ли лист.ст.т

5. Покококкккококкококкккккккккококкккккккккккккккккккккккккррррийийриийррийийрийррийийррийиййрр ййийрр йрррр йййййр ййййрр ййрррррррррирррр ййййррррррррр те ттеттттттттттт форфоррформатматматмата са са са с фо фофо фолиолиолио, н, намаамааааааааааааммаа----------

ззззанннноооооооооо ссссс ммммммммммаааааааааааслослссссссссслллллллооо ииииииииии яяя слослол жежежеете ввв гогогогоолямлллллллллляяямямммммммммаааааззанзанз о соооооо сооо ммаммаммамаааааааслслослолсссс ииииии яя слосложетжететжж е вее в гоголямлямлямлямллямммаазззаннззанзаннноо соооооо о со со  мммамамамамамааааааамааааааааааааааслослослслслсслслослосслослослслослослслслсллоссллололллл , и, и, ии, и, иии, ии, и, и, и, и, и, ииии яя я яя яяяяяяя яяяяяяяя яяя слослослослослслслслслослослослслослослслослслсллослсллллооослслооссс оссссссс ожетжеттжетжетжетжжжетжетжетжжетжетжжжжжжетжжжжетжетжж тжжжетжж е ве веее вее ве ве ве ве ве ве ве ве вее го гогогого го гого гогогоггогогггггогогоггголямлямлямлямляллямлямлямлямлямлялялллялллялллялляляллл аа а ааааааа 

тавтавттавтаттавтавттттттавтттттавтттавтавтттттт втттттт втттттт вттттт ввтт ввва а са сса сааа  ввививи   вввввввввв сссосссосококококосооксоококсоококссоокоосооооксоококкоокккоооки си си си си си си си си си си си си ссси си си си сссиии сиииии сси сии ссии теттттентентентентентентетететенеененентенттететттентетеееттееттетенеетететентеетееттттеетететееттететттт и,и,и, и,ии,иии  ии пъпъпъпъпъъпъълълпъълпъпъълълпп ллпъп ллп лна на наана на ааа на ана аааа дддододдодо додододо дддододододддодододдододододдод пполполполооооооо-о-о--оооооо-ооо--о-ооо-ооооооооо-ооооооо

е еееееее е еееееееееееееееееевинвинвинвинвинвввинвииивинининвивинвинвинвввинвинввиининвинвиинининввиниииининининнинннааааа ссссссссса сса сссааа са саа са ссса ссссааа а са са ссаа а а ссааааааааааа гогоооооо го   гогоооререререререеещещщщщщещщеещщрещреещеещщещщещещрещреещщщщщщща ва вааа ва ва ва ввва ва ва вва ва ваа вва ввводаоооооодададаодадаодадададаадааодаодаооооодадаодаодааооооодаадаодаоодааоодадаоодаоодаооооо аодаао аааоо ао а. Т. ТТ. ТТТТТТТТТТТТ. ТТТТТТТТ. ТТ. ТТереереререриериериериериееееееееееееееее нътнътнътнътнътнътнътъттътттттттт с с с ссесесессесесеес ссесессе сс    пепеееееееееееепееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееечечечечечечеечечеечеечечччеччч

ококоокооококококоокоокоокоокококоокококкокоокооокококококоокококкококооокоококоокоококооккоооокооокооокококоооококок ло лолло ло ло лоло лололо ло лололололлолло оолооло лло олло 1 ч1 ч1 ч ч1 ч1 ч1 ч1 чч1 ч1111 11111111 ч1 ч1111 1111111 аааас ас асас сасасассаасасаааасасаассс и 1ии 1и 1и 1и 11111и 1и 1и 1и 111и 1и 1и 1и 11ии 1иии 11111ии 11и 1и 1и 1111и 11и 1555 м5 м5 м5 м5 м5 м5 м5 м5 мм5 м5 мм5 м5 мм5 м5 м5 мм5 ммм55555555555555 мин.иинииин.иин.ин.инин.ин.ин.ин.инин.ииииииииинин

6. еееееееееееееееееееееееее еее ееее Из ИзИзИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ вадвавввввввваададаваддвадвавввваавввававваввва еетететтттетеетеетееететттееттеттеететттт  гогогоггоггго гоггогогогогггггггогггогоггг  отот оттттттттттттттотт фу фу фу фуфуффуфуфуфуфуфуфу фу фуфу фуфу фу фу ффуфуфу фуфу уфуфуу у фуфуфууфурнарнарнаррнарнаннрнарнарнарнанрнанррррннрнарнататтта,та,тата,та,ттататататаатататтттатататтататааата,тттааатататаааааттаттатттааттаттттттт  из изи иизизззззззззззззиззззиззззззизззлллллллелейлейейлейейейлейейлейейлейлейлейлллейлеййеллейейллейлейлейлейлейлейллейлллеле тететететететтететтететтететететее

течтечтечееееетечеетечечтечееееееееееееееетечееееееееееттттеееееее носнонноснонннннн ттаттаттататттттататттттттт  от ототтт та та та тататат татататаааааааватватвватватваватватввававававвваввавававваввававв а иа иа иа иииа ииииааа и го гог гоогогоо сл слслслсллслсл сл слллл слложожожожжожожжожожожежожеожежжежеожеожожожеоожеожжеожеожжоожожоожжеоожожеожжооожожеоже----

тететететететтететететеее тетететеетеееетееееее ее е е еее вв хввв хв хв хвв хвв ладладладладладддладладдадддддладдииилнилнилнлнлнлнилилниииилннил ккикаикаикаикаикаик  ззазааз зззазз  2424 24 24222222242222224442224442222222  ча ч са.са  Мо МооооМоооМоооМожежежежежжежежежежежжежееееееететжжжеежежеежежеежежежежежежежжежеже е е

даддадааа а а а ддадаааадааааааа аадааааадаа адаа аааа ааааааа приприпрприпририприпррприрппрпрприрпррррппр готготготготготготоооготототтотвитвитвитвитвитвивитвитвитв ттв е те те те те тттттте ее те тттее товаоваоваововаовваввоваоваоваоваввввваоввваоваввоваовааоваоовввоовввваоваввввааввввааввавваввва яяяяя яся тие ототтттттттоттттттттттттттттттттра-рарарара-рарарара-ра-ра-ра-рараара-ррррарарарара-ра-рааррарара-ррра-ррарарраара-рррррарараарааарарараа

нннннннноооонннооннннооннононннно нннно нннннннннннннн – н– н– н– нннн– нн– н– нн– нн н якоякоякоякоякооякоякояккяяя оояяя лклколколколколкоколкоолкл  д дн дндндн дннддд и пи пи пи ппии п ппи ппредредррреди ни якое търже-

ствство. о. Преди серрвирвиррррррррррррррррррррррррррррррррранеанененнннннанеанееаа еееето т нарежете 

тертеринаина нана широкроки фи ффффффффффффффффффффффффффффффффффффффиилиилиии и. Сервирай-

те е го го стустуденде .

7. Къ КъКъК м тм териерир на на аа аа можжжжжожжжжможжможможможмоможможмомм етеетеетеетеетеететететете  да дададддадададдддаддддддд  сесесссесе сервирвврвирара-ра-ра-а-а-ра-а-а-а-а--а-а-а-а-аааа-а-а-араа-ааара--а-аарааа-рааараараара-ра-ааа-аааарааааааааарааараааарррррр

те тетете етееее домдоммдд ашеашеашашашшашеашешешашеашешешешшшшшшашеешшшшшшшшшшшшшшенн дн н дн дн дн дн ддн н дн оомаоооооооооооматентен со сос: с: задзадушушешшшшешешеешееешешешешешшешшешешшешшеешшешеешешешешшшешешешешееешшеешешешшееешешшеееешешшееешеееешееше--------

тете те те те те теетеететеееете еееетеее тееееетететттетттттттттетееттттеетттееттттеттт 70070070070000700070000 г чечерчерерччччче и ди домаомаомаомааааааааааааааатити ти тититититититититиититиииититттитититтттттитититттттиттттт в зв звв зв зв зв звв звв зввввввввввввввввввввввввв ехтехтехтин,ин,н  до додододд -

ббббабаббавбавбавбавбабаабавбавббавбавббаббаббабавбббавбббббббббаббаббабаабаабааааааааааааа ететеетететететеееетееттетеетеетеететеетеететететтеететеететеететеееетттететттттее ма мамамамамамамм ммммм мммммм мммм м лколколколкооооооокооолколко чече че чече чечеч чееееесънссс , м, малкалкаллл о ббо балсалсалссссса а-а-аааааа
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Меню с
Francais 
accent

c Студено шампанско, леко
зеленчуково предястие и великолепен
студен терин. Няма по-добро меню 
от това, ако сте решили да
вечеряте във френски стил. На
масата ви ще присъстват и
вкусовете на сезона – пресни
патладжани, домати и ябълки...

ПРОДУКТИ:
2 патладжана

4 средноголеми тиквички

1 глава кромид лук 

(нарязан на полумесеци)

4 необелени скилидки 

чесън

8 с л. зехтин

2 с. л. балсамов оцет

3 с. л. пресни листа 

от босилек (нарязани)

100 г рукола

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Нарежете патладжаните и 

тиквичките на кръгчета и ги

подредете на слоеве в гевгир, 

посипвайки всеки слой със сол.

Притискайте ги силно в про-

дължение на няколко минути, 

след това изплакнете солта с 

вода и подсушете зеленчуци-

те върху кухненска кърпа.

2. Загрейте фурната до 

200 °С. Разстелете зеленчу-

ците в голяма тава на 1 слой, 

полейте ги със зехтин и ги

посолете. Печете ги 35–40 

мин до образуването на зла-

тиста коричка. Подправете 

ги с балсамов оцет и хубаво 

ги объркайте.

3. Сложете ги в голяма чи-

ния за сервиране, поръсете 

ги с нарязаните листа боси-

лек и ги украсете с листа ру-

кола. Това блюдо можете да

сервирате както топло, така 

и охладено до стайна темпе-

ратура.

Време за приготвяне:

45 мин

ЗАПЕЧЕНИ 
ЗЕЛЕНЧУЦИ

По-лесно от това няма
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СПАНАЧЕНИ 
КОШНИЧКИ

с меко сирене и кедрови ядки

ЯБЪЛКИ С КРЕМ
Ромът прави крема

невероятно ароматен и вкусен

Джинджифи-
лов кейк

с екзотичен сироп

ПРОДУКТИ:
1 с. л. зехтин + масло за

обмазване

1 голяма глава лук (на-

ррязана на ситно)

1 скилидка чесън (счу-

кана)

500 г пресен спанак

2 яйца

250 г меко сирене (рико-

та или друго подобно)

2 с. л. мляко

щипка мускатово орехче

200 г готово много-

ллистно тесто

50 г кедрови ядки (за-

печени)

40 г настърган пар-

мезан

1 с. л. магданоз (на-

ррязан)

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Запържете нарязания лук 

до омекване. Добавете че-

съна и след 1 минута от-

странете тигана от кот-

лона.

2. Измийте листата спа-

нак, отделете грубите 

стъбла. Сложете спанака

в загретия в тигана зех-

тин, посолете го, захлу-

пете го и го задушете на 

среден огън за 2–3 мин. Из-

лейте течността, отце-

дете спанака, а след това 

го стискайте с ръце, за да 

се избавите от останала-

та течност.

3. В дълбока купа смесете

яйцата, мекото сирене и

млякото. Нарежете спана-

ка и го добавете в сместа

заедно със запържения лук. 

Подправете с щипка муска-

тово орехче.

4. Загрейте фурната до 

200 °С. Разточете тес-

тото на тънък пласт и

го разрежете на 15-сан-

тиметрови квадрати. На-

мажете със зехтин все-

ки квадрат. Във форми за

тарталети сложете по 

2–3 квадрата (един вър-

ху друг) от тестото, така

че да се образува кошничка

във вид на звезда. 

5. Напълнете кошничка-

та със спаначена плънка.

Всяка поръсете отгоре с

по малко нарязан магда-

ноз, кедрови ядки и настър-

ган пармезан. Краищата на 

кошничките обилно нама-

жете с краве масло.

6. Запечете ги във фурна-

та за 7–8 мин, за да доби-

ят златист цвят. Изваде-

те тестото от формите, 

подредете кошничките в

нагорещена тава и ги пе-

чете още 5 мин.

Време за приготвяне: 1
час и 10 мин

ПРОДУКТИ:
70 г коктейл от сушени 

плодове, нарязани на едро

(кайсии, фурми, манго)

85 мл тъмен ром или 

коняк

настъргана на дребно 

кора от 2 лимона

100 г краве масло

1 ч. л. канела

10 малки червени ябъл-

ки

малко брашно

1 средноголяма опаков-

ка многолистно тесто

1 яйце

2 ч. л. захар

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Сложете в купа суше-

ните плодове, залейте ги 

с ром и ги оставете да

престоят една нощ.

2. Излейте рома в чашка, а

сушените плодове подре-

дете върху хартиена сал-

фетка да се отцедят.

3. Сложете лимоновата

кора в голяма купа и я раз-

бъркайте с размекнато-

то краве масло, канелата

и захарта. Разбийте кре-

ма до гладкост и разбър-

кайте в него остатъка от

рома. Разбийте всичко още

1 минута.

4. Загрейте фурната до 

200 °С, отрежете „капаче-

тата“ на ябълките, почис-

тете средната им част 

(заедно със семките). Про-

бийте плодовете на някол-

ко места.

5. Подредете ябълките във

форма за печене, напълне-

те ги със сушените плодо-

ве, а отгоре допълнете с

по 1 ч. л. от крема.

6. Долейте във формата 

150 мл вода, опаковайте я с 

фолио и печете 35 минути,

докато ябълките не ста-

нат меки. Охладете ги. 

7. На посипана с брашно 

дъска разточете тесто-

то на тънък слой, изреже-

те 10 кръга с диаметър не

по-голям от този на ябъл-

ките, намажете всеки с

яйце и го сложете с нама-

заната страна надолу вър-

ху ябълката.

8. Всеки кръг намажете 

отгоре с останалото яйце

и го украсете с изрязани

от тестото листенца. Тях 

също намажете с яйце, по-

крийте с фолио и оставе-

те в хладилника за 30 мин.

9. Подредете ябълките в

чиста тава и ги запече-

те, за да се зачерви мал-

ко тестото. Сложете ги в 

чиния за сервиране, поръ-

сете ги с пудра загар и ги

поднесете със сметанов 

крем, ванилово кисело мля-

ко или просто с разбита

сметана.

Време за приготвяне: 1
час и 15 мин

ЗА ТЕСТОТО:
250 г пресято брашно

175 г захар

1 ч. л. джинджифил

1 ч. л. смес от подправ-

ки (канела, карамфил и 

кардамон)

1/2 ч. л. бакпулвер

40 г овесени ядки

175 г мед

75 г краве масло

300 мл прясно мляко

2 средни яйца

ЗА СИРОПА:
125 г мед

6 ч. л. уиски

1 ч. л. смес от канела, 

карамфил и куркума

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Загрейте фурната на

150 °С. Застелете ква-

дратна форма (примерно 

20 х 20 см) с хартия за пе-

чене на сладкиши.

2. Сложете всички сухи

съставки за тестото в

дълбока купа. Кравето мас-

ло разтопете и смесе-

те с меда. Разбийте яйца-

та с млякото, добавете в

тях сместа от мед и мас-

ло, разбъркайте и излейте 

всичко в купата с брашно-

то. Замесете тесто.

3. Изсипете тестото във

форма за печене и я сложе-

те в загрятата фурна. 

4. Загрейте на бавен огън

меда, уискито и подправ-

ките за сиропа. Когато

сладкишът се втвърди и

покафенее, набучете го с

вилица на няколко места

и го полейте с половина-

та от сиропа. Нарежете

го на квадрати и го сер-

вирайте топъл, поливай-

ки всяка порция с остана-

лия сироп.

Време за приготвянее: 1 
час и 50 мин
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К
ато български евреин, 
който не е виждал ро-
дината си от 20 години, 
Ели идва тук, воден от 

носталгия. И решава да по-
остане. Ако не върши нищо, 
„дава на късо“. Затова свърш-
ва едно друго и в България 
– няколко новооткрити дис-
котеки в София, хотели край 
морето.
Много пътува и обича при-

родата. Според Елиа българ-
ските пейзажи са по-краси-
ви от тези на други стра-
ни. Разказа ми, че навсякъде 

в Европа

ДАЖЕ И В ПЕЙЗАЖИТЕ 
ИМА РЕД 

Германската гора е много
подредена, същото е и в Ав-
стрия, Норвегия, Дания, Фин-
ландия. Защото в тази част
на Европа през 1920 г. са па-
дали киселинни дъждове, едно
от 100-те природни бедствия.
И са унищожили горите. Ос-
танали са само 10–20% от
масивите. Новото изкустве-
но залесяване е обяснение за
тази подреденост. 

Ели дошъл с намерение да
види България за малко, а
всъщност искал да отиде в
Нова Зеландия, за да връща
в морето скачащите китове,
които излизат от океана и се
самоубиват. Не се е отказал 
от този проект, просто го е
„замразил“ временно. Експери-
ментатор? Не. Не търси пре-
дизвикателствата в живота.
Те сами го намират.
Освен че познава българска-

та природа, Елиа може да се
похвали и с това, че 

ПОЗНАВА МАДОНА 
В шоубизнеса попада през

1992 г., когато работи в не-
безизвестния Bashata Sultan (в 

превод – султански басейн) –
библейско място в Ерусалим,
което с акустиката си при-
влича всички световни звезди.
Именно там Елиа се запознава
с Мадона, където прави ней-
ни записи и концерти. Правил 
е и концертите на „Гънс енд
Роузис“, „Скорпиънс“, „Мета-
лика“ и „Симпли ред“. Опреде-
ля професията си като убий-
ствена. Умората, напрежени-
ето и хаосът от хора, кои-
то се въртят като пумпали
около звездите, са космически
– онова, което при нормални
условия може да се постиг-
не за месец, тук се прави за
часове.
Ох, много интересно стана,

а имаме работа. Кулинарна.
А за кухнята на шоу бизнеса
не се стърпях да не напиша
едно малко каре – който иска,
да прочете. Някак трудно се
връщам към разговора за ку-
линария, в която Елиа намира
отмора след работа. 

ЕШКЕНАЗКИ И 
СЕФАРАДСКИ МАНДЖИ 

Еврейската кухня е разноо-
бразна, тъй като векове ев-
реите са пътували по света.
Има две големи групи от ев-
рейски преселници: сефаради,
обитавали Средиземноморието
и Близкия и Далечния изток,
и ешкенази, дошли от Фран-
ция, Германия Русия и Източ-
на Европа. Храната на сефа-
радите е заимствана от ман-
джите на Испания, Италия и
Гърция. Пример за това са на-
влезлите в еврейската кухня
зехтин, сарми, пълнени чушки,
патладжани и много зеленчуци
– домати, тиквички, спанак,
праз. А обилно подправеният
ориз, както и сиропираните
сладкиши издават наличието
на вкусове от Изтока.
Ешкеназите пък са обогати-

ли своята кухня с по-теж-
ки ястия, подходящи за сту-
дения климат на северните
страни – кнедли, супи, вари-
ва, хлябове с плънка. Българ-
ските евреи, изгонени от Ис-
пания и заселили се в граници-
те на тогавашната Османска
империя, са запазили традици-
ите на сефарадската кулина-
рия, за която са характерни
много манджи с испански про-
изход, съчетани с турски спе-
циалитети.

ПО ЗАПОВЕД НА КАШРУТА

Според Стария завет имен-
но Кашрутът определя какви
храни могат да ядат евреите
и как да ги приготвят: „Ве-
чен закон ще бъди във всич-
ките ви поколения, във всич-ич-
ките ви жилища да не ядетеете

в к у с н и  м а р ш р у т и

МАДОНА И… 
БИБЛЕЙСКА

Д

ХРАНА

МАДОНА И… 
БИБЛЕЙСКА 
ХРАНА

Визитка 
Живее в Тел Авив, но работата му не е ситуирана на едно място. Покрай нея сеЕлиЕлиЕлиЕл а Са СССССпаспап ов е дизайнйнейнейнненей р ар р ааар кускустиктик. Ж. Ж

неволя. Само за тази година е изпълнявал работни поръчки в Китай, Турция, Ис-е пе пе пе превревреввърърнърнър ал в пътетееешесшшесшесесесттвевеникник по по 

ра се, в България. Негови са акустично-дизайнерските решения в хотел „Мари-панпанпанпания,ия,ия,ия, Ге ГеГееГеГ рмармармам нияияя, А, А Авствствствсттририяяри  и,и, ра разбизбирр

риза за дизайн миналата година. Негово творение е и 10-тонният стъклен „ак-ететаетататета па пааласласласлас“ –“ –“ –“ – Не Не НеНесебсебсебсеббър,ър,ъръръ  сппс ечеечелиллил пр пр

а, която Елиа изработва за IV международен шахматен супертурнир „М-Телвварваварв иумиумиумум“ –“ – –– шу шушушуумоимоимоиммо золзололзолацацацациа онннна ка кабиабинана

фия през май.масмасмастъртъртърърс“,с“,“с“, ко кококок йтойтойтото се се сесе провеведе де в Св Софоф

инарията, но манджите му са най-любими на синовете му – Калин, отбиващ ре-Не Не Не помпомо ни ни и когкогкогога еа еа еа еа  де дебютб ираирал вл в ку кулили

Роберт, най-младия състезател по екстрийм в света, класирал се на 4-то мяс-довдовдд на наа воевоеввоеннаннаннана слслсл слс ужбужуу а в ИИзраеаел, л, и Ри Р

а професионалисти в Швейцария.то то на нана свевесвесветовтовтовттовнотнотн о първрвенствотво за з
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нито тлъстина, нито кръв. ни
Ето животните, които мо-Ет
жете да ядете измежду всич-
ки животни, които са на Зе-
мята. Измежду животните 
всяко, що има раздвоени копи-
та и е с разцепени копита и 
преживя, него да ядете. Оба-
че от ония, които имат раз-
цепени копита, да не ядете 
следните: камилата, питом-
ния заек, дивия заек и свиня-
та.“ (Библия, Трета глава Мой-

сеева, Левит, гл. 11). 
Кашрутът налага забрани 

върху консумацията на свинско 
и заешко. Освен това, за да 
бъде кашерно, месото тряб-
ва да бъде заклано по правил-
ния начин – от рабанин (ду-
ховно лице). Рабанинът е вещ 
в клането – убива животно-
то безболезнено, за да не ос-
танат в месото му токсини, 
отделяни при стреса от уби-
ването. Месото се обезкръ-
вява, за да се елиминират и 
вредните вещества, съдържа-
щи се в кръвта. Рабанините 
проверяват и всяка храна, ко-
ято влиза в Израел, и я при-
знават или отхвърлят като 
кашерна. Дори и водата.
Кашрутът налага забрани и 

върху морските деликатеси: 
всичко, което е нестандартно 
– няма перки, и няма люспи, – 
е забранено. Затова миди, ска-
риди, октоподи, калмари не се 
консумират. Но на трапезата 
пък често присъстват различ-
ни видове риби и хайвер. 
Другата повеля на Кашрута 

е да не се консумират заедно 
млечни и месни продукти. За-
това евреите никога не пър-
жат и не задушават месото 
в масло, а само в растително 
олио. Маслото се използва за 
приготвянето на тестени из-
делия, торти и някои постни 
ястия. Но Елиа прави уговор-
ка, че с Кашрута стриктно 
се съобразяват само силно ре-
лигиозните евреи. Има и та-
кива, които не вярват и не 
абсолютизират законите му.
Наред с тези закони, евре-

ите почитат и събота (ша-
бат) като празничен ден. Е, 

ние си нямаме Кашрут, но си
имаме поговорка „Който не
работи, не трябва да яде“.
При евреите е по-добре.

НА ШАБАТ САМО СЕ ЯДЕ

Освен че не се домакин-
ства, на шабат не се и гот-
ви. Меси се празничен хляб,
който се нарича хала. Подго-
товката за този ден започва
още в четвъртък, когато къ-
щата основно се почиства. В
петък се приготвят ястия-
та. На шабат се ходи на гос-
ти или се приемат гости. Ев-
реите много държат на кра-
сиво наредената и декорирана
маса. Празнична трапеза съби-
ра семейството и в другите
празнични дни – Песах, Пу-
рим, Ханука. 

МОЙСЕЙ КАЗА

Песах (означава „премина-
ване“) е предшестван от

40-дневни пости и отбеляз-
ва дългото преминаване на ев-
рейския народ през пустиня-
та, когато Мойсей го осво-
бождава от робство и го пре-
вежда от Египет до Обето-
ваната земя, днешен Израел.
На Песах според Мойсеевия
закон е забранено да се яде
храна с квас в памет на бяг-
ството на евреите от Еги-
пет, когато те не са има-
ли време да чакат хляба да
втаса. Единственият позво-
лен хляб е безквасната пи-
тка, наречен маца. Понякога
тя се стрива на трохи, от
които се правят вкусни бани-
ци и торти. На празника не
се пие дори бира заради бире-
ната мая и се избягват зърне-
ни храни и варива, които мо-
гат да вкиснат.

ХОМОС, ТХИНА И ХЛЯБОВЕ

Храните на еврейската тра-

пеза са резултат от събирани
в продължение на столетия
рецепти. Най-известното по
света еврейско ястие е хомо-
сът – пюре от нахут и под-
правки. Без хомос не се сяда
на масата. Тхината е разно-
видност на хомоса, има леко
вкиснал вкус. Двата вида се
ядат и в комбинация, нама-
зани върху пита, или се то-
пят със залци хляб. На маса-
та хлябът никога не се реже
с нож, защото това се смя-
та за агресивно. Чупи се с
ръце.
Има различни видове тра-

диционен еврейски хляб. Все
пак е библейска храна. Най-
популярна е питата – пло-
ско хлебче, което се разтва-
ря и се пълни като джоб или
от него се чупят залци и
с тях се загребва от мезе-
то. Питата се пече върху
кръгла открита пещ (топ-
лата струя въздух, нагрята
от огъня, надува платнен ба-
лон, върху който се мятат
питките). „Най-вкусните
пити в света се продават
на площад „Ицхак Рабин“ в
Тел Авив“ – уверява ме Елиа.
Сред ястията с месо най-из-
вестни са йерусалимско пе-
чено, месни пастети и рула,
пълнени птици и риби. Всич-
ки блюда са обилно полети
със сосове. Консумират се и
много зеленчукови ястия – на
супи, яхнии, сосове и туршии.
А латкес е наименованието
на популярните еврейски слад-
ки, които се правят от кар-
тофено тесто. 
Евреите ядат и много дре-

болии: мозък, език, черен дроб.
Сервират се обикновено на
шабат или на празник. От де-
сертите най-прочут е еврей-
ският масапан – бонбони от
сварен, белен и смлян бадем
за тържествени случаи. Ал-
кохол почти не се пие. Раз-
бира се, само вино, което се
смята за божествена напит-
ка. „И на вкус е божествено
– каза Елиа. – Защото в Из-
раел гроздето винаги зрее нана
слънчев склон.“

МЕУРАВ ЙЕРУШАЛМИ

(В ПРЕВОД ОТ ИВРИТ – МЕШАНО ПО ЙЕРУСАЛИМСКИ, РАЗНОВИДНОСТ

НА ЙЕРУСАЛИМСКОТО ПЕЧЕНО)
(

От кухнята на шоубизнеса
МАДОНА Е МАШИНА
„На „миксера“ (пулта за управление на звука) съм в трескава подготовка за 

концерта є. В ранния следобед напрежението вече е във въздуха. До десет 

вечерта всичко трябва да е перфектно, притиснати сме от времето. Не 

съм усетил как до мен се е приближила жена с неопределена възраст, обле-

чена в широка черна дреха, напомняща арабски роба, с тъмни очила, които

закриват лицето є. Даже не се замислих как е пробила охраната. Когато 

започна да говори и да задава въпроси за готовността на пулта и техни-

ката, разбрах, че говоря с Мадона – желязна, корава, изискваща, нетърпяща

възражение, перфекционистка. Провери сама абсолютно всичко на и около 

сцената. За пръв път ми се случи такова нещо. Беше там седем часа пре-

ди концерта, за да е сигурна, че е подготвен всеки детайл. Усетих я без-

прекословна и мачкаща – на предварителната репетиция връщаше танцьо-

рите по пет пъти. Ходеше като навита пружина. Истинска машина.

Появи се точно в 22.00 ч. на сцената в целия си блясък. Целият є блясък и 

шумът около нея – всичко изглежда лесно като на реклама. Но истината е,

че тази жена работи по 20 часа на ден!“

МОМЧЕТАТА ОТ „МЕТАЛИКА“ СА ВЕСЕЛЯЦИ
„Много са освободени. Излъчват много енергия и стоят с много хъс на сце-

ната. И не са наркомани, което в тези среди е рядкост. Работят с огромно 

желание. Не съм имал никакви проблеми с тях. С другите все възниква по 

нещо. Грандиозни концерти правят. За техен концерт трябваше да се мон-

тират толкова фенери, колкото има в цяла България накуп. Само за 24 часа! 

Извън сцената те също са изключително ведри. Веселбари са и се забавля-

ват с всичко. Като деца са.“

ПРОДУКТИ ЗА 6 ПОРЦИИ: 
 250 г пилешко филе  200 

г пилешки дробчета  200 г 

пилешки воденички  200 г 

сърца  200 г пушено пуешко 

филе  2 големи глави кромид

лук  червен пипер  сол на

вкус  щипка захар  олио
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ОВЕНОВЕН

Не се поддавайте на провокации

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Устремна делова активност

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Объркана комуникация

РАКРАК

Отстъпете и изчакайте

ЛЪВЛЪВ

Инвестирайте спечеленото!

ДЕВАДЕВА

Това е вашият месец!

ВЕЗНИВЕЗНИ

Завоевания в работата и в любовта

СКОРПИОНСКОРПИОН

Изчиствате негативната карма

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Трудни, но сладки успехи

КОЗИРОГКОЗИРОГ

Късметът ви е в чужбина

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Сексуална невъздържаност

РИБИРИБИ

Не се забърквайте в изневери

за месец СЕПТЕМВРИ

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 СТРЕЛЕЦ



За Овена този месец ще бъде много на-
прегнат. Ще сте затрупани от мно-
го работа. Ще се наложи да отстоява-

те вече завоювани позиции.  Още от пре-
дходното новолуние на 30 август някои
от вас са заложили амбициозната програ-
ма за самодоказване и придвижване напред,
но нещата няма да вървят точно така, как-
то вие искате. Ще бъдете тормозени от
нелоялни партньори и клиенти, които ще
се опитат да стоварят цялата отговор-
ност и несвършена работа на вашия гръб.

 През този месец не се захващайте с ни-
какви юридически дела, ако е възможно.
Сега Темида е много зле разположена към вас.
Не си позволявайте и да заобикаляте зако-
на.  Проверявайте и правилно попълвайте
документи, плащайте редовно таксите и
държавните налози, че макар и малко да се
забавите или да направите нещо погреш-
но, веднага ще има лоши последствия за
вас.  Сега не е време за хитруване и риско-
вани сделки. Поне до средата на октомври
ще сте в много неблагоприятна позиция в
това отношение.  В никакъв случай не се
поддавайте на провокации – това ще бъде
фатално за вашето бъдеще. Трудно ще ви е
да се съобразявате с това, но ако си пре-
мълчавате, ще спечелите морални и най-ве-
че  материални придобивки, особено на 18-и
и на 19-и.  Хубавите дни за Овните през
септември са 6-и, 7-и, 16-и и 17-и. Очаквайте
предизвикателства и напрежение на 9, 10,
22 и 23 септември.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА

 От 1-ви ще усетите динамиката и „на-
строението“ на месеца. Много „провока-
тивни“ дни в работата ще са 1-ви, 2-ри и
3-ти. Важно е как на тези дати ще се от-
насяте с бизнес партньорите, колегите и
началниците си, защото това ще зададе и
по-нататъшния „тон“ на бизнес отношени-
ята ви. Не сте в изгодна позиция през тези
три дни, затова обуздайте нападателност-
та и прикрийте амбициите си. Ако преодо-
леете така характерната за Овена експан-
зивност, ще се почувствате по-комфортно
през този напрегнат месец.  На 15-и очак-
вайте приятна изненада – ще се реализира
нещо, което сте замислили още от края
на август. Получавате нужните ви сред-
ства, разрешителни и нужните ви контак-
ти.  Не отлагайте започването на нещо
ново в работа за след 24-ти, защото тогава
настъпва много неуспешен период за търго-
вия, комуникации и делови разговори. След
тази дата се въздържайте да подписвате
и договори и да приемате нови поръчки. Ра-
ботата ще върви бавно, ще ви настигат
недоразумения и проблеми, а и парите си
ще получите с голямо закъснение. Хубаво е,
че след 24-ти ще успеете да довършите от-
давна занемарени задачи – както в бизне-
са, така и в личния живот. Не пропускай-
те този момент, който ще продължи до
16 октомври, защото след това с лекота

ще можете да продължите напред в пълно
темпо. Старите ангажименти вече няма
да ви тежат и ще се разгърнете в работа-
та така, както само един Овен може!

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

 Трудни ще са отношенията ви през този
месец. Много ще ви липсват хармонията
и топлината на любовта, особено ако си
изпуснете нервите и изречете неща, ко-
ито не мислите. Ако вашата половинка е
зодия Везни, бъдете по-предпазливи, защото
има риск да влошите хубавите си отноше-
ния.  Много неразумно от ваша страна ще
бъде, ако решите да изневерявате или от-
крито да флиртувате. Да си знаете, че ще
ви хванат! Внимавайте, особено около 12-и:
ще сте изключително несъобразителни то-
гава. Възможно е от два стола да се окажете
на земята, защото и новият „обект“ ще се
отдръпне от вас.  Колкото и да се стре-
мите сега да установите нови емоционал-
ни връзки, няма да се получи лесно.  Гра-
дусът на напрежение в любовта ще спадне
чак след 24-ти. Дано да сте „издържали“
дотогава, когато планетата на любовта
Венера вече сменя своя знак.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 

ВИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

 Ако в работата си имате по-млади коле-
ги, които видимо се нуждаят от вашата
помощ, помогнете им, покажете им тънко-
стите в работата. За това направено до-
бро после многократно ще бъдете възнагра-
дени. При всички положения ще се наложи
да свършите и тяхната работа, но поне
не го правете чрез скандали и протести.

 На 8-и ще сте много ентусиазирани за ра-
бота, но от преумора е възможно да изпусне-
те нервите си. Въздръжте се от остри ре-
плики и оценки. Не се противопоставяйте
на началниците и висшестоящите, защо-
то здравата ще си изпатите, особено на
9-и.  Новолунието във Везни ви прави мно-
го уязвими. То е на 29-и – това е последното
ви предизвикателство за месеца. Тогава ще
се нуждаете от грижите и подкрепата на
най-близките си хора. Сега можете да пос-
тавите отношенията си на принципно дру-
го равнище, по-хармонично и по-устойчиво.
Помислете върху тази възможност. 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ 

НА НАПРЕГНАТИТЕ АСПЕКТИ

 Препоръката за този месец определено
няма да ви хареса, защото ключовата дума в 
нея е „въздържаност“ в междуличностните
отношения – както вкъщи, така и в офиса.
Каквото и мнение да изказвате, то няма
да бъде разбрано правилно и ще ви навле-
че само неприятности.  За вас септем-
ври е традиционно труден, особено седмица-
та след 22-ри, когато Слънцето влиза в знака
Везни, който ви „гледа“ насреща навъсено, в 
опозиция. Тогава правите най-големите фа-
лове и най-кармичните си срещи. Не се на-
прягайте с каквото и да било след тази

ОВЕН И НЯКОИ ДРУГИ ЗНАЦИ

Голямото ви предизвикателство през
този месец може да се окаже някой
властен СКОРПИОН. Избягвайте хора-
та от тази зодия поне през периода от
2-ри до16-и.

Трудно ще бъде общуването ви и със
СТРЕЛЕЦ.

С ВЕЗНИ ще си взаимодействате най-
често през септември, но не ги привли-
чайте за партньори в нова работа, осо-
бено след 24-ти. За сметка на това ус-
пешно ще можете да свършите стари
проекти с тяхна помощ след тази дата.
Както и да изясните отношенията си и
да поправите стари грешки в поведени-
ето си един към друг.

В компанията на КОЗИРОГ и на ДЕВА

ще ви бъде максимално спокойно през
септември. Пък и здраво ще поработи-
те заедно.

дата. Отдайте се на почивка и карайте 
без напрежение. Времето за делова актив-
ност идва през октомври. Съвсем скоро. 

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ

 Точно на есенното равноденствие на 22-ри 
е вероятно да усетите голям здравословен 
срив. Той ще засегне особено тези, които 
са преживели малко повече негативни емо-
ции през месеца. На 22-ри и на 23-ти ви 
съветвам да си почивате повече, защото 
не е изключено да вдигнете висока тем-
пература или силно главоболие да ви вло-
ши настроението. Уязвими ще бъдат сто-
махът и цялата храносмилателна система, 
затова е добре да проявите умереност в хра-
ненето. Преяждането с месо и люти под-
правки ще ви докара до дискомфорт и ще 
ви навлече проблеми.  Ако вече имате гас-
трит или язва, сериозно помислете да на-
малите цигарите или дори да ги спрете, 
защото те допълнително усложняват здра-
вословното ви положение.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ 
В ДАТИ

 Очаквайте материални придобивки на 
18-и и на 19-и.

 Хармонични дни през месеца за вас са 6, 
7, 16 и 17 септември. Малко са, но без тях 
ще бъде още по-зле.

 Внимавайте с изневерите и флиртове-
те на 12-и.

 След 24-ти хармонията в любовта започ-
ва да се връща.

 Очаквайте предизвикателства на 9-и, 10-
и, 22-ри и 23-ти.

 Забавете темпото на деловата си актив-
ност след 24-ти, защото тогава настъп-
ва неуспешен период за търговия, комуни-
кации и делови разговори. Той ще продължи 
до 16 октомври.

 На 8-и се въздържайте да произнасяте ос-
три реплики и оценки.
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Започвате месеца вдъхновени на първо 
място от любовта, но и от своята ра-
бота. Атмосферата на работното ви 

място ще бъде предразполагаща и хармонич-
на и ще успеете да дадете много от себе си.

 Вие сте упорити и последователни и 
през септември отново ще докажете сво-
ята сила и непоколебимост.  Ако сте ре-
шили да сменяте работното си място, пе-
риодът е много благоприятен – особено след 
22-ри, когато ще получите изгодни предложе-
ния. Други от вас ще получат преназначе-
ние в службата, което на пръв поглед ще 
ви изглежда натоварващо, но е добре да го 
приемете с благодарност, защото то ще 
се окаже стартова площадка за бъдещо-
то ви развитие.  Най-осезателните и ва-
жни промени в работата ще се случат в края 
на септември – на 29-и, когато сякаш деко-
рът ще се смени з вас. Взаимоотношенията 
с колегите ви ще минат на по-партньор-
ска честота, която ще ви удовлетворява. 

 Ако сте студенти, научни работници или 
преподаватели, не бива да неглижирате пе-
риода от 4-ти до 12-и. Особено ако ви пред-
стоят защита на проект, писмена работа 
или изпит. Добре е да се организирате и да 
финализирате нещата. Сега е време за доказ-
ване на вашите сили и способности, време за 
проправяне на бъдещето. Съдбата сама ще 
ви понесе напред, но трябва и вие малко да є 
помогнете.  В случай че пряко или косвено 
работите в сферата на политиката, във 
финансова институция или имате мащабен 
и рисков бизнес, е необходимо да сте осо-
бено внимателни от 2-ри до 16-и. Тогава 
ще сте на показ. Не предприемайте риско-
вани или необмислени действия. 

БИЗНЕС ПРОГНОЗА

 Вашите бизнес партньори, началници и 
колеги ще бъдат добре настроени към вас.
Самите вие ще допринасяте за това с 
балансираното си и хармонично поведение. 

 Деловата ви активност стремително ще 
расте до 24-ти. Добре би било дотогава да се 
мобилизирате и да посвършите по-належа-
щите и динамични дела, защото след тази 
дата ви очаква известно „зацикляне“. Не-
знайно откъде ще изникнат купища нес-
вършена работа от минали вече периоди, 
които ще изискват много време и усилия 
от вас.  Внимавайте какви финансови вло-
жения правите на 4-ти и 5-и – не риску-
вайте излишно!  Напрегнати дни за вас са 
12-и и 13-и – ще се наложи да взимате бързи 
решения. Ако подписвате договори и имате 
някой Водолей насреща си, трябва да сте го-
тови за всякакви изненади.  Хубав ден за 
вас е 10-и, когато авторитетът и пози-
циите ви, разколебани през предходния ден, 
се стабилизират.  Очаквайте финансови 
постъпления на 18 и на 19 септември – тога-
ва ще свършите колосално много работа, ще 
изпитате удовлетворение, а и банковата ви 
сметка ще се напълни.  Хармонични дни за 

вас също са и 26, 27 и 28 септември, само 
че трябва да влагате двойно повече усилия 
тогава. Определено ще си заслужава, защо-
то направеното през тези дни ще обезпечи 
за дълго време бъдещето ви. Признанието 
на околните няма да закъснее.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

 Много силен емоционален ден за вас ще 
бъде 4-ти, когато ще се наложи да доказва-
те и отстоявате вашето отношение към 
любим човек.  Въздържайте се и не проя-
вявайте неоснователна ревност. Няма от 
какво да се безпокоите, сега сте в отно-
сително хармоничен период и не затормо-
зявайте партньора си с излишни съмнения. 

 До 25-и ще се чувствате добре емоционал-
но и лесно ще реализирате желанията и иде-
ите си. Ще срещате разбиране, симпатия 
и подкрепа. Сега ще успеете да осъщест-
вите свои съкровени мечти, за които дори 
не сте и подозирали, че могат да се осъ-
ществят лесно.  Излъчвате силен чар и 
обаяние, будите доверие. Силни дни за изра-
зяване на вашите чувства и отношение към 
близките ви ще са 15-и и 17-и.  Целият пе-
риод до 22-ри е подходящ за зачеване. Ако 
имате вече деца, е необходимо да им обър-
нете повече внимание, да се забавлявате 
заедно. През този период те много ще се 
нуждаят от вашето присъствие.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 

ВИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

 Ще ви се наложи да балансирате между 
работа, делови ангажименти и емоционал-
ни контакти. Най-трудно ще бъде на онези 
Телци, които имат любовна и интимна връз-
ка на работното си място. Всяко ваше на-
пълно заслужено напредване в кариерата ще 
бъде приписвано именно на тези ваши от-
ношения. Връзка несъмнено ще има, но и 
вие здраво ще сте се потрудили за вашия 
напредък. Добре ще бъде да не се повлия-
вате от ехидни забележки и подмятания! 
Знаете, че връзките на работното място не 
са препоръчителни, но вашият късмет през 
този период е свързан именно с тази любов. 
Затова не го пропускайте.  На 22-ри ви 
чака много приятна изненада – голям жест 
или подарък, които е добре да приемете 
с благодарност. Опитайте се да „прочете-
те“ скритото послание в този жест.  До 
25-и периодът в любовта ще е супер бла-
гоприятен за вас.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ 

НА НАПРЕГНАТИТЕ АСПЕКТИ

 На 9-и очаквайте провокационни събития. 
Някой ще се опита да ви отнеме нещо, което 
вие дълго време сте отстоявали. Това ще е 
една силна повратна точка в живота ви – 
ден на изпитание, доколко можете да из-
държите на напрежение. Видимо вие ще 
сте в своето право, но ще се наложи да 
премълчите и символично да отстъпите. 
На следващия ден нещата ще се проме-
нят във ваша полза.  След 25-и до края на 

ТЕЛЕЦ И НЯКОИ ДРУГИ ЗНАЦИ

От ВОДОЛЕЙ очаквайте неприятни из-
ненади и напрежение в общуването. Не 
се предоверявайте на представител на 
тази зодия.

Най-ефективно ще работите в екип 
този месец с ВЕЗНИТЕ, БЛИЗНАЦИ-

ТЕ и ОВНИТЕ.

Бъдете предпазливи със СКОРПИОНА, 
особено ако става въпрос за финанси.

месеца в сферата на бизнес партньорства-
та и в семейните отношения очаквайте на-
прежения и противопоставяния. Силно ще 
привличате вниманието върху себе си, но 
и проблемите, разбира се. Ще бъдете по-
уязвими.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ

 След 22-ри ви препоръчвам да направите 
профилактика на вашето здраве. Чудесно ще 
ви се отрази една диета, с която не само ще 
подобрите фигурата си, но и ще повишите 
тонуса си. Най-добре е тя да е прочиства-
ща, особено ако дълго време сте приемали 
някакви медикаменти. Диетата трябва да е 
на растителна основа. Не се подлъгвайте по 
новите модни месни диети. Колкото и да ви 
се струва, че отслабвате бързо с тяхна по-
мощ. За вас този вид диета не е препоръчи-
телна, защото ще „задръсти“ организма ви “
с отпадни продукти. Пораженията върху 
здравето ви ще са много по-големи, откол-
кото биха нанесли няколко килограма в по-
вече. При разграждането на месото в орга-
низма се отделят много вредни съставки. 
И когато дни наред ядете само месо, то 
задръстването ви с подобни вредни ток-
сични отпадъци започва да става критично.
За Телеца растителната храна винаги е била 
извор на жизненост и сила.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ 

В ДАТИ

 Възползвайте се от периода 4–12 септем-

ври да приключите с изпит или проект.
 Хубави, емоционални дни за вас ще са 15-

и, 17-и и 22-ри.

 Очаквайте солидни финансови постъпле-
ния на 18-и и на 19-и.

 Периодът до 22-ри е подходящ за заче-
ване.

 Намерете време и мотив след 22-ри (до 

края на месеца) да направите профилакти-
ка на здравето си. Минете на диета – не 
само за да отслабнете, но и за да прочис-
тите организма си от отрови. 

 До 25-и ще излъчвате чар и обаяние и по-
вечето врати пред вас ще се отварят лес-
но. След тази дата очаквайте известни на-
прежения в емоционалния живот.

 Заслужава си да се нагърбите с повече ра-
бота на 26, 27 и 28 септември, защото за 
дълъг период от време напред ще си подси-
гурите спокойствие и комфорт.
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Вначалото на септември ще се наложи 
да обърнете малко повече внимание на 
дома си и на вашите близки. Ако още не 

сте успели да свършите с летните почист-
вания, размествания и ремонти, то сега 
вече няма накъде да отлагате, трябва да го 
свършите.  Повечето от времето ви ще 
ви литва по домашни задължения, което 
много ще ви натоварва, най-вече психиче-
ски. Ще се наложи да се съобразявате и 
с вашите родители и близки родственици. 
Възможно е да се появят актуални въпро-
си относно прехвърляне на собственост и 
на наследствени имоти, както и занима-
ния със земеделски земи, даването им под 
аренда и тяхното адекватно стопанисва-
не.  Поддържайте безопасността на дома 
си изрядна. Ако имате съмнения в електри-
ческата система, ремонтирайте я навреме. 
Преди да излезете от вкъщи, проверявайте 
дали сте изключили електроуредите. Убеде-
те се, че домът ви е безопасно място 
най-вече на 13-и.  В случай че ви пред-
стои преместване на жилище или покупко-
продажба на земи и имоти, опитайте се 
да направите това на датите 1, 2, 3, 11 
или 12 септември.  В края на този ме-
сец, след 24-ти, вашата управляваща пла-
нета Меркурий забавя своето движение 
и става ретроградна, т.е. започва да се 
движи „обратно“, което, разбира се, не е 
така в действителност, но гледано от Зе-
мята, движението на планетата изглежда 
точно по този начин. Винаги когато Мер-
курий е ретрограден, а това става прибли-
зително през четири месеца за около 21–22 
дни, вие изпитвате известен дискомфорт 
и объркване. Всичко започва да се движи 
като в забавен кадър, появяват се пробле-
ми с транспорта, комуникацията, търго-
вията, договорните отношения. Започвате 
да губите информация или не можете да 
се доберете до нея, а след като вече от-
криете нещо, виждате, че не е онова, ко-
ето ви е трябвало. Губите си времето в 
търсене на загубени преписки или в без-
смислени разговори по телефона. Не успя-
вате да откриете този, който ви е нужен 
в момента, изчезват по необясним и мис-
териозен начин папки, дискове или имейли. 
Това винаги е много суетлив период за вас и 
е добре винаги да ви предупреждават, че на-
стъпва, за да си спестите усилията, ако ви 
се налага да започвате нови неща и взаимо-
отношения. Отложете важните пътува-
ния или ако това е невъзможно, поне про-
верете дали билетите и резервациите са 
наред. Сега този период на ретроградност 
на Меркурий започва от 24 септември и 
ще продължи до 16 октомври. Най-труд-
ни за обмяна на информация и за установя-
ване на контакти ще са дните 23-ти, 24-ти 
и 25-и. Ако е възможно, тогава се занимавай-
те с рутинни дейности, без да стартирате 
нови инициативи. Този период не е добър 
за учредяване на фирми, подписване на до-
говори, както и за нови покупки.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
 Животът, разбира се, не може да спре, за-

това все пак се пазете да не развиете па-
раноя от това подробно предупреждение за 
ретроградния Меркурий. Трябва да знаете, 
че съдбата наистина покровителства сме-
лите и презира страхливите, затова, ко-
гато се налага, трябва да взимате сво-
ите решения – дори и в този интере-
сен и напрегнат за вас период. Не тряб-
ва да пропускате хубавите и позитивни дни 
през този месец, които за вас са 1, 2 и 3 сеп-
тември. Тогава можете да сключите мно-
го изгодни договори, да установите трай-
ни партньорства в работата, които ще 
развивате с лекота в бъдеще. Ще имате 
успех при воденето на дела.  На 6-и и 7-и 
временно се оттеглете и ограничете конта-
ктите си. Каквото изречете през тези дни, 
ще се тълкува погрешно и ще се използва сре-
щу вас в момент, в който сте най-уязвими. 

 Дни, изпълнени с напрежение в големия 
бизнес, както и във финансово отношение, 
са 8, 9 и 10 септември, въпреки че вие ще 
успеете да се справите със завиден финес 
и находчивост.  На 11-и и 12-и с лекота ще 
подготвите проект или ще вземете изпит.
На тези дати потърсете и бизнес контак-
ти с чужденци, както и работа, обучение 
или специализация в чужбина. Започнатото 
сега ще развивате с голям ентусиазъм в 
бъдеще.  Възползвайте се от датите 20-и 
и 21-ви – нищо че са почивни дни. Свър-
шете по-важната и делова работа тогава 
– напишете важни писма, проведете нуж-
ните телефонни разговори. Това са послед-
ните ви добри дни, преди да се потопите 
в големия застой.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

 В работата нещата в известен смисъл мо-
гат да забуксуват, но поне в любовта ще ви 
върви. Няма да можете да се оплачете от 
липса на положителни емоции.  До 25-и 
Венера, планетата на хармонията, любо-
вта и красотата, ще ви дарява със свое-
то благотворно влияние. След тази дата 
тя се премества в знака Скорпион, за да 
донесе любов и приятни преживявания мал-
ко и на Скорпионите! Но дори и след 
25-и за мнозина от Близнаците ще настъ-
пи приятно раздвижване в любовния и се-
меен живот.  След 22-ри, когато Слънцето 
премине в хармоничния ви знак Везни, с из-
ненада ще установите, че нещо, в което сте 
се съмнявали и за което сте се притеснява-
ли, е било само във вашите представи. Поне 
едно съмнение или тревога ще ви отпад-
нат!  Най-вероятно това ще стане на 
29-и или на 30-и.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 

ВИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

 След 25-и ще имате възможността сим-
волично да се „върнете“ назад и да попра-
вите някои стари влошени, занемарени от 
вас взаимоотношения. Това е много ясен 
намек от съдбата и ако и този път из-
пуснете възможността, скоро няма да има-
те подобна. 
Сега е време да си изясните отношения-
та, да посетите, ако се налага, и семейния 

БЛИЗНАЦИ И НЯКОИ 

ДРУГИ ЗНАЦИ

Ако имате служебни взаимоотношения 
със СТРЕЛЕЦ и СКОРПИОН, ще из-
питвате силен дискомфорт в тяхно при-
съствие, защото те ще проявят големи 
изисквания към вас.

Хармонични отношения ще имате с РАК, 

ДЕВА, ВЕЗНИ и ОВЕН.

Ефективна делова работа ще свършите 
най-вече с ЛЪВА.

психотерапевт.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ 
НА НАПРЕГНАТИТЕ АСПЕКТИ

 На 13-и са възможни конфликти с някой
възрастен ваш роднина, ще имате принцип-
ни различия по определена тема. Но нека
това не ви огорчава, конфликтът бързо ще
отмине.  26-и (вечерта), 27-и и 28-и ще бъ-
дат особено обезсърчителни дни за вас. Ще
имате усещането, че цялата несвършена
работа на света се е стоварила точно
върху вас. Не бързайте да изразявате не-
доволството си или пък да се паникьосва-
те, направете си последователен план за
действие и ще видите, че на 29-и и на
30-и вече ще сте придобили яснота как да
действате.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
 Няма да се чувствате в особено добра фор-

ма чак до 22-ри. Ще ви липсва ентусиазъм,
а и здравословни проблеми при някои от вас
ще се обаждат. Вероятни са кризи с жлъч-
ката и стомашно-чревни проблеми.  Из-
бягвайте прекомерната употреба на кисели
и мазни храни, особено ако имате някакви
оплаквания от жлъчката.  Внимавайте как
пресичате улиците и как шофирате, особе-
но през периода от 2-ри до 16-и.  Здраве-
то ви се подобрява и самочувствието се по-
вишава след 23-ти.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ 
В ДАТИ
 Проверете доколко е безопасен домът
ви на 13-и. Внимавайте, когато работите
с електрическите уреди. На тази дата е
възможен и конфликт с по-възрастен род-
нина.
 Пазете се от травми през периода от

2-ри до 16-и. Шофирайте с повишено вни-
мание.
 След 24-ти не предприемайте нови дело-
ви ангажименти. Върнете се към старите
и ги довършете.
 Старайте се да не вършите прекалено
важни и делови задачи на 23-ти, 24-ти и 25-
и, защото се очертават големи забавяния
или недоразумения при реализацията им.
 Не се обезсърчавайте от несвършената
работа на 26-и вечерта, 27-и и 28-и. Всичко
ще успеете да преодолеете успешно.
 На 29-и и 30-и ще ви отпадне поне едно
притеснение, съмнение или ограничение в
любовта.
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Акцентът за вас ще бъде поставен вър-
ху многото срещи, контакти и върху ААнеобходимостта от взимане на бър-

зи решения в напрегната обстановка. Опи-
тайте се правилно да балансирате графика 
си със срещи и делови разговори, защото 
в един момент ще се почувствате обър-
кани, притеснени и ще започнете да кара-
те по инерция.  На мнозина от вас ще им 
се наложи да сменят квартирата или посто-
янното си жилище. Не го правете обаче пре-
ди 23-ти.  Ако е възможно, направете уси-
лия да се промъквате между напрегнатите 
ситуации, в които ще попадате, и между 
изискванията, които другите ще проявя-
ват към вас. Така ще закалите волята си. 

 В известен смисъл е добре да си намери-
те тихо, уютно местенце и да поизчакате 
„бурите“ около вас да отминат. Иначе ще 
пръснете прекалено много енергия за бор-
ба с тях, а определено няма да си заслужа-
ва.  Колкото и да се стараете, все няма да 
се получава така, както вие искате – вина-
ги ще има недоволстващи и изискващи хора 
около вас, което ще ви натоварва излишно.
Съветът ми към вас е да се възползвате 
от така характерния за вас „заден ход“ 
– така, както само Раците умеят да се 
оттеглят и да не влагат прекалено много 
усилия в предварително изгубени каузи!
Знам какво ще си помислят по-амбициозни-
те от вас – че това ще е поражение, про-
ява на слабост и малодушие. Нека да ви 
припомня нещо от Тайното китайско бой-
но изкуство (това е буквалното му назва-
ние): „Изходът от една трудна ситуация 
не е подтискането, а точното и гъвкаво-
то заобикаляне на обективните труднос-
ти.“ Това е текстът на 36-ия стратегем 
(бойна стратегия, тактика). Не бързайте 
да се притеснявате от всички тези прос-
транни инструкции за „евакуация“. Нищо 
кой знае колко страшно не ви грози през 
септември. Но за Рака е полезно да си има 
свои стратегии, с които да се предпазва, 
когато стане напрегнато.  Сега ще се ус-
тремите към промени и разнообразие, как-
то и към общуване, но няма да почувствате 
удовлетворение.  Раците, които все още 
учат, ще трябва да са подготвени за по-
високите изисквания, които ще се пре-
дявят към тях. Особено около 9-и и 12-
и.  Бъдете по-усърдни и на шофьорските 
курсове, които сте записали, и не назна-
чавайте изпит или кормуване през послед-
ните 10 дни от месеца, ако е възможно. 

 Хубавите дни за вас са 4, 5, 6, 13, 14, 15, 22 
и 23 септември. Насрочете за тогава по-ва-
жните си дела. И бъдете по-инициативни, 
за да ги свършите навреме.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА

 1-ви, 2-ри и 3-ти са дни на големи предиз-
викателства за вас. Трудно ще свършите 
замисленото и много енергия ще изхабите. 
Най-трудно ще бъде на Раците, които имат 
семеен бизнес.  Като напрегнати дни за 

вас се очертават също 8, 9 и 10 септем-
ври. Тогава ви съветвам да се съобразява-
те със закона и с властимащите.  Отбе-
лежете датата 24-ти в календара си и след 
нея избягвайте да предприемате решител-
ни стъпки при подписване на нови договори, 
при търсене на бизнес партньори. Периодът 
не е успешен също и за взимане на креди-
ти и за търсене на нова работа. Оферти-
те ще бъдат неизгодни за вас, да не гово-
рим за големите забавяния и нелоялността, 
с които е възможно да се сблъскате. Добре 
ще бъде по възможност да отложите и ко-
мандировките си. Най-трудните дни за Ра-
ците ще са 23-ти, 24-ти и 25-и, когато ще 
срещата най-голямо неразбиране от окол-
ните, ще се чувствате объркани и всичко 
ще се забавя и ще ви изнервя.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

 Още от самото начало на септември ще 
разберете, че не ви е време за любов! Това 
за вас определено е неприятна новина, но 
поне сте предупредени, за да не предприе-
мате рисковани действия.  Не допускайте 
никакви конфликти на 1, 2, 3, 8, 9, 10, 16 и 17 
септември! Запомнете тези дати.  След 
25-и емоционалният ви живот се стабили-
зира и ще срещате повече обич и разбира-
не. Любовта се завръща и започва повече 
да ви радва. Все пак внимавайте и на 29-и 
и 30-и (на новолуние във Везни), защото 
няма да можете обективно да преценявате 
ситуацията тогава.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 

ВИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

 Още от сутринта на 22-ри, когато на-
стъпва есенното равноденствие, ще осъзна-
ете за пореден път, че вашият дом е на-
истина вашата крепост. Ако ви предстоят 
семейни тържества, родови срещи или раз-
говори с близки роднини, то датите 22-ри и 
23-ти са най-подходящи за подобни взаимо-
отношения. Сега е време да установите 
по-близки и топли контакти, да изпълни-
те вашия синовен дълг към своите близки. 
Дистанцираното отношение, изолацията в 
случая вече няма да ви вършат работа, а 
само ще ви пречат.  Използвайте пери-
ода от 22-ри до 28-и да направите покупки 
за дома. Тогава предпочитайте домашната 
обстановка – в нея ще се чувствате си-
гурни и в безопасност.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ 

НА НАПРЕГНАТИТЕ АСПЕКТИ

 През този месец ще срещнете доста пре-
дизвикателства. Все някой ще ви се проти-
вопоставя и ще ви противоречи. Освен това 
ще имате напрегнатото усещане, че нещо 
все не сте свършили както трябва. Често 
ще попадате под словесен обстрел на не-
доволство от страна на колеги, близки и 
познати. А след 22-ри към групата на недо-
волните от вас е възможно да се включат 
и някои роднини, на които не сте отделили 
полагащото им се внимание. В случай че 

РАК И НЯКОИ ДРУГИ ЗНАЦИ

Съветвам ви да не влизате в пререкания 
с ОВЕН, ВЕЗНИ и КОЗИРОГ. Предста-
вителите на тези зодии ще са най-голе-
мите ви дразнители през септември.

СТРЕЛЦИТЕ и РИБИТЕ ще ви оказват 
подкрепа от всякакъв характер. Можете 
да разчитате на тях.

през този месец се почувствате съвсем
притиснати до стената от различни об-
стоятелства, си припомнете първия стра-
тегем от Тайното китайско бойно изку-
ство, за което ви споменах по-горе, който
гласи: „Най-добрият стратегем е да бя-
гаш!“ Просто отстъпете назад, не влизайте
в битки и пререкания. Изчакайте да дойдат
по-добри дни за вас. Сега съхранявайте мак-
симално енергията си, събирайте информа-
ция и впечатления.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ

 Много предпазливи трябва да бъдете към
здравето си! Не вдигайте тежки предмети,
пазете си кръста. Има опасност от възпа-
ление на радикулит, ишиас и дископатия.

 Ако сте предразположени към бъбречни
заболявания, сега отново трябва да си при-
помните за диетите, които щадят бъбре-
ците, и за билките, които прочистват
песъчинките. Всеки ден е добре да изпивате
сока на 2 прясно изцедени лимона, разреде-
ни с вода.  На мъжете, страдащи от прос-
тата, препоръчвам през този месец, особено
след 22-ри, да приемат поддържащи препара-
ти. А най-добрата профилактика, колкото
и несериозно да ви звучи, е да си хапвате
тиквени семки. От тях се извличат полез-
ните съставки, които се влагат във всички
лекарства за лечение на простата.  Ако
през този месец ви престоят хирургични
операции или други медицински и  козме-
тични манипулации, е добре да избягвате
следните дати: 1, 2, 3, 16, 17, 29, 30, но
най-вече 8, 9 и 10 септември.  Ще усети-
те известен отлив на енергия за действие
след 22-ри. Тогава си почивайте повече.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ 

В ДАТИ

 На 1, 2, 3, 8, 9, 10, 16 и 17 септември се
старайте да не влизате с никого в кон-
фликти. Това са нехармоничните ви дни
през месеца.
 Избягвайте хирургични операции и дори
козметични манипулации на 1, 2, 3, 16, 17, 29

и 30 септември, но най-вече на 8, 9 и 10 сеп-

тември.

 След 22-ри се налага да щадите силите
си – опитайте се да живеете без излиш-
но напрежение.
 След 25-и очаквайте хармония в любовта
и повече разбирателство.
 Хубавите ви дни през месеца са: 4, 5, 6,

13, 14, 15, 22 и 23 септември. Тогава е нужно
да сте по-инициативни.
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Как сте, мили Лъвове? „Оцеляхте“ ли ККот големите промени, които ви връ-ККхлетяха през август?КК Каквото и да 
ви се е случило, вече сте успели да овладеете 
новите енергии и вероятно вече имате план 
за по-нататъшно действие.  Много от вас 
ще се чувстват прекалено уморени на чис-
то психично ниво и ще трябва да се по-
грижат за своята релаксация. Наложител-
но е да държите оптимизма и желанието 
си за действие на високи нива. Не трябва 
да допускате никакъв застой, а още по-мал-
ко черни мисли в главата си.  Предстои ви 
един интересен момент на развитие – ду-
ховно, емоционално, че дори и материално 
– и трябва да сте постоянно в „будно“ 
състояние, за да не пропуснете благоприят-
ните за вас моменти.  За повечето Лъво-
ве актуални ще бъдат темите за печелене на 
пари и за натрупване на материални придо-
бивки. Хубави и силни дни за вас в това от-
ношение ще са 6, 7, 16 и 17 септември. Тогава 
ще дадете максимума от себе си, но и ще 
получите удовлетворение.  Ще ви завладее 
силно желание да увеличите доходите сери-
озно и повечето от вас наистина ще успеят. 
Въздържайте се от купуването на прекале-
но скъпи и луксозни вещи. Много скоро тези 
пари ще ви потрябват, а и закупеното няма 
много да ви харесва след време. Добри ще 
бъдат само инвестициите в работата – 
за купуване на инструменти, книги, подхо-
дящо работно облекло (че дори и офици-
ално, ако професията ви го изисква). Обо-
рудвайте офиса си с всичко необходимо, 
но запомнете – трябва да сте свършили 
с пазаруването до 22-ри! След тази дата 
настъпва неподходящ период за покупки. 

 Наблюдавайте внимателно какво точно 
ви се случва през дните около 15-и, защото 
тогава част от вас ще си получат „поръч-
ката“, която си бяха направили още на ново-
луние в Дева на 30 август. Тогава поне едно 
ваше желание ще се изпълни, което пък ще 
ви изпълни с вдъхновение и сила. 

БИЗНЕС ПРОГНОЗА

 Вдъхновени сте да осъществите сделка-
та на месеца и ще успеете. На 4, 5 и 6 сеп-
тември сте мотивирани за действие и пе-
чалби. Победата няма да е лесна, затова 
се пригответе и за напрежение. Резулта-
тът ще е удовлетворителен. Парите, които 
ще получите, ще ви стигнат дори и за реин-
вестиция (силно ви препоръчвам да я напра-
вите!).  До 22-ри е добре да правите ин-
вестиции от всякакъв характер. Дори и 
средствата, които получите, да не са чак 
толкова много, колкото ви се иска, е не-
обходимо да заделите част от тях. Ще 
ви потрябват по-късно.  На 8-и очаквайте 
интересно събитие на работното място, ко-
ето ще обърне ситуацията във ваша полза.
Сега е моментът да покажете вашите уме-

ния и способности и да се качите едно стъ-
пало по-нагоре.  Ако се занимавате с по-
литика, икономика или финанси, ще имате 
голяма възможност за пробив на 8, 9 и 10 
септември. За повечето зодиакални знаци 
това ще са много трудни дни, но за вас – 
не. Ще докажете, че имате знанията, уме-
нията и потенциала да управлявате и да пе-
челите пари. Ще успеете по някакъв начин 
да обезпечите бъдещето си, независимо дали 
сте началник, или подчинен.  Внимавайте 
на 11-и и 12-и, защото има опасност на-
прежението от предходните дни да ви е 
разсеяло и да не постъпвате достатъчно 
правилно.  Дни на своеобразна проверка и 
изпитания ще са и 18-и и 19-и.  След 22-ри 
ще ви се наложи да възстановявате ста-
ри контакти и кореспонденции и да тър-
сите отдавна загубена информация, без ко-
ято няма да може да продължите с рабо-
тата си.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

 Нови любовни отношения ви очакват през 
септември, което ще ви се отрази тонизи-
ращо и вдъхновяващо. Вероятно е любовта 
да ви застигне, докато сте на път (в коман-
дировка или на специализация).  Ще излъч-
вате обаяние и ще установявате много 
лесно контакти. Целият период до 25-и е 
благоприятен и хармоничен за започване на 
нови отношения, както и за заздравяване 
на вече съществуващите. След него обаче 
вероятността от конфликти, изневери и 
раздели нараства рязко.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 

ВИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

 На 13-и ще усетите буквално, че въздухът е 
зареден с електричество. Добре е да не пред-
приемате рисковани действия – няма да мо-
жете да предвидите развръзката. Ако се 
захванете точно тогава да правите съдру-
жие или да вършите екипна работа, парт-
ньорите ви ще опропастят всичко, кое-
то сте градили заедно. 21-ви също не е ху-
бав момент да правите нещо заедно с ваши-
те колеги или подчинени. Това е ден на непод-
чинение, на рушене на авторитети и на загу-
ба на доверие. Но ако целите именно това 
– да се освободите от зависимости, то 
точно на тези дни трябва да проявите 
смелост и да изложите на показ вашето 
принципно несъгласие. И смело да продъл-
жите напред, късайки с миналото и огра-
ничителното.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ 

НА НАПРЕГНАТИТЕ АСПЕКТИ

 Ако работата ви е свързана с усилена об-
мяна на информация, преподаване, транс-
порт, търговия или посредническа дейност, 
то след 22-ри се пригответе за голям „ваку-
ум“. Нищо няма да върви, както сте го 
предвидили. Ако ви предстои да предавате 
отчети, доклади и справки, постарайте се 

ЛЪВ И НЯКОИ ДРУГИ ЗНАЦИ

През този месец ще си партнирате мно-
го добре със СТРЕЛЕЦ и КОЗИРОГ.

Една ДЕВА ще ви дисциплинира „прину-
дително“, но не є се сърдете. За ваше 
добро е!

Хармонични отношения ще имате с 
БЛИЗНАЦИ, ВЕЗНИ и ОВЕН.

Изненадите (най-вече неприятни) през 
септември очаквайте от представители 
на зодиите ВОДОЛЕЙ и СКОРПИОН.

да го свършите преди тази дата. Бъдете
много предпазливи и по няколко пъти про-
верявайте дали надлежно сте си записали
информацията, която ви е нужна. На всич-
кото отгоре и комуникацията с братя, сес-
три и близки родственици ще бъде силно за-
труднена и ще е нужно да се напрягате, за да
запазите добрия тон. В случай че сте има-
ли конфликти и недоразумения с тях до
този момент, сега е повече от наложител-
но да си изясните отношенията.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ

 Натрупаната умора ще се изрази в силно
нервно напрежение и понякога в бурни избли-
ци на ярост. Пазете се от нервни кризи око-
ло 13-и. Тогава всичко ще ви дразни и ще
ви провокира да губите контрол.  През
септември най-много да внимават Лъво-
вете с високо кръвно налягане – има опас-
ност от неговото неконтролирано покач-
ване. Точно сега не е време да спирате ле-
карствата за регулирането му. Най-уязви-
ми сте в началото на месеца – на 4-ти и 5-и,
както и на 11-и и 12-и.  Препоръчителни за
вас сега са всички храни, които съдържат
много витамин С, калиий и калций.  До 22-
ри подсилвайте организма си със здравослов-
на храна, за да преодолеете стреса. Този пе-
риод е подходящ и за прием на хранителни
добавки на растителна основа, които ще
укрепят вашата имунна система.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ 

В ДАТИ

 Хубави и силни дни са 6, 7, 16 и 17 сеп-

тември – тогава получавате удовлетво-
рение.
 Пазете се от нервни изблици на 13-и.

 На 15-и ще ви зарадва нещо, което от
отдавна очаквате.
 Дни на проверка и изпитания ще са 18-и

и 19-и.

 На 21-ви не влизайте в пререкания с ни-
кого – особено с колегите и подчинените
си. Ще се почувствате зле.
 До 22-ри подсилвайте организма си със
здравословна храна.
 Старайте се да запазвате необходимата
ви информация след 22-ри, направете дото-
гава всички необходими отчети и справки.
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Започвате месеца с много амбиция и же-
лание за работа и изява. Сега е ваши-
ят месец – докато Слънцето преми-

нава във вашия знак (до 22-ри), ще ви дава 
сила и мотиви за действие. Няма да има-
те време да изпадате в предрождени де-
пресии и усамотения, наричани още сатур-
нова дупка. За мнозина от вас предходният 
месец е бил период на равносметка, на уеди-
нение и размисъл. Доста Деви вече са на-
ясно какви са техните лични, скрити дъл-
боко в подсъзнанието, мотиви за развитие. 
Сега само трябва да ги изкарате на по-
върхността, да ги подредите по любими-
те ви „рафтове“ и да реализирате амбици-
ите си. Целият този процес на динамично 
развитие в нова посока се е задействал още 
в края на предходния месец – на новолуние в 
Дева (на 30 август). Много добре ще напра-
вите, ако преодолеете дълбоко закодира-
ната ви скромност и насочите усилията 
си към вашата изява и реализация. Имате 
прекрасна възможност за това на 22 сеп-
тември и препоръката ми е да се възполз-
вате от шанса си.  Налага се да го на-
правите обаче в „уречения“ срок – докато 
Слънцето е все още в Дева (тоест до 22-
ри), защото след 25-и вашата управляваща 
планета Меркурий ще забави своето дви-
жение и ще тръгне в ретроградна посока. 
Принципът на изява, естествено, също ще 
се обърне в друга посока – навътре към 
вас и назад в миналото, което може да ви 
обърка силно. През периодите на ретро-
градност вие почти никога не успявате да 
вдигнете глава от работа и ангажименти, 
но всичко това носи оттенък на минало. 
С други думи, пред вас ще изникват и ще се 
връщат теми и събития, зародили се преди, 
и сега очакват от вас да бъдат довършени. 
На пръв поглед за вас това ще бъдат до-
садни и ограничителни задачи. Ако бъдете 
достатъчно честни пред себе си, ще за-
бележите, че сега сте много по-подготве-
ни и адекватни да се справите с пробле-
ми, с които по-рано въобще не сте могли 
да се преборите.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА

 Денят на големите ви амбиции и на изя-
ва на вашите възможности е 4-ти. На тази 
дата е възможно да срещнете спонсора и 
бизнес партньора, от когото толкова мно-
го се нуждаете. Заслужава си да мобилизира-
те целия си потенциал, за да реализирате 
нещо стабилно, което изцяло ще ви удо-
влетвори.  Целият период от 1-ви до 11-и 
ще е много силен за вас и ви препоръчвам да 
се активизирате. Тогава е възможно да на-
мерите и работата, която търсите. Ще по-
казвате само най-доброто от себе си и ще 
получите нужното признание, повишение и 
пари, разбира се. Най-силни в това отно-
шение ще са 8, 9, 18 и 19 септември. През 
тези дни с лекота ще решавате финансо-

ви въпроси. Договорните отношения също 
ще са на ниво. Ще усетите един качест-
вен скок в начина си на живот, който отдав-
на чакате.

 Каквото ново сте намислили да започне-
те, трябва да сте го активирали до 24-ти.
Дотогава ви съветвам да сте приключили 
с договори, разговори, търсене и започва-
не на нова работа, както и с командиров-
ки или други делови пътувания. След тази 
дата ще трябва само да довършвате и да 
довеждате до съвършенство вече започна-
ти дела. Все пак внимавайте да не влезете в 
„капана“ на подробностите, защото целият 
период на ретроградност на Меркурий, кой-
то започва от 24 септември и свършва на 16 
октомври, ще ви се стори много изморите-
лен и отегчителен. Ще ви се наложи и да 
поддържате множество контакти с хора, 
от които няма кой знае какво ново да на-
учите. Опитайте се да ги редуцирате.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

 Периодът до 25-и ще бъде много активен в 
емоционално отношение за Девите. Ще за-
вържете нови връзки или ще заздравите 
вече съществуващите. Възможно е да срещ-
нете вашия покровител, които ще ви стиму-
лират да израствате и да се чувствате уве-
рени. Човек, с когото ще се обвържете около 
4-ти, ще бъде за вас надеждна опора години 
наред в бъдеще. Възможно е той да е от 
зодия Козирог и да е малко или повече по-
възрастен от вас.  Вие винаги печелите 
симпатии и нова любов, когато сте в ак-
тивна и делова форма, когато не допус-
кате нерешителността и ниското ви са-
мочувствие да вземат връх.  Някои от 
Девите ще се срещнат след 24-ти със стар 
интимен партньор, с когото явно имат да 
довършват стари и най-вероятно кармични 
отношения. Внимателно наблюдавайте кой 
точно се появява в живота ви тогава и 
какви „послания“ ви носи. Не трябва да 
пренебрегвате дори и мимолетните и слу-
чайни срещи с хора от миналото ви. За 
да се появят отново в живота ви, си има 
причина. Опитайте се да я разберете.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 

ВИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

 На 15-и пълнолунието в Риби ще ви донесе 
реализиране на нов тип връзки и отношения.
Ще осъзнаете от какви точно партньор-
ства се нуждаете. Тогава ще прозрете ис-
тината за партньора ви. Дано това, кое-
то прозрете и осъзнаете, да ви мотивира. 
Сега ще получите и „резултатите“ от идеи, 
които са се родили в главата ви около ново-
луние в Дева на 30 август. Ако тогава сте 
започнали съвместна работа или проект с 
някой партньор, сега ще се радвате на не-
говата реализация, както и на заздравява-
щото се партньорство.  Около 20-и вни-
мавайте да не попаднете в плен на вашите 
собствени фантазии. Опитайте се да пре-
ценявате нещата обективно. Може да се 

ДЕВА И НЯКОИ ДРУГИ ЗНАЦИ

В случай че имате близък роднина или 
приятел СКОРПИОН, през този месец 
се отнасяйте добре към него. Той ще 
има огромна нужда от вас.

Опитайте се да изгладите всички не-
доразумения и разногласия с ВЕЗНИТЕ. 

Най-благоприятният период за това е 
краят на месеца.

Най-хубавите си моменти през този ме-
сец ще преживеете с представител на 
зодия СТРЕЛЕЦ.

окаже, че сте в голямо заблуждение за ня-
кой човек – да сте го идеализирали пре-
калено. Преди да предприемете каквото и
да е, се вслушайте и в нечие неутрално
мнение. Има риск да изпаднете в неловка
ситуация, когато прозрете, че очаквате
неща, които нямат нищо общо с дейст-
вителността.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ 

НА НАПРЕГНАТИТЕ АСПЕКТИ

 Каквото и да ви поднесе съдбата на 13-и,
не си изпускайте нервите. И вие като Лъво-
вете ще бъдете предизвикани от някого на
тази дата. Най-вероятно от вашия инти-
мен партньор или от съдружника ви. Въз-
можни са много сериозни разногласия, кои-
то дори да доведат до раздяла. Има място
за компромис, затова внимателно обмисле-
те дали си заслужава да изпуснете питом-
ното и после с години да гоните дивото!

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ

 През този месец ще се чувствате във фор-
ма – обновени и енергични. Толкова ще сте
улисани в работа и делови ангажименти, че
дори за здравето си ще забравите. Но то
пък няма да ви създава проблеми.  През
септември отлично ще ви се отразят всич-
ки храни, които съдържат витамини от гру-
пата В. Принципно вие много се нуждае-
те точно от този витамин, защото той
поддържа вашата нервна система, но сега
трябва целенасочено да го приемате.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ 

В ДАТИ

 На 8, 9, 18 и 19 септември ви очаква ка-
чествен скок в начина ви на живот.
 На 13-и гледайте да не си изпускате нер-
вите. Бъдете внимателни с бизнес парт-
ньорите си.
 15-и ще ви донесе реализация на нов про-
ект или партньорство, започнало преди 2
седмици.
 На 20-и се пазете от заблуди в общу-
ването.
 До 24-ти трябва да сте приключили със
започването на нови проекти, с активната
и делова работа.
 След 24-ти ще ви се обадят стари при-
ятели и познати. Довършете започнатото
с тях в миналото.
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Имам добри новини за вас – месецът 
обещава да бъде много интересен и 
силен. Ще извоювате това, което 

отдавна смятате, че ви се полага. Ще полу-
чавате нужната подкрепа, разбиране и до-
верие, точно когато се нуждаете от тях. 
Защото звездите ви подкрепят мощно! 

 Сега във вашия знак са се събрали Венера 
(любовта), Меркурий (бизнесът и комуника-
циите) и Марс (волята, действието и рис-
кът). Не си губете време в размишление и 
колебание, а действайте. Моментът е си-
лен и не е за изпускане. Ще постигнете ус-
пехи в работата, в ученето и най-вече в лю-
бовта. Е, и напрежение ще има. Дори ще се 
наложи да проявите твърдост, последова-
телност и състезателен характер в някои 
моменти. Но днес нищо не се дава даром. 

 На моменти ще се обърквате от про-
тиворечия – хем ще усещате, че е време 
за действие, хем ще се изкушавате да си 
оставите време за анализ и малко почивка. 
Бързам да ви предупредя, че ще сгрешите, 
ако се впуснете в размишления и действате 
по инерция. Единствените дни, в които мо-
жете да си позволите по-слаба активност, 
са дните точно преди Новолуние във Везни – 
26-ти вечерта, 27-и и 28-и. Тогава наистина 
няма да се чувствате във форма и е добре 
да сте насаме със себе си, за да прецени-
те накъде да се развивате.  На 28-и ще бъ-
дете особено интуитивни и прозорливи. За-
помнете чувството, което ви е споходило, 
то ще ви ориентира в бъдеще.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА

 На 1-ви следобед, 2-ри, 3-ти, както и на 
11-и, 12-и и 13-и трябва да сте „на линия“.
Направете си реклама, популярзирайте дей-
ността си, потърсете нова работа или нови 
контакти. Това са силни дни за вашите 
бизнес партньорства. Активизирайте вро-
дения си чар, за да постигнете повече.  8, 
9 и 10 септември ще са трудни дни. Ще се 
наложи да отстоявате всичко, което до 
този момент сте чувствали като мно-
го стабилно. Особено трудно ще ви е на 9-и, 
когато е вероятно и някой близък да започ-
не да проявява претенции към вас. Съвет-
вам ви да правите компромис между ра-
бота и любов, кариера и свободно време. 
Вие сте Везни, вашата управляваща плане-
та е Венера и за вас любовта и връзките 
са от първостепенно значение. Затова ще 
ви е трудно да изберете веднага. Поне през 
тези три дни се възползвайте от силна-
та енергетика на планетите, за да се от-
ървете от някои ограничаващи ви факто-
ри. Елиминирайте посредниците в бизнеса 
– ще видите колко по-леко ще ви стане. 

 На 15-и има шанс да подпишете изгоден 
договор, но преговорите ще са трудни.  На 
16-и и на 17-и ще изхабите много сили и 
енергия, за да доказвате способностите и 
правотата си. Бъдете разумни и си пазе-
те силите за 20-и и 21-ви, когато ще ус-
пеете да вземете своето. А и добри пари 

ще получите.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

 До 25-и, докато Венера се намира във ва-
шия знак, вие сте като магнити. Чаровни и 
неустоими сте. Сега е вашето време да дава-
те любов и нежност на близките ви хора. Но 
ще бъдете и много склонни да изневерявате. 
Ако чувствате, че не влагате сърце във връз-
ката, в която сте, ще е добре навреме да се 
оттеглите вместо да продължавате да жи-
веете в лъжа и трудности. Не се мъчете и 
двамата, а намерете сили да признаете, че 
нещата за вас са приключили и продължете 
напред.  Сега получавате шанса да наме-
рите вашата голяма любов. Затова не си 
губете времето с изгубени каузи.  Непре-
менно си запишете някъде датата 29 сеп-
тември – тогава е новолуние във Везни, кое-
то настъпва в 11.12 ч. В тази минута мо-
жете да си пожелаете нещо от Вселената 
– всичко, което е свързано с любов, чув-
ства и отношения. На този ден е добре да 
останете насаме със себе си. Помислете ре-
ално от какво се нуждаете, за да се чувства-
те щастливи. Дори го напишете на един 
лист. Позволете си да си помечтаете и 
да си поискате всичко, което ви е по сър-
це. Поискайте сега и с учудване ще уста-
новите, че след време то ще ви бъде да-
дено! Заслужава си да отделите в рамки-
те на деня поне 15 мин, в които да фор-
мулирате желанията си. Желанията ви мо-
гат да бъдат не само в областта на лю-
бовта, но и за здраве, бизнес и обучение. 
През деня няма да имате много енергия 
за действие и затова ви препоръчвам да 
оставите нещата в сферата на мисленето 
и мечтанията.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 

ВИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

 На 20-и сте особено красноречиви и въз-
действате на околните. Проведете тогава 
важните си лични разговори – ще се разбере-
те почти интуитивно с другия човек. Само 
не се изкушавайте да доукрасявате и да 
послъгвате. И истината ще е достатъчно 
въздействена.  След 25-и съдбата ви е под-
готвила „поправителен“ изпит в любовта. 
Това е добър шанс, особено ако вече сте ос-
ъзнали какво точно искате и от какъв тип 
връзка се нуждаете. Ще прозрете, че за да 
сте стабилни и спокойни и да можете да 
се развивате, ви е нужен интимен парт-
ньор. Онзи интимен партньор! Няма да е 
нужно да се разкайвате и извинявате, не 
усложнявайте допълнително нещата. Само 
намерете сили да се върнете и да започне-
те отначало, този път ще успеете.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ 

НА НАПРЕГНАТИТЕ АСПЕКТИ

 На 7-и ще се наложи да влезете в напрег-
нат разговор с някоя авторитетна личност, 
защото ще се опитат да ви подценят. Не 
бързайте да се обиждате, а помислете как-
во е накарало отсрещната страна да се 

ВЕЗНИ И НЯКОИ ДРУГИ ЗНАЦИ

Пазете се от ЛЪВ и КОЗИРОГ. Те ще 
действат подмолно, зад гърба ви.

Хубави моменти през септември ви оч-
акват с РИБИ и с РАК.

Ще се разбирате добре с ТЕЛЕЦ, ОВЕН

и БЛИЗНАЦИ, както и с някоя друга 
ВЕЗНА от вашата „порода“.

държи така с вас. Използвайте този кон-
фликт, за да ускорите вашето израства-
не. Това е и труден ден за учащи се и студен-
ти. Те трудно ще постигат успех.  На 8-и
сте много нападателни, езикът ви е ос-
тър, мисълта – бърза. Трябва да се сдържа-
те, защото може да нараните някого, без
да го желаете и без той да го заслужава.
Но в случай че някой се опитва да си присвои
ваша заслуга, е необходимо да отстоявате
авторитета и правата си. Ако сега допусне-
те да ви унижават и да ви подценяват, така
ще продължи и занапред. В случая трябва
наистина да реагирате рязко и много ре-
шително.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ

 Ще почувствате плавен спад на енергия-
та ви, който към 22-ри ще бъде вече най-сил-
но изразен. След тази дата ще започне ряз-
ко повишаване на вашия тонус.  Пазете се
от бъбречни кризи. Не вдигайте тежки пред-
мети, не стойте на течение. Преди Слънце-
то да навлезе във вашия знак (на Есенното
равноденствие на 22-ри), трябва да знаете,
че имунната ви защита е твърде слаба.

 Хирургичните операции до 22-ри ще са
много болезнени, особено на 1, 2, и 3 сеп-
тември е добре да ги избягвате. Както и
по новолуние (на 29-и), освен ако не са жи-
вотоспасяващи.  Организмът ви ще се нуж-
дае от някои микроелементи, които можете
да си набавите чрез консумиране на натура-
лен мед. Това ще ви тонизира и активира
защитните сили.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ 

В ДАТИ

 През целия период от 1-ви до 25-и ще бъ-
дете големи изкусители в любовта. Имате
шанса да намерите голямата си любов, но
внимавайте с изневерите!
 На 8-и сте нападателни. Старайте се не
нараните някого, без да го желаете. Но пък
това е денят, когато трябва да отвоюва-
те своите позиции. Много ще ви е трудно
да не сте нападателни.
 След 25-и възстановявате успешно ста-
ри връзки.
 На 26-и вечерта, 27-и и 28-и е добре да се
усамотите и да направите анализ на изми-
налата година.
 На 28-и ще имате силни интуитивни
прозрения.
 Не пропускайте да изречете вашите съ-
кровени желания на новолуние във Везни (на
29-и, в 11.12 ч.). Ще се сбъднат.
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През този месец за вас се отваря нов 
прозорец за действие. Получавате 
възможност да постигнете поне една 

своя мечта. За целта трябва да се ориенти-
рате към местата, където се събират ваши 
приятели и единомишленици. През септем-
ври ще сте силни, когато сте в тандем с 
човек, който споделя вашите идеи.  Осо-
бена енергия има периодът от 2-ри до 16-и. 
Ще усетите това събитията, които ще за-
почнете да привличате. Тогава вашата уп-
равляваща планета Плутон забавя своето 
движение, за момент сякаш застива непод-
вижно в една точка и се обръща от рет-
роградно в директно движение. Този период 
ще е своеобразен катарзис за повечето Скор-
пиони! Най-вдъхновяващи за действие и ус-
пешни ще бъдат датите 4-ти и 5-и. Тогава 
ще сте в състояние от видимо трудна и 
кризисна ситуация, губеща сделка или из-
черпани отношения да обърнете нещата в 
своя полза. Енергийният ви потенциал ще е 
твърде висок. Затова е нужно да го опол-
зотворявате в действие. Тази плутонова 
праенергия е прекалено силна, за да може да 
бъде задържана. Ако го направите, тя ще 
подейства разрушително на здравето ви. 

 От 9-и Плутон тръгва вече в директна по-
сока и дотогава вие ще сте оставили всичко 
ненужно в миналото и символично ще сте се 
преродили. Направете анализ какво точ-
но ви пречи и спира. Намерете време да 
се справите с проблемите и вземете чис-
то символично със себе си само онова, кое-
то ви прави по-силни. Елиминирайте зави-
наги чувството си за вина! Целият период 
от 2-ри до 16-и ви е даден от съдбата имен-
но за да подредите своите приоритети и да 
се отървете от миналата негативна карма.
Това е период на пречистване, през който, 
след като преминете, ще се преродите по-
силни, по-устойчиви и по-мотивирани за 
действие.  Най-напрегнати и трудни са 
11-и и 12-и – на тези дати е твърде въз-
можно да избухнете и да сте абсолютно 
непредвидими. Вероятно е напреженията да 
са породени от вашето семейство или от 
близки ваши роднини, да се намесят имот-
ни и наследствени въпроси, да се накърнят 
сериозно вашите интереси.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА

 Получавате уникален шанс да напредне-
те в кариерата! Както впрочем и да смени-
те работата си (или бизнеса си) с по-добре 
и перспективна. Ще намерите силни лично-
сти, които да ви помогнат в решителния 
момент. Не пренебрегвайте нито една въз-
можност. Тръгвайки в директна посока, ва-
шата планета управител и покровител ще 
„разчисти“ пътя ви към върха. Това няма 
да стане без кризи и без катарзис – при 
вас повечето неща минават през голяма 
криза и чак след това идва силният ви пе-
риод. Такива интензивни дни, в които тряб-
ва да сте силно мобилизирани и много вни-

мателни, са 11-и, 12-и, както и 18-и и 19-и. 
Това са превратни и много трудни дни, 
в които можете да пренастроите възгле-
дите си и да завиете в посоката, в коя-
то вие искате.  За компенсация приятни 
и хармонични дни са 4, 5, 13, 14, 15 и 23 сеп-
тември. Тогава максимално добре ще изра-
зявате себе си, ще направите нужните ин-
вестиции, успешно ще вземете или погасите 
кредити и заеми. Излъчвате сила и мощ 
и тежко на онзи, който ви се изпречи и 
реши да ви саботира.  Ако сте в голе-
мия бизнес, в политиката или служител в 
полицията, то периодът от 2-ри до 16-и 
ще бъде много труден и интензивен за вас. 
Запомнете, че сега се разчиства част от 
вашата карма. Затова, ако има нещо, ко-
ето да ви тежи на съвестта, трябва да 
сте много, много внимателни и тихи, дока-
то този период отмине. Има опасност от 
провокации, наклеветяване, шантажи, нака-
зателни преследвания и всенародно недовол-
ство. Сега сте много уязвими, затова не 
правете резки движения, без да сте пре-
ценили риска.  След 24-ти се въздържай-
те да взимате важни решения, да подписва-
те договори и насрочвате делови пътувания 
– това е период на застой. Не е време за 
нови инициативи. Довършете старото, за 
да можете след 16 октомври, вече освобо-
дени и преродени, да продължите победо-
носно напред.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

 До 25-и ще бъдете обсебени от една тайна 
любов, която много държите да скриете от 
очите на останалите. И дано да сте сво-
бодни, защото след 25-и е възможно тази 
ваша тайна да бъде разкрита и скандалът 
ви е сигурен. Самите вие ще се чувства-
те прекалено комфортно в тази тайна си-
туация, в която можете да се наслаждава-
те на много наситени емоционални отно-
шения.  На 25-и Венера навлиза във вашия 
знак Скорпион. Там тя става прекалено из-
кусителна, страстна и „гореща“. Мнозина 
от свободните Скорпиони ще имат възмож-
ността да срещнат любовта. Най-вероят-
но е това да стане на 27-и или 28-и. Затова 
на тези дати не стойте вкъщи, а потърсе-
те късмета си. 

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 

ВИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

 Много Скорпиони ще станат буквално не-
управляеми от обзелите ги силни чувства. 
Внимавайте, защото ще станете още по-
ревниви и мнителни, отколкото сте обикно-
вено, и можете излишно да усложните живо-
та си. Сега ставате привлекателни и маг-
нетични и много трудно ще могат да ви 
устоят. Вие интуитивно ще усещате сила-
та и превъзходството си и ще се възползва-
те, за да манипулирате своите избраници.
Дано партньорите ви да са свикнали да из-
държат на мощта и страстта ви.  На 
16-и и 17-и, както и на 20-и и 21-ви ще сте 

СКОРПИОН И НЯКОИ 

ДРУГИ ЗНАЦИ

ЛЪВА ще трябва да си поделите из-
вестността и придобивките. Споразуме-
нието помежду ви ще бъде много труд-
но.

Ще имате почти „невидимата“ подкрепа 
на БЛИЗНАЦИ, както и на РАК.

много изискващи. Проявете толерантност 
и доброволно се приспособете към желани-
ята на партньорите си.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ 

НА НАПРЕГНАТИТЕ АСПЕКТИ

 На 21-ви и 22-ри – на eсенното равноден-
ствие, когато Слънцето навлиза във Везни, 
знакът на Темида, съдебната система, ба-
ланса и хармонията – бъдете максимално 
предпазливи. Не се позволявайте лукса да 
бъдете неизправни пред закона и общество-
то. Същата препоръка важи и за дати-
те 1, 2 и 3 септември, когато има сил-
но струпване на планети отново в знака 
на Везни.  Друг деликатен момент за вас 
е новолунието на 29-и (отново във Везни). 
Всички решения, които вземете на този ден, 
нека си останат ваша тайна. Някои от вас 
ще вземат много сериозни, дори съдбоносни 
решения. Ако сега решите да емигрирате и 
там намерите вашия духовен или емоциона-
лен партньор, трябва да знаете, че връщане 
назад няма да има. Останете този ден наса-
ме, защото датата е повратна в живота ви!
Ще затворите един голям цикъл, цяла „ера“ 
във вашия живот и ще се пренастроите за 
новото си възраждане. 

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ

 Напрежението ще ви дойде в повече след 
10-и. Някои от вас дори могат да полу-
чат истински нервен срив, да стигнат до 
истерични състояния, придружени от спа-
зми и нервни тикове. Ако не овладеете на-
прежението навреме, има опасност и от ин-
султ!  На 13-и вечерта не взимайте ни-
какви лекарства, стимуланти или алкохол, 
за да не се отровите.  Почивайте си при 
всяка възможност, пийте билкови успокои-
телни чайове и не се подлагайте на драс-
тични диети, които още повече ще ви за-
дълбочат напрежението.  Сега ще ви е 
нужен много магнезий – набавете си го не 
само чрез храна, но и във вид на храни-
телна добавка.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ 

В ДАТИ

 Приятни и хармонични дни са 4, 5, 13, 14, 

15 и 23 септември.

 Най-напрегнати и трудни са 11-и и 12-и.

Бъдете по-внимателни в обсъждането на 
имотни и наследствени въпроси тогава.
 Не престъпвайте закона и обществените 
правила на 1, 2, 3, 21 и 22 септември.

 На 27-и и на 28-и получавате шанс да 
срещнете любовта.
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Амбициозни сте повече от всякога, ис-
кате да се реализирате и затова ще 
свършите много работа през септем-

ври. Налага се наистина да положите пове-
че старание на работното място, в учили-
ще и вкъщи.  До eсенното равноденствие 
на 22-ри, когато Слънцето ще премине от 
Дева във Везни, ще изпитвате напрежение и 
ще се чувствате нервни. Околните ще пре-
дявяват много изисквания към вас. Все ня-
кой ще ви моли за нещо и ще ви възлага 
неотложни задачи. Другите ще зависят от 
вашето мнение, но пък и вие ще зависите от 
чуждото одобрение! Няма лесно да постига-
те успехи, ще изразходвате много енергия, 
но и да стоите на едно място няма да мо-
жете.  Най-много ще занимават съзнание-
то ви напредъкът в кариерата, професио-
налното ви израстване.  Вашата планета 
управител Юпитер в момента е ретроград-
на и се обръща в директна посока на 8 сеп-
тември. След тази дата ще усетите голям 
прилив на идеи и желание за действие. Разви-
тието ви ще се забърза, хоризонтите пред 
вас ще се разширят. Получавате реална 
възможност да претворите в действия и 
най-смелите си желания – онези, за които 
никога не сте намирали сили и мотивация 
да ги осъществите.  Само че ще трябва да 
проявите известно търпение – развитието 
ви няма да се осъществи толкова бързо и лес-
но, колкото бихте искали. Преди да тръг-
не в директна посока, Юпитер забавя сво-
ето движение и скорост и в един момент 
почти спира и застива. Целият този про-
цес ще протече между датите 4-ти и 12-и – 
това е най-енергийният момент за вас и ве-
роятно повечето събития ще ви връхлетят 
точно в този отрязък от време. Това ще са 
дните на най-големите ви амбиции и стре-
межи.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА
 Каквото ви предложат на 4-ти, трябва да 

го приемете – това са подаръци от звезди-
те, които не бива да отказвате. Някой с 
нещо ще ви изненада приятно. Обърнете 
внимание на себе си на тази дата. Опитай-
те се да изживеете този ден максимално 
ползотворно. 

 6-и, 7-и и 8-и също ще са силни дни за вас. 
Нищо че 6-и и 7-и са почивни дни, мобилизи-
райте се за действие. Тогава е добре да пъ-
тувате – по работа или по лични въпро-
си. Установете контакти с бизнес парт-
ньори от чужбина, търсете нови възмож-
ности за разширение на бизнеса. Обадете 
се на приятели, които живеят далеч – все 
някаква нова идея ще ви подхвърлят. Дни-
те са подходящи и за подаване на докумен-
ти по интернет за специализации и следди-
пломни квалификации. Имайте предвид, че 
ще бъдете емоционално превъзбудени. До-
бре да внимавате как се изразявате, какво 
точно пишете и казвате, за да не сгреши-
те.  Следващите дни, през които е препо-
ръчително да се активизирате и да започне-
те нещо ново и самостоятелно са 16-и и 17-

и. Ще се наложи в известен смисъл малко 
да рискувате, но това ще бъде премерен 
риск.  13-и вечерта, 14-и и 15-и са дни на 
компромиси. Не проявявайте алчност, не се 
дразнете. Съветвам ви даже да проявите 
милосърдие и щедрост към някого. Ако ви 
помолят за помощ, окажете я, независимо 
какво ще кажат околните. Слушайте сър-
цето си и съвсем скоро ще получите ком-
пенсации от съдбата за добрините, които 
сте сторили. Не се противопоставяйте 
на никого и не влизайте в никакви конфли-
кти, особено с хора или институции, от 
които ще зависите и занапред.  На 20-и 
и на 21-ви ще бъдете разсеяни и нервни. Има 
риск да направите грешки. Ще комуникира-
те трудно с околните, затова отложете 
важните делови разговори за други дати.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
 Месецът ще е благоприятен за заздравява-

не на връзките ви с вашите приятели. С ня-
кой от тях отношенията може да прераснат 
и в романтични и дори интимни.  С ва-
шия постоянен партньор ще се чувствате 
хармонично и спокойно. Добре ще бъде да 
споделяте повече с него и да търсите не-
говото мнение и подкрепа. Намерете вре-
ме за съвместен излет, посетете ваши до-
бри приятели в друг град.  През септември 
трябва да намерите време за любимите си 
хора. Чувствата са като цветята – тряб-
ва редовно да се грижите за тях. Купете 
дребен подарък, направете мил жест, всич-
ко това ще бъде прието с благодарност, а 
в замяна ще получите много, много повече! 

 Хубави емоционални дни, през които е добре 
да общувате повече с хората, които обичате, 
са: 1, 2, 3, 11, 12, 29 и 30 септември.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

 9-и не е добър ден за публични изяви, за ро-
мантични или приятелски срещи. Особено 
ако по някакъв начин сте свързани с изява 
на сцена или друг вид публичност. Отложе-
те ангажиментите си по възможност за 
друга дата. Ако не го направите, е твърде 
вероятно да изгубите симпатиите и под-
дръжката на ваши благодетели, симпати-
занти и колеги. Каквото и да направите 
и да кажете на този ден, ще подразните 
околните и ще ги настроите срещу себе 
си.  След 25-и комуникацията по телефон 
или интернет, както и прякото общуване ще 
ви върви много трудно! Пригответе се за 
обърквания и недоразумения. Дано да не ви 
се налага точно сега да завързвате нови 
запознанства, защото много ще се изнерви-
те. Най-проблемни ще са датите 26-и вечер-
та, 27-и и 28-и. Тогава проверявайте по ня-
колко пъти какво сте написали, както и на 
кого сте го изпратили, защото можете фа-
тално да сгрешите. Ако точно тогава ня-
кой реши да си доизяснява взаимоотноше-
нията с вас, няма да има успех.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ 
НА НАПРЕГНАТИТЕ АСПЕКТИ

 8-и се очертава като много противоречив 

СТРЕЛЕЦ И НЯКОИ 

ДРУГИ ЗНАЦИ

Не общувайте с ДЕВИ през този месец
– много ще се изнервите!

С ЛЪВ и КОЗИРОГ ще свършите мно-
го конструктивна работа заедно. Те ще
са хората, които ще ви помогнат да се
качите едно стъпало по-нагоре в кари-
ерата.

След 25-и се пазете от прикритите и
недобронамерени действия на един ТЕ-

ЛЕЦ или на някой представител на зо-
дия ВЕЗНИ.

ден. От една страна, ще имате голям къс-
мет, защото ще получите шанса да наме-
рите своя покровител и буквално само с
няколко думи да задвижите напред късмета
си. Внимавайте пред кого споделяте своите
идеи. Не си позволявайте на този ден да кри-
тикувате никого, а още по-малко да се при-
смивате на някого. Това е ден, през кой-
то „учител“ и „ученик“ могат да влязат в
спор и противопоставяне на идеи.

 На 21-ви е добре да се укриете съвсем съз-
нателно и да не набивате в очи – особено на
неприятели и конкуренти. Стойте някъде
на безопасно място и не се захващайте с
нищо рисковано.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ

 През този месец жизненият ви тонус ще
бъде рязко понижен.  Пазете се от травми
на 21-ви. На тази дата има опасност и
кръвното ви налягане да се покачи ряз-
ко. Дори и да нямате хипертония и до този
момент да сте били напълно здрави, днес е
възможно инцидентно вдигнете кръвно. Ще
имате проблем с обмяната на веществата
– най-вероятно сте натрупали шлака и из-
лишна вода в организма, което ще затруд-
нява и останалите процеси в него. Вземете
си ароматна вана, направете си самомасаж
с етерични масла. Пийте отводняващи бил-
кови чайове.  След 22-ри здравето ви се
стабилизира – започва бързо подобрение и
здравословните ви проблеми отшумяват.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ 

В ДАТИ

 4 – 12 септември е период на най-големите
ви амбиции и стремежи.
 На 13-и вечерта, 14-и и 15-и не се проти-
вопоставяйте на никого и не влизайте в
конфликти с никого. Проявете смирение,
загриженост и милосърдие.
 Започнете нещо ново и самостоятелно
на 16-и и/или на 17-и, дори ако се налага
малко да рискувате.
 На 21-ви стойте някъде на безопасно
място и не се захващайте с нищо рис-
ковано!
 На 26-и вечерта, 27-и и 28-и няма да ви
върви нито в общуването, нито в об-
работването на информация. Проверявай-
те всичко много внимателно по няколко
пъти!
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Ще имате ентусиазъм за работа, 
ще ви идват наум вдъхновявящи 
идеи. Настроението ви ще е много 

оптимистично до 22-ри. Дотогава ще успе-
ЩЩ
ете да свършите почти всичко запланувано 
за месеца.  Хубавото на това позитивно 
състояние е, че няма да позволявате дреб-
ни и незначителни неща да ви отклоняват 
от целите ви и да ви дразнят. Ще бъдете 
настроени много идеалистично и философс-
ки и ще успявате да вадите от депресивни 
състояния дори и хората около себе си. Вие 
не изпадате често в подобни състояния, 
защото сте много сериозни, но през сеп-
тември сякаш повече ще ви интересуват 
духовните, отколкото земните дела. Раз-
бира се, това е само образно казано, за-
щото един Козирог не може само да стои 
и да мечтае, той обича да постига ре-
зултати, и то сериозни.  И този месец 
ще имате с какво да се похвалите като пос-
тижения. Шансовете ви за всичко, свърза-
но с чужбина, са много добри. Печалбите 
ви този месец ще идват по пряк или кос-
вен път именно оттам. Търсете партньо-
ри и пазари, търсете информация и прияте-
ли от чужбина – колкото повече разширява-
те този диапазон, толкова шансът да се ре-
ализирате все по-добре се увеличава. Момен-
тът е повече от удачен за излизане в чуж-
бина с цел учене. Ще уредите документи-
те много мързо, ще намерите общежитие, 
нови приятели.  Ако ви предложат мно-
го изгодна екскурзия, макар и само за 3 дни, 
не се колебайте, ами веднага приемете. Все-
ки задграничен контакт ще ви действа 
много ободряващо и много добри идеи ще 
ви хрумнат именно някъде на далечен път. 

 Още на 1-ви до обяд ще успеете да вземе-
те нещо, което ви се полага отдавна. Следо-
бед си дайте почивка чак до 3-ти вечерта. 

 На 2-ри и на 3-ти ще получите известие, 
че някои ваши юридически дела най-сетне 
се придвижват. На път сте да спечелите, 
но още време и търпение ще са ви нужни. 
Докато Венера не се премести от знака 
на Везни, правосъдието ще ви гледа малко 
„под око“. Ще ви искат още документи, 
още доказателства...

БИЗНЕС ПРОГНОЗА

 Добър стимул и старт за развитие ще по-
лучите на 4-ти и на 5-и. Ако се занимавате 
с научни изследвания, очаквайте звездния си 
миг на тези дати. Но и всички други Кози-
рози ще получат приятни изненади. Много 
добре ще се почувствате, когато видите 
вашия труд реализиран. Ще се радвате и на 
признанието на околните. Други Козирози 
ще се изненадат от повишение в службата, 
ново назначение. Бъдещето ви става по-си-
гурно.  На 4-ти Слънце и Сатурн правят 
съвпад в хармоничния на вашия знак Дева. 
За вас това е добър сигнал, че сте на вяр-
ната линия за действие. Много Козирози 
ще берат днес плодовете на своя труд.

 Очаква ви силен повратен момент на 8-и, 
9-и или на 10-и. И през трите дена няма да 
можете да стоите безучастни.  Пълнолу-
нието на 15-и е в Риби – периодът ще е 
ползотворен за вас. В пряк или в преносен 
смисъл ще получите някакви дивиденти – 
от сделка или ситуация, която е започна-
ла да се развива още от края на миналия 
месец.  Сигурен финансов удар можете да 
направите на 18-и и на 19-и. Дните са бла-
годатни за вземане на заеми, кредити. Или 
пък самите вие ще се разплатите с парт-
ньори и подчинени. Спокойно, и за вас ще 
остане. Добре е да заделите малка сума на-
страни, не ви съветвам да харчите всичко, 
което имате.  Така организирайте време-
то си, че да сте приключили с деловите и не-
отложни ангажименти до 22-ри.  Към края 
на месеца ще се почувствате малко измо-
рени и затормозени, затова се заредете с 
търпение на 26-и, 27-и и 28-и, когато ще 
имате чувството, че цялата работа на 
света се е стоварила върху вас. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

 До 25-и (докато Венера е във Везни) се ста-
райте да бъдете много внимателни  и лоял-
ни в личните си връзки. Това точно разпо-
ложение на Венера не е благоприятно за вас.
Често ще се сблъсквате с конфликти и не-
разбирателство. Във Везни се намира сега 
и Марс, което още повече ще засилва по-
лярността на нехармоничните чувства и 
отношения. Ще се сблъсквате с не осо-
бено приятни ситуации. Този период не е 
благоприятен за сключване на брак, за смяна 
на партньора и за започване на нови връзки.

 Ще бъдете изкушени да се впуснете и 
във флирт на работното място – с коле-
га или с човек, косвено свързан с вашата 
работа. Но рискът това да стане достоя-
ние на останалите е много голям – бъдете 
внимателни най-мнго на 9-и и на 12-и. Това 
са дни на големи изкушения, но са заредени 
и с конфликтност в емоциите. 

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 

ВИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

 След 25-и настъпва период, в който ще 
трябва да довършите стари ангажименти. 
Работете усилено по стари проекти, за кои-
то вече сте получили парите и отдавна ви 
чакат да свършите. Не акумулирайте нес-
вършена работа или недоуточнени отноше-
ния, защото ще ви тежат като камък на 
шията.  29-и и на 30-и ще бъдат най-небла-
гоприятните дни за работа в екип. Тогава 
сте прекалено слаби, разсеяни и другите лес-
но ще могат да ви поведат и манипулират. 
Не се хващайте в капана на празните обе-
щания, но и вие не давайте такива.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ 

НА НАПРЕГНАТИТЕ АСПЕКТИ

 От 7-и до 10-и ще усещате странно напре-
жение и противоречиви желания. През тези 
дни ще се наложи реално да прецените 

КОЗИРОГ И НЯКОИ 

ДРУГИ ЗНАЦИ

С ВЕЗНИ ще имате много активни от-
ношения. Но не непременно гладки – ще 
се наложи да се съобрязавате и с тях-
ното мнение.

Добре ще бъде да обедините усилията 
си с някой ЛЪВ – и двамата ще имате 
полза от това.

В началото на месеца ще ви бъде трудно 
със СКОРПИОНА и СТРЕЛЕЦА. Те ще 
ви затрупат с претенциите си.

какви са възможностите ви да се справи-
те с нещата около вас. Не се опитвайте
да се надскочите, вие сте достатъчно сери-
озни и никога не бягате от отговорност. Но
не се старайте да носите и другите на гър-
ба си. Ако сте на ръководен пост или сте
публична личност, през този период ще ви
гледат под лупа и ще ви искат обяснения
(защо сте взели определени решения напри-
мер). Запазете спокойствие – тези провока-
ции идват да ви направят по-силни, а не да
ви уязвят. Но ако все пак се налага да взе-
мате важни и съдбоносни решения, мислете
трезво, защо връщане назад няма да има.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ

 Здравето ви е в добро състояние, но мо-
гат да възникнат усложнения, ако систем-
но се храните неправилно. Ако прекалява-
те с месото, е възможно да сте натру-
пали пикочна киселина в кръвта си и да
усетите болки в ставите и подуване на
крайниците.  Предразположени сте и към
проблеми с бъбреците, кръста и пикочо-по-
ловата система (през времето, когато Вене-
ра и Марс правят напрегнат аспект в знака
на Везни). Пазете се от инфекции, преда-
вани по полов път.  След 24-ти енергий-
ният ви потенциал започва бавно да спада.
Ще започнете отчетливо да усещате на-
трупалата се умора. Някои от вас ще из-
питват нервни разтройства и безпричинна
тревога.  Организмът ви ще сигнализира,
че изпитва недостиг на витамини – кожа-
та ще се изсуши, касата ще загуби блясъ-
ка си. Правете си плодови салати, зеленчу-
ци трябва да приемате всеки ден, и то в
прясно състояние.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ 

В ДАТИ

 На 4-ти и на 5-и има шанс да получите
признание, повишение или ново назначение.
Ще подсигурите бъдещето си.
 От 7-и до 10-и ще усещате странно на-
прежение и противоречиви желания. Добре
премисляйте, преди да взимате решения.
 След 24-ти вашият енергиен потенциал 
започва бавно да спада. Съветвам ви и вие
да забавите малко темпото. 
 След 25-и непременно довършете стари
ангажименти.
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Д ано успеете максимално да се възпол-
звате от благоприятните възмож-
ности. Мотивирани сте да се спра-

вите най-сетне с материални, наследстве-
ДД
ни и финансови въпроси, които отлагате 
отдавна.  Във ваша полза ще се решат 
дела за наследства, някой ще ви впише в 
завещание. Възможно е с един замах да ели-
минирате финансовите си прбоблеми, и то 
по най-елегантен начин, без да трябва да ра-
ботите за това от сутрин до вечер. Пери-
одът е подходящ  да изплатите ипотека-
та си и да върнете кредита си. През този 
месец може да се докоснете до нечия дъ-
лбока тайна, която много ще ви шокира, 
но ще ви бъде от полза. Това, от което 
трябва да се пазите, е да не се изкушите и да 
участвате в манипулативни и нелигитимни 
сделки и съмнителни съдружия. По възмож-
ност стойте колкото е възможно по-далеч 
от сенчести и съмнителни начинания. Из-
кушения ще има, но няма да имате гаран-
ции, че ще се измъкнете от тях без пос-
ледствия.  Запомнете, че този месец не 
трябва да рискувате излишно – хубавите 
неща сами ще идват при вас и вие лесно 
ще ги разпознавате.  Мнозина от вас ще 
проявят интерес към окултизма, ще ви за-
нимава всичко, което е свързано с ясновидс-
тво, гадаене и дори магии. Сега можете ус-
пешно да намерите своя лекар, енергиен ле-
чител, учител по йога. Всичко тайнствено 
и загадъчно ще ви е по сърце.  Имам доб-
ри новини за всички учащи, студенти, спе-
циализанти и докторанти – през целия сеп-
тември ще имате много добри възможности 
за взимане на изпити и за писане на курсови 
и дипломни работи.  След 25-и ще успеете 
да вземете с лекота и най-трудните изпи-
ти. Освен това ще предадете една позаба-
вила се писмена работа и тя ще престане 
да ви създава досадни притеснения. Не от-
лагайте изпит! По-добре няма да научите 
материала, колкото и да ви се иска. Нуж-
но е да се явите на изпита, защото ще 
ви го „дадат“. След тази дата всички ос-
танали Водолеи ще видят, че към тях се 
връщат стари събития и ситуации, на ко-
ито трябва отново да обърнат внимание. 
Ще ви се обадят стари познати, които в 
точният момент ще ви съобщят нужната 
ви информация. Ще загладите стари конф-
ликти и ще можете да задълбочите отдав-
на изоставени приятелства и връзки. Не 
пренебрегвайте нито една възможност, ко-
ято може да доведе до разширение на кръ-
га от ваши познати. 

БИЗНЕС ПРОГНОЗА

 Не се разсейвайте с нищо друго, ако иска-
те да напреднете в работата. Възползвай-
те се от благоприятното струпване на три 
планети в знака Везни – Венера, Марс и Мер-
курий – звездите ви дават шанс.  1-ви е 
силен ден за вас – разширявате полето на 
действие, заработвате със замах.  За да 

имате успехи през този месец, трябва да 
съумеете да си партнирате с добронамере-
ните и способните.  На 8-и и 9-и очаквай-
те сериозни промени по върховете. Те ще 
обърнат посоката на вашите стремежи – 
някой ще сгреши или ще се полакоми и вие 
ще успеете да заемете мястото му.  Ако 
бизнесът ви има преки или косвени връзки с 
чужбина, то очаквайте много големи финан-
сови постъпления. Съветвам да установя-
вате нови връзки, да подписвате нови до-
говори и да търсите нови пазари и инфор-
мация до датата 24 септември. След това 
Меркурий става ретрограден и ситуацията 
става неблагоприятна за вас.  Ако отдав-
на си търсите работа, подайте си докумен-
тите за чужбина, ще видите, че късметът 
ви е там. Това е и много удачен период да 
се преквалифицирате, да направите обмя-
на на опит или да обогатите познанията 
си по чужд език. Всички тези действия ще 
ви носят много потенциални печалби и ут-
върждаване в бъдеще. Хубави дни за вас са 
11, 12, 20 и 21 септември – тогава ще имате 
силата и възможността да се изявите доб-
ре и да получите добро възнаграждение. Ако 
искате да поставите някакво ново начало 
в работата си, в професионалните си изя-
ви, възползвайте се от датата 29-и (изре-
чете желанието си) и от 30-и (вече започ-
нете да действате).

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

 Много ще ви харесват през този месец. 
Много активни контакти ще установите 
с представители от другия пол.  Ако ня-
мате постоянен партьнор, сега е твърде ве-
роятно да го намерите. Най-благоприятни-
те дати за тази цел са 1-ви, 11-и, 12-и, 13-и, 
20-и и 21-ви.  Повратни за вашите емо-
ционални отношения ще се окажат 29-и 
и 30-и (новолуние във Везни). Тогава ще 
предприемете нов подход, за да направите 
още по-силни и надеждни отношенията си. 

 Силно ще се активират и вашите сексуал-
ни преживявания. Много бебета ще се заче-
нат през този месец. Ако мислите, че ви е 
още рано да забременявате, вземете мерки.
Държа да ви предупредя, че на 12, 13, 22 и 
23 септември страстта и желанието така 
ще са ви превзели ума, че дори няма да ус-
пеете да прецените правилно с кого точ-
но си лягате. А това може пък да ви на-
влече проблеми, дори здравословни, когато 
„изтрезнеете“ от сексуалния екстаз. 4-ти 
и 5-и са точно такива проблемни дни. Тога-
ва не бива да правите и аборти.  Рискови 
за емоционалните ви връзки ще са и 18-и, 19-
и, 24-ти и 25-и.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 

ВИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

 До 24-ти ще успеете да установите мно-
го добри лични и бизнес контакти. Фокуси-
райте се върху ваши познанства от чужби-
на. През септември любовта и деловите кон-
такти за вас идват от далеч. Периодът ще 

ВОДОЛЕЙ И НЯКОИ 

ДРУГИ ЗНАЦИ

шават представители на зодиите КО-

ЗИРОГ и ЛЪВ. Имате шанс чрез тях да 
спечелите добри пари и възможности.

Голям късмет ще ви носят ТЕЛЕЦ, 

БЛИЗНАЦИ и, разбира се, ВЕЗНИ. С 
тяхна помощ ще намерите лесни реше-
ния на належащи въпроси.

е благоприятен също така и за установя-
ване на трайни съдружия, за сключване на
брак или за заживяване трайно на семей-
ни начала. След тази дата не ви съветвам
да създавате нови връзки – вече няма да е
подходящ период за създаване на нови връз-
ки. Тогава ще е по-добре да реставрирате
стари отношения.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ 

НА НАПРЕГНАТИТЕ АСПЕКТИ

 На 25-ти Венера вече се премества от зна-
ка на Везни в знака на Скорпион и част от
любовната хармония може да се изпари за
един миг. Тогава изведнъж ще свалите „ро-
зовите очила“ и дано жабата, която сте
целунали, се окаже принц/еса! Но каквото
остане здраво след тази дата, да знаете,
че ще е задълго.  На 13-и има вероятност
да ви предизвикат с критики и обсъждане и
да ви провокират рязко да смените посока-
та на действие. Не е изключено това да е
някой от зодия Дева или пък да е човек,
който в рождената си карта има много
планети в Дева. Опитайте се да овладеете
възмущението си, защото може да обърне-
те ситуацията в своя полза, ако се съобра-
зите с градивната критика на Девата.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ

 Първите две седмици може да се окажат
доста предизвикателни за вашето здраве.
Вероятни са кризи и обостряния на вече
съществуващи заболявания. Затова вземете
предварително мерки и си продължавайте
лечението. Съществува голяма опасност от
заразяване по полов път, не си правете екс-
перименти със случайни партньори.  Общо
подобрение на здравето ви ще настъпи след
22-ри. След този ден силите и енергията
ви започват полека-лека да се завръщат.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ 

В ДАТИ

 На 1-ви ви е силен ден, смело и със за-
мах.
 На 11, 12, 20 и 21 септември имате въз-
можността да се изявите добре.
 4-ти и 5-и са проблемни дни. Не бива да
правите аборти. 
 Рискови за емоционалните ви връзки ще
са и 18-и, 19-и, 24-ти и 25-и.

 На 12-и, 13-и, 22-ри и 23-ти овладейте
страстта и озаптете бурните си емоции.
 18-и, 19-и, 24-ти и 25-и са напрегнати дни
за любовните ви отношения.
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През септември вниманието и силите ППви ще бъдат погълнати изцяло от от-
ношенията на работното място, как-

то и с бизнес партньорите ви. До 22-ри ви се 
дава време да ги сложите в ред.  Сега ще 
сте мотивирани това да стане по възмож-
но най-дипломатичния и елегантен начин. 
На дневен ред ще излязат, разбира се, и брач-
ните партньорства, но деловите определено 
ще вземат превес. Ще търсите решения на 
общи теми, които са в интерес и на две-
те страни, но се подгответе и за естес-
твен отпор и липса на желание за разбира-
телство от страна на брачния партньор. 
Особено около 8-и.  Сега ще ви се иска 
да покажете на другите своята най-дейна 
и творческа страна, умението си да създа-
вате и задържате партньори.  Периодът 
от 1-ви до 22-ри е изключително подходящ 
да направите реклама на дейността си, да 
потърсите нови портньори в личните отно-
шения, и в бизнеса. Добре е до 24 септемв-
ри да сключите отдавна замислени догово-
ри и да довършите стари преговори. След 
тази дата ще има забавяния при подава-
не на документи в различни институции 
и новите начинания не са препоръчител-
ни.  Ако се занимавате с обществено-поли-
тическа работа, ще имате много силна изя-
ва на 4-ти.  През целия месец ще се чувс-
твате енергични и адекватни, въпреки че 
Слънцето се намира в противополжния на 
вашия знак – Дева. Понякога ще усещате 
спад на анергията си точно по тази при-
чина. Непременно отделяйте време и за ре-
лаксация. Повечето Риби ще се активизи-
рат в създаването на бизнес и делови пар-
тньорства и ще имат желание да започ-
нат нещо ново, което ще ги вдъхновява и 
удовлетворява.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА

 Ще ви се наложи да решавате и много фи-
нансови въпроси и определено нещата ще бъ-
дат във ваша полза, особено ако ги насрочи-
те за 4-ти, 5-и, и 6-и до обяд. Тогава ще ус-
пеете да се споразумеете дори и с най-труд-
ните ви партньори. На тези дати се опи-
тайте да манипулирате другите, в добрия 
смисъл на думата, разбира се. Тогава Луна-
та е в Скоприон и манипулацията ще ви се 
удава много лесно.  На 8-и, 9-и и 10-и някои 
Риби ще вземат кардинални решения за биз-
неса си – вероятно е разширение, сливане или 
учредяване на дъщерна фирма.  Сега може-
те успешно да си намерите нова по-пер-
спективна работа. Късметът и добрият 
импулс са с вас. Действайте смело. Дру-
ги Риби ще се ориентират към нови об-
ществени структури – ще се включат в 
нова партия, браншова организация, сдру-
жение с идеална цел или асоциация.  За-
помнете още няколко хубави за вас дати – 13 
и 14 септември, както и самия ден на пъл-
нолунието – 15-и. Най-вероятно тогава ще 
получите придобивки, както и компенсации 
за големите си притеснения и за компроми-
сите, които сте правили.  Двата почивни 

дни на 20-и и 21-ви ще са малко напрегна-
ти за вас. Тогава ще получите възможност 
да изкажете своето мнение и да се аргу-
ментирате много добре в някой напрегнат 
спор. Определено ще усетите, че ви олеква 
след това.  Използвайте хубавия импулс за 
действие, както и късмета, който ще има-
те на 22-ри и 23-ти – това са последни-
те дни преди Меркурий да стане ретрог-
раден и да започне дразнещо да забавя ин-
формацията и документите, от които се 
нуждаете, както и срещите с хората, ко-
ито ви трябват.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ
 Месецът определено ще бъде емоциона-

лен за вас. Ще има Риби, които сериозно 
ще се замислят да се обвържат с някой 
свой партньор за постоянно. Само бъдете 
достатъчно честни към себе си, направете 
внимателен анализ на истинските си чув-
ства, старайте се да не сбъркате страстта 
с любовта. Внимавайте да не се окаже, че 
в някоя от вашите връзки всъщност само 
сте попаднали в „капана“ на страстта и 
на секса.  На 6-и и на 7-и не се забърквайте 
с изневери, особено ако става въпрос за ваши 
колеги или още по-лошо – за ваши начални-
ци.  Много ще се „нагорещят“ емоциите 
след 25-и, когато Венера, тази изкусител-
на чаровница, навлезе в знака на страстния 
Скорпион, който е хармоничен на Рибите 
знак. Тогава няма да се отървете от нови 
запознанства и влюбвания. Не се поддавай-
те само на ревността, която е „специали-
тет“ на Скорпиона!

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
ВИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

 През този месец ще успеете да се ориенти-
рате окончателно с кого да продължите на-
пред и точно колко ще продължат отноше-
нията ви. На 8-и ще почувствате прилив 
на сили и желание за завладяване на нови 
пространства. Доста Риби ще се усетят 
готови за взимане на окончателно решение 
да се отърват от ограничаващите ги хора, 
неща, а защо не и посреднически фирми. 8 
септември е ден, в който получавате сила 
и мотив за такъв тип дейтвие. Когото из-
берете сега да ви „пази гърба“, дълго време 
ще бъде до вас.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ 

НА НАПРЕГНАТИТЕ АСПЕКТИ
 Имате един напрегнат ден и той е 13-и. 

Ще е пълен с конфликти и противопоста-
вяния с вашите партньори в семейството 
или в службата. Сега сякаш ще „проглед-
нете“ и дано само да успеете да си овла-
деете нервите и да не се получи „ефекта 
на доминото“, за да разруши всичко, кое-
то сте създали досега. Възможно е и дру-
го ниво на „отработване“ на този аспект – 
на този ден има опозицията на Уран в Риби 
със Слънце в Дева – противопоставянето 
на чувствата и разума, на емоциите с прак-
тичността. Ще е добре да прозрете, че 
понякога, за да има стабилност и да мо-
гат нещата да продължат градивно напред, 

РИБИ И НЯКОИ ДРУГИ ЗНАЦИ

Ще се наложи да се справите с изис-
кванията, които една ДЕВА ще заяви 
към вас.

ЛЪВ и КОЗИРОГ ще ви окажат много 
сериозна и адекватна подкрепа.

Ще имате трудни отношения със СКОР-

ПИОН.

Професионалните месечни астропрогнози подготви МИШЕЛ

е добре да разчитате повече на чувства-
та, отколкото на разума. За вас определе-
но обратното е по-трудно и почти непос-
тижимо (освен ако нямате някой по-прак-
тичен асцендент от земните знаци)! Про-
блеми от подобен характер ще имате и на 
26, 27 и 28 септември – тогава се въздържай-
те пък от бурно изразяване на емоции. При-
държайте се към поговорката „По-умен е 
този, който премълчи“.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ

 Ще бъдете толкова улисани в работа, че 
няма да намирате време да се грижите за 
здравето си. Докато то само не ви прину-
ди да го сторите. Внимавайте, защото до 
22-ри – плавно и неусетно – ще се сто-
пят всички ваши резервни сили. Винаги ко-
гато Слънцето се намира във вашия проти-
воположен знак Дева (до 22-ри то се намира 
в този зодиакален знак), старадате от лип-
са на енергия, уморявате се по-бързо, имун-
натът ви отслабва.  Следете и кръвното 
си налягане още от началото на месеца, но 
най-вече през периода от 4 до 7 септемв-
ри. През този месец има струпване на мно-
го планети във Везни, което при вас ще про-
вокира да се обадят някоя стари заболява-
ния на пикочо-половата система. Непремен-
но си направете изследвания още щом усе-
тите първите симптоми и неразположения. 

 Обогатете вашето меню с повече пресни 
продукти. Избягвайте консерванти и кол-
баси – ще бъдете много чувствителни към 
всички изкуствени добавки и оцветители в 
храната през този месец.

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ 

В ДАТИ

 На 22-ри и 23-ти ще имате късмет и им-
пулс за действие.
 Периодът от 1-ви до 24-ти е подходящ 
да направите реклама на дейността си и 
да си потърсите нови партьнори в биз-
неса.
 От 4-ти до 7-и следете стойностите на 
вашето кръвно налягане.
 До 24-ти приключете с договори, прего-
вори, обработка на документи.
 На 6-и и на 7-и не се забърквайте в изне-
вери, особено с колеги.
 На 8-и ще почувствате прилив на сили.
 13-и е ден на конфликти. Тогава се опи-
тайте да се държите по-разумно и пред-
пазливо и да овладеете емоциите си.
 На 26-и, 27-и и 28-и е най-добре да си 
мълчите.
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО

ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

1–15, 

както и 

30 септември 

НАРАСТВАЩА 

ЛУНА

 Лишенията и строгите диети ще ви лишат от жизненост и сила през този период.  Най-под-
ходящи са сезонните храни. На 1, 2, 3, 11, 12, 13 и 30 септември е добре да изяждате поне по 5 орехови 

ядки на ден. На посочените дни ще усвоявате оптимално ценните хранителни вещества – незаме-
нимите аминокиселини, дъбилните вещества и минералите в храните. Орехът е истински „лекар“
за мозъка, в миналото са го смятали за храна на боговете. Жреците във Вавилон са забранявали
на простолюдието да консумира орехи, за да не поумнеят прекалено много хората от народа. На 

посочените по-горе дати е добре да прилагате една рецепта от тибетската медицина. С нейна по-

мощ ще се справите с преумората и главоболието. А и ще укрепите сърдечния мускул. Просто изяж-

дайте 30 г орехи, 20 г стафиди и 20 г кашкавал на ден. Дори само това да хапвате през деня, бъдете
спокойни, няма да изпитвате остър глад и ще сте приели най-полезните за момента вещества.

15 септември, 

12.14 ч., 

Луната е в Риби 

ПЪЛНОЛУНИЕ

 Днес повече от всякога се налага да се съобразявате с лунния ритъм. Всяко прекаляване с хра-
на, особено с въглехидрати, но също и с алкохол, никотин и лекарства, ще ви създаде голям дискомфорт.
Вероятни са отравяния, алергични реакции и проява на непоносимост към някои храни, които до
този момент не са ви създавали проблем.  При пълнолуние в Риби организмът е много по-склонен да 

задържа вода. Ако искате да не напълнеете, задължително минете днес на диета. Горещо ви препо-
ръчвам лечебния глад. Ако прекалите с храна или алкохол, напълняването ви е сигурно!  Подходяща
за днес храна са къпините. Те съдържат ценни соли (калий, фосфор, калций, магнезий и дори малко
желязо и натрий), както и ценни витамини (В1, В2, С, Р, К, РР). Органичните киселини в съста-
ва им регулират нивото на кръвната захар, притъпяват апетита и най-важното – действат от-
водняващо! Ако не намерите пресни къпини, заместете ги с натурален къпинов сок или чай, при-
готвен от свежи или изсушени къпинови листа и плодове. Изпит вечерта, този чай ще ви спаси
от характерното за всяко пълнолуние безсъние.

16–29 септември 

НАМАЛЯВАЩА 

ЛУНА

 Отново настъпва благоприятен момент за изразходване на повече енергия, активно движение
и отслабване. Благоприятни дни за активно спортуване и фитнес са 16, 17, 24, 25 и 26 септември.

Сега с лекота ще изгаряте калории. През тези дни е добре да наблягате повече на плодовете и на ме-
сото без мазнини. Но не яжте колбаси – те са пълни с изкуствени добавки и консерванти, кои-
то затормозяват здравето ви. На тези дати най-лесно ще отслабват Овенът, Лъвът и Стрелецът.

 На 20-и и 21-ви се разхождайте активно и правете дихателни упражнения. 18, 19, 27 и 28 септем-

ври са подходящи за бавни упражнения с по-малка амплитуда (от каланетика или пилатес). Нама-
лете консумацията на сол на тези дати. Добре ще усвоявате калция от храната, затова яжте
повече млечни продукти. На тези дати най-видимо ще отслабват Телците, Девите и Козирозите.

 22-ри и 23-ти са чудесни дни за плуване и различни водни процедури.

29 септември, 

11.13 ч., 

Луната е 

във Везни 

НОВОЛУНИЕ

 Започва нов цикъл – не само в природата, но и във вашето тяло. Процесите се забавят, сим-
волично сякаш всичко се стопява в тъмнината на новолунието, за да се прероди за нов живот.
Моментът е изключително подходящ за регулиране на хранителните навици и за елиминиране на ток-
сините.  Ако гладувате днес, ще направите услуга на здравето си.  Ако от днес въведете нови
навици в храненето, неусетно ще постигнете балансирано тегло.  Новолуние във Везни е много 

подходящо за провеждане на лечение или профилактика на бъбреците и пикочно-половата система.

Кожните проблеми също се лекуват по-лесно.  Намерете време и за вашата лунна магия – поже-
лайте се нещо хубаво, свързано с любовта и хармонията, и то ще се сбъдне.

ХРАНИ СПОРЕД ЛУНАТА

ВИДОВЕ
При нарастваща Луна (1–15, както и 

30 септември)  ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА...

При намаляваща Луна (16–29 септември) 
ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА...

Белтъчни храни и плодове 6, 7, 8 16, 17, 24, 25, 26

Сол и кореноплодни 9, 10 18, 19, 27, 28

Мазни храни 1, 2, 3, 11, 12, 13 20, 21, 29, 30

Въглехидрати и листни зеленчуци 4, 5, 14, 15 22, 23

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 септември да не посягате към упоменатите срещу тях храни.
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ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ
ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

14, 15, 22, 23, 24 (до 12.15 ч.)
Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно

и ще се омазнява по-бързо.

1–13, както и 30 – Ако искате косата ви да расте бързо.

16–21, както и 25–29 – Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

18, 19 –
Ако имате проблем с кожата на главата. Направете си маска в корените.

Ефектът ще е поразителен.

3, 6, 9, 11, 17, 19, 
20, 25, 26, 27

–
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

– 14, 15, 22, 23, 24 (до 12.15 ч.) –

1, 2, 3, 12, 13, 18, 19,
27, 28, 29, 30

– Къдренето ще е най-безвредно и трайно. Прическата ще ви стои добре.

24 (след 12.15 ч.), 25, 26 – Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни – като гривата на лъвица.

Б
оя

ди
св

ан
е – 14, 15, 22, 23, 24 (до 12.15 ч.) –

1, 2, 3, 27, 28, 29, 30 – За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.

4, 5, 6, 11, 12, 13, 
18, 19, 25, 26

– За интензивно и трайно боядисване на нормални коси.

Е
пи

ла
ци

я
 и

 о
ф

ор
м

ян
е 

на
 в

еж
ди

–
14, 15, 20, 21, 22, 23, 24 

(до 12.15 ч.)
Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е

много болезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

–
1–15, както и 22, 23, 24

(до 12.15 ч.) и 30
Датите са неподходящи за епилация.

16–19, както и 25–29 – Тези дати са подходящи за оформяне на вежди.

16–21, както и 25–29 –
Датите са подходящи за механична епилация.
Отскубнатите косми ще растат по-бавно.

18, 19, 24 (след 12.15 ч.), 
25, 26

– 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
пк

и,
 

пе
т

на
, б

ра
да

ви
ци

 и
 

ле
ку

ва
не

 н
а 

ак
не

)

16–29 – –

Парна баня
– 1–15, както и 30 Има опасност да ви останат белези.

16–29 – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с 
пл

од
ов

и 
ки

се
ли

ни 6, 7, 8, 16, 17, 
24, 25, 26

– –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
-

щ
и 

м
ас

ки
 

с 
гл

ин
а

9, 10, 18, 19, 27, 28 – –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
щ

и 
м

ас
ки

1–15, както и 30 –
Най-ефективни ще са процедурите на 6, 7 и 8 септември, 

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

1, 2, 3, 9, 10, 18, 19, 
29, 30

– –

Н
О

К
Т

И

Подрязване 
и изпиляване 1–15 – –

Оформяне 
и лакиране

4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 
19, 24, 25, 26

– –

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

– 1–15, както и 30 –

16–29 – –

Релаксиращи, 
регенериращи – 16–29 –

С
А

У
Н

А

16–29 – Ефектът ще е максимален на 24, 25 и 26 септември.
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КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

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: 16–29 септември.
Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропускай-
те датите 4, 5, 14, 15,  22, 23, 24 (до 12.15 ч.) септември. 
Това са т.нар. дни на водата. Всички замърсявания и петна 
ще се отстраняват с лекота.
Неподходящи дати за миене на прозорци: 1, 2, 3, 11, 12, 13, 
20, 21, 29, 30 септември. Тогава по стъклата след избърсва-
не 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 септември.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и коз-
метика, музикални инструменти и аудиозаписи: 1 (след 15.00
ч.), 2, 3, 14, 15, 18, 19, 29, 30 септември.
Недвижими имоти, мебели: 9, 10, 11 (до 10.30 ч.), 22, 23, 24
(до 12.15 ч.) септември. 
Автомобил, мотор или колело: 4, 5, 16, 17, 20, 21 септември. 

Текстилни и метални изделия, предмети за бита: 16, 17 сеп-
тември.
Канцеларски материали и книги: 1 (15.00 ч.), 20, 21, 26 (след 
17.00 ч.), 27, 28 септември.
Спортни стоки: 6, 7, 8, 16, 17 септември.
Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апа-
рати: 11 (след 10.30 ч.), 12, 13 септември.
Обувки и дрехи: 9, 10, 14, 15 септември. 
Бижута, злато, луксозни вещи: 24 (след 12.15 ч.), 25, 26 (до 
17.00 ч.) септември.

Древните лекари са се ръководели от лунните принципи, ко-
гато са лекували своите пациенти. За да не се обременя-

вате с тях, оставете изчисленията на мен. Ето как стоят 
нещата с критичните дни за планови операции през СЕПТЕМ-

ВРИ 2008 г. и с благоприятните дати за лечение при намаля-
ваща Луна. ВАЖНО! По възможност избягвайте всякакви пла-
нови оперативни интервенции на 15 СЕПТЕМВРИ (пълнолуние),

както на 29 септември (новолуние).

* На долуизброените дати не правете 
планови хирургични операции. Това не се 

отнася за спешните случаи!
** През тези дни успешно ще проведете про-
филактични неагресивни процедури на съот-
ветните органи, изброени в средната колонка

ОРГАНИ И СИСТЕМИ НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО
Всички те се активират последователно от минаването на Луната през 

зодиакалните знаци на всеки 2–2 1/2 дни

*** На долуизброените дати 
успешно можете да проведете 
профилактични процедури, да 
приемате укрепващи органи-
зма ви витамини, минерали и 

хранителни добавки

16, 17
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, 

устна кухина, зъби
2, 3, 29, 30

18, 19 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки 4, 5, 6

20, 21 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце 7, 8

22, 23, 24 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен мехур 9, 10, 11

25, 26 Сърце, слезка (далак) 12, 13

27, 28
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, 
черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна система

14, 15

2, 3, 29, 30
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както 

и на целия гръбначен стълб
16, 17

4, 5, 6 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали 18, 19

7, 8 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта 20, 21

9, 19, 11 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби 22, 23, 24

12, 13
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане
25, 26

14, 15 Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система 27, 28

* 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: 4, 5, 14, 15, 22, 23 сеп-

тември.
НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 1, 2, 3, 11, 12, 13,  
20, 21, 29, 30 септември. На тези дни с поливането има 
опасност да провокирате появата на листни въшки или дру-
ги вредители.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 22 и 23 септември.

Ваденето на зъби, оперативните интервенции на зъбите и вен-
ците, както и поставянето на коронки и мостове могат да се 
окажат много мъчителни, ако не сте улучили подходящия лу-
нен момент. 
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ: ако случаят ви не е спешен и е въз-
можно сами да си изберете датата, най-добре посетете зъ-

болекаря през периода 22–29 септември.

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: на 9, 10, 11 
(до 10.30 ч.), както и през периода 16–19 септември. И в ни-

какъв случай (освен в спешен!) не ходете на зъболекар на 15 

септември (пълнолуние), както на 29 септември (новолуние). 

Много ще ви боли!

1-ви лунен ден (ЛД) – 29.09 (от 11.13 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 – 30.09 (от 8.32 ч.) Не се поддавай-
те на гнева, избягвайте конфликтите и из-
блиците на емоции. Дните са подходящи за
нови нови начинания. 
3-ти ЛД – 1.09 (от 8.33 ч.) Енергетиката на
този ден изисква да сте активни. Пасив-
ността е противопоказна и опасна.
4-ти ЛД – 2.09 (от 9.42 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 – 3.09 (от 10.48 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 – 4.09 (от 11.55 ч.) Смирете се. Дай-
те прошка. Не изразявайте недоволство
на глас. Подходящ е за подмладяващи коз-
метични процедури. Ден за гадаене и про-
рочества.
7-и ЛД – 5.09 (от 13.00 ч.) Ден за молитва.
Сбъдват се желания.
8-и ЛД – 6.09 (от 14.04 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 – 7.09 (от 15.03 ч.) Не е успешен.
Склонни сте към заблуждения и самоизма-
ми. Добре е да дадете прошка. Практику-
вайте йога.
10-и ЛД – 8.09 (от 15.56 ч.) Не планирайте
нищо важно. Изкъпете се с гореща вода.

Медитирайте.
11-и ЛД – 9.09 (от 16.41 ч.) Много мощен ден. 
Активира се вселенската жизнена енергия 
кундалини. Добре е да прочистите орга-
низма си. Внимавайте с режещи инстру-
менти.
12-и ЛД – 10.09 (от 17.20 ч.) Дава се милос-
тиня. Молитвите се чуват. Подходящ е за 
взимане на важни решения.
13-и ЛД – 11.09 (от 17.51 ч.) Ден за актив-
ни контакти, работа с информация и уче-
не. Сами си пригответе и изпечете хляба. 
Не преяждайте.
14-и ЛД – 12.09 (от 18.18 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 – 13.09 (от 18.41 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 – 14.09 (от 19.04 ч.) Ден за постига-
не на вътрешна хармония. Старайте се да 
вършите само добри дела.
17-и ЛД – 15.09 (от 19.25 ч.) Подходящ е за 
удоволствия, общуване и физически нато-
варвания. И за брак по любов.
18-и ЛД – 16.09 (от 19.48 ч.) Изгонете лоши-
те мисли. Прочистете стомашно-чревния 
тракт – ден за гладуване.
19-и ЛД – 17.09 (от 20.13 ч.) Запалете повече 
свещи у дома, направете анализ на постъп-
ките си. Ще успеете да се отървете от 
чуждото влияние.
20-и ЛД – 18.09 (от 20.42 ч.) Получават се 
духовни знания и прозрения. Не проявявай-
те гордост!
21-ви ЛД – 19.09 (от 21.19 ч.) Много активен, 

творчески ден. Отличен е за започване на
нова работа, спортуване и пътешествия.
22-ри ЛД – 20.09 (от 22.05 ч.) Ден на мъд-
ростта. Предайте на другиго своите зна-
ния. Посетете астролог.
23-ти ЛД – 21.09 (от 23.03 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 – 23.09 (от 0.11 ч.) Активен, твор-
чески ден. Използвайте го за укрепване на
духа и тялото. Ден за нов строеж.
25-и ЛД – 24.09 (от 1.25 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 – 25.09 (от 2.41 ч.) Въздържайте се
от активна дейност и постете. Пестете
си енергията и мълчете.
27-и ЛД – 26.09 (от 3.55 ч.) Дни за прекратя-
ване на контакти с лоши хора. Почивайте
и медитирайте. Ще имате прозрения. 
28-и ЛД – 27.09 (от 5.07 ч.) Ден за покупка
на жилище или началото на ремонт. Съни-
щата са верни.
29-и ЛД – 28.09 (от 6.16 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 – 29.09 (от 7.25 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 22 септември е про-
пусната 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 СТРЕЛЕЦ

�Ако имате такова разпо-
ложение на Меркурий във ва-
шата рождена астрокарта, 
вие притежавате ум, който 
броди из света на знанието в 
търсене на истината и мъд-
ростта. Това е най-философ-
ски настроеният Меркурий. 
�Проявява интерес към зако-

ните на вселената, към рели-
гията, философията и пъте-
шествията.

ОТ ЦЕЛИЯ ЗОДИАК САМО МЕРКУРИЙ 
В СТРЕЛЕЦ Е СПОСОБЕН ДА „СЪЗРЕ“ 
ДАЛЕЧНИТЕ ХОРИЗОНТИ НА ИДЕАЛИ-
ТЕ СИ И ДА ГИ СЛЕДВА С ОПТИМИ-

ЗЪМ И ГОРДО ИЗПРАВЕНА ГЛАВА!
�Той има неуморно търсе-

що съзнание и винаги успява
да вдъхнови околните с иде-
ите си. Сред хората с та-
къв Меркурий има най-голям
брой проповедници, учители,
издатели, редактори или во-
дещи на телевизионни преда-
вания. Когато е в този ог-
нен знак, планетата се чув-
ства „у дома си“, защото е в
атмосфера на стойностните
и прогресивни идеи, много по-
различни от обичайните.
�МЕРКУРИЙ В СТРЕЛЕЦ ПРОЯВЯВА 

БЕЗРАЗЛИЧИЕ КЪМ ПОДРОБНОСТИТЕ, 
МИСЛИ ШИРОКОМАЩАБНО, УМЕЕ ДА 
ВИЖДА НЕЩАТА В ПЕРСПЕКТИВА.

С многопластовото си хо-
листично мислене, той е ори-
ентиран към динамиката на
самото действие. Долавя ин-
туитивно мащабните струк-
тури. �„Огънят“ на съзнание-
то му се подклажда от инте-
лектуалния обмен. Той е мно-
го интересен участник в спо-
рове, защото притежава ши-
рока култура. �Не може да 
се впечатли от идея или кон-
цепция, която не харесва и не
може да я обясни със замах – 
образно и пространно, щом за
него тя е лишена от смисъл.

�ТЕЗИ ХОРА ИМАТ И НЕДОСТА-
ТЪЦИ, РАЗБИРА СЕ. ПРИТЕЖАВАТ 
СКЛОННОСТ ДА СЕ СМЯТАТ ЗА ПО-
ИЗВИСЕНИ ОТ ДРУГИТЕ. МНОГО ЧЕС-
ТО ТИПИЧНАТА ИМ „ПРОФЕСОРСКА“ 
РАЗСЕЯНОСТ ГИ ОТДАЛЕЧАВА ОТ 
ТВЪРДАТА ОСНОВА НА ВСЕКИДНЕВ-
НИЯ ЖИВОТ.

�Меркурий в Стрелец учи
най-добре в обстановка, коя-
то стимулира неговия инте-
лект с разнообразни и вълну-
ващи теми, които не му поз-
воляват да скучае. Той е скло-
нен да пренебрегне нещата, ко-
ито са, казано буквално, под
носа му. Може да не чуе дори
онова, което настойчиво му се
крещи в ушите, защото точно
в този момент съзнанието му

е ангажирано с големи идеи за
бъдещето. Слабото му място
е, че колкото и да го принуж-
давате, той никога не вижда
подробностите. Не успява и да
схване недомлъвките и намеци-
те и така губи смисъла на ця-
лостния разговор. �Обикнове-
но сетивата му блуждаят ня-
къде в облаците.

АКО СЪСРЕДОТОЧИ ВНИМАНИЕТО СИ 
И УСПЕЕ ДА УСТАНОВИ ПЪЛЕН КОН-
ТРОЛ НАД СЕТИВАТА СИ И ДЕЙСТВИ-
ТЕЛНОСТТА, ВИНАГИ ПОСТИГА УС-
ПЕХ, ЗАЩОТО Е ДОСТАТЪЧНО ВЪЗ-
ПРИЕМЧИВ. НО САМО КОГАТО ПО-
ЖЕЛАЕ.

�Най-точната характерис-
тика за Меркурий в Стрелец
е интуитивен мислител. Той
е самото въплъщение на жив
ум, изпълнен с мечти и вдъх-
новение. �Често обаче от
ентусиазъм не успява да дооб-
мисли идеите си и да ги реа-
лизира успешно. Мисленето му
е изцяло свързано с дясното
полукълбо на мозъка, с което
пък са свързани синтетично-
то и холистичното мислене.
�Меркурий в Стрелец проя-

вява естествена склонност да
търси смисъл в събитията. За
него онова, което се случва,
не е случайно, а част от го-
лемия план.

�ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ТАКЪВ МЕР-
КУРИЙ ОБИКНОВЕНО ГОВОРЯТ МНО-
ГО, ОСОБЕНО КОГАТО УМОВЕТЕ ИМ СА 
ВЪЗБУДЕНИ И ПРЕПЪЛНЕНИ С ИДЕИ. 
СПОДЕЛЯТ ЕНТУСИАЗМА И УБЕЖДЕ-
НИЯТА СИ ОТКРИТО.

Образно казано, когато са
вдъхновени, мисълта на тези
хора буквално „искри и пука“
– като истински огън е. Точ-
но в тази фаза и в това със-
тояние Меркурий в Стрелец
успява да „зарази“ околните с
идеите и прозренията си. Фа-
зата на словоохотливостта
на тези хора е тяхното сред-
ство да останат в сферата
на разума и да не се поддават
на чувствата и емоциите си.

Защото говоренето им отне-
ма цялата енергия.
�ТОВА Е НАЙ-ИСКРЕНИЯТ И С НАЙ-

ПРИЯТНОТО ЧУВСТВО ЗА ХУМОР 
МЕРКУРИЙ. МНОГО ИМПУЛСИВЕН 
Е – ЧЕСТО СЕ СЛУЧВА ДА НЕ СЕ СЪО-
БРАЗЯВА С ПОСЛЕДСТВИЯТА.

�Хората с такъв Мерку-
рий притежават много сил-
на интуиция, но много разпи-
ляват менталната си енергия
заради многото интереси, ко-
ито имат. 

ТЕ СА ПО-СКОРО МИСЛЕЩИ, ОТКОЛ-
КОТО ДЕЙСТВАЩИ. ТОВА, ОТ КОЕ-
ТО СЕ НУЖДАЯТ, Е НЯКОЙ ДА НАСО-
ЧИ СИЛНАТА ИМ УМСТВЕНА ЕНЕРГИЯ 
В ПРАВИЛНА ПОСОКА.

�Великодушни, прогресивни
и честни са. Много мразят
някой да ги мами.

АЛГОРИТЪМ ЗА 
РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЧОВЕК 

С МЕРКУРИЙ  
В СТРЕЛЕЦ 

�Притежава звънлив глас.
�Има широк замах в начина-

нията. �Жестикулира много.
�Почти винаги знае поне два

или три чужди езика и има
много таланти. �Непрекъсна-
то използва чуждици в речта
си. �Образова се по комплекс-
ни/интердисциплинарни мате-
рии, при чуждестранни профе-
сори. В повечето случаи учи в
чужбина. �Създава впечатле-
нието, че е ученият в семей-
ството. �Той е от сорта
„вечния ученик“ – започва да
учи с ентусиазъм нещо ново на
всякаква възраст. �Той е ве-
чният пътник, пътуването за
него е начин на съществуване
и изразяване. �Много често
имат чуждестранен произход.
�Можете да срещнете този

Меркурий най-често в следни-
те професии: хотелиер, туро-
ператор, професор, философ,
преподавател, стратег, ора-
тор. Често има кариера и е
известен в чужбина.

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: 
Сибелиус (Ян). Наркоман. „Вятърната мелница“. Масаж. Едони. Одрин. Неон. Талон. Отс (Георг). Каруца. Тас. Дион (Селин). Гес (Герман). Зоил. Бент. АН. Лов. БИ.

Оглед. Резус. Идас. Сараф. Авари. Пак. Су. Мар (Николай). Секанс. Блие (Бернар). Хес (Виктор Франц). Дрен. ПИФ. Оргия. Ерве (Флоримон). Са. Ниоба. Грот. Илек. 

Сорди (Алберто). Орар. Единак. Етика. Тока. Ида. Толтеки. „Ланс“. Карл. Коала. Кака. Букаи.

ОТВЕСНО:
„Дивата гора“. Ехинокок. Бяс. Ревер. Кефир. Ло. Тетанус. Запас. Одета. Лъжец. Буфан. Обител. Вир. Оазис. „Ксара“. Ика. „Унен“. Оки. Асад (Хафез). „Ти“. Игра. „То-

тал“. Яра. Ла. Ананас. Ортак. Амил. ЕТ. Она. Яре. „Одеон“. Сбор. Екс. „Клонинг“. Аул. „Вида“. Фонд. Отлив. „Иде ли“. Ку. Мирон. Едамер. Ениак. Тацит. Адара. Ескадра.

Нансен (Фритьоф). Сирена. Кали.
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БЕЗКРАЙНА КРАСОТА
СЪЗДАЙ ПЕРФЕКТНАТА ОСНОВА ЗА ТВОЯ ГРИМ. 

THE  MAKE-UP  OF  MAKE-UP  ART ISTS

КРЪГОВЕ С КОРЕКТОР MASTERTOUCH. ПРИДАЙ НА КОЖАТА СИ СИЯЙНОСТ И БЛЯСЪК С AGE RENEW. 
АДАПТИРАЙ ТЕНА С COLOUR ADAPT. ИЗБЕРИ НЕПОВТОРИМИЯ ЗАВЪРШЕК НА MIRACLE TOUCH. 

ЗАПАЗИ НАЙ-ДЪЛГО ВРЕМЕ ТВОЯТА КРАСОТА С LASTING PERFORMANCE. 
НАПРАВИ СВОЯ ИЗБОР ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ И СПЕЧЕЛИ. БЪДИ ЕНЕРГИЧНА. бъди красива.

Посетете магазините на Макс Фактор 
и се възползвайте от специалните 

промоции през септември
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