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Темите
в брой октомври 2008в брой октомври 2008

БЕЛА КАЛЕНДАР

Есенни ангажименти 4

АНТРЕФИЛЕ 

Спортът е секси и сексът е спорти 5р р

ХАЯ

Хазартна кома 7р

ДИГИТАЛНИ ДВОЙКИ

За черно-бялото, зимата и... неуслужливатар , у у

памет 8

МОНИТОР

А това знаехте ли го? 10

МОДА

Есента във форма и цвят 12ф р ц

БОЛНА ТЕМА

Деца в трета възраст 16Д ц р р

КРАСОТА И ЗДРАВЕ

Имиджови калкулации 20д у ц

Бельото, което не ни нервира 24, р р

Октомври по кожата 28р

Хумата майка 30у

Грим

Най-щедрата палитра 32щ др р

Шоколад на бавен огън 34д

Фризьорски салон

Косата – нагоре или надолу 36р д у

Усмивката

Пулпиту (продължение от брой 9/2008 г.)( р д р ) 40

Физкултурен салон

Фитнес и бременност 42Ф р

Хранене

Естествено тегло 44

Десертът за вечерта 46Д р р

Душа и тяло

Депресия след лятото, преди зимата 48Д р д , р д

Хайде, на баня! 52д ,

Начин на живот

Без грижа за себе си = безгрижие 54р р

Джипи

Коклюшът се завръща 56р щ

Самопомощ

Апитерапия за всеки ден 58р д

Часът на психотерапевта 

Дискусия за любовта 60Д у

ГРАДЪТ

Ало, градските фобии ли са? 62, р д ф

Пълна програма 66р р

ИНТЕРВЮ

Андре Мишелс: „Вината е товар за цял жи-др „ р ц

вот“ 68

ЗВЕЗДИ

Брендан Фрейзър – готов за приключения 70р д Фр р р

ДА ПОГОВОРИМ

Страховете на гущерар ущ р

или за свръхобидчивитер д 72

Щастие ли е да си щастлив 76Щ д щ

ТЯ И ТОЙ

Сама по собствено желание 78

Микрофон за психолога

Къде ми е поредният спасител 80д р д

Особен случай

Имам любов в пощата 82щ

ДЕЦА

Стара мома на детски рожден ден 84р д р д д

ЧИКСПОРТ

Лаф и кош 86ф

ИНТИМНО

Особености на националния секс 88ц

Имитирам оргазъм. Е, и? 91р р ,

ЕКО

Дойдох, видях и си прибрах боклука 94Д д , д р р у

ПО СВЕТА

Санторини в синьо 96р

Да пътуваш в превода 100Д у р д

СПЕКТЪР

Какво ново за четене, гледане и слушане 102, д у

Под лупа 104д у

БЕЛА КЪЩА

Интериор

Вариации на тема „гостна“ 106р ц „

Експертиза

Събери и покажи 110р

Домакиня

Неканени гости 111

Традиции

Празниците на октомври 112р ц р

В кухнята

По пътя на пастата 114

Италия на масата 118

Вкусни маршрути

Хю Фрейзър от Нова Зеландия: „ГотвенетоФр р д „

е независимост“ 120

АСТРОНАВИГАТОР ЗА ОКТОМВРИ

Професионални астропрогнози за всяка зодия р ф р р д

от МИШЕЛ 125 

Подходящите лунни дни за диети,д д щ у д д ,

разкрасяване, лечение, почистване на дома,р р , , д ,

шопинг, грижа за цветята и посещение , р ц щ

при зъболекар 138р р

Лунен календар 141у д р

Уроци по астрология

Какви са хората с Меркурий в КОЗИРОГ 142р р ур

КРЪСТОСЛОВИЦАЦ 144

=

Бела, брой 10 (128), 2008 3



Бела календарБела календарБела календар

през октомври

Ябълкова диета
Избираайтй е ябълки съсссс ссрерредден 

размерер и и тегло околоооо 11505050 ггг.

ВсВ екеки и пллодод с съъдържажаа ппррримемеер-

нноо  87 кал. Н Не гоо б ббееллететте,е, тт тъйъйъйъй

как тто точочно п поодод ккоророрататтттааа мумумуумууу ссс се е

съъдъд ржаатт ннайайай-м-мннонооггогогого храни-

тетелни ввееещщещестстстввваваааа. Ако стра-

ддададдд тее ооооттт т кикикисесееееллилл ни, отдай-

ттететееее п п пререедддпдпппппочииитиии ание на слад-

ките сортове. Ако ви омръз-

нат ябълките, спомнете си 

английската поговорка, пе-

рифразираме, че една ябълка 

дневно икономисва от пари

за доктор.

Вместо хидратиращ крем – 
подхранващ
Време е да смените и съдържанието на козметичната си 

чантичка. Есенните грижи за лицето разчитат на кремо-

вете с по-плътна текстура, които съдържат голямо коли-

чество подхранващи активни съставки – витамин Е (най-

ефективното оръжие срещу свободните радикали), вита-

мин А (ефективно отдалечава появата на бръчки), витамин 

F (поддържа клетъчните мембрани в оптимална форма) и 

серамиди. Серамидите изпълняват свързваща функция – 

клетките са съединени помежду си благодарение на специ-

ален клетъчен цимент. Именно тази плътна спойка, подоб-

на на хоросана при зидарията, учените наричат серамиди. 

Нови обувки 
(или ботуши)
Купуването на нови обувки е свещено-

действие за почти всяка жена. Зато-

ва ще ви въоръжим с информация, кои

се котират като цвят и като форма 

през есенно-зимния сезон. Светлобе-

жовите са „лидери“. Въобще обувките 

от цветовата гама на естествените 

тонове – от кремаво, през алабастро-

во до цвят розова пудра – ще залеят

есенните улици. Червените велуре-

ни ботушки ще ви свършат работа ии

през по-сухите зимни дни. Те са си ис-

тински аксесоар. Другата модна тен-

денция, заимствана от англичаните, са

обувките пачуърк в пастелни тонове. к

И за по-смелите е т. нар. морска вълна

– обувки, боти и ботуши в синьо-зеле-

но. Те подхождат най-много на дънки.

Смяна на кафето с чай
Дали ще го пиете по английски маниер (с

малко мляко), по китайски (без никакви слад-

киши към него) или по български (не истин-

ски чай, а някаква запарка от билки) – все 

едно. Поне през по-хладните месеци отдай-

те предпочитание на чая пред кафето. Не че 

то е вредно, не казваме това. А просто сега 

е времето на чая. За да ви запалим по тази

напитка, ще ви споделим една много екзо-

тична рецепта за марокански ментов чай.

ЕСЕННИ 
„ангажименти“

МАРОКАНСКИ МЕНТОВ ЧАЙ
(може да се пие и охладен)

Равни части зелен чай и све-

жа мента се сваряват до ки-

пване. Течността се прецеж-

да и се пресипва в стъклена 

кана, след което – обратно в

съда, в която е варен (и така 

3 пъти, за да се насити теч-

ността с въздух). Сервира се

със захар на бучки и смляна 

канела (можете да добавите

1 щипка за вкус).

Бела, брой 10 (128), 20084



М.Я.: Помниш ли матери-
ала на Анита Димитрова 
от в. „Сега“ за киноверсия-
та на „Сексът и градът“ – 
„Сексът свърши. И градът 
какво?“. 
М.И.: Е, как?! Това заглавие 
е за златния фонд на ти-
трологията (науката за за-
главията). Градът какво ли? 
Ами, градът – нищо, защо-
то светът стана олимпи-
ада малко след премиерата 
на „пълнометражния“ секс. 
Питай жените какво…
М.Я.: Ама, гледаха ли наис-
тина жените олимпиада?
М.И.: Ако някои жени не са 
гледали олимпиада, то е, за-
щото са се ограничили до 
чикфилм и литдиета. Всич-
ки останали, които вклю-
чиха и спорт в своя ре-
жим, заслужават поздравле-
ния. По-важен е въпросът, 
който се задава най-чес-
то именно в американските 
филми: „Защо го правеха?“ 
Защо жените гледаха олим-
пиада? Не вярвам, че е, за-
щото са решили да изпъл-
нят патриотичния си дълг, 
като гледат националната 
телевизия. Или за да за-
менят празната постеля с 
пуснат телевизор. Остават 
афинитетът към спорта 
и фактът, че между сери-
ала и олимпиадата, секса и 
спорта има общи неща. Но-
вата рубрика, която искам 
да предложа, ще бъде от-
говор на въпроса, може ли 
да се търси прилика между 
Манхатън и Птичето гнез-
до, между филма и отра-
зяването на олимпиадата, 
между зрителките на секса 
и зрителките на спорта? 
По някакъв начин олимпи-
адата, също както и фил-
мът, възбужда желанието 
на жените за щастие.
М.Я.: Какво прави с жени-
те „диетата“, към която е 

прибавен и спорт? 
М.И.: Много по-успешно 
стопява пасивите от еже-
дневието. Връзва те пред
екрана, но в същото време
те заиграва някак си. Олим-
пиадата беше също толкова
бляскава, колкото и филмът.
Българските жени реагираха
суперадекватно на „Сексът
и градът“, но какво от
това? Сексът вече просто
се доиграва, а по време на
олимпиадата спортът пока-
за, че върви напред. Сексът
наистина свърши и след па-
рите спортът се превръ-
ща в следващата модерна
социална тема за жените.
„Спортът е секси“ и „Се-

ксът е спорти“ ще бъдат
новите горещи усуквания на
модните и лайфстайл спи-
сания. Ние ги почваме пър-
ви. Всичко, което гледаме,
е свързано с гледането на
много други неща, както и
с това, че сме жени. В на-
шата рубрика ще се говори
за спорт и ще личи, че „Се-
ксът и градът“ е любимият
ни сериал. 
М.Я.: Обаче списанията
„знаят“ какво е предим-
ството на секса, но не
„знаят“ какво е предим-
ството на спорта...
М.И.: Сексът и спортът са
предимства сами по себе си
и няма нужда да изреждаме

в какво могат да ни помог-
нат. Въпросът е ще помог-
не ли олимпиадата на спор-
та, тъй както филмът по-
могна на секса? Не е ясно
какъв ще бъде екшън пла-
нът на българските жени
след олимпиадата, но ако
им липсва секс, да правят
спорт. По-важно е какъв ще
бъде екшън планът на дър-
жавата. Държавата трябва
да покаже, че също е гледа-
ла телевизия. Да покаже, че
е гледала олимпиада и няма
намерение да пресича паса є.
Това означава да започне да
постила, разбирай да строи,
площадки, зали и стадиони
– леглата за спорта.
М.Я.: Как ще се казва ру-
бриката?
М.И.: Предлагам три вари-
анта. „Спорт от Венера“,
защото не е вярно, че спор-
тът е от Марс, а сексът – 
от Венера. Ако пък е вярно,
защо не ги съберем? „Спор-
тен лексикон“, защото же-
ните по-трудно говорят за
спорта аналитично. Жените
могат да говорят за спор-
та емоционално. „Чикспорт“
– ясно защо. Алюзията тук
е с чиклита. 
М.Я.: Но защо точно сега
да я пускаме тази рубрика?
Олимпиадата свърши.
М.И.: Именно за това. Ис-
тината е, че сексът, както
и спортът, никога не спира.
Целта на рубриката е да
възвърне славата на спорта
като на нормално занимание,
каквото е сексът. А ако
смисълът на сериалите е да
знаят кога да спрат, смисъ-
лът на рубриките е да зна-
ят кога да започнат.
М.Я.: Добре, започваме
„Чикспорт“ още от този
брой.

На въпросите на главния
редактор Мариана ЯНЕВА

отговори редакторът
Мирослава ИВАНОВА

АнтрефилеАнтрефилеАнтрефиле

СПОРТЪТ Е СЕКСИ
И СЕКСЪТ Е СПОРТИ
СПОРТЪТ Е СЕКСИ 

И СЕКСЪТ Е СПОРТИ

Снимка Guliver Photos/Getty Images

ВМЕСТО АНТРЕФИЛЕ В ТОЗИ БРОЙ БЕЛА ВИ ПРЕДАВА ЕДНИ 
РЕДАКТОРСКИ „ДЕБАТИ“. ЕДВА ЛИ ВИ ИНТЕРЕСУВА КАК СЕ 

„РАЖДА“ НОВА РУБРИКА В СПИСАНИЕ, НО СИГУРНО ЩЕ ВИ Е 
ИНТЕРЕСНО ДА РАЗБЕРЕТЕ КАКВА Е ВРЪЗКАТА

МЕЖДУ СЕКСА И... СПОРТА.

Бела, брой 10 (128), 2008 5





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...

Мирослава ИВАНОВА

ХАЗАРТНА

Достоевски е най-известният познавач и опи-
сател на човека в цялата световна литература. 
Никой преди и след него не е успял да проник-
не толкова дълбоко и в тъмните, и в светлите 
пространства на човешкото сърце и душа. Пер-
сонажите на  Достоевски не са родени от „прес-
тъпното любопитство на писателя“, а от знани-
ето на човек, живял по подобен начин. Говоря ви 
за Фьодор Михайлович, защото той написа „Игра-
чът на рулетка“ и никога не успя да се прости с 
навика си да губи пари на хазарт. До края на дни-
те му, като надежда и спасение, с него е втората 
му съпруга Ана Григориевна, която казва за порока 
му: „Скоро разбрах, че това не е обикновена сла-
бост на волята, а всепоглъщаща човешка страст, 
нещо стихийно, против което дори твърд харак-
тер не може да се бори. Трябваше да се помиря с 
това, да приема увлечението по играта като бо-
лест, срещу която няма лек... Но душата ми се 
късаше, като го виждах как страда...“
Не са прави онези, които наричат слабостта 

му хазартни припадъци, Фьодор Достоевски е 
бил в хазартна кома цял живот.
Красимир Горсов се увличал по хазарта още 

преди фаталния 5 август, когато дъщеря му ка-
тастрофира, защото Максим Стависки играеше 
на рулетка по пътищата. След инцидента моми-
чето изпадна във физиологична кома, а бащата – 
в хазартна. Преди повече от година медиите и 
хората се нахвърлиха върху Максим като хрътки 
на мърша, както сега се нахвърлиха върху Горсов. 
Тогава в същата тази рубрика написах, че тряб-
ва да мълчим, защото Максим е добър човек и 
ще плати във всякакъв смисъл. В буквалния сми-
съл Максим плати на Горсов, а бащата отиде да 
играе на ротативки в столично казино.
Другите думи, с които може да се обясни ха-

зартът, са „плащам“ и „губя“. На хазарт можеш 

и да спечелиш малко, но само ако губиш. Горсов и 
Стависки нямат нищо повече за губене, защото 
по различен начин загубиха най-важното – пре-
дишния си живот. Сега и на двамата им остава 
единствено да плащат. По законите на хазарта 
може и нещо да спечелят, но само ако губят.
Кой би повярвал само преди година, че Ста-

виски и Горсов ще бъдат от един отбор?
Тези двама мъже със сигурност са плакали за 

последно вчера. И други са губили толкова много, 
но никой няма право да съди и отново не стана 
ясно защо медиите се помислиха за прокурату-
ра и се самосезираха заради нещо, което се нари-
ча трагедия, мъка, нещастие. „Животът на Ма-
нуела струва много пари“, крещяха медиите. А 
защо го разбраха чак когато това момиче също 
изгуби предишния си живот и сега се връща към 
него само с очи?! Със затваряне на очи и с раз-
плакване на очи. 
Разбраха го чак сега, защото не спират да за-

лагат на трагедията, мъката и нещастието на 
хората, без да разбират, че това е също опасен 
хазарт, от който губим всички. 
Кой ще каже на медиите, че с тези крясъци не 

са угодни никому и че така не само развалят ре-
номето си, а направо вършат престъпление? 
На двамата мъже, Горсов и Стависки, им тряб-

ват жени, които да ги обичат и които, подобно 
на Ана Григориевна, да бъдат покрай тях, като 
надежда и спасение, до края на дните им.  
Каква надежда за спасение имат медиите? Кой 

да плати за тяхното лечение и кой да бъде по-
край тях, докато се научат да оглеждат и свет-
лите ъгълчета на човешкото сърце и душа? 
За да излязат от собствената си хазартна 

кома, медиите първо трябва да се научат да за-
тварят очи. После да се научат да плачат пред 
трагедията, мъката и нещастието на хората. 

ХХХХая не е
А на т

ХаяХаяХая

комакома
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Дигитални двойкиДигитални двойкиДигитални двойки

Тозии пъттт води къмм... ТТоози път

ми напоомня зза... ННапоомня мми

заааа...

– ППази ми ффлашкатаа, мнноого мми 

е вважнна, ноося сии я прри ккъърпиччка-

таа за оочиллаата. А как сее казваа-

шее онаази, ддъъщеррятаа на ввокалли-

стта наааа...

– ККоято беешше дъъщерря наа Брусс Уи-

лис в „ААрмаагедоон“ лии?

– ДДа.

– ССетиих сее коя е, но не мммога дда

се сетя заа иметто. 

– ИИ аз нне ммоога. „„Авроо“. ТТоова е на 

гръъцки „уттрре“. УУтре ще ссе се-

тиим.  

– ДДъщееряттаа на вокаллисттта на 

„Аееро ссмитт““?

– ЛЛив ТТейлъърр.

– ТТя учаастваше в едиин ффиилм, нно 

заббравиих каак се казва... ТТи щее го

наммерииш наа флаашкатта. 

– ККаквоо е ттова??

– ППръсттен.

– ППрилиича ннаа монетаа, прреез кояято

е мминалла калляска.

– ЕЕ, коллко ппооетиично гго ккааза. ММо-

жееше дда каажжеш: „Сяккаш я е гаа-

зилл влак.“

Доокатоо слуушшах тот зии раззгговорр, в

коййто ссъбеесседниицитте ттррудноо се

сещщахаа за рразнии нещща и ттруднно 

раззбирааха други, не сспирраах да се

чуддя на какквво мии прилличаа извивка-

таа на ппътяя от ттази снииммка, ккоя-

тоо „издърпах“ отт еднна друуга ббез-

ценнна ффлашшкка, пъълна съсс сниммки.

Поссле ппък нняякой каза,, че ггледаал

дваа от филлммитее на ЧЧарллии Чаплин

– ооцветтении. Ужаас! Прредссттавятте 

ли си, оцветттили два оот ффили мите 

на Чапллин?! Невъъзможжно!! ННо заащо

пъкк да нне нааправвя таази ссннимкаа, 

кояято ттолккоова мме мъъчи, черно-бя-

ла?? Черрноттоо и бяялотто наа Чапллин

ми помоогнаахха и ззапоччнахх дда сее 

доссещам.

Тоззи пътт воодди къъм зииматтаа.

Наппомняя мии за зииматта, нноо прилли-

ча и на декоорр за филмм, и на пътт, 

по койтто ейй сегаа ще миннее каляяс-

ка ии ще прееггази монеетиттте на ля-

тотто и есееннта. 

Странни кррииволиици нни пооммог-

нахха да се ссеетимм за нея,, нно зии-

матта ощще ннее е ттук. ЗЗимаатта щще

доййде уттрее. Еднаа флаашкаа с филл-

ми и дъррватта за огреев щщее ви ппо-

моггнат да яя оцвеетитте поовашее-

му ии да яя пррееживееетее, беезз да ссе 

мъччите.

Текст Мирослава ИВАНОВА
Снимки Антимос ГЕОРГИАДИСи
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Н ез 1903 г. в щата Ню Йорк идва 
на бял свят Джон Винсент Атанасов, по-известен 

като бащата на компютъра – машината, преобърнала 
цяла една епоха. Малцина знаят, че Джон е с български 
произход (баща му Иван Атанасов е родом от село Боя-
джик, Ямболско), но ние, българите, не бива да го забра-
вяме. Но понеже биографиите, дори и на най-гениалните 
личности, са скучни, е най-добре да запомним най-важно-
то – как точно се е родила идеята за най-великата ма-
шина на XX в. Както всички идеи – спонтанно.  

Самият Атанасов си спомня, че тя го осенила на чаш-
ка бърбън в един мотел в Илинойс през зимата на 1937
г. По това време той и асистентите му имали огромна
нужда от машина за сложни математически пресмята-
ния, защото били принудени да ги правят с примитивни
механични калкулатори, губейки ценно време. С напред-
ването на нощта на Джон му хрумнала съвършено нова
концепция за подобна машина, която обаче не прилича-
ла на нищо съществуващо до този момент. Тя щяла да
бъде конструирана от електронни елементи, да смята с
двоични числа вместо с десетични, да има регенератив-
на памет с кондензатори, отделена от процесора. Впро-
чем до 1976 г. се смяташе, че първият модерен компю-
тър (изчислителна машина ENIAC) е създаден от Джон
Преспер Екърт и Джон Уилям Мокли. Продължителен и
ожесточен съдебен процес между две фирми гиганти от
компютърния бранш обаче разкри истината за най-голя-
мото интелектуално пиратство на XX в. – изобрете-
нията на Джон Атанасов били използвани без неговото
знание при създаването на ENIAC и в следващите поко-
ления големи ЕИМ. По този драматичен начин, с 30-го-
дишно закъснение, ученият получи полагащото му се при-
знание на първооткривател.

През август тази година канадски учени изясниха 
кое провокира суицидността и умопомрачителни-

те депресивни състояния. Те сравнили мозъка на човек, 
умрял при самоубийство, с този на друг човек, умрял 
от сърдечен пристъп. В мозъка на самоубиеца учените 
открили протеин, свързан с работата на гена, регули-
ращ състоянието на стреса. Специалистите смятат, 
че при излишък на въпросния протеин генът престава 
да „работи“. В резултат човек не може да се справи

със стреса и тревожността и избира самоубийството
като изход. Сега на авторите на изследването им пред-
стои да изяснят защо при едни хора нивото на този
протеин в мозъка е по-високо, отколкото при други.
Най-вероятно заради това, че различните хора прежи-
вяват различно количество стрес и се справят по раз-
личен начин с него.

Думата „прос-
фора“ служи за 

означаване на об-
редните хлябове, 
които участват 
в християнското 

тайнство Евхаристия (своеобразното приемане на тя-
лото и кръвта Христови, претворени в хляб и вино).
Просфора обаче наричат и печата, с който се бележи
този обреден хляб. Без да сме специалисти по сфрагис-
тика (науката за печатите), знаем, че при просфорни-
те печати има задължителни, повтарящи се елементи.
Както всеки канон обаче, така и този, според който
се изработват просфорните печати, съществува и бла-
годарение на това, че традицията се обогатява. В пе-
чата за хляб освен религиозните са се намесили и мно-
го художествени елементи и изложбите на просфорни
печати не са рядкост.
Според строгите последователи на канона хлябът с

просфорен печат не трябва да присъства другаде освен
в църквата и направата му обикновено се възлага на оп-
ределен човек. В много краища на България обаче про-
сфорни хлябове се месят и при празници вкъщи. 

а тази дата пре
на бял свят Джо

МониторМониторМонитор

РОДЕН НА 4 ОКТОМВРИ

ПРОТЕИНЪТ НА САМОУБИЙСТВАТА

ПРОСФОРА = ПРОСФОРEН ПЕЧАТ
орен печат, изложен в залата Просфо

итектурно-етнографски комплекс на архи

“ по време на неотдавнашната„Етър“ 

ба „Просфора – хляб и литургия“ изложб

ионален етнографски институт на Нац

й – Софияс музей
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за повече информация посетете  www.olcombg.com

МИНЕРАЛИТЕ
 кодът на красотата!
 Позволете на кожата Ви
 да диша!

Арктическият аметист е красив и високо ценен лилав 
скъпоценен камък . Минералната козмeтика от Lumene, която 
съдържа аметист, успокоява чувствителната кожа, прави я 
по-гладка и с равномерен тен, предпазва от UV лъчението.

Минерални сенки
Lumene Arctic Duet

Дълготрайни естествени 
нюанси. Не се събират в 
сгъвките на клепачите! 
Променлива интензивност на 
цвета.

Минерална компактна пудра 
Lumene Matte Harmony

Равномерен тен и  безупреч-
на, естествено матирана 
кожа. Намалява видимостта 
на порите и придава 
копринена нежност на 
кожата. Издържа на влаж-
ност.

Минерален дълготраен
фон дьо тен
Lumene Double Stay

Mаксимален комфорт без 
„ефект на маска”. Перфектно 
прикрива несъвършенствата: 
пъпки, червенина и купероз-
на кожа. Специална  формула 
с  хидратиращи агенти 
гарантира дълготрайност и 
свежо, естествено излъчване 
през целия ден. Не  запушва 
порите. Не съдържа масла. 
Не оставя следи по дрехите.

1011011



КОЛЕЖАНСКИ ШИК

на тази модна комбинация
пола на плисета и блейзе-

Твърде британско...рът. 
ълнена от поло с къс ръкав вДопъ
ък цвят (впрочем жълтото про-яръ
ължава да е модерно и през есен-дъ
та), „колежанско“ сако (с унифор-т
мена кройка) и шапка с помпон,
плисираната къса пола се пред-
ставя по-ярко и някак... неуни-
формено.

МодаМода

ВЪВ ФОРМА И ЦВЯТ

ддЕсента 

КОЛЕЖАНСКИ ШИК

вата В осно
сата са къс
Твърдрът

ОРИЕНТАЛСКИ ПАНТАЛОНИ

Дизайнеритте са заиммствали ккройкатаДД
т арабскиитее шалваари, в резуллтат наоот
оето по поддиумитее се появииха силу-кко
ти с лекки ообеми, нежно обххващащиеет
рака в оттсеччката оот бедротто до хо-ккр
илото, къъдетто паннталоните завърш-дди
ат с мек удообен мааншет. Товва всъщ-вв
ост е еддна от наай-комфорттните инн
зразителни форми на сезона. Ориен-зразите ффиии
талските панталони „обичат“ набива-т
щи се на очи аксесоари като огромнищ
ребристи чанти, обувки с връзки вср
рък цвят и шалове с ресни.яр

СТАЙЛИНГ 

ЗАБЕЛЕЖКА 

Комбинирайте 

ориенталски-

те панталони 

с обувки на ви-

соки токчета, 

които ще при-

дадат на тази 

екзотична 

кройка фешън 

излъчване.

СТАЙЛИНГ ЗАБЕЛЕЖКА Под-

ходящите аксесоари към 

този ансамбъл са огромни 

очила или пък кърпа за глава.

РЮШОВЕ

тет-Много практични и същевременно ест
изай-ски са блузите с рюшове, които ди
мет!) нери като Бил Блас (светла му пам
поли комбинират с изключително семпли 

и панталони.

ФАВОРИТ Е 
ЛИЛАВОТО

, р ( ),БелаББББББББелаБеБела ббрб, брой 10 (128), 200812



БЛУЗА С ЖАБО

магнит за погледа е достатЕдин м тъчен.
а асамблирайте тази блузЗатова за със
жилетка и пола с кройкасемпла а „мо-

Графитено сиво и светлоллив“. Г лилаво
ородно съчетание.е благо

РОМАНТИКА В БЯЛО 
И В ЦВЯТ ПУДРА

лузите и полите от лекиБл
атерии (фаворитът презма
ози сезон е шифонът) вто
яло или в цвят пудра сабя
магьосващи. Облечени поом
ози начин, жените съз-, ните съзто
авват вппечатллениетоо, че да
а елфи.саа елфи.са

МЕТАЛИК МАТЕРИЯ

Блестящите, ефирни ма-
терии сякаш захаросватт
тялото. Те обединявават
в себе си женствененне осо т
и елегантност.

СТАЙЛИНГ ЗАБЕЛЕЖКА През 

по-хладните дни можете да

комбинирате металик дрехи-

те с плътни черни чорапогащи

и дълги черни кожени ръкавици.

Металик блузонът (сребрист

или златист) – солистът на

лятото – през есента се ком-

бинира перфектно с тесни 

дънки и тренчкот от нилон.

ЕСЕНТА И ЗИМАТА ЩЕ СА... 

КЪСИ
Отдавна не са се появявали толкова ултра-
къси поли. Има ги в дънкова версия, като 
част от елегантен бизнес костюм и соло.част от елегантен бизнес кос

и прави (Ако са тесни вж. 

снимката е добре да ги ), е
ирате с нещо комбини
емно отгоре по-обе
уза с жабо или – блу
ове например. рюшо
ащо да не е и А за
еталик ефект с ме
така ще обеди-– т
те в един тоа-нит
т три фешън лет
та за сезона.акцент

СТАЙЛИНГ ЗАБЕЛЕЖКА Преливането тон в тон е 

по-добрият вариант. Може да комбинирате роман-

тичния тоалет с по-агресивно въздействащ аксесо-

ар, който ще изиграе ролята на „разбивач“ на стила.

Към романтичната тенденция се включват също 

жилетките с набори, полите на волани и велурените

ботуши в цвят пепел от рози.
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ЦВЕТОВЕ
ездата на небос-Звее
она на модните клооо
етове безспорно ецвцввеее
лавото – във всич-лилилилилилиллилилиллил лллллллллллллл
негови оттенъци.кики  
ред с портокалово-НаНаНН ррр
, аквамарина, чер-тооо,
ното и кремаво-вевеееенннн
. Впрочем кремаво-тотттоо
се налага особе-тттттотототототототтоттооо 

но много в света наооооооно 
увките и на рок-обообобобобобобббоббообобобоббообоббообоббобобобобобббооооо ууууууууууууууууууууууууууууу
те.ллллллллилиллллллилллллллл тт
аче традиционните нИнИнИнИннннннннннннннИнннннннннннннннна
есента сиво и шо-зазазазазазазаазазаазааазаазаааазааазааааза      
ладово също е до-коккококкокококкококоокококококококкокококкк ллллллллллл
е да присъстват в брбрбрбрбрбрбрббрбрбрбрбрбрбрбрбббрбрбрбрбррбрбрбррбббббрбрбрббреееее
дероба ви.гагагаггагагагагаагаггггаагаагааагагагагг рррррррррррррррррррррррр

АРХИТЕКТУРА 
НА ПОЛАТА

ез този се-ът презХитъ
та лале с на-е полатзон е

същност есен-и. Всъбори
аменува връща-ознамта 

към архитектур-о кънето
структура на си-а сната

та и ефекта окръг-татлует
обем. Полата лале н лллен 
сока талия създава вис 
атление за по-пищ-впечав
бедра. Тя продължа-ни б
актуалната за про-ва а
лято 2008 тенден-лет-л
за обемите.ция 

Стайлинг забележка Тази пола е по-добре да

комбинирате с по-тесни блузи, ризи или топове,

които да са вкарани вътре в нея. В никакъв слу-

чай не бива да са пуснати отгоре свободно. 

гр. София, 

на ъгъла на бул. „България“ 

и ул. „Гоце Делчев“, бл. 22 (на гърба 

на сградата на HYPO),

студио за красота „КАЛИ“

Бела, брой 10 (128), 200814
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Болна темаБолна темаБолна тема

К
огато се наложи да „гледа-

ККме“ възрастните си роди-ККтели, както казваме у нас,ККразбираме, че сме поставениКК
в сложна ситуация. Пълно е с книги
за отглеждане на деца, но кой да ни
научи как да говорим със старата си
майка, която пак не е спряла чешма-
та или просто не иска да обели нито
дума? Научили сме се да уважаваме
възрастните хора, но не и да ги раз-
бираме. Как да направим така, че да

се справим с грижата за възрастните 
си родители? Как да общуваме с тях 
така, че старостта да не бъде в те-
жест на никого?
Продължителността на живота в 

развитите страни се увеличава и въз-
растните хора стават все повече с 
всяка изминала година. 
Ситуацията в България е сложна, за-

щото все по-малко млади хора оста-
ват да живеят у нас, а възрастните 
са на път да се превърнат в мнозин-
ство от населението. За никого не 
е тайна, че възрастните не се рад-
ват на особено благополучие. Оплаква-
ния от рода на това, че да живееш в 
старост, е тежко, чуваме от всички 
страни. В геронтологията – науката, 
която изучава проблемите на старе-
енето, съществуват дори такива по-

нятия: „щастлива старост“ и „болез-
нена старост“. 
В състояние ли сме ние да проме-

ним към по-добро живота на възраст-
ните си родители? Как можем да им
помогнем да бъдат щастливи в своя-
та старост въпреки малките пенсии,
болестите и понякога неучтивите ле-
кари в поликлиниката? А и въпреки
собствения ни дефицит на време. Бе-
дите, които се стоварват върху пле-
щите на възрастните хора, наистина
не могат да се преброят. Ние обаче
преброихме с ваша помощ няколко от
най-често срещаните ситуации, кои-
то възникват при грижата за въз-
растните. После се обърнахме за съ-
вет към специалисти и накрая реши-
хме, че старостта може да преминеине
и в радост. Да проверим!

ДЕЦА В 

ВЪЗРАСТ

ДЕЦА В 

ВЪЗРАСТ
СТАРОСТТА 
Е ДЪЛГА КОЛКОТО 
ЕДНО ДЕТСТВО, 
А ПОНЯКОГА Е 
И ПО-ДЪЛГА.
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СКЛЕРОЗА

„Майка ми има склероза. Болест,

заради която тя винаги може да 

забрави да спре водата или да из-

ключи печката и да направи потоппп

или пожар вкъщи.“ 

Склеротичните изменения на мозъка
са неизбежни с напредването на въз-
растта. Първите лястовички на скле-
розата са забравянето на това, какво
сме искали да кажем, точно по среда-
та на разговор, забравянето на имена
на близки хора, а също и непрекъсна-
тото губене на вещи. Доста хора са
склонни да приписват тези неща на
умора или разсеяност. Мнозина започ-
ват да приемат медикаменти за подо-
бряване на паметта още след навърш-
ването на 40-годишна възраст. Подоб-
но лечение се назначава от невролог.
Но какво да правим, когато възрастни-
ят човек до такава степен е засегнат
от мозъчните промени, че е възможно
да рискува живота си? Необходимо е
да се обърнете за помощ към психиа-
тър. Първата ви задача е да обезопа-
сите електрическите уреди в дома си.
Помислете за съсед или приятел, кой-
то може да наглежда възрастната ви
майка, когато отсъствате от вкъщи.

САМОТА

„Родителите ми се обиждат, че ги

посещавам много рядко и че забра-

вям да им звънна. Наистина ли не 

разбират, че имам семейство и ра---

бота?!“

Самотата е най-страшният спът-
ник на старостта. Възрастните се
превръщат в деца, които имат не-
престанна нужда от внимание, но
собствените им деца почти никога
нямат време за това. Те имат прека-
лено много грижи за дома, семейство-
то и работата си. И така започват
да се редят репликите: „Защо не ми
се обади?“, „Кога най-после ще дойдеш
да ни видиш?“ и т.н.
Старчески капризи, на които можем

да не обръщаме внимание, ли са това?
В действителност ситуацията е мно-
го сложна. Дефицитът на общуване се
отразява много болезнено върху психи-
ческото здраве на възрастните хора.
В резултат на това те започват да
си мислят: „Значи на никого не съм

нужен/а, никой не ме уважава и не ме 
търси за нищо.“ От тези мисли до 
депресията крачката е твърде малка. 
Много от възрастните лекуват само-
тата си с помощта на алкохола. Алко-
холизмът – както при мъжете, така и 
при жените – вече не е рядко явление 
сред тази група от населението. За да 
бъде избегнато всичко това, първата 
„заповед“ към децата е да посещават 
родителите си. В случай че наистина 
не могат да отделят време, просто 
да се обаждат по-често по телефона. 
Другото важно нещо, което младите 
непременно трябва да спазват, е вина-
ги да изпълняват обещанията си. Обе-
щали сте, че ще отидете при родите-
лите си в четвъртък вечерта, но не 
сте отишли, защото програмата така 
се е разбъркала и напълнила... Ако вие 
намирате това за нормално, бъдете 
сигурни, че за родителите ви това е 
фатално. Дългото очакване е съпрово-
дено от тревожност и паника, които 
после се сменят от обида, апатия и 
отчуждение. Най-добре е да не обеща-
вате нищо, ако наистина имате много 
работа. Не забравяйте, че е необходи-
мо да се грижите не само за здравето 
и храната на родителите си, но и за 
тяхното свободно време. Постарайте 
се да измисляте за вашите старци ня-
какви задачи, да им възлагате работа 
– така те няма да усещат самотата 
си. Помогнете им да издирят стари 
приятели, с които биха могли да спо-
делят общо хоби или пък благотвори-
телна дейност. 

ПЛАЧ И ХЛЕНЧ

„Майка ми много държи да ми по-

мага в домакинството, но не може

да прецени елементарни неща и

само ми пречи. Когато є кажа „По-

чини си, мамо, няма нужда да ми

помагаш“, тя се облива в сълзи.“

Възрастните хора са много раними и 
могат да се разплачат за най-стран-
ни от наша гледна точка неща. Тази 
психологическа особеност е характер-
на и за онези възрастни, които в мла-
достта си са били със суров харак-
тер. Какво може да обиди възрастни-
те? На първо място, ако откажете 
помощта им в домакинството. Въз-
можно е старицата, която на младини 
е готвила отлично, сега да не е в със-
тояние да свари дори картофи, но да 

обсъждате това с нея, е безполезно.
Възрастните хора не възприемат кри-
тика. Това е следствие от органични
изменения на мозъка, които разруша-
ват този участък от него, който от-
говаря за критиката. В този смисъл,
да говорите за яденето, което вече е
пресолено, е абсолютно безсмислено.

ПРЕМЕСТВАНЕ 
И СЪЖИТЕЛСТВО

„Мъжът ми доведе свекърва ми

да живее у нас. Досега тя беше на 

село, където имаше стопанство, с 

което можеше да се справя сама.

У нас живее наготово и въпре-

ки това непрекъснато се оплаква,

охка, все нещо я боли.“

Често се случва така – водени от
добри намерения, младите прибират
родителите при себе си и смятат, че
при тях овдовялата старица например
ще се чувства по-добре. Но само след
месец-два от „бойна“ стопанка, коя-
то може да се справи с всичко, тя
се превръща в пълен инвалид, който
не е способен да обслужва дори себе
си. Преместването е най-тежкото из-
питание за старците. По своята сила
този стрес отстъпва само на внезап-
ната загуба на партньора. Необходи-
мостта да се грижиш за себе си чес-
то е единственият стимул за жизне-
на активност. 
Постарайте се да устроите живота

на свекърва си така, че да є създаде-
те някакви задължения в грижата за
дома. Това ще є помогне много да се
адаптира на новото място. И, разби-
ра се, проявете съчувствие – на нея
сега наистина є е много тежко. 

ХАЛЮЦИНАЦИИ

„Баща ми непрекъснато твър-

ди, че усеща миризма и газовата 

ни бутилка сигурно изпуска. Из-

виках специалист, който устано-

ви, че всичко е наред и няма мястоо

за тревога. Въпреки това баща ми

държи на своето.“ 

При възрастните хора често възник-
ват халюцинации. Те могат да усещат
миризма на газ или хлор. Оплакват
се, че обичайната храна има различен
вкус. След време всичко това може да
прерасне в заблудата, че някои иска дада
ги отрови (съседи, собствените имим
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деца). Ако жалбите имат сериозен ха-де
рактер и не подлежат на разубеждава-рак
не, то непременно трябва да се обър-
нете към психиатър, който ще назна-
чи подходящото за баща ви или майка
ви лечение. Тези симптоми не трябва
да се пренебрегват, защото говорят
за сериозно психично заболяване. 

ЛИПСА НА ОРИЕНТАЦИЯ

„Наскоро баба ми беше отишла до
магазина и беше забравила пътя
до вкъщи. Най-накрая я открихме 
с помощта на полицията.
Възможно ли е това да се 
повтори?“ 

За съжаление – да. Възрастните чес-
то излизат от вкъщи и се губят, за-
щото представата за тяхното вкъщи
е онова място, което са обитавали в
детството. Склонни са дори да събе-
рат всичките си вещи и да хукнат,
където им видят очите. Възможно
е да ги откриете направо в други
градове. Обикновено възрастните не
се губят, когато ходят по обичайния
маршрут, какъвто е например този да
магазина. Но ако попаднат в непознат
район, и то в пиков час, те трудно
могат да си спомнят дори адреса.
Когато ги връхлети подобна ситуа-

ция, те дълго време ходят по улица-
та мълчаливи и не се обръщат за по-
мощ към никого. Намерете начин да
закрепите върху дрехата на възраст-
ните си родители адреса и вашия те-
лефон за връзка.

ТЕЖКА ДЕПРЕСИЯ

„Напоследък стана невъзможно да 

се говори с майка ми. Тя така се

затвори в себе си, че с часове не

продумва нищо. Настроението є

винаги е лошо.“ 

Това са проявленията на тежка депре-
сия. Заболяване, което също има нужда 
от спешната намеса на лекар. В про-
тивен случай може да настъпи смърт 
от нервно и физическо изтощение. Има 
възрастни, които не искат да станат 
от леглото и лежат по цял ден като 
покойници. Отказват да се хранят и 
да пият вода, после престават да хо-
дят до тоалетната. В резултат на 
всичко това в организма се натрупват 
токсини, които водят на практика да 
самоотравяне. Каквато и да е работа 
или занимание са за предпочитане пред 
бездействието и залежаването. Заети-
те хора боледуват по-рядко, по-лесно 
се справят със стреса, не са толкова 
зависими от външни обстоятелства, 
както и от мисълта, дали ще ги посе-
тите, или ще им се обадите. 

ГЛЕДАЧ ИЛИ ГЛЕДАЧКА

„Баща ми получи масивен инфаркт. 

За щастие остана жив, но не бива

да излиза много. Как да се грижа

за него, когато по цял ден съм на

работа?“

Грижите за възрастните и болни на 
легло хора са наистина сериозен про-
блем. Трудно се намират доброволци, 
които да помагат на възрастни, пре-
карали инфаркт или такива, които са 
със счупени крайници и са приковани 
на леглото. Решението е да наемете 
човек (за предпочитане е медицинско 

лице), който да се грижи за баща ви.
В цената на грижата за възрастен
човек се включва не само наблюдава-
нето на състоянието му, но и готве-
не, почистване на помещението, как-
то и грижа за хигиената на самия бо-
лен. Към тези най-елементарни грижи
трябва да се прибавят и тези на лич-
ния лекар, който периодично да следи
състоянието и в случай на нужда да
призове съответните специалисти.
Във всички цивилизовани страни днес

се развива направлението на медицина-
та, наречено ерготерапия. То помага на
инвалидите да се рехабилитират към
новите условия и да водят колкото е
възможно пълноценен живот. Не ни е
известно у нас да има много ергоспеци-
алисти, но затова пък в България има
много добри рехабилитационни центро-
ве и диспансери. Рехабилитацията може
да включва и работа с хора, преживели
инфаркт. Рехабилитаторите учат бо-
лния да изпълнява отново най-важните
действия – да говори, да ходи и да се
храни. Рехабилитаторите помагат и на
близките да усвоят упражненията, ко-
ито ще помогнат на болния да започне
пътя на възстановяването. 
Всички тези и много други ситуации

ще ви дадат да разберете, че роди-
телите ви вече са възрастни, че са
възрастни и сами, възрастни и болни,
възрастни, които често са по-трудни
от деца. Старостта е дошла толко-
ва неусетно, колкото и вие сте ста-
вали големи пред очите им. Когато ви
стане много тежко, просто си помис-
лете колко още по-тежко или по-ско-
ро тъжно и празно ще ви бъде единедин
ден без родители. 

NIVEA Intense Repair – за 

изтощена и чуплива коса
Новата серия NIVEA възстановява
изтощената чуплива коса и я пра-
ви гладка и красива за миг, сякаш
тъкмо сте излезли от фризьор-
ския салон.
Шампоанът NIVEA Intense Repair из-r

мива перфектно благодарение на 
едновременно силната си и нежна 
формула, която не изтощава коса-
та допълнително дори и при еже-
дневно миене. Тя съдържа протеини 
и масла, които изглаждат наруше-
ната структура на косъма и въз-
становяват копринения блясък на
изтощената коса. Шампоанът пра-
ви кремообразна пяна и както и

гите продукти от серията има 
лек и свеж плодов аромат с нот-
ки цитрус, роза, жасмин и вани-
лия. Балсамът NIVEA Intense Repair 

със сигурност отговаря на вашите
очаквания, защото изследователски-
ят екип на NIVEA Hair Care го съз-
даде с изцяло нова уникална форму-
ла – с важни за косата протеини 
и високоефективни масла. Той се 
грижи интензивно за всеки косъм, 
възстановявайки неговата гладка 
и нежна структура. Ново поколе-
ние подхранващ силикон усилва про-
цеса на възстановяването и прида-
ва на косата допълнителен блясък. 
Само след едно нанасяне на балсам
Intense Repair крехката коса ста-r

ва неустоимо гладка и копринена.
Крем за разресване NIVEA Intense

Repair идва на помощ точно навре-
ме. Коса, която изглежда или пък 
на допир е като слама, може за 
миг отново да стане гладка и кра-
сива с този лек, но в същото вре-
ме високоефективен продукт. Цен-
ните подхранващи масла в съста-
ва му веднага правят непокорна-
та коса гладка и лесна за разресва-
не. Кремът се нанася върху мокра 
коса, без да се отмива. Той свет-
кавично връща блясъка на изтоще-
ната ви коса.
Козметичният концерн Beiersdorf

бележи ръст в пазарния си дял 
за първото полугодие на 2008 

г. Пазарният дял 
на компанията в 
България нарасна 
от 12,3% на 12,6% 
за първите 6 
месеца на 2008 г.,
а общият оборот 
на „Байерсдорф“ за
региона България, 
Македония и Албания бележи ръст
от 21,7% спрямо същия период на 
предходната година.През първата
половина на 2008 г. марката NIVEA

увеличава пазарния си дял и бележи 
точки с още иновативни продукти. 
Успехът на „Байерсдорф“ се дължи 
на силните марки на компанията – 
NIVEA и Eucerin. 

р
NIVEA Intense RepairN – за r друг

рКрасиви новиниКра н нКраКрар
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Красота и здравеКрасота и здравеКрасота и здраве

Н
аистина сме готови да извадим
три пъти повече пари от порт-
монето си, когато стане дума
за надеждата да изглеждаме по-

млади. Само един пример, който не
бива да се смята за реклама, а само
за илюстрация на горното твърдение
– през първите две седмици от пус-
кането в продажба на крема Orchidee

Imperial на l Guerlain (300 евро) се е
продавала по кутийка на всеки 15 мину-
ти. Факт! Армията от почитателки
на изначално скъпите козметични мар-
ки става толкова по-многобройна, кол-
кото въпросните компании предлагат
все по-скъпоструващи продукти на па-
зара. Невероятно, но пак факт, изваден
от статистиката! Появата (и съот-
ветно търсенето) на кремове за лице,
претендиращи да са висш клас козме-
тика, може да се обозначи като своего
рода тенденция. „Бела“ реши да изясни
какво толкова могат да ни предложат
козметичните концерни на цената на
десет минимални заплати например. 

ПАРИ ЗА ТЪРСЕНЕ 
Въпросът преди всичко е кой точ-

но купува тези разкошни новости! За
изумление на всички – далеч не само
заможните дами, но и скромните слу-
жителки с най-обикновени заплати.
„Без да ми мигне окото, миналия ме-
сец дадох целия си аванс за един крем
– аргументира своите пристрастия
към скъпата козметика 32-годишна
рекламна специалистка. – Можех да
си купя и една много скъпа чанта,
но предпочетох крема. Той  наистина
е разкош, предназначен изключително
само за мен. Но на мъжа си не казах

за ттттазазазазазазазззззази ииии пооооп кккукукукукукукукукукукукукукукуукук пкпкпкпккпккккааааа.ааа  Няма є да му кажа. 
Почти иии ггогогогоггг  и ииииззззгз ладувах този крем!“
Жените, които купуват луксозозззззззнинининининининиинининининнинин  

козметични стоки, са перфекциоооооооонннннннинининининининннниниисссстстстстстстсттсттст-
ки, които не признават никаквивививиииииииививииивиив    ккккккк комомм--
промиси по отношение на собсттттттттвтвтвввттвт еененннннннеенаатаа а 
си кожа. „Красивата кожа е нааааайайайайайайййайай-х-х-ххххххубубубуббббубуу а-а-а-а-а-аа-а-
вата дреха“ е нещо като лозунггггггг, , , ,,, , кккокооойй-й-й-й-
то ги обединява. И оправдава покуппппппкккакакакакакакака----
та на немислимо скъп крем. Всъщност к к В
въпросните жени гледат на този акт 
като на отлична инвестиция на сред-
ства – инвестиция в младостта и в 
красотата. От това мислене се въз-
ползват, естествено, президентите на 
големите козметични концерни. Техни-
ят „лозунг“ пък звучи горе-долу така: 
„Установихме, че има особена кате-

горириририиияяяяя я я попопоопопопопооттттртртртртртрттрррребеебебеббебббебебббббииититиититититиитииттеллелеллелелеллиииии,ии,ии,ииииии,и,, к    оито жжж желелелелаяаяаяаятт да
имат найаййййййййййййййййй-д-д-дд-ддддообббббббоо роорор тотот , , кккокококоооооккккок еетееее о е възможно
дадададададададададдададд  се съъъъъъъъъъъзззззздздздддзздзз аааадддда ее ее ––  наааанай-й дооодд ббрбрбррбррбрбрб ите съставки,
обоббббобрарарарарарарааааарааарабоббббббббббб ттттттттееееетттететтенннниннининниннини  пппппо ооооо нанай-й-нононооовивииииивииииииттттте технологии,
кокоититтттттттттттоооооо ооооооооооо оо ддддаааааддадаад  ггггг  арарарарраараррарра аанананнананнттттирарараратт ттт тт т и най-високата
еффеекекекекекекекккккктттттттттттитиииттттт вннннннносососососоосоооост.тттттттт АААА АААА пп поо ззазаазазазз ккккок ните на пазара
ттттътътъъттттърсрссссееееееенененнннеее ето опреререредедедеделя предлагането.“ 

ЦЯЛА НАУКА

Козметичните компании заделят ог-К к
ромни средства за научни изследвания
– и всяка прави това посвоему. Да ка-
жем, специално сформирана група уче-
ни се занимава с нескончаем монито-
ринг на научните открития във всич-
ки области на знанието. В океана от
информация тези специалисти се оп-оп-
итват да открият редките „бисери“,ри“,

ИМИДЖО
КАЛКУЛА
ИМИДЖОВИ 
КАЛКУЛАЦИИ

НАЛАГА ЛИ СЕ ДА ПЛАЩЩАМЕ ТОЛКОВА

СКЪПО ЗА „ЛУКСА“ ДАА БЪДЕМ КРАСИВИ 
И ДА ИЗГЛЕЖДАМЕ КЛАЛЛААААСССССНО

Бела, брой 10 (128), 200820



които могат да се използват при съз-кои
даване на луксозни козметични сред-дав
ства. Някои козметични гиганти обо-
рудват и изпращат цели експедиции
в различни кътчета на земята с на-
деждата да открият нови съставки
за създаването на още по-ефективни
нови продукти. В частните лаборато-
рии на големите beauty марки използ-y

ват не само сложна апаратура за по-
добни изследвания, но разчитат и на
биоинформационния подход, който поз-
волява биоенергийните процеси да се
изучават на клетъчно ниво. 

ПОВЕЧЕ ОТ ЗЛАТО

Екстрактът от хайвер, 24-карато-
во злато, рейши (японски еквивалент
на трюфелите) – това са много ред-
ки и скъпоструващи съставки. Висо-
котехнологичните ингредиенти, които
се влагат в кремовете, струват още
повече. Една известна марка например
използва пептиди (вещества, стимули-
ращи възстановяването на клетъчни-
те функции) с цена 780 евро за грам,
което прави 780 000 евро за 1 ки-
лограм. По-достъпният компонент – 
ДНК от сьомга – пък струва около
960 евро за килограм. Тази съставка
благоприятства интензивната регене-
рация на кожата. За сравнение, кило-
грам глицерин струва само 50 евро. 
Има и ингредиенти, които струват

повече от 16 000 долара за килограм.
Но това, че са скъпи суровини, все
още не е нищо. Повечето такива ред-
ки съставки са изключително каприз-
ни и крехки. Затова и количеството
съдържащи ги кремове, което може
да се произведе, е ограничено. Това се
явява и основната причина за лимити-
раните козметични серии, което пови-
шава още повече ексклузивността на
тези продукти.

ЧУДЕСАТА НА ТЕХНОЛОГИИТЕ

Драгоценността на активните ком-
поненти често е свързана с това, че
те се подлагат на скъпи процедури по
екстракция или за изменение на струк-
турата им (за да могат да се усвоя-
ват от кожата). Напоследък козмето-
логията много разчита на нанотехно-
логиите. Наноемулсиите са съставени
от частици вещества, които са хи-
ляди пъти по-малки от частиците в
класическите емулсии, което позволя-
ва на активните компоненти от кре-
мовете да проникват по-надълбоко в
кожата. За финализиране на процеса

на биоферментация – залог за висока-
та ефективност на Creme de la Mer – 

са нужни цели шест месеца. Полифрак-
ционирането на активните вещества, 
използвано за производството на дру-
ги луксозни кремове, позволява да се 
получат по-чисти и по-концентрира-
ни екстракти. Понякога, за да се поя-
ви на пазара един скъп крем, се изис-
кват от 6 до 10 години активна ра-
бота. Пет години изследвания напри-
мер са коствали на специалистите от 
Kanebo да се доберат до самата същ-
ност на процеса на остаряването, дъл-
жащ се на понижение на регенератив-
ните способности на ДНК.
Принципът „отворена формула“ пък 

дава възможност на скъпоструващия 
продукт да се намира постоянно на 
пика на своята ефективност, тъй 
като формулата му се преработва и 
допълва с последните научни откри-
тия. Произвеждани в минимални коли-
чества, тези кремове имат не само 
висока цена, но и действително висо-
ка себестойност. 
Каквито и да са фактите, целта ни 

не е да ви принудим да купувате скъ-
па козметика, ако не изпитвате дъл-
бока потребност да го правите. Но 
че красотата е капризна дама и изис-
ква внимание от ваша страна, няма 
да се уморим да повтаряме. За под-
държането на външния вид винаги са 
нужни морални и материални ресурси. 
Но възможно ли е да не се разпуска-
ме много в харченето и едновременно 
с това да се грижим подобаващо за 
външния си вид?
Да се опитаме да разложим поняти-

ето „красота“ на няколко съставни 
части, от които се формира общата 
представа за привлекателността на 
човека. За тях не бива да щадим сред-
ства (кой колкото може, разбира се).
В психологията има термин 

„ЕФЕКТ НА КРАЯ“ 
– най-ярко от всичко в един образ
(зрителен, аудио или друг) се запом-
нят началото и краят. Отнесено към
външността, това означава, че най-
много внимание и пари трябва да ин-
вестираме в прическата и обувките.
Именно те създават първото впечат-
ление за човека, явяват се неговата
визитна картичка.

ПРИЧЕСКАТА Базовата под-
стрижка е най-добре да напра-

вите в салон, защото тя именно е
основата за разнообразните прически,
които ще оформяте след това – за
да сте различни всеки ден. Не песте-
те пари за подстрижката, за да спес-
тите после от скъпите моделиращи
средства за коса. И поддържайте
формата на косата си, което предпо-
лага да посещавате фризьорския салон
поне два-три пъти месечно.

ОБУВКИТЕ Независимо от мо-Е
дата и синоптичната прогноза

женското краче, обуто в обувка на
високи токове, привлича вниманието
на мъжете. Разбира се, че в мокасини
е далеч по-удобно. Когато се налага,
обувайте и по-удобни обувки, на нисък
или равен ток. Но шкафът ви за
обувки задължително трябва да съ-
държа поне 1–2 чифта класически
обувки на ток. И те не бива да са
купени случайно, на сезонна разпродаж-
ба, а да са избирани внимателно, с
вкус и с... пари. „Бела“ ви препоръчва
да отдадете предпочитание на итали-
анските обувки – и по размер пасват
точно, и кройката им е перфектна, и
издържат на „улични“ условия. Ако
имате навик редовно да чистите и да
ухажвате обувките си, можете да ми-
нете с един чифт скъпи и класни
обувки. Но повече компромиси по тази
точка не са допустими.
Дрехите и аксесоарите също игра-ра-
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ÔÓ, ÔÌË,ÚÌÛÒÚÛ
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ËˇÌËÓ‚ÚÓ‚ÂÚÒ‚Ì‡ Ì
ÓÌËÓÏÔË¯‡Ï¯
Ì,Ï‡ÌÙÏ’ÓÙ. ’’
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ËËÔË‡ÔÚÂÚ

ят немалка роля в изграждането на ят 
имиджа. Но понеже те подчертават ими
принадлежността към нещо определе-
но (например casual, пикник, коктейл), 
не бихме ги включили директно в спи-
съка с разходите за красота.

Обаче не бихме пропуснали да 
включим в този списък ГРА-

ЦИЯТА, УВЕРЕНАТА ПОХОДКА И 
КРАЛСКАТА ОСАНКА – неща, които 
правят почти магическо впечатление 
на околните. И в които също трябва 
да инвестирате средства и усилия.
Защото владеенето на собственото 

тяло дава увереност в собствените 
сили, повишава самооценката и подо-
брява настроението. Предлагаме на ко-
гото каквото му е по душа – фитнес, 
йога, каланетика... Основното е спор-
туването да ви носи радост и да ста-
не неделима част от живота ви. В на-
чалото е добре да платите и за личен 
треньор или инструктор. Той ще избе-
ре подходящото, точно за вас натовар-
ване, както и начина, по който трябва 
да се храните. Ще ви научи да изпъл-
нявате правилно упражненията. После 
можете да минете на вариант „една 
тренировка в залата, една вкъщи“. Това 
ще ви спести някакви пари, но по-ва-
жното е, че ще ви спести време, кое-
то губите, да кажем, докато пътувате 
от работата до залата за спорт.

НА КОЛКО ГОДИНИ СТЕ? 
На толкова, на колкото изглеждате. 

А за това е отговорна вашата кожа. 
Опънатата и с равномерен тен е меч-
тата на всяка жена. Специалистите са 
на мнение, че храненето оказва по-голя-
мо влияние върху нея, отколкото гри-
жите, дори и те да включват най-скъ-
пите кремове на света. Но не се из-
мъчвайте с диети. По-добре се глезете 
с любими блюда и разнообразно меню. А 
по отношение на козметиката ви из-
тъкнахме много важни факти по-горе, 
но в никакъв случай не и с цел да ви 
„зарибим“ да купувате само скъпа. Ос-
новното правило, което е задължително 
да спазвате, е поне да избирате сред-
ства за обгрижване на кожата от една 
и съща марка. Защото вашата кожа не 
е експериментална площадка за кремове 
с различни химични съставки. Още не е 
известно какво се получава при взаимо-
действието между тях. За намаляване 
на риска от алергична реакция започне-
те запознанството си с новата марка 
чрез тестове. Минималният набор за 
грижа за кожата на лицето трябва да 
включва тоник, пяна за измиване, скраб, 

дневен и нощен крем. Вие пресметнете
колко пари ще трябва да давате месеч-
но за тези продукти.
И така, основният списък на разхо-

дите е за обувки, прическа, спортна
зала и козметика. Не е много дълъг, но
не се знае дали, пресметнат в пари,
няма да ви стресне. Каквато и цена
да се получи обаче, ви съветваме да я
платите, тъй като в замяна на този
разход ще получите самочувствие. А и
колкото по-значима е целта, толкова
по-нищожни ще ви се струват разхо-
дите от графата „само за мен“. Ако
мишена ви е сърцето на единствено
достойния за вас мъж, то може би си
струва да инвестирате повече пари.
Много жени често отказват да си

купуват неща за душата, защото се
фиксират само върху етикета с цена-
та на стоката. И забравят, че се ли-
шават от приятни емоции, свързани
с нейното използване. Нашият съвет
е по-често да си спомняте за целите,
които можете да постигнете с помо-
щта на такова средство като кррасо-
тата. Просто бъдете жени с ценна.

Мнения разни
„За мен грижите за външния вид са риту-

ал. Важно ми се струва дори това, как из-

глеждат кутийките с кремове, които из-

ползвам. Това е за мен нещо като козме-

тическо гурме! Точно така, като прекрас-

но приготвената и сервирана храна, ко-

ято ям и с очите си, чувствам аромата 

є... Защото ключът към преобразуването,

протичащо с моята кожа, се намира имен-

но в главата ми. Напълно осъзнавам това, 

когато използвам скъпа козметика.“

К. М., 40 г.

„Моята козметичка смята, че луксозната

козметика въобще няма право на същест-

вуване. Тя постоянно ме предупреждава: 

„Даже не си и помисляй да си купиш крем,

по-скъп от 40 лева. Над тази сума плащаш 

само за опаковка и реклама.“

В.С, 33 г.

„Купувайки скъп крем, ние плащаме преди 

всичко за бренда. Брендът – това е гаран-

ция за качество, цената на използвана-

та технология, патентите. Гарантира ли 

това резултат, който не може да бъде по-

стигнат с малки харчове? Естествено, че

не. Брендът не гарантира даже че супер-

скъпият крем ще бъде добре приет от на-

шата кожа. Иначе казано, ние сме длъжни

да бъдем готови за това да се разделим 

не само с парите си, но и със самия крем 

– просто да го изхвърлим, ако той нещо не

ни пасва. Може да се каже, че ние плаща-

ме за това кремът да се „услади“ на наши-

те чувства, а не за това той да ни носи

действителни ползи.“

М.Б., 36 г.
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„З
а мен е важно бельото да
не сковава движенията ми,
да не се впива в кожата
ми, да не ме притеснява. За

да се чувствам нормално и уверено,
отдавам предпочитание на спортни-
те комплекти. Понякога ми се иска
да си купя нещо по-женствено и по-
дантелено, но ако сутиенът или бок-
серките ще ми създават дискомфорт,
предпочитам да не съм секси“ – спо-
деля 20-годишната Катя.
Практиката обаче показва, че дами-

те, които си купуват бельо, водени
само от съображение за комфорт, са
малцинство в България. Повечето из-
хождат от съвсем друга формула при
избора си – да е секси, да е по-скан-
дално. Напоследък все повече български
жени възприемат бельото като важен
детайл от своя имидж. Под дрехите
те всеки ден се обличат така, сякаш
всяка вечер им предстои нова любов-
на среща. И не пестят пари за купу-
ването на тези нищожни откъм плат
артикули. Защо ли? Има обяснение.

БЛИЗО ДО ТЯЛОТО

Изборът на бельо никак не е случаен. 
Той издава какво точно отношение 
имаме към тялото си. Бельото се из-
бира инстинктивно – много по-бързо 
и по-лесно в сравнение с другите дре-
хи. Сигурно защото този избор не е 
обусловен от такъв социален момент 
като необходимостта да се обличаш 
адекватно на общественото положе-
ние, което заемаш. Той говори как 
жените оценяват своята женстве-
ност. Освен това дамите предпочи-
тат този или онзи елемент от тоа-
лета заради усещането, което изпит-
ват при носенето му. Долното бельо 
ни крие не само от любопитните по-
гледи на околните, но и от грубото 
съприкосновение с дрехите. Позволява 
ни да се чувстваме по-защитени.

МАГНИТ ЗА МЪЖЕ

За някои бельото е еротичен фе-
тиш. И както твърдят модните екс-
перти, даже и ако една жена няма 
идеални пропорции на тялото, и за 

нея все ще се намери подходящ модел 
бельо, в който тя ще изглежда (и ще
се чувства) великолепно. Коригиращо-
то бельо отдавна се е превърнало в
едно от най-ефективните оръжия на
невинната лъжа (и самозаблуда) в ар-
сенала на съвременната жена. Бикини-
те със стягащ и повдигащ ефект и
сутиените с подплънки създават илю-
зия за по-красиви, женствени форми.
Естествено, че жените очакват бе-
льото да им „добави“ и секси излъчва-
не. Но в епохата на тоталната агре-
сивна разголеност може би по-еротич-
но е по-целомъдреното бельо, излъчва-
що невинност. 

ДА СЕ ХАРЕСАШ НА СЕБЕ СИ

Ако жената избере красив комплект
бельо, в който се харесва, тя със си-
гурност ще се чувства по-секси и по-
желана през целия ден, без значение че
причината за тези нейни усещания е
скрита под пуловера и джинсите. Но
какво струва този излишък на раз-
кош под почти незабележими връх-ръх-
ни дрехи? Много. Отвън жената сесе

БЕЛЬОТО, БЕЛЬОТО, 

КОЕТО НЕ НИ НЕРВИРА
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подчинява на изискванията на социу-по
ма, но чрез избора на по-разкошно бе-ма
льо под дрехите си тя един вид тай-
но протестира срещу тези сковаващи
изисквания. По отношение на бельо-
то тя може да си позволи по-изрази-
телен цвят, по-провокативна кройка
и всякакви други женски удоволствия
– панделки, ширити, дантели, броде-
рии... Тоест една почти хипертрофи-
рана женственост.
Това е особено присъщо на българка-

та, която прекалено дълго е живяла в
условия на липса на избор на цветове
и финтифлюшки. На улицата, в тъл-
пата и до днес доминира практична-
та сивота – по закона на социалната
инерция и по силата на рефлекса да
не се открояваш. А ултраженствено-
то бельо, което не се вижда, ни въо-
ръжава с чувството, че сме по-цвет-
ни, по-интересни и по-специални.

В ПЪЛНА БОЙНА ГОТОВНОСТ

„За мен изисканото бельо е като
задължителен грим – разказва 28-го-
дишната Ели. – Сутрин никога не си
позволявам да облека сутиен и бики-
ни от различни комплекти. Стремя
се да съм подготвена за неочаквани
ситуации.“
Няма значение каква точно ситуа-

ция ще ни изненада – добра или лоша,
нещастен случай, свързан с необходи-
мост да се съблечем пред лекар, или
едно изненадващо еротично предложе-

ние. Желанието всеки ден да си с 
перфектно бельо е равносилно на го-
товност за всякакъв обрат на съби-
тията, претенция за пълен контрол 
над собствения живот – илюзорна, 
разбира се, но за мнозина необходи-
ма като въздуха. Така че няма нищо 
осъдително в носенето на безупречно 
бельо. Но ако този перфекционизъм 
мине границата, може да става дума 
и за липса на доверие към окръжава-
щия ни свят... 

ПРАВИЛНИЯТ ИЗБОР

Не е лесно да се избере от камара-
та с великолепие, отрупала щандовете 
на магазините. Но има няколко крите-
рия, на които трябва да отговаря по-
купката на качествено бельо.

ООТТ ККААККВАА МММААТТЕЕРИИИЯЯ?

Материята се избира много внима-
телно, защото бельото се допира до 
най-интимните части на тялото и 
може да провокира раздразнения или 
даже алергични реакции.

ЗА ВСЕКИ ДЕН Е ПОДХОДЯЩО 
БЕЛЬОТО ОТ ЕСТЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ – 
ПАМУК, КОПРИНА ИЛИ ТЯХНОТО СЪЧЕТАНИЕ

С ДОБАВЕН В УМЕРЕНО КОЛИЧЕСТВО ЕЛЕСТИН, 
ВИСКОЗА ИЛИ ПОЛИЕСТЕР.

То създава комфорт на тялото и 
позволява на кожата „да диша“. Чис-
тите синтетични материи едва ли 
ще ви осигурят комфорт, затова че-

тете внимателно етикетите на из-
делията. Подобни тъкани, а и данте-
лата избирайте само за по-специални
случаи. Избягвайте и откровено евти-
ното бельо, тъй като по правило то
се шие от тъкани с ниско качество
и следователно бързо се разтяга, къса
и разшива.

ККОЙЙ Й Е ТОТОЧЧННИИЯЯЯТ 
РРААЗЗММЕРР ССУУТТИЕЕННН??

Изумително, но доста жени години
наред носят бельо, което не е тех-
ният размер, и буквално страдат от
врязващите се в плътта им прашки,
презрамки и банели.

ПРАВИЛНО ИЗБРАНОТО БЕЛЬО ПАСВА 
ИДЕАЛНО НА ИЗВИВКИТЕ НА ТЯЛОТО,
СТОИ НЕЗАБЕЛЕЖИМО ПОД ДРЕХИТЕ

И НЕ ОСТАВЯ СЛЕДИ ПО КОЖАТА.

Когато го купувате, не мислете
само дали изглежда красиво, а и дали
ще ви е удобно (тоест не бива да го
усещате, не бива да ви нервира). 
Размерът на сутиена се определя от

два показателя: обиколката под гър-
дите и обиколката на гърдите. Разли-
ката между тези две измервания пък
определя размера на подходящата за
вас чашка. Размерът на сутиена се
обозначава с цифра и буква – напри-
мер 75В означава, че обиколката под
гърдите е 75 см, а чашките са вто-то-
ри размер.

РАЗМЕР 
НА ДРЕХИТЕ

34–36 36–38 38–40 40–42 42–44 44–46 46–48 48–50 50–52 52–54 54–56 56–58
РАЗМЕР НА 
ЧАШКИТЕ

РАЗМЕР 
НА СУТИЕНА

65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
–

ОБИКОЛКА ПОД 
ГЪРДИТЕ в см

63–67 68–72 73–77 78–82 83–87 88–92 93–97 98–102 103–107 108–112 113–117 118–122
–

ГРЪДНА 
ОБИКОЛКА в см

77–79 82–84 87–89 92–94 97–99 102–104 107–109 112–114 117–119 – – –
A

79–81 84–86 89–91 94–96 99–101 104–106 109–111 114–116 119–121 124–126 129–131 134–136
B

81–83 86–88 91–93 96–98 101–103 106–108 111–113 116–118 121–123 126–128 131–133 136–138
C

83–85 88–90 93–95 98–100 103–105 108–110 113–115 118–120 123–125 128–130 133–135 138–140
D

– 90–92 95–97 100–102 105–107 110–112 115–117 120–122 125–127 130–132 135–137 140–142
E

– 92–94 97–99 102–104 107–109 112–114 117–119 122–124 127–129 132–134 137–139 142–144
F

– 94–96 99–101 104–106 109–111 114–116 119–121 124–126 129–131 134–136 139–141 144–146
G

7

8

8
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Но както винаги се случва, не всич-Н
ки са съгласни със съществуващатаки
система за определяне на размерите.
Учени от Хонконгския политехниче-
ски университет наскоро разработиха
нова математическа формула за изчис-
ляване на точния размер на сутиена.
Вместо двете замервания те предло-
жиха да се правят осем, „тъй като
геометрията на женската гърда е
много сложна и се налага да се измер-
ва в триизмерното пространство“.
Според тях броят на съществуващи-
те размери сутиени също трябва да
се увеличи – за удобство на прекрас-
ната половина на човечеството. Ех,
какви грижовни мъже от Хонконг!
Така или иначе, когато избирате мо-

дел на своя сутиен, ще трябва да от-
читате и какъв е размерът на бюста
ви. За разлика от притежателките
на по-пищни гърди дамите с по-малък
бюст не се нуждаят от сутиен със
силни поддържащи свойства. Техният
избор е практически неограничен. До-
като жените, които носят сутиен
с чашки D и нагоре, са принудени да
предпочитат сутиени с кройка, коя-
то максимално обхваща гърдите и с
по-широки и по-здрави презрамки и ко-
лан (такива, които не биха се разтег-
нали от тежестта на гърдите).

ИИИЗЗББОРРЪЪТТ ННА ББИККИИИННИИ
ЕЕ ППОО-ЛЛЕЕССЕНН 

росто трябва да
ерите само оби-
ката на бедрата
и да погледнете в
ната таблица, съо-
зена с международ-
та система за от-
тане.

ЦВЯТ И ФАСОН

аред с индивидуал-
те предпочитания

има и ред принципни изискания към 
бельото, с които е добре да се съо-
бразите, ако искате да ви определят 
като жена с вкус. Преди всичко бе-
льото трябва да бъде незабележимо – 
най-вече за колегите в офиса и за пуб-
ликата, пред която евентуално ви се 
е наложило да застанете по работа. 
Маниерът под прозрачна блуза да се 
носи сутиен в контрастен цвят също 
не говори за добър вкус – за предпочи-
тане е бельото да е с цвета на дре-
хите или поне да се съчетава по цвят 
с цвета на дрехите. А за по-делови 
случаи ви препоръчваме да носите бе-
льо в телесен цвят. Такова задължи-
телно трябва да присъства в гарде-
роба ви. Днес го произвеждат в мно-
го разнообразни кройки и оттенъци на 
цвета. Така че обвиненията, че то не 
е красиво или старомодно, са само из-
винения. Като изключение можете да 
си позволите да носите цветно бельо 
само под тъмна, непрозрачна дреха. За 
проява на лош вкус се смятат също и 
прозиращите през дрехите ръбове на 
бикините, както и откровено видими-
те презрамки на сутиена, когато но-
сите потник. Това, което е позволено 
за тийнейджъри, е неприемливо за да-
мите. Особено за бизнес дамите. Под 
по-прилепналите поли и панталони ви 
съветваме да носите безшевно бельо. 
А ако сте с разголени рамене, смене-
те презрамките на сутиена със сили-
конови, които не се набиват на очи.
Ако това, че имате малък бюст, 

е драма за вас, възползвайте се от 
предлаганите от производителите на 
бельо хитрости. Сутиените с ефект 
push-up, със специфична форма на чаш-
ките, с вградени подплънки, с допълни-
телни силиконови подплънки, а също и 
моделите на Wonderbra повдигат гър-
дите и ги правят да изглеждат поне 
с един размер по-големи. Гореизбро-
ените модели са перфектни за носене 
под блузи с дълбоки деколтета.

Що се отнася до разцветките, има
едно „просто тройно правило“ – на
жените със смугла кожа отива бе-
льо в ярки цветове като яркорозо-
во, сино-зелено и розово-лилаво. А на
тези със светла кожа – пастелни цве-
тове като прасковено, светлосиньо и
светлорозово. Черното и бялото бе-
льо отива на всички дами.
Ако случаят е специален (разбирай

любовен), несъмненият фаворит е чер-
веното бельо. Но впечатление би на-
правило също и черното дантелено.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯТ МИНИМУМ

В гардероба си трябва да имате бе-
льо за всякакви случаи. Като минимум
са ви нужни: 2 черни сутиена + 2
бели сутиена + 2 сутиена в телесен
цвят, които да са с класически фасон
1 сутиен без презрамки или със сва-

лящи се и трансформиращи се през-
рамки (за блузи с голи гърбове и то-
пове без ръкави). Всеки сутиен е до-
бре да комплектувате с по 2–3 вида
бикини (например боксерки, прашки и
обикновени бикини), тъй като те се
износват много по-бързо.

Не пренебрегвайте съвсем и цвет-
ното бельо – то повдига настроение-
то. А и напоследък производителите
на бельо предлагат много симпатични
модели в различни актуални за сезона
цветове. Цветното бельо обаче си ос-
тава за по-особени случаи, когато мо-
жете да си позволите по-смели раз-
цветки, дантели, пайети и панделки.

Съществува и т. нар. термин бе-
льо за спорт – специално бюстие, ко-
ето е с по-силен стягащ ефект от
този на обикновения сутиен. По този
начин то защитава млечните жлези
от преждевременно отпускане, дока-
то скачате и бягате. 

Що се отнася до бикините, всичко
зависи от личните ви предпочитания
– боксерки, прашки, класически слипо-
ве, шорти, бикини... Ваша воля! 

Няма да са ви излишни и някои
полезни допълнения. Под коктейлна-
та рокля е добре да носите стяга-
що бюстие. Под роклята с гол гръб
– комплект залепващи се чашки (е,
вярно, те биха стояли добре само на
притежателките на малък бюст!) или
пък сутиен с по-ниско скроен колан. 

Безшевното бельо или скроеното с
лазер бельо са несравнимо по-удобнни за
носене от това с ластици.

ЕЕ ППОО ЛЛ

Пр
изм
колк
си 
долн
браз
нат
чит

Ц
На

нит

ОБИКОЛКА НА 
БЕДРАТА в см

БЪЛГАРИЯ ФРАНЦИЯ/ГЕРМАНИЯ САЩ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

85–88 42/44 36 1 S

89–93 44/46 38 2 XS

94–98 46/48 40 3 M

99–102 48/50 42 4 L

103–108 50/52 44 5 XL

109–114 52/54 46 5 XXL

Бела, брой 10 (128), 200826
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ОКТОМВРИ ПОкожатакожата
А

ко упорито отказвате да повярвате, че скъпостру-
ващите кремове са по-полезни за кожата, откол-
кото собственоръчно приготвените природни сред-
ства за подмладяване и разкрасяване, ваша воля. 

Защо пък да не се възползвате от маските, приготвени 
от даровете на октомври?! Те няма да ви навредят. А
ползата от тях е сигурна.

НАНАСЯНЕ 
Всички маски се нанасят в посока от брадичката

към слепоочията, от горната устна към ушите и от
гърбицата на носа към слепоочията. Около очите не нап-
ластявайте нищо. Докато изчаквате с маската вър-
ху лицето, покрийте клепачите с тампони, напоени с 
настойка от лайка или зелен чай.ен чай. Маските можежете 
да нанасяте или с четка, или с ръце, но ръцете тка, или с рррръце, но цете трябва 
да бъдат идеално чистисти. отвената смеППрПригиггготвената смес се из-
ползва само един пъпът. нанасянето Пррреедеддиии нанасянето на маската 
натрийте почистената кожа със зехтин иличистената кожжа а а ссъсъсъс с с с с с зехтин илиии п ък є на-
правете топтопъл компрес с оотототттвававааааааарррррара от лайкккка а а а иилилили и магданоз. 
Това ще ще позволи подхдхрраранвнвнвващащащащащащиити е и лечебнбнбннииии ссссссъъъсъставки на 
маскатата да проникнкнкнаттттт п п по-дълбоко в кооожжажажажааатататтататаат  през отворе-
нитте пори. СлСлСлееед нанасяне на ссссммемемеесстстсттта а аа ввввъв рху лицето е 
найай-добре даа лл легнете и да сесее оо отптптптпусусусусусусненененененен тететттететететттт  в в в тъмна стая. 
ТиТихата и успокояваща мммуузузикикиккаааа няняняняняяямммам  да ввивививви ппп  опречи. 

Маските се ооттстстртранананананяввявявявяватат с леки и и дддддвввд иииижижижижения. При от-
миването им ннене т ттттъръръръръ ккакайте прекалено сисисисиииллллллнлл о кожата.
Честото о прпрррприилилилагане на маски пододдобобобряярярярярявввввва цвета на лице-

то и бблагоприятства подхранвнвнвааананннететететететто ооо о о оо на кожата. Масаски-
те не само освежават иии п п пооододододммлмлмлллададададяяявяввввваат кожата, а я пра-
вят по-стегната и оопопъънънънннатааттттааттта а и пппрпррррреееееддде отвратяват усеща-
нето за сухотата. . ССиСиСиСиСииистстстстстсттеемемемемемммемннното ииимммммм  ииизползване води и додод  ви-
димо загаглалаажждждждддананананнее е е нананананана бръчките ии и пппппппрп едоттототвратява тятяяхнхнхнатата а 
поява..  
ПоПоо п пппрририринцип маските сссеее дедедедедееляляляляяяяттттт т на ссстятятягагааг щищищищищищ , , тонизииррращи, ,

изизизббеб лващи и успокоявявяваащщщщи.и.и.и.и  ННННН Н Нооо о о на найй-г-гололямямяммя о о внвннннвнвнвнннниимиииии аниее с  ссе 
рррадват онези, коитититтто о о се ппппппрррриририготвят ннайа -ббъърърързозо ии ллллллллесесесее нно.

ОТ МАМИНИТЕ ТЕФТЕРИ

1
МОРКОВЕНА НННННаНН стържете 1 морков на ееедрддрдроо,о, сммемеемм сеееесс тететтететееттет  
гооо с 11111 чч. л.л  с сммммееееетана и изчакайте ссс м м маса кататаа 3 3 3300 мимимиимиин.н.н.нн  

Оттттммииййтйттее яя с тотопппппплплла вода и намажетте лилицеццецеттот  с пппподододхрхрх ананн-
ввавв щ крккррем.

2
ДОМАТЕНА ООООООООтделете сока от 1 1 папасииирарар н н домамамат,т,т, дд д до-о-
бббабавев те 1 жжжълъъллълълллълттък и 1 с. л. овесенено о бррб ашашашноноо. НаНаанннесеетете 

смсмесесттаа и изчзчаккккккаккккааайте 30 мин. Отмийтете о тнтначачачалалало о сс с с тото--
плаа,, а след ттттототоотт ва с хладка вода.

3
ТИКВЕНА Настържете парче тикквава ((ококололоо 1010100 0 0 г)) 
ннаа едрррррдрррооооо о ренде. Добавете 1 с. л. . смсммететана а.а. НН Нананесесесееете

на  ккожожжжжжжжааататата на лицето и деколтеттоо о о и и и изии чаккайте 2020 м ин. 
ОтОттммимимимийййте с вода със стайна теммпмпппперератататттттуррурурурурурурура а а а (н(( ай-добрер
прревеввварена) и нанесете овлажняваащащщщ ккререм.мм.

4ЗЕЛЕВА Миксирайте ле лилилилиилиистстстстстта от зелелле е е в в кукухненския  
комбайн. Добавете ккикикиикиииссесесеес лллоло млякокок  в в п проропопорцрццияия 1:1. ИзИ -

чакайте с маската 1515555 м м мммминин и и я яя о отсстртрт ананетете е с с влвлвлажажженен 
тампон. Нанесете е ппппппододоодо хрхрхрананваващ щ крккремем.

5КАРТОФЕНА СвССвСвараретете с кокожата 1 голям ккарартотот ф,ф, 
обелете го иии го пюпюрир рар йтйте. Добавете 2 с.  л. сммета-

на, 1 ч. л. гл. глиццицицеререре ин ии 1 жълтък. Получената мамасаса затопп-
лете на ввооооднднднднааааа а бабабаняннн .. . Горещата смес (доколкоотото мможоже е дада  
я изтърърпи кожааааататататтттт ) ) )) рррарр зпределете по лицето ии изчзчаккайтее
20 минмин. Отгоре ппппппппоккокоооко риририририийтйй е с ленена салфетктка. ООтмтмийтте
с ттоплло о прррясясно млллялялялялялляякокококок , , рарррр зредено с топла воодада вв ссъоъот-т-
нношенинииее 1:1. Н  акрая яяяяяя ииизизиззиззмииииммм йтйй е лицето със стутудедена водода а ии 
гогоого н н нннннамамамаажажжа ететттее ее е с ссс попп дхрарааааранввннввнвнващщщаа   к рем.

6ОТ ЗЕЛЕН ГРАХ Успспсппококкококо ояояояяяява и заздравява кок жажатата. . НаНа-
мммамааамаамачкчкчккчкчкчккчккчкайайайайайайаййайа тттетететее ддо какакакакакашаааш  2   сссс. ллл.л. зелен грах, доббаавете 2 сс. лл.. 

кикисееелллолоо мммммммммляяяккоккокококкоккококкккоккк  иии ии  11 1 ббббббббеелееее тттът к. РРРРаазбъркайте добре. НаНаннесете 
смсмеестататата  ннннннннннна ааааааа коккокококкк жажжаажжжаажжататаа иииии яяяя о ставете до пълно изсъхъхваванене. ЗаЗа-
съсъъххнхнхналалалалатататата ааа а аааа мммамаамамамаммаммм ссксксксксксккс а а ааа рараррррр змзмеекекеке нен те с памучен тампон, ннапапоен с с
водааа, , слслс едедде  кк к коеоетотототоото и и иииизмзмззз иийиййийтте лицето първо с с горереща, , а а след 
това съсъсъсс сс сстутутутуудедедеденанаа вввввв в  ооододоодддааа.. Нанесете хидрдраттана тетенн кркремем.

7ЦАРЕВИЧНА ТаТаТаазизизиз м маска е с ппочочиствтващащии свсвоййойстс вава.
Смелетте е додододобрбрбрбре 2 с. л. царевивицаца, заалелейтте е с 2 2 с.ссс л. тто-о

пла течна сметана. Нанесете наа л ллицицеето кашатааа ии   ии ииз-з-з-зз
чакайте 15 мин. Отмийтйтее сс тооплпла водада и и н аплискскскайайа --
те лицето със студенаа. Накрааяя го наммажажетете с подхрарааран-н-
ващ крем.

8БОБЕНА Подхдхрарр нвнва а суухатаа ккожа. НННННННааккиссиснеенеететете с с съ-ъ-ъ
държанниеиетто на а 11 буркркан зелеленен ф фффаасаасасаасулулулулулул зза а а няняяяняянянякоккокококкок л-л-

ко часасаа въвв вода. Сложете го на а кокоттлтлтлтллтт ононоооона а ии и ии гогоо 
свареттее до ггототовност. НаН мам чкайтте гггго оо нананананаа 
пюре. ДДобавеветете 2 с. л.л. смеем татана. ИИзчачачакакакакак й-й-й-йй--
те 20 ммин с маскската.а. С Свавав леел тте я пппъръръррвовоо
с татататт мпмппмппонононооно , нан поен с ггорорещещещща ааа водаа. НаНаа----
крраяая иизмзмммммийийийийийййййийтететтттттт  л лицицеттоо с  минерарална 
воводада ( (съсъс с стстсттстстайайаа нна ттеммпепеерараратут рарара).)
НаНааненесесеетете подддхрхрхрананвващ креем.
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Д
нес тя е предмет 
на особен интерес 
заради изследвани-
ята, свързани със 

зараждането на живота на 
ДД
земята. По думите на един 
от учените, занимаващи се 
с подобни изследвания, гли-
ната има способността да

натрупва и пре-
дава информация 
За хумата можем да на-

учим много от списания-
та и интернет, но както 
сама се убедих, това, кое-
то баба знае, интернет не 
го знае. Наричам събесед-
ничката си по този начин 
(„баба“) само метафорично. 
Макар и вече пенсионерка, 
тя e все още толкова мла-
да жена. И пръст в начина, 

по който изглежда, със си-
гурност има хумата. 
Попитах я откъде идва

интересът є към нея, а тя
ми отвърна, че това не е
точно интерес, а е част
от живота є. Каза още,
че ние не сме загубили сто
процента връзката с приро-
дата, но продължаваме по-
стоянно да я губим. 
Румяна Данова е родом

от Плевен и помни стара-
та централна градска баня,
откъдето майка є купувала
хума за пет стотинки. Ши-
рокото приложение на хума-
та преди години е било обу-
словено от липсата на го-
тови козметични и лечебни
формули, с които разполага-
ме днес. Тогава на пазара са
се предлага две-три марки
кремове например. 
Хумата е позната като 

чудесно почист-
ващо средство 
Събеседничката ми я пре-

поръчва за къпане на бебе-
та и малки деца. „Не люти
и няма опасност да предиз-
вика алергия“ – убеждава ме
тя. Възрастните също мо-
гат да си почиват за малко
от сапуна, като използват
хума или хумава вода за то-
алета си (ако не постоянно,
то поне периодично).
Госпожа Данова твърди, че

България е богата на ле-
чебна глина и ако не около
всяко селище, то във вся-
ко второ или трето сели-
ще има находища на хума.
Едно от най-големите нахо-

дища у нас е областта Ху-
мата близо да Плевен.
В повечето части на Бъл-

гария „Добиваме хума“ звучи
по народному

„Берем хума“ 
Днес обаче по-скоро ще

чуем хората да казват:
„Имаме находища, но сега
има готови продукти.“ Ху-
мата обаче също е готов
продукт, само дето няма
как да я добиеш опакована.
Добитата, или „набрана-

та“, хума може да бъде на-
право използвана. Разликата
между нея и тази, която се
продава, е в това, че вто-
рата е стрита на прах и
е пакетирана. По пазарите
обаче може да се намерят
твърди плочки необработе-
на хума. Цветът є може да
бъде бял, жълтеникав, зеле-
никав или розовеещ в зави-
симост от микроелементи-
те, които преобладават в
състава є. 
Съставът на тази суро-

вина е изключително богат
на минерали. Хумата е чу-
десно противовъзпалително
и антисептично средство.
Румяна препоръчва, особено
ако се използва за лечебни
цели, хумата

да се напече 
на слънце 

защото така се сдобива с
космическата енергия на най-
голямото небесно светило.
В никакъв случай хумата

не трябва да се допира до
метални съдове или повърх-

ности, които променят хи-
мическия є състав. Преди
да се използва, най-подходя-
що е да се съхранява в хар-
тиен плик. 
Лечебната глина се използ-

ва по два начина – вътреш-
но и външно. 

Вътрешен приемр р Вътреш-
но се приема във вид на т.
нар. хумава вода. В емайли-
рана или стъклена чаша (или
друг съд, но в никакъв случай
не метален!) се прави каша
от хума. Една супена лъжи-
ца хума се смесва с вода до
получаването на гладка смес.
След това съдът се допълва
с вода. Така сместа престо-
ява една нощ или цяло дено-
нощие. Кашата се утаява и
се пие течността, отдели-
ла се над нея.
Лечебната глина се прие-

ма вътрешно при язва, по-
дагра, анемия, атеросклеро-
за, диабет, заболявания на
кръвта, черния дроб, жлъч-
ката, глаукома и други бо-
лежки. Хумата подпома-
га очистването на органи-
зма от шлаките и стиму-
лира работата на стомаш-
но-чревния тракт. Препоръ-
чително е първоначално ка-
шата за хумавата вода да
се прави с по-малко хума и
повече вода. Количеството
на приеманата лечебна теч-
ност може да се регулира
в зависимост от потребно-
стите на организма и може
да се увеличава постепен-
но. Започва се с малко ко-
личество хума, тъй катото
действието є, макар и нене

Визитка
РуРуРРуумямямяянананан  ДД ДДананннаа овововова аа аа е е зазазззавъвършрши-и-

лла етнология в Белградския ллалааа еееетнтнт ололлогогго ияияяи вввв БББеллееллгргрг ададдсккияия

ууниверситет. Целия си тру-

ддов стаж е прекарала в Ет-

ннографския музей в София. 

ППрофесионалните є пътува-

нния и срещи с хора са обога-

ттили информацията є за ле-

ччебната глина. Избрах я за

ссъбеседник, защото Румяна

пподготвя книга, в която ще 

рразкаже „калните“ си зна-

нния. А аз се опитах да из-

ттръгна информация в аванс, 

ккоято, надявам се, ще е по-

ллезна на повечето жени.

Хумата майкаХумата майка
Хумата не е нищо друго освен лечебна глина. А глината е материалът 
на творението. Древните египтяни са правили компреси от хума
и по този начин са лекували рани. Хипократ е превъзнесъл нейните
противовъзпалителни свойства. Като козметично средство 
глината се използва още от античността.
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агресивно, е силно.аг
Външно приложениеВ р Ком-е

пресът от лечебна глина по-
глъща болката. Румяна не 
пропуска да отбележи чудо-
творните свойства на хума-
та при счупвания, изкълчва-
ния и навяхвания. Двойно по-
бързо зарастват костите, 
когато се правят т. нар. 
лапи от хума. Лапата е де-
бел пласт от глината, обър-
кана с подходящи билки. Ла-
пата от хума не се нала-
га директно върху болното 
място, а се намазва на дебел 
пласт върху марля или много 
фин плат. След като прес-
тои върху болния участък, 
лапата се изхвърля, защото 
вече е отровна. За по-бързо 
зарастване на счупени кости 
помага и хумавата вода. 
Външното въздействие на 

лечебната глина има успоко-
яващ и омекотяващ ефект. 
Херпесите веднага се „за-
печатват“ с хума. Тя по-
мага още при подсичания и 
премахва гъбички на крака-
та, което я прави незаме-
ним помощник при оформя-
нето на педикюра. 
„Когато пътувам, винаги 

нося със себе си парченце 
хума. Замества ми паста-
та за зъби. В сравнение с 
пастите срещу пародонто-

за хумата е в пъти по-
ефективна. Може да прави
чудеса – масажът на зъби-
те с хума моментално ус-
покоява венците.“ 
Постепенно стигаме до 

най-широко известните свой-
ства на лечебната глина – 
козметичните. Хумата може
да се използва като козме-
тично средство при всяка-
къв вид кожа, но маски с
хума се правят

само на 
мазна кожа 

За сухата е по-подходящо
само изплакването с хума-
ва вода. 
Стигнахме и до важния

въпрос, с какво може и с
какво не може да се смес-
ва хумата. Върху всяка опа-
ковка, която се продава в
търговската мрежа, има на-
писана поне по една рецеп-

та за маска за коса или за
лице. В тези рецепти хума-
та неизменно се смесва с
мед, лимон, жълтък, мляко
и с какво ли още не.  
Събеседничката ми твър-

ди, че изпада в ужас, когато
чете тези козметични пре-
поръки. „Хумата може да се
смесва единствено и само с
вода! Всички останали про-
дукти така променят със-
тава є, че все едно не из-
ползвате хума. Смесването
є с тях не само не гаран-
тира, но и може да отмени
благотворните є свойства.“
Та маската с хума е прос-

то нещо – една-две лъжици
от лечебната глина се смес-
ват с вода и се разбърк-
ват до получаване на гладка
смес. Нанася се върху лице-
то и стои, докато засъхне.
После се измива с хладка
вода и върху лицето се на-
нася крем. 
Хумата днес не струва

пет стотинки, но си остава
най-евтиното и доста ефи-
касно козметично и лечебно
средство. Парче или пакет-
че хума в козметичната ни
чанта означават, че сме си
„набрали“ красота и здраве.

Записа
Мирослава ИВАНОВА

Иновация от REVLON
Nеw Revlon® Custom
Creations™ Foundation e
първият фон дьо тен,
който предлага палитра 
от 5 допълващи се нюан-
са във всеки флакон.
С Custom Creations™ 

Foundation можете да из-
бирате подходящия ню-
анс по-лесно, по-бързо и
по всяко време. Проду-
ктът е безценен избор 
за жените, чийто тен
търпи промяна всеки се-
зон – само в един флакон
те разполагат с цветна палитра и 
могат да избират желания нюанс 
само с едно завъртане по скалата.
Адаптирайте дневния грим във ве-
черен, като нанесете по-тъмен 

нюанс от фон дьо тена.
През зимата светлите ню-
анси съответстват безу-
пречно на вашия естест-
вен тен. През лятото мо-
жете да се насладите на
по-тъмните нюанси, които 
са с ефект на естествен
слънчев загар.
Леката ефирна текстура 
се нанася суперравномер-
но върху кожата, като се 
слива с цвета на естест-
вения тен, за да се на-
слаждавате на перфектен
резултат през целия ден. 

Формулата е без мазнини, със SPF 
15. Custom Creations™ Foundation се
предлага в 3 палитри (Light, Light 

Medium и Medium) с по 5 допълва-
щи се нюанса.

Lumene ухажва 

чувствителната кожа
с органично арктическо масло 
от ленено семе
Чувствителната кожа изисква гри-
жи с нежни и меки продукти, ко-
ито да я защитават от неблаго-
приятни външни фактори. Таки-
ва са всички, включени в серията
Lumene Sensitive Touch.
Финландското масло от ленено 
семе, което се съдържа в проду-
ктите, намалява зачервяването и 
заздравява раздразнената кожа. То
е богато на антиоксиданти, вита-
мини А, B, D и Е, омега-3 и оме-
га-6 мастни киселини и минера-
ли. Арктическото масло от ленено 
семе е неалергична суровина, 100% 
чист органичен продукт. То обра-
зува микрофилм върху кожата, за-

щитаващ я от външни фактори
и алергени.
Серията Lumene Sensitive Touch не 
съдържа алкохол, оцветители, аро-
мати, парабени, парафин или сили-
кон, които дразнят кожата.
Това е първата серия за грижа за 
чувствителна кожа, която също
така предотвратява стареене-
то. Продуктите в състава є са 
с тристепенен ефект: успокояват 
кожата (предимно зачервяванията), 
предпазват я от вредни външни 
фактори и стимулират естестве-
ната є защита.

р
Иновация от REVLONоваци

Шарени новиниар н н нарарр
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ТЕНДЕНЦИИ4НОВИ-СТАРИ

МНОГО 

ОПУШЕНИ ОЧИ

Този начин на
гримиране при-
дава драматичен
израз на лице-
то. И си остава
модерен и през 
този сезон.

ТЪМНИ 

ВЕЖДИ

В полза на по-из-
разителния поглед
са и веждите 
с един или два 
тона по-тъмни
от цвета на ко-
сата. Прекалено
изтънените не са
актуални!

ЕКСТРЕМЕН 

РУЖ

Спокойно прека-
лявайте с ружа. 
Дизайнерите му 
отредиха да блес-
ти и да се от-
кроява през този
сезон. Точният
цвят – искрящо
розово!

НАТУРАЛНА 

КРАСОТА 

(или Nude-Look)

Едва забележима.
Nude-Look. Пури-
змът днес оба-
че е малко по-
гламурьозен, обо-
гатен с фините
щрихи на сенки 
за очи в естест-
вени тонове.

НАЙ-Щ   
СЕЗОНЪТ НА БЛАГОРОДНИТЕ ЗЛАТИСТИ, БРОНЗОВИ 
И МЕДНИ ОТТЕНЪЦИ ДОЙДЕ. ВСЕ ОЩЕ СЕ ДОЛАВЯТ 
И ЗВУЦИ ОТ МИНАЛОГОДИШНАТА СИМФОНИЯ 
НА ПРИГЛУШЕНОТО ЗЕЛЕНО И НА БОРДОТО.Д

А.ПРИРОДАТА САМА ДИКТУВА ЗАКОНИТЕ НА СТИЛА

ХИТРОСТИ ЗА ОЧИТЕ...
Не е вярно, че гргримът с „есен-

ни“ цветове подхохожда само на при-
тежателките на цветотип Есен. И Про-
летта, и Зиматаа, и Лятото ще успеят да намерят
за себе си изискаани нюанси в щедрата палитра на есента.
Само трябва да а внимавате сенките за очи да не контрас-

тират с цвета нана кожата ви. Топлото златисто и топло-
то кафяво, „разреддени“ от бежови перлени тонове, са от-
личен избор за дневвен макиаж. А вечерта си поиграйте с
нюансите на сивото о и червено-кафявото.

ЗА ЕСЕН-ЗИМА 2008/2009

Съвет
За да изглеждат 
по-свежи и изра-
зителни цветове-
те на седефените 
компактни сенки 
за очи, първо на-
несете кремооб-
разни сенки като 
основа и чак вър-
ху тях – компакт-
ните.
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Съвет
Ако твърдо сте решили обаче да придадете 

есенен колорит на обичайното червило, което 

използвате, добавете по средата на горната и 

долната устна съвсем малко зла-

тисти перлени сенки за очи. 

Ще се изненадате при-

ятно от ефекта.

И ЗА УСТНИТЕ 
СЪЩО...
С червилото нещата не стоят така,

както със сенките за очи. Ако ви отиват
червила в розови или малинови оттенъци,
няма как да ги смените с оранжеви или
златисти. Просто защото „есенните“ цве-
тове няма да ви подхождат. Но пък вие 
можете да направите акцент върху очи-
те, а устните да подчертаете с прозрачен 
блблясък. Този вариант е много стилен. И 
без з това тази есен устните са решени в
актуалнуалния Nude-Look – гримирани с почти k

безцветно, но, едва забележимо червило. Дизай-
нерите генералнрално са решили, че през тази
есен очите ще са по-важа по-важни!

 ЕДРАТА ПАЛИТРА
ЗА НОКТИТЕ...

гледайте в какви цветове се пред-Разходете се по магазините и разгле
такъв, който по ваше мнение въ-лагат лаковете за нокти. Изберете так

та красота на настъпилия вечеплъщава очарование, пикантност и ярката
т на лака да съвпада с тозисезон. Не е нужно да се стараете цветът
жно е майсторски да подчер-на червилото. Това е ретро! Много по-важн
те например малко златисттаете своята индивидуалност, като посипет

прах по краищата на ноктите.

Съвет
Възползвайте се от забавния начин за лакиране „капка в капка“. За цел-

та нанесете на ноктите по няколко капки от лакове в различни цветове 
(да кажем, златисто, зелено и оранжево) и направете преливката с помощта 

на... стара четка за зъби. Ще се получат нещо като пъстроцветни арт драско-
тини върху ноктите.
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ШОКОЛАДШОКОЛАД  
НА БАВЕН ОГЪН

Сладко бъдеще
не-Добавете малко какао, ванилия, кане

ла и карамел във вашия козметичен 

несесер. Това е някак естествено 

ви през есенния сезон. Независимо какв

теса модните дизайнерски решения, т

те.вивинаги са в синхрон с природните

В
козметичната кухня започва голям
шоколадов празник: карамелени уст-
ни, шоколадови цветове за очите, а
върху бузите – захарен шербет. Това

са класическите есенни тонове за грима.
Най-важното е да не прекалявате. Добре
е да сте сладки, но не и сладникави.

ВКУС ПО УСТНИТЕ

Да забравим до другото лято неестествено ярките флуорес-
центни оттенъци. На хоризонта се задава тотално затопля-
не. „Сладкарската“ гама гримове е най-подходяща за есенни-
те месеци. И най-много отива на октомври. Оттенъците на
канеленото, шоколадовото, карамеленото и на цвят ванилия 
върху устните добавят чувственост и женственост. Сладка
целувка? Точно такава ще е тя. Водещите козметични ком-
пании обръщат внимание напоследък не само на цвета, но и
на вкуса на червилото. Какво ще кажете да се целувате с 
вкус на... поничка с крем?!
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ДАМСКИТЕ ПРЪСТЧЕТА

д, сякаш еза нокти, който има видЛакът 
тно и еле-ен с пудра, изглежда уместсмесе
. А и визу-тно във всякаква ситуация.гант
ред мнение-но удължава пръстите. Споралн
правят ма-на специалистите, които то 
нюанси наюра на звездите, топлите никю
ла, отиват, смесено с ванилия и канелмляко,
здруго лет-ите със светла кожа. И бена дами
кожите наагар отдавна е „паднал“ и ният за
рната есен-а се сдобили със закономервсички са

т. на бледност
и по рожде-итежателките на по-тъмниВсе пак при
ържащ голя-добре да изберат лак, съдъние кожи е д
ки случаи дао бял пигмент. Но при всичк дмо количество

ческото бежово, моля!избягват класич

СТОПЛЕН ПОГЛЕД

Рецептата на апетитния 
макиаж на очите съдържа 
една задължителна съставка 
– точно и майсторско съ-
четаване на тоновете. Па-
литрата трябва да е моно-
хромна, но много топла!
Сенките за очи в цвят на 
горчив шоколад, сметанов 
карамел и ванилия в съчета-
ние с матовата порцелано-
ва основа върху кожата съз-
дават наистина хипнотичен 
ефект. 
А за да направите погледа 
си бездънен, преди да нане-
сете туш върху миглите, с 
помощта на перлени свет-помощта на перлени свет
ли сенки „просветлете“ въ-
трешните ъгли на очите. 
Сигурно знаете този трик, 
но ние добронамерено ви го 
припомняме.

Лястовича опашка
Не се притеснявайте, че ще изглеждате

ретро, ако сте влюбени в изтеглянето на 

щрихи с очна линия. Дизайнерите „позволя-

ват“ и през този сезон да рисуваме очите си

по този начин – линията можете да изтегли-

те и до слепоочията или пък да я направите

двойна с форма на лястовича опашка (като

на модела от тази снимка). Въпрос на пред-

почитание и въображение.

С грижа за сухата кожа

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

ЛЕЙДИ КРЕМ
Дневен крем с витамин
А и екстракт от
водорасли за гладка
и хидратирана кожа.
Този нежен дневен крем

осигурява оптимално ниво

на хидратация и подхранване. Екстрактът от

морски водорасли заедно с витамин А доприна-

ся за благотворния ефект върху кожата.

Най-доброто предложение на „Дермакол“ за

нежната и деликатна суха кожа, която се нуж-

дае от подхранване и влага, е серията от про-

дукти с красиви имена – Лейди, Куин, Принцес,

Класик крем, които съдържат морски водорас-

ли и ценни витамини.

ПРИНЦЕС КРЕМ
Подхранващ крем 
с витамин Е и екстракт
от водорасли
Благодарение на високото

съдържание на подхранва-

щи съставки кремът е

подходящ за дневна и нощна грижа за кожата.

Съдържа ценния антиоксидант витамин Е и

екстракт от водорасли. Кремът е отличен за-

щитник за кожата от неблагоприятните

външни влияния – студ, вятър, слънце...

КУИН НОЩЕН КРЕМ
Нощен крем с витамин Е
и екстракт от водорасли
Класически подхранващ

крем, който осигурява и

необходимата хидратация

на кожата. Съдържа комп-

лекс от хидратиращи компоненти, допълнен с

витамин Е и екстракт от водорасли. Резул-

татът е гладка, свежа и еластична кожа, хид-

ратирана, подхранена и добре подготвена за

следващия ден.

А КРАСОТАТАВСВСВСВСВСВСВССССВСВСВСВСВСВССВССВСВВ ИЧИЧИЧИЧИЧИЧЧИЧИЧИЧИЧЧЧЧИЧЧИЧЧЧЧИЧЧЧИЧЧИЧЧЧЧИЧИЧЧИЧЧИЧИИЧЧЧЧИИИЧЧЧЧИЧЧЧЧИЧИИЧЧКОКОКОКОООКККОООКОКОКОККОООКОКОООООООКООО ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ ЗЗЗЗЗЗЗЗАААААААААААА АААААААААААААААААААААААА ААААААААААААААААА ААААА А КККККККККККККККККККККККККК

КЛАСИК КРЕМ ЗА ОЧИ
с витамин Е и 
екстракт от водорасли
Лек крем за нежната кожа

около очите с витамин Е,

хиалуронова киселина и

екстракт от водорасли.

Кремът създава защитен слой върху повърхно-

стта на кожата, осигурява необходимата хид-

ратация, поддържа гладкостта и еластично-

стта на нежната кожа.

Официален вносител „Ралица“ ООД:

1463 София, ул. „Хан Аспарух“ 35,

тел. 02/980 33 15, факс 02/980 48 99,

Е-mail: dinpg@techno-link.com.

CMY 035



Д
а ни би прическата ви за
всякакви случаи да е кон-
ска опашка? Или обичате да
сменяте имиджа и прическа-

та си, като поразявате околните със
ДД
своята изобретателност?

ПРЕДПОЧИТАНИЯ
Отговорете си на тези въпроси, за-

щото правилно избраната и подходя-
ща за случая прическа може да прида-
де на лицето значителност и автори-
тетност. Или пък обратното – без-
грижие и кокетност.

Ако обичате да вдигате коса-

та си нагоре, избягвайте прекале-

но големите аксесоари (игли, шноли и 
други) и прекалено големите къдрици 
(иначе ще се сдобиете с нещо като 
гнездо върху главата).

Ако обичате да носите косата си 

свободно разпусната, постарай-
те се да є създадете обем – тънки-
те, прилепнали коси отдавна излязоха 
от мода. Косата трябва да е краси-
ва – да изглежда здрава, поддържана, 
без сухи и цъфнали краища. В краен 
случай, преди да излезете от вкъщи, 
нанесете на косата малко гел или ло-
сион за коса.

КАКВА ПРИЧЕСКА 
ДА ИЗБЕРЕТЕ, АКО...

...СТЕ УМОРЕНИ 
И БЕЗ НАСТРОЕНИЕ

Разпуснатите коси (особено ако те 
се спускат по-надолу от раменете) и 
всяка прическа, насочена „надолу“, пра-
вят лицето по-продълговато и даже 
малко унило. А високите прически 
зрително „повдигат“ и откриват ли-
цето. Затова, ако чувствате, че през 
този ден „гравитацията ви тегли 

доста силно към земята“, по-добре е
да съберете косата високо горе.

...ИСКАТЕ ДА АКЦЕНТИРАТЕ 
ВЪРХУ АКСЕСОАРИТЕ

Общото правило е следното: аксе-
соарите в горната част на тялото
– колиета, обици и шноли – изпъкват
повече на фона на висока прическа.
Разпуснатите коси привличат внима-
нието към зоната, заключена между
деколтето и линията на талията – 
там, където слагате брошки, колани и 
дълги гердани.

...ВИ ПРЕДСТОИ 
ДЕЛОВИ РАЗГОВОР

За разговор с работодател, важна
презентация или делово общуване е
по-подходящо да се спрете на коса
„нагоре“ – гладко сресана на опашка, 
на кок банан или на френски кок. Впро-
чем ниско вързаната (близо до тила)
конска опашка също е добро реше-
ние. Строгата прическа придава дело-
ви вид, солидност и авторитет, нон
тя не бива да отвлича вниманиетото
на околните с излишни къдрици и бу-бу-

ф р и з ь о р с к и  с а л о н

Марин Хубенов–

Мърфи, 

шеф на фризьорски 

салони Murphy
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кли. Прекалено сложните кокове, яр-кли
кият цвят на косата и разпуснататаки
грива са адекватни само на неформал-
на обстановка или в съчетание с ек-
зотична рокля.

...КОСАТА ВИ НЕ Е 
„ВЪВ ФОРМА“

Ако отдавна не сте ходили на фри-
зьор, не сте разполагали с време да
обгрижите косата си както трябва
или пък не сте я мили цяла седми-
ца, без да се замисляте, изберете да
я приберете нагоре. Подобна прическа
освен всичко останало може да скрие
и цъфтящите краища. Но не бива да
я правите, ако сте измили косата си
току-що. Защото прическата няма да
издържи дълго. Само и единствено в
този случай е препоръчително да пус-
нете косата си свободно.

...ИСКАТЕ ДА ПОДЧЕРТАЕТЕ 
КРАСИВАТА ЛИНИЯ 

НА ШИЯТА СИ

От само себе си се разбира, че в
този случай вашият правилен избор е

да срешите косата нагоре.

...ВИ ПРЕДСТОИ 
ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБИТИЕ

На тържествени приеми свободно 
разпуснатите коси изглеждат прека-
лено небрежно (сякаш не сте имали 
време да отидете на фризьор), неза-
висимо колко обгрижена и красива из-
глежда косата ви сама по себе си. 
Оформената в прическа коса, обратно 
– почти винаги придава елегантност 
на притежателката си. И въобще не 
можете да минете без някоя по-ори-
гинална прическа, ако вие самата сте 
главната виновница за тържеството 
(например рожденичка или булка).

...ИСКАТЕ ДА ИЗГЛЕЖДАТЕ 
ПО-МЛАДИ

Тук стилистите са единодушни – 
косата, насочена „надолу“, определено 
ще ви придаде визуално по-младежки 
и безгрижен вид. А в повечето случаи 
ще изглеждате и по-секси. Попитайте 
някой мъж и той веднага ще ви каже, 
че разпуснатата коса го възбужда по-

вече. Ще отговори така най-вероятно
преди още да сте довършили въпроса
си. А високо вдигнатите коси доба-
вят по няколко години и изтънченост
на солидна дама.

...ИСКАТЕ КОСАТА ДА Е 
В ХАРМОНИЯ С НЕПРИНУДЕ-
НИЯ СТИЛ НА ОБЛЕКЛОТО ВИ

Ако сте поклонничка на спортния
стил на обличане и особено на дън-
ките, горещо ви препоръчвам да се
откажете от високите прически – 
те подхождат повече на по-елегант-
ни, класически тоалети. Съчетание-
то на причудлив кок с джинси може
да се сравни с... гримирана ултрасилно
във фитнес залата (допустимо е, но
е някак глупаво!). Но всяко правило си
има своите изключения – например не-
брежната опашка с пуснати отстра-
ни къдрици би отивала на деним тоа-
лет. Общото правило в този случай е
следното: колкото по-небрежна е дре-
хата, толкова по-небрежна може да
бъде (и трябва да бъде!) прическата.

...ТОКУ-ЩО СТЕ 
БОЯДИСАЛИ КОСАТА СИ

Придали сте на косата си нов от-
тенък или пък сте си направили по-
светли кичури? В крайна сметка поне
в продължение на две седмици не си
заслужава да криете подобна красота.
Може да ви звучи парадоксално, но и
току-що прораслите корени се маски-
рат доста по-добре с прическа „надо-
лу“, стига да є придадете малко обем
отгоре.

Марин ХУБЕНОВ–МЪРФИ

Wash&Go Anti Rupture – 
за великолепна коса, изпълнена с
обем
Обаятелен парфюм, чувствени
устни, мистериозен поглед... За да 

съблазните някой мъж,
вие използвате много 
трикове, но вашето
най-ефективно оръжие 
винаги ще бъде ваша-
та коса. Ето защо
трябва да не позволя-
вате загубата дори на 
един-единствен косъм 
от нея. Имаме две 
новини за вас – една
добра, а другата пре-
красна.
Новата серия
Wash&Go Anti Rupture

кремообразна формула, която 
прави косата лесна за разресване,
като същевременно намалява ней-
ната загуба. Прекрасната новина е,
че продуктите имат най-изгодна-
та цена сред шампоаните и бал-
самите против накъсване и загуба 
на коса, предлагани на пазара. 
Шампоанът и балсамът са с нова 
формула, обогатена с екстракт от 
житни зърна, който предпазва ко-
съма от накъсване. С новата серия
Wash&Go Anti Rupture вие ще имате 
великолепна коса на ниска цена.

Златен медал за Jameson
Изключителният Jameson 18 Year 
Old Limited Reserve бе удостоен с 
престижен златен медал на Меж-
дународния конкурс за спиртни на-
питки International Spirit Challenge. 

Преди няколко ме-
сеца Jameson Rarest 

Vintage Reserve бе оп-
ределен за „топ ир-
ландско уиски“ и отли-
чен два пъти със зла-
тен приз на Междуна-
родния конкурс за вина 
и спиртни напитки в Сан Франци-
ско INTERNATIONAL WINE & SPIRIT 

COMPETITION 2008. 
Jameson 18 Year Old Limited Reserve

последва стъпките на успеха и
добави още престиж, елитна кла-
са и златни нюанси към имиджа 
на компанията Pernod Ricard и Irish

Distillers. Представен е за пър-
ви път през 2002 г. и е лансиран
като Old Masters Selection, в която
мастър блендърът лично подби-

ра три много стари и 
меки уискита Jameson, 
всяко от които е от-
лежавало в дъбови бъч-
ви най-малко 18 го-
дини. Днес известно-
то ирландско уиски

Jameson е номер едно в родина-
та си, едно от ТОП 10 светов-
ни марки уиски. Популярността
на бранда Jameson расте с всяка
година – през 2008 г. Jameson ре-
ализира продажби от 2,6 милиона
каси. Успехът на Jameson се дъл-
жи на изключителните му вкусо-
ви качества в комбинация с бо-
гатата история, започнала с не-
говото създаване от легендар-
ния Джон Джеймсън през далечна-
та 1780 г. 

р
Wash&Go Anti Rupture – sh&G има 

Шарени новиниар н н нарарр

�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

р
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Л
ечението на пул-
пита е едно от ЛЛнай-трудните в ЛЛденталната меди-

цина. То изисква търпение, 
прецизност, опит и най-ва-
жното – да не се подценява 
нито един етап от проце-
дурата. Най-общо бива два 
вида – чрез прилагането на 
т.нар. биологични методи и 
чрез умъртвяване на зъба.
За да се лекува зъбът

С БИОЛОГИЧНИ 
МЕТОДИ 

възпалението на пулпата 
трябва да се „хване“ в на-
чален стадий, разрушението 
на зъба трябва да е мини-
мално и пациентът трябва 
да е 30–35-годишен (за да 
може пулпата да е с още 
запазени регенераторни спо-
собности, иначе впослед-
ствие зъбът ще се умърт-
ви сам). Начините за прила-
гане на биологичните мето-
ди са два.

1. ИНДИРЕКТНО ПОКРИТИЕД

Силно се изтънява тъкан-
та на пулпата (докато за-
почне да прозира). Това дава 
възможност на събралата 
се в пулпата възпалител-
на течност да изтече на 
капки (като роса) и съще-
временно възпалението да 
се повлияе с медикаменти. 
При този начин на трети-
ране не се прониква с бор-
че в пулпата. Накрая върху 
нея се поставят подложка 
и пломба и в течение на 1 
година зъбът се следи от 
стоматолог да не се само-
умъртви.

2. ДИРЕКТНО ПОКРИТИЕД

Прави се, когато възпа-
лението е в по-напреднал 
стадий или ако в процеса
на чистене на кариес зъбо-
лекарят случайно проникне
с борче в пулпата. В този
случай пулпата се разкрива
директно и възпалението се
овладява с медикаменти. И
в този случай зъбът се сле-
ди от стоматолог в про-
дължение на 1 година.
Биологичните методи на

лечение са с успеваемост
около 80%, ако се изпълнят
точно и ако диагнозата е
правилно поставена. Но те
винаги крият рискове от
ранно или късно самоумърт-
вяване на зъба.

ЧРЕЗ УМЪРТВЯВАНЕ 
НА ЗЪБА

Този метод на лечение
също може да се проведе
по два начина.

1. ВИТАЛНО УМЪРТВЯВАНЕ

Казано по-просто, това
е изваждане на нервите на
зъба под упойка. Този съвре-
менен метод на лечение се
прилага по цял свят. Чрез
специални инструменти, на-
подобяващи иглички, нер-
вът се изважда от корено-
вия канал, кореновият канал 
се остъргва и се запълва с

каналопълнежно средство до
върха на зъба.

2. МОРТАЛЕН МЕТОДД

В този случай се използ-
ват тъканни отрови (като
арсен или формалин), за да
се умъртви нервът. Това е
най-старият и най-сигурни-
ят според мен метод за ле-
чение на пулпит. Затова по-
някога той няма алтерна-
тива.
Но днес се цели 

ПО-ОГРАНИЧЕНОТО 
МУ ПРИЛАГАНЕ

по четири причини.

1.За да се сложи арсенвърху пулпата, е нужно
дентинът да се обработи с
борче много надълбоко, кое-
то е доста болезнено. За-
това пациентите желаят
упойка, но пък щом зъбът
е под упойка, нищо не пре-
чи нервът да се извади ди-
ректно, без да се слага ар-
сен за умъртвяването му!

2.След поставянето на
арсен без упойка бол-

ката започва да се засил-

ва през следващите 30–40
мин, защото все още живи-
ят нерв се дразни от от-
ровата. 

3.Арсенът никога не
може да се дозира точ-

но. След прилагането му ви-
наги или остава жива пул-
па, за елиминирането на ко-
ято пак се налага прилагане
на упойка, или пък многото
арсен прониква в околните
на зъба тъкани и може да
настъпят стапяне на кост,
смърт на венеца и възпа-
ление на околозъбните тъ-
кани.

4.Не бива да се забравяи че арсенът е мощ-
на тъканна отрова, която
в определена степен вина-
ги интоксикира целия орга-
низъм. 
Има случаи обаче, когато

арсенът е единствената ал-
тернатива, и тогава се на-
лага да се доверите на пре-
ценката на вашия зъболе-
кар. 

Д-р Цветан ПЕШЕВ,

стоматолог

Ако проявявате желание лично да се убе-

дите в способностите на д-р Пешев като 

стоматолог, а не само да четете стати-

ите му, можете да се обадите на телефо-

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

запишете час за посещение. Кабинетът 

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

„Б“, ет. 1. Дано да ви е наблизо!

у с м и в к а т а

ПУЛПИТ
(Продължение от брой 9/2008)
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À
ко сте все още 
на етапа „плани-
ране на бремен-
ност“, тогава не 

само можете, но е и препо-
ръчително да се занимавате 
със спорт. При това дос-
та по-интензивно от обик-
новено. За 2–3 месеца до 
настъпване на бременност-
та е възможно да „направи-
те“ коремни мускули, което 
ще ви помогне да понесете 
по-леко бременността и да 
възстановите много по-бър-
зо фигурата си след раж-
дането. 

АКО ОБИКНОВЕНО СТЕ 
ОТДЕЛЯЛИ 3 ДНИ СЕДМИЧНО 
ЗА ФИТНЕС, ДОБАВЕТЕ КЪМ ТЯХ

И ЕЖЕДНЕВНИ ТРЕНИРОВКИ НА

КОРЕМНАТА ПРЕСА ВКЪЩИ –

2 ПЪТИ НА ДЕН ПО 2–3 СЕРИИ 
ОТ 20–30 ПОВТОРЕНИЯ.

Ако не спортувате в зала,
то към коремните преси
включете и аеробни упраж-
нения (бягаща пътека, ве-
лоергометър или активни
танци).

ÏÚÐÂÈ�ÒÐÈÌÅÑÒÚÐ
Първите седмици от бре-

менността са най-опасните.

Тогава рискът да загубите
още неразвития плод е мно-
го голям. Затова и нато-
варването трябва да е ми-
нимално.

ДОБРЕ Е ДА СМЕНИТЕ БЯГАНЕТО 
НА ПЪТЕКАТА С ХОДЕНЕ, И ТО

НЕ С МНОГО БЪРЗА СКОРОСТ. ПРО-
ДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ТРЕНИРОВ-
КАТА ОГРАНИЧЕТЕ ДО 15–20 
МИН. 

Много бременни могат да
възразят, давайки за пример
себе си: „Аз си родих най-
спокойно и без да намаля-
вам продължителността на
тренировката. Спортувах
си активно до последно.“
Всички ние обаче сме раз-

лични. И е много по-полезно
да се отнасяме внимателно
със себе си през този пе-
риод, отколкото после да
се обвиняваме за евентуа-
лен спонтанен аборт. А и
препоръките не са универ-

сални за всички, тъй като
всеки от нас си има свой
спортен опит (или липса-
та на такъв) и свои здра-
вословни проблеми (или лип-
сата на такива). 

Здравословна-
та продължител-
ност
За жени, които не са тренира-

ли преди това, 20–30-минутна 

тренировка със средно темпо е 

безопасна. 

Жени, които са тренирали пре-

ди бременността и които ня-

мат никакви медицински услож-

нения или забрани (задължител-

но се консултирайте с лекар!),

могат да тренират максимум 1 

час, като намалят обичайното 

темпо на тренировка. Никога

не работете до отказ. Винаги 

загрявайте добре преди това.

ÏÈÊ�ÍÀ�
ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÒÀ

Плуване, аеробика, стре-тре-

ф и з к у л т у р е н  с а л о н

ÔÈÒÍÅÑ� �
ÁÐÅÌÅÍÍÎÑÒ

ÂÑÈ×ÊÈ�ÇÍÀÅÌ,�
×Å�ÁÐÅÌÅÍÍÎÑÒÒÀ�
ÍÅ�Å�ÁÎËÅÑÒ�È�×Å�
ÑÏÎÐÒÓÂÀÍÅÒÎ�ÏÎ�
ÏÐÈÍÖÈÏ�Å�ÏÎËÅÇÍÎ.�
ÄÀÆÅ�È�ÇÀ�ÁÚÄÅÙÈÒÅ�
ÌÀÉÊÈ.�ÍÎ�ÁÅÇ�ÍÈÊÀÊÂÀ�
ÑÀÌÎÄÅÉÍÎÑÒ,�ÌÎËß!�
ÊÎÃÀÒÎ�ÃÎ�ÏÐÀÂÈÒÅ,�
ÐÚÊÎÂÎÄÅÒÅ�ÑÅ�ÑÀÌÎ�
ÎÒ�ÇÄÐÀÂÈß�ÐÀÇÓÌ,�ÎÒ�
ÑÚÂÅÒÈÒÅ�ÍÀ�ÔÈÒÍÅÑ�
ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐÀ�È�ÎÒ�
ÏÐÅÏÎÐÚÊÈÒÅ�ÍÀ�
ÂÀØÈß�ÃÈÍÅÊÎËÎÃ.

Положителни ефекти 
от тренировките 

По-добро възстановяване след бременността.  По-малък риск от

болки в долната част на гърба по време на бременност.  Повишен 

тонус.  По-добра пластичност и подвижност. По-добро кръво-

оросяване, особено на крайниците (заради по-добрата циркулация на 

кръвта вследствие на спортуването). По-добър мускулен тонус и

мускулна координация (това ще ви помогне да „носите“ по-лесно по-го-

лямото си тегло по време на бременността). Избягване на консти-

пацията по време на бременност. Намален риск от травми на ста-

ви и сухожилия.  По-голяма плацента, което осигурява по-добра хра-

нителна база за детето. Намален риск от прилагане на цезарово 

сечение по време на раждане.

П
о
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чинг упражнения и прочие 
прелести на здравословния 
начин на живот са позво-
лени от 12-ата до 13-ата 
седмица на бременността. 
Но не до пълна изнемога, 
разбира се.
Ако плувате, по-добре да е 

по гръб. В това положение 
ще можете да си почива-
те по-често, без да излиза-
те от водата. Доста жени 
развиват варикозна болест 
по време на бременност-
та. Не є давайте шанс. По 

време на плуването, в това
число и по гръб, активно
работете с краката.
Любителките на фитне-

са също могат да си от-
дъхнат. 

БЛАГОДАРЕНИЕ НА 
БОДИБИЛДИНГА МОЖЕТЕ 
ДА РОДИТЕ ДОСТА ПО-ТЕЖКО БЕБЕ, 
И ТО БЕЗ РАЗКЪСВАНИЯ И ШЕВОВЕ. 
НО ТРЯБВА УСЪРДНО ДА

РАБОТИТЕ ЗА МУСКУЛИТЕ 

НА ВЪТРЕШНАТА ЧАСТ 
НА БЕДРАТА И НА КОРЕМА.

Тренировката по фит-
нес за бременни жени обаче
трябва да е внимателно ко-
ригирана от опитен фитнес
инструктор. Самодейност-
та е недопустима и може
да доведе до плачевни по-
следици. Тежестите, които
използвате, не бива да пре-
вишават 4–5 кг. При нор-

мално протичане на бремен-
ността е разумно да се за-
нимавате с фитнес до 26–
28 седмица.

ÏÎÑËÅÄÍÈÒÅ�
ÑÅÄÌÈÖÈ

През последните седмици
от бременността постоян-
но следете пулса си – той
може да е в диапазона 120–
130 удара в минута не по-
вече от 10 минути по вре-
ме на тренировката. След
това ви е нужна почивка.

ПО-БЛАГОРАЗУМНО Е ПРЕЗ

ТОЗИ ПЕРИОД ДА ЗАБРАВИТЕ

УПРАЖНЕНИЯТА ОТ ЛЕГ ПО ГРЪБ,
ЗА ДА ИЗКЛЮЧИТЕ РИСКА 
ОТ КИСЛОРОДНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

У ПЛОДА.

Най-подходящото изход-
но положение за спортуване
през този период е на ко-
лене, с опора на изпънаати-
те ръце. 

Какво не бива

 Не е добре да се тренира в го-

рещи и влажни помещения. Да се 

обезводните по време на трениров-

ка.  Не е подходящо да практику-

вате спортове, при които има опас-

ност от падане, физически контакт

с други играчи (баскетбол, волейбол)

и силни напрягания. Гмуркането е

абсолютно противопоказно.
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Н
ито един възрас-
тен човек 
не би пре-
тендирал 

да порасне от, да 
кажем, 160 на 170 
см. Или пък да на-
мали размера на хо-
дилата си – вместо
40 номер обувки от
утре, да кажем, да
иска да носи 36. Но 
за сметка на това почти няма човек,
който да не иска, или поне да не е
искал в миналото, да промени своето
тегло. За съжаление усилията на по-
вечето от тях се оказват напразни:
само една малка част успява да от-
слабне и още по-малка част – да за-
държи постижението си поне в рам-
ките на една година. 
Има научни доказателства, че чо-

вешкото тегло е биологично предоп-
ределено. Тялото ни регулира авто-
матично съотношението между при-
етите и изразходените калории и по
този начин организмът самостоятел-
но определя какво е нашето „естест-
вено“ тегло. За „естествено тегло“
учените използват още един термин
– set point (равновесната точка). Вt

смисъл че това е стабилното тегло
на човек, който се храни, подчинявай-
ки се на физиологичното чувство на
глад. Но защо някои от нас цял жи-
вот поддържат заветните 50 кг, а
set point на други стига до 60, 70, 80t

и повече килограми?

Три категории
Изследванията на генома установи-

ха съществуването на 430 гени, ко-
ито повишават риска от напълнява-
не. Но предразположеността към нат-
рупване на свръхтегло зависи също и
от социокултурните влияния на наше-
то обкръжение – където предлагане-
то на храна е изобилно, натрапчиво и
небалансирано. Всички хора, обезпоко-
ени от излишните си килограми, мо-
гат да се разделят условно на три
категории.

„ЕСТЕСТВЕНО ПЪЛНИТЕ“ Това“

са хо- рата, 
ч и йто set point е t

висок по генетични причини (в това 
число влизат и хормоналните особе-
ности). Смята се, че дебеланковци-
те се ояждат, защото нямат доста-
тъчно желание да се съпротивляват 
на храната. Но всъщност не е точно 
така – 19 от 20 изследвани затлъстя-
ващи ядат като всички останали, но 
въпреки това теглото им си остава 
високо. Това се дължи на особеност 
на тяхната обмяна на веществата 
– щом успеят да стопят първите 
няколко килограма, мастните тъкани 
рязко намаляват производството на 
лептин, от който зависи чувството 
на ситост, и апетитът им се изо-
стря драстично.

 „НЕУСТОЙЧИВИТЕ“ Хората от “
тази група се отличават със значи-
телните колебания в теглото през 
различни етапи от живота си. Стре-
сът, умората, тъгата и депресията 
водят до натрупване на излишни ки-
лограми, тъй като представителите 
на тази група са склонни да „ядат“ 
негативни емоции. Основно те пред-
почитат сладките и мазните храни, 
които оказват напълно реален (макар 
и кратковременен) седативен ефект. 

„ХРОНИЧНО НЕУДОВЛЕТВОРЕ-
НИТЕ“ Тяхното естествено тегло 
се намира на границата на нормата, 
но те все пак искат да отслабнат. 
Жена, чийто set point е 60 кг, е при-t

нудена да се мори от глад, за да на-
мали теглото си до лелеяните 55 кг. 

Това е противоестест-
вено – все едно посто-
янно да принуждавате
тялото си да понижа-
ва своята температура
от 37 на 36,5 °С. По

този начин се изправяте
пред неизбежен избор – или

ежедневно, до края на своя жи-
вот да се борите със собст-
вената си природа, или все
пак да приближите своя идеал 

до реалността.

Норма, а не догма
Има няколко обективни критерия, с

чиято помощ можете да определите
своето „естествено“ тегло. Първият
е т. нар. индекс на телесната маса
(BMI – от Body Mass Index), който се
изчислява, като разделите теглото си
на ръста си на квадрат.
Например BMI на човек с ръст 1,60

м и тегло 54 кг е равен на 21,1. BMI,
по-нисък от 18,5 (за мъжете, от 20),
означава слабота. Нормата е заклю-
чена между стойностите от 18,5 до
25 (за мъжете, между 20,5 и 25). Ако
стойността на индекса попада меж-
ду 25 и 30, това сигнализира за из-
лишно тегло.
Голямо значение имат и конститу-

ционните особености на тялото. За
жена с ръст 166 см и с астенич-
на конституция за нормално се смя-
та теглото 50,8–54,6 кг. За същата
жена с нормостенична конституция
– 53,3–59,8 кг, а ако тя е с хиперсте-
нична конституция, идеалното є те-
гло би трябвало да е 57,3–65,1 кг.

С какво телосложение сте
Има много лесен начин за определяне на кон-

ституционния тип. С палеца и показалеца на 

дясната ръка обхванете китката на лявата. 

Ако пръстите ви се съединяват точно на 

връхчетата, вие сте с нормостенично тело-

сложение. Ако краищата на пръстите ви не 

просто се допират, а можете да ги наложи-

те един върху друг, вие сте с астенично те-

лосложение. А ако не се допират въобще, вие

сте с хиперстенично телосложение. 

Всеки човек има свое собствено ком-ом-
фортно тегло, тоест тегло, с коетоето

Естествено  Естествено  
х р а н е н е
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се чувства нормално. Затова плюс-се 
минус пет килограма разлика междумин
нормата и субективното усещане за
комфорт се смята за приемлива. Се-
зонните колебания в теглото също
са напълно естествени. Принципно в
женското желание „Искам да отслаб-
на за лятото“ няма нищо ненормално
и болестно. Но ако между мечтата
и реалността зее пропаст от... пове-
че от 10 килограма, е много вероят-
но зад претенциите към теглото да
се крие и още нещо, смятат психо-
терапевтите.

Потребността 
да се яде

Разсъждавайки за собственото си,
да предположим, излишно тегло, хо-
рата са склонни да сменят местата
на причината и следствието. Не из-
лишните килограми пречат на наше-
то щастие и комфорт, а душевният
дискомфорт се явява причина за из-
лишните килограми. В това число и
на илюзорното излишно тегло – оно-
ва, което не се отчита и забелязва
от никого другиго освен от притежа-
теля му.
Хората имат толкова много 

различни потребности, които
се опитват да удовлетво-
рят чрез храната. Пър-
во, храната е из-
точник на енер-
гия, тя ни по-
мага да утолим
чувството на глад. 
Второ, от нея полу-
чаваме удоволствие – 
не само от вкуса є,
но и от естетиче-
ския є вид, от цве-
та, аромата и начи-
на, по който е серви-
рана. Дори от общуването 
с другите (с нашата компа-
ния по ядене) около масата.
Трето, тя участва в един 
механизъм за снемане на 
тревогата и напре-
жението и за при-
добиване на чув-

ство за комфорт и защитеност – съ-
щото, което като деца сме черпили 
от майчината гръд. И четвърто, хра-
ната усилва емоционалните впечат-
ления (например когато едновременно 
ядем и гледаме телевизия или четем 
книга). Ние изпитваме огромна нуж-
да от последните три точки, което 
е причина по естествен начин да по-
лучаваме излишъци от енергия и хра-
нителни вещества (по първата точ-
ка). Изглежда, че единственият из-
ход за елиминиране на тези излишъци 
е лишението. Което обаче ни изпра-
вя лице в лице с жестоката форму-
лировка: „Ако искаш да бъдеш краси-
ва, лиши се от удоволствията!“ Това 
поражда дълбок конфликт – на кого 
му е притрябвал живот без удоволст-
вия?! И в крайна сметка човек се от-
казва от ограниченията, но губи ува-
жение към себе си.

Живот без лишения
Съвременните диетолози разглеж-

дат строгата диета като нарушение 
на хранителното поведение. Какво се 
случва с нашето тяло по време на ди-

ета? То е шокирано от липсата 
на храна и в очакване на гладни 
времена започва да пренастрой-

ва обмяната на вещества-
та, да икономисва, да 

трупа запаси за 
черни дни. Един-
ственият начин 
да избегнем това 

е да се откажем от 
идеята, че лишенията 
ще ни помогнат да 
се сприятелим със 
своето тяло. Ор-
ганизмът в никакъв 
случай не бива да се 

държи в енергиен дефи-
цит. Точно обратното – 

той трябва да бъде абсо-
лютно „уверен“ в системно-
то подаване на хранителни 

вещества в нужното ко-
личество. Това всъщ-
ност е и залогът 
за стабилно тегло 

и добра обмяна на веществата.
Войната със себе си е безперспек-

тивна и вредна. По-разумно е да си
сътрудничим с тялото си, като му
подаваме храна редовно и балансирано.
Но възможно ли е да се превключи на
режим „правилно хранене“, без да се
лишаваме от удоволствията? Как да
отделим физиологичната потребност
от храна от другите наши нужди, за
удовлетворението на които е възмож-
но да се намерят и други начини ос-
вен чрез храната?
Първо трябва да си зададете въ-

проса, колко храна точно ви е необ-
ходима, за да поддържате равновесно
тегло – нито да отслабвате, нито
да пълнеете. Пробвайте да си води-
те дневник – колко и какво изяждате
през деня. Той ще ви даде истинска-
та информация за отношението меж-
ду храната и вашите желания – глад-
ни ли сте били, когато сте посегна-
ли към храната, или просто сте го
направили, за да удовлетворите друга
ваша потребност. От дневника мо-
жете да извлечете и информация за
храните, от които в никакъв случай
не сте готови да се откажете, и за
тези, от които с лека ръка можете
да се лишите. Това е много по-продук-
тивно, отколкото просто да си ка-
жете: „Не трябваше да ям толкова
много.“ Просто следващия път не из-
бирайте храни, които не са ви ддоне-
сли истинско удоволствие.

 тегло тегло „Да приемеш необходимостта

от ограничение в храненето,

е все едно да се разделиш 

с младенческата си илюзия 

за всемогъщество.“
Алла Киртоки, психотерапевт

Съвременният човек съществува в прос-

транство от желания, ограничени от него-

вите възможности. Срещата на желанието 

и ограничението винаги поражда вътрешен 

конфликт. Понякога невъзможността да 

приемеш ограничението се възпроизвежда и 

в други сфери на живота – такива хора жи-

веят на принципа „всичко или нищо“ и все са

неудовлетворени. Зрелият начин за приема-

не на ограниченията е разбирането: „Аз не

съм всесилен, което е неприятно, но не съм

и нищожество и мога да претендирам за 

нещо в този живот (например за парче тор-

та).“ Този начин на мислене задава други па-

раметри на ограничението – то не е само 

лишение, но не е и прекалено позволение.

Желания и ограничения
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ДЕСЕРТЪТ 
ЗА ВЕЧЕРТА

ОБЕЕЩАВААМЕ ВИИИ, ЧЕ ННЯМА ДДА ПРИИПАРИРИИТЕ КЪЪСНО ВВВЕЧЕР 
ДОО ХЛАДДИЛНИИКА, АКККО ПРЕЕДИ СЪЪН ИЗЯЯДЕТЕЕ НЕЩОО... СЛАААДКО. 

ННОНО НЕ ККАКВО ДА Е.

Х
ранителните табута водят до нервност. Една
от най-популярните забрани е да не се яде
нищо след 18.00 ч. Но този метод на отслаб-
ване далеч не е ефективен за всички. Тази дълга

„гладна“ пауза се издържа особено трудно от хората тип
„сова“. Защото тях хладилникът ги привлича именно след
18.00 ч. – една хапка кашкавал, едно шоколадово бонбонче
и... край на всички добри маниери! 
Един малък нискокалоричен десерт, в който са съчетани

белтъчини, въглехидрати и голямо количество растителни
влакна, успокоява еднакво добре както чувството на глад,
така и гласа на съвестта.

ЯЖ С УДОВОЛСТВИЕ! 

КАНАПЕ С ЯГОДКА Върху
препечена филийка пълнозър-
нест хляб (или върху пълно-
зърнеста бисквита) нама-
жете 1 с. л. извара. По-
лейте с 1 ч. л. рядък мед
и украсете с една ягодка
(може и замразена). Не ви
се яде сладко? Тогава сло-
жете върху филийката из-

вара и парче пушена сьомга.

МЛЕЧНО ЖЕЛЕ В 3 с. л. пряс-
но мляко разтворете 5 г же-
латин. Получената смес
разбъркайте добре в
500 мл прясно мляко
с масленост 1%. До-
бавете няколко кап-
ки течен подслади-
тел. Разлейте сме-
ста в няколко чаши 
и я сложете в хла-
дилника да стегне. Го-
товото желе поръсете
с натрошени пълнозърнес-
ти бисквити и украсете с 
парченца плодове.

Уточнения за 
растителните влакна 
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хехехехехеехх мимимимимимимм цецецецецецецеелулулулулулулулулулулулулулулулууулуууууулулууууулололололлллолололололололллололлллололооллололоололллллллллл зазазазазазаззазаатататататаатататата и ииии и и ии лл л л лллллигигигигигигигиггнинининининнинънънънъъънън тттт ттт сасасасааасса н н нн ннеререререррререре азазазазазазаазтвтвтвтввввввввввтт оророророороророррорррроррррорророрррррррримимимимимимиммимимимимимимиимимимиимммиимимммимииммимиммммиии,и,ии,и,и,и,и,и,и,и,ииииии,иииии  

а а пепепекткткткттткттттттттттттттттттттттттттттттииииииининиинииинииииии ътътътътъ – – ––  рррр р рразазазазазаазтвтвтвтт оророриммммим. . ТоТоТоТоТоТовававававава оооо о о прпрппррппрредедеддедеееде елелеелелелелелля яяя яя и иии рараррараааааааааааааарараарааааааарр ззззззз-з-ззззз-з-ззз-зззззззз

лилилилилииллиллилллллилиллиллиллииииллилилилиииилилилиличнчнчнчнчннчнчнчнчннннчнннннннччнчнчнннчнннчннннчнччнчччччччччччннооооооттотооооотооооооооооооооооотоотото о о оооо влвлвлв ияияияи нинин е ееее нанана ррррразазлилииичнчннитититите ее ее влвлввлвллллакаккакакаккаккакннинининининининининиини ввввввв в ввввввввъръръръръръръръърърърърърръръръръръръръръъръръърърръръъъърръръърр---

хухухухухухууухуухухухухухухухухууухуухухухуухухухуххухуууххххуу оо оооооооргргргр анананнизизззмамаамама. . ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя яяяя яяяяяя ягогогогогоггогогогогогогогоогогоггоооогггггооооогогггогогоггоггогогггооггоооогодидиддидидииддиддидидидидидидидддиддидидидииддддиддидидиддиддидидддиидитететтететететететттеетететтетттетететттттееетететтетететтетттететететттететтеетт  иии и  и ииииииииииииииииииии и ииии иии вв вв вв в вввввв ввввввввввв вввв вввв ввввв ббббббббббббб ббббббб бббббббббобобобобообобоббббобобоообобобобоооообоообобобообобобооообббоовововововввововииитти е е хрхххрхрхрхрххрхрхррхрррхрхрхрррхррррхрхрхрххрхррххрххрххрхрххххрхррааа-а-аа

ни се съдържат най-много влакнини. Добър из-бббб

точник на влакнини са цялото зърно и корено-

плодните (особено тяхната кора). При ра-

финирането хранителните продукти губят

влакнините. В животинските продукти месо,

мляко, сирене растителните влакнини не съ-

ществуват. Влакнините се губят при рафини-

раната (бялата) захар и растителното (слън-

чогледовото) масло. В алкохола също няма

влакнини.

Защо са полезни фибрите
Продуктите, съдържащи фибри, засищат задълго.

Във фибрите се съдържат антиоксиданти, които стимулират ра-

ботата на стомаха и елиминират токсините от организма.

Диетолозите смятат, че в ежедневното меню трябва да присъст-

ват до 50 г фибри.

Най-добрите източници на фибри са плодовете със семена, ягоди-

те, зрелият боб, семената, орехите, цялото зърно, кореноплодните и 

кръстоцветните зеленчуци (зеле, броколи, зелено зеле).р ц уц ( , р , )

ЕсЕсЕсЕсЕсЕсссссстртртртртртртрртртттттттрро-о-о-о-
гегегеггегегегееенининнннинини

АнАнАнАнАннАнАнннннтититтттиттити----
ококококккококккксисисииии--

дададададад нтнтнтнтиииии

СтСтСтСтСтСтСтттСтСттССттереререрререререерррри-и-иии-и-и-и-и---ии--и----и---
нининининиииниииин

ВиВиВиВиВиВВВВВВ татататататататаамимимимимимимим нинининиинининин

МиМиМииМ ненененеерарарараралилилилилилиилилилилилии

Бела, брой 10 (128), 200846



През последните години значително нарасна броят на клиентите, 
които разчитат на IPL (интензивната пулсова светлина) за тре-
тиране на различни медицински проблеми. 

Нещо повече, IPL технологията на практика 
СЕ ОКАЗВА ЗНАЧИТЕЛНО ПО-ГЪВКАВА 

от някои лазерни технологии. Тя се отличава от повечето лазерни систе-
ми по това, че може да произвежда стотици вълни с всеки импулс свет-
лина. Използват се определени филтри, които насочват тези светлинни
потоци, за да могат те топлинно да атакуват определен кожен проблем.

КАКВО ПОВЛИЯВА УСПЕШНО?
Интензивната пулсова светлина се използва успешно при третиране на 
разширени капиляри, лунички, пигментни нарушения, вродени червени 
петна, лентиго, розацея, хиперпигментация, телеангиестазии, звездо-
видни хемангиоми и др. Терапията не наранява и не премахва горния 
слой на кожата. 

ПРЕДИМСТВОТО 
на този вид третиране е, че то се фокусира само върху увредената кожа
и не засяга здравите участъци. Въздейства се върху по-дълбоките слое-
ве на кожата, като се засилва производството на колаген и съединителна 
тъкан, която поддържа повърхностния кожен слой. В резултат се стяга
контурът на лицето, кожата се изглажда, тонусът и цялостният вид на
кожата се подобряват. 

Необходими са 
ОТ ТРИ ДО ОСЕМ СЕАНСА 

в зависимост от вида на третирания проблем и индивидуалните осо-
бености на конкретния пациент. В зависимост от това, коя точно зона
се третира, усещането се определя или като леко пощипване, или като 
парване. Възможно е няколко минути след терапията на мястото да се
усеща леко затопляне. Може да се появи лека червенина, която изчезва
до няколко часа след третирането. 
Необходимо е 

СЛЕД ВСЯКА ПРОЦЕДУРА 
да се избягва излагането на пряка слънчева светлина и всекидневно да
се използват слънцезащитни продукти с висок слънцезащитен фактор.

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

Приложения на IPL технологията

0470470470404770470400470



В
природата няма лош сезон. Но усе-
щането за емоционален дефицит,
което ни завладява през есента
заради липсата на слънце, придо-

бива физиологичен характер. „Есенната
депресия“, породена от тъгата по ля-
тото, се е превърнала в термин от
лекарския справочник. По силите ни е
обаче да се справим с проблема, ако за-
емем активна позиция и внесем пъстро
настроение в живота си.
Да управляваме настроенията си, не

е толкова невъзможно. Доверете ни
се и опитайте следните, проверени
от практиката методи.

ПОДРЕЖДАНЕ НА МИСЛИ 
И ДЕЙСТВИЯ

Психолозите са единодушни, че всич-
ки проблеми се случват в мислите ни.
Оттам произтичат и всичките ни
несполуки. Ако успеете да се отър-
вете от тежките мисли, ще забеле-
жите как околният свят се превръ-
ща в едно по-мило и добро простран-
ство. Депресията не може да ви на-
несе удар, ако съблюдавате следните
прости правила:

ЖИВЕЙТЕ С НАСТОЯЩЕТО
Съжалението по миналото отнема

доста сили и време. И не само – на-
товарва ни със страха от възможни
неприятности в бъдеще. Да спрете
изтичането на жизнена енергия, мо-
жете, като живеете тук и сега. Ще
усетите гарантирано прилив на сили
за водене на по-пълноценен живот.

СЪЗДАВАЙТЕ СИ РИТУАЛИ
За да избягате от скуката и ру-

тината, превърнете механичните си
действия в... мистични. Пиенето на
кафе, нанасянето на грим и дори ми-
енето на чинии могат да бъдат без-
крайно приятни. Концентрирайте се
върху всяко свое занимание, като тър-

д у ш а  и  т я л о

Н

Д епресияД епресия
СЛЕД ЛЯТОТО, ПРЕДИ ЗИМАТА

вевевев риририр тетете пп пп поооо емемеме пппипиририичечеен нн пъпъпъпътт тт какакввквоо о ввввививвв  
еее е нененеобоббо ххоооооодидидимомо, какааквкввкввк ооо нененее в ввв иии ии ее нужнжнннно ооооо оо ии и
ккакакакааакввквквквво ооо ввввививививив  п преререччии вв жжж ж жививививи ототтттттоотаа. 

ДВИЖЕНИЕЕЕ

ЕЕЕдЕЕдЕдЕддиининнии сстстттттсттввевевевевев нононнонотототот  н нни и и жежежежж лал ние прпрпрпрпрпрпппрпрпррпррррезез  ппо--о--о-о
стстстттудудуддуддудудудененененененитититититититититее мемеемемем сесесесеесециции н на ггоогогодидидиидиииннанананнн тттааааааат ееее ееее д д ддд     ааа а 
сесе гггушушушннененеенемм м попопопооп дд д д ннянняняяякккококококоеее е тотототоототототооплпплплплпллпллоо оооооо одододеяеяеяеяяяеяяяеяяллооло 
ннаа дд диививвивввананананана а ввквкввккъщщъщъъ и.и  ННН   Н оо кааккатто ннамамамамамамааааалалалимим 
ряряряряряряр зкзкз ооо оо о фифифиффизизиизизиччччечечечечечесссксксс аататта аааа сисиииси актктививввивннононнноссстттт, 
ниниииниее лилилилилилилиииллишашаашшававаамммее б ббелелеле ититититте еееее сииси д  роробоовевеве о оооот тттт
кккокококолилилилииччечечечестстттсттвовововотототоо к к ккккиисиссслолоололорроророод,д,дд,, ккк койойтотото т тте ее
сасаа с с ссссввввииииив кнкнкнкнкннкнк алали иии даадададд  ппололучучучавваввввааатаааататттттататтатататататтатататттттттааттттаттттттт............ .. ТоТТова не-е-е-
изиззбббебебебеб жжжнжно о ввввов ддидидиди дддд д дооо оо ззазазаазаз бабаб вявявв ненеееене ннннннннн ннн нн ннн нннннаааааа ааааа обобобоббммямямямямя-

ннннннанаааааан ттттттататтт   ннннаа ввеееещеещеестстс ваватата ( (ЗЗддЗдЗдраравей, н ннададда -
ноонормррммрммммрмрммрмененннно о ттттеет глглоо!!!!))) ) ) ) и и до ззззабаббабаааа аввянянянее е нааанааа 
циццициициц ркркркркккркркркккрр ууулулуллуулаццца ияияяиятат  наа кркркркркрррръъвтата (ДоДоДДДоДДооовивижжджджддананане,е, 
свсвсвсвсвсввежежежжжжжжеж тт  т ттттеенененн!). Вклюючвчвчвчвчвайааааайкики се нннанананнн  еееннненнееррр-р-рр
гогогоогог нннанааааан тртртрттртрт уупупуу вваващ щщ щ рережижиимм,м, о оооорргрр анизмъмъммъмъъъътт изииизизззз-
папап даааадаааа ввввв  лллл лететее аргииияя. 
ЗаЗаааЗа  ддд ддда сеее п роотитт вовопопостстттавава ититеее нннана 

ининереррцицииииииятята,а  нн алала ожожететее сисиси ежежежежж днднднневевве ененне  
двдвдвдвиги аататататтттта елелен режежжим. Не ее неоеобхбхододдодддиимммммими ооо 
даа ссссссссссссееееее еееее ииииззи тезавате. АкАкААкоо ненен  н намамиррррраататтеее е
врррррвррврррвррреемемеемеемммемммееее еее ззааааа ааере обни гимнастттикикикикииии иии и фифифифиит---ттт
неннененен с,с,с,с, еее  дддддддосо татъчно дада п прарарар вививиитетете ее еежежежежжжжжж -же-
дндневевнннннооооон  т ттточоочо ков в масасаж ж и рререддовно о дддддда 

сисисисисиитетететеет  ссс ккккккрккркркркркрититититтттатттттттттаааааааа а еееесее ттееттитиииииииииииика в него.

ПО МЕТОДА НА ИЗКЛЮЧВАНЕТО 
ЗаЗаЗЗаЗаЗаЗаЗЗ  деннн,,,, седмммицицицааа илиллли и пппппппрппп оизволен пери-

одододддд  оооооо от т ввввврвррррррреееме еее е сес   ооткткккккккккккаааажа ете от някои 
свсвсвсвсввоиоиоиииии нн ее е чччччччааааак тотот ллкковваааааа аа аааа полезни навици. 
ДДаДДа кккажем,,, ,, пппппооонннеее вв  пппппеееееееетеее ък не гледайте 
ттттетт лелелевивииизззизизиизиииияяяяя.я.яя. Н ННННааа а ддрууггиииииииииияи  ден изключете 
ммммомомомомомомоомм бибиибибилнлнлнииияяяяя  ссии тттеет леффооооооооооооофоооон. На третия из-
кклклллкллююючючючючючючючюччччючететтеттеттттете ее е ототтт мммм енене юютттттттттттттттто си захартааа, , , ка-
ффефефефффетттооотототтт  ииииии лили тттееесесттеенннннннниннн те изделия. НаННаННа-
ппрпрпрррававававввааааветететттетееттеее еее ттооот зизизии е екссппппеееееепеееририририирр мемемеммм нт във всич-ч-ч-ч-ч--
кикикииииии ооо ооообббблб асститититити н н а а жиживвоооооовв ттттатат .. Сравввняняняянявавававвавааайтйттйттйтйтйтйтеее 

-----усусещещеещанананияияттата „„ссъсс“ ииии „бебееебеезз“з“““з , , ккккакакккакаттототооотоо прооро--
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общувате с природата. общ
Заложете на разходката – не по-З

малко от 2 км на ден обаче, което
е не повече от 30 мин спокойно хо-
дене. Ако сте последователни, само
след седмица ще усетите силен при-
лив на енергия.
В енергозареждащия режим включе-

те и „сгряващи“ процедури – парна
баня или сауна. 

ЗАЩИТЕНО ЛИЧНО ПРОСТРАНСТВО

Постоянната инвазия на чужди „еле-
менти“ в личното ви пространство
е една от причините, пораждащи раз-
дразнение и потиснатост. Човек се
чувства в безопасност само когато
е установил дистанция – не по-мал-
ка от половин метър – между себе си
и околните. Десетки хора ежедневно
нарушават границите на личното ви
пространство – в обществения транс-
порт, по опашките, в асансьора. Как
да отстоявате своя суверенитет? 

„ИЗДИГНЕТЕ“ ЗВУКОВА БАРИЕРА 
При възможност вкъщи или в офи-

са слушайте музиката, която обича-
те и която най-много ви импонира. Тя
ще ви помогне да се „изключите“ от
външни дразнители и да хармонизира-
те пространството си. 

НАСИТЕТЕ ВЪЗДУХА 
ОКОЛО СЕБЕ СИ С АРОМАТ 
През октомври специалистите пре-

поръчват ароматни масла от мед и
рози. Аромотерапията е идеална, но
не е приложима на всяко място. Ви-
наги обаче може да разчитате на лю-
бимия си парфюм. В минута на раз-
дразнение от принудителна близост с
някой непознат на обществено място
напръскайте китката си с парфюм и
помиришете напръсканото място.

ЗАЛОЖЕТЕ НА ЯРКИТЕ 
АКЦЕНТИ В ОБЛЕКЛОТО 
Контрастна цветна връхна дреха, 

яркоцветен шал или чанта, по-голе-
ми обици или ефектна гривна ще раз-
нообразят унилия есенен пейзаж. Ако 
се намирате на обществено място, 
където струпването на много хора 
ви изнервя, съсредоточете се именно 
върху тези цветни детайли от об-
леклото си. Разглеждайки ги, няма да 
забележите как чуждото присъствие 
ще престане да ви занимава. 

ОПТИМИЗИРАНО МЕНЮ

Някои хранителни продукти наисти-
на имат „талант“ да повдигат на-
строението и духа ви.

РАЗНОЦВЕТНИТЕ ПЛОДОВЕ 
И ЗЕЛЕНЧУЦИ
Съдържат фитохормони, отговарящи 

за изпитването на удоволствие. Тъм-
нозеленото броколи, спанакът и аспер-
жите са богати на фолиева кисели-
на, която облекчава нервозността. В
жълтите и оранжевите сладки чушки,
в цитрусите, в целината и доматите
се съдържа селен – мощен антиокси-
дант, който повлиява благотворно ен-
докринната система.

ГРАХЪТ 
Съдържа голямо количество от ами-

нокиселината триптофан, която ак-
тивизира производството на серо-
тонин, нормализира съня и успокоя-
ва нервната система. По същия на-
чин действат и въглехидратите от
пълнозърнестия хляб, кафявия ориз и
зърнените продукти, които са богати
още на целулоза и на витамин В.

БАДЕМИТЕ 
Съдържат най-ценната мастна кисе-

лина омега-6, витамините В2 и Е и
магнезий.

ШОКОЛАДЪТ 
И БАНАНИТЕ 
Смятат се за антидепресанти. И

това наистина е така, защото всич-
ко, което доставя положителни емо-
ции, дори само с това е полезно за ра-
ботата на мозъка и на нервната сис-
тема. Така че ако вкусът на добре уз-
рял банан ви повишава настроението,ието,
доставете си това удоволствие. 

ТОЧКИТЕ ШИАЦУ

Заа дда ззаппоччнеетте ддення сии с наасттрооеениие, вссякка сутрин правете

шшиаацуу ммасссажж нна ллиццеттоо сии, ккаттооо аккттиввноо ввъздействате на 

тт.наар.. тточччкии шшиаацуу. Тоззи маасаажжж оттннемма нее повече от 5 мин, 

ноо ее еффеектттиввенн нне саммоо заа ккожжатттаа наа лиццетто, а и за тонуса 

наа ццеллияя оррргааниизъъмм.

КАК ДА ГО ИЗПЪЛНЯВАТЕ
С двата показалеца масажирайте с кръгови движения (първо отдвиже

дясно на ляво, а след това от ляво на дясно) последователно след-от ляво на дясно) последователно след

ните точки:

в средата на челото (тто (третото око)

вдлъбнатините поте под двете ноздри

ямката по са по средата между брадичката и долната устна

слепослепоочията (масажирайте ги особено внимателно, за да облекчи-

те умте умората в очите и чувството на тежест в главата)

точките на скулите – там, където се съедиочките на скулите – там, където се съединяват горната и до-

лната челюст (лесно ще ги откриете, като няколко пъти отворитеата челюст (лесно ще ги откриете, като няколко пъти отворит

и затворите уста)и затворите уста)

След това поставете средните пръсти на двете ръце върху теме-След това поставете средните пръсти на двете ръце върху теме

то, леко наклонете глава напред и с палците масажирайте:наклонете глава напред и с палците масажи

ямката, където се съединяват основата на черепа с шийните о се съединяват основат

прешлени на гръбръбначния стълб

двете симетрични вдлъбнатини отстрани на тила (близо до уш-етрични вдлъбнатини отст

ните миди))

 Хитрости против стрес
Наппрааветте някколкко ддълббокии вддишшваанияя и иизддишшванния – рръцете са отпуснати спокойно върху ко-

леенетте.. ССвааалетте си обуувкитее и лекко ппотттроппаййте съсс сстъпала по пода. Потупайте със стра-

ниичнаатаа чаасттт наа длланиитее (оотккъм сттраннаттта нна ккуттретто)) върху твърда повърхност. Това е древ-

ноо срредсствво зза ссъпроттивва ссрещщу стресса. ЕЕднна ллегеенда рразказва, че амазонките са го прилагали, за

даа уккреппятт сииилатта на духха сси. ССедннетте ннна ввисок сстоол ((или върху масата), така че краката ви да

нее доокоссват ппподаа. ККръстоосаайтте ги. ССлед тттоваа ги „рразпплеетете“ и ги кръстосайте отново на друга-

таа сттраанаа. ППоовтторрете някоолкоо пъътии. Съъссреедооточчетте ввниманието си върху пръстите на ръцете.

Оттпууснетее ггии. ППоммагаа прри пприсстъъп нна ввнееззаппен гняяв. ППовдигнете дясната ръка нагоре. След това

ряязкоо я оотппусснетте, катто яя осстаавите да падднее поод ссилаатаа на собствената си тежест. След като

наапраавиите уппражжнеениеетоо поо няяколлко пътти сс всякка рръкаа, заапочнете да изпълнявате махове с ръце-

тее (ккатто ммахххалоо), ккатто ппосттеппеннно уувееличччаваатее и наммаллявате амплитудата. Застанете боси на 

поода и ссе кконццентрираайтте ввърхху ппръсстиитеее наа крракаатаа сии, докато ги почувствате съвсем отпусна-

ти. Леегнееттее поо грръбб наа поода. Ръъцетте са оотпусснатти краай тялото, дланите са обърнати нагоре. От 

тооваа пооложженнние 10 пътти ообъърнеетее гллаваа наааляво и надясноо, без да отделяте тила от пода. 
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К
огатоо сесе понапаритттттттеее хубавововоо,, ооссвевевевеннн н чечччее щще е оооссввооббобоооообобооооооооооодддид -
те ттяллото о от неппппппприрррррр ятниииттете ттттоксиннииииииииииииииииии,,,,, , щще сссеее ооооооототототоооооооооо ър-
вете и оотт лошитттееееееете мислииии. . ННиНиНие ненеенене оооооооооооооооооооооттттттттккккккткткррририр ваав ммммммммммемемемемеммммммммм  топ-
лата ввоодода. ДДрер внииииитититити е е цицициц ввив лилииизазаззацицицицицциииииии ии ототоототототддддададдадд ввввнвнвнвнааааа сассссссссссссс  били

наясноно с блаагоготввт оророророрррнонононононоттото вввввлилиянянннниеиииеиеи н ннаааа бабабаанянятата в върърхуху ч чччччччччовооооо еш-
кия оргаганин ззъм. Н ННННННННННесесесеслулучачайнйно о риримляните са строили тттееерееререререре ми,
огромни ккатотооооо ддд д ддввовововов рцррццрци и ии ххррхррамаммам ввовве. 

ЛЕКА ПАРА СРЕЩУ ТЕЖКИ ПРОБЛЕМИ 
Основното предназначение на парната баня (и на сауна-

та – също) е да „извади“ токсините от организма. Чо-
вешкото тяло разполага с пет милиона потни жлези. Те
извеждат влагата от организма не по лошо от бъбреци-
те. Банята възстановява водно-солевия баланс на органи-
зма. Освен това подобрява обмяната на веществата и
така подпомага отслабването. В парната банята изгаря-
те не само излишните мазнини, но и холестерола – глав-
ния виновник за атеросклерозата. 
Контрастната температура на студения душ, препо-

рръчителен между сеансите в парната баня, тонизира ко-
жата, укрепва кръвоносните съдове и предпазва от сър-
дечни недъзи. Процедурите в парната баня подобряват
кръвообращението, отпускат мускулите и двойно съкра-
щават съдържанието на млечната киселина, образувана
в тях по време на спортуване. Затова след интензив-
на тренировка е полезно да се напарите в сауната или
в парната баня. На другия ден няма да имате мускулна
треска. Не на последно място, разбира се, парната баня
е средство против стрес.  

ЦЯР ЗА ПРОСТУДИ 
Щ у р ц р уд , рЩом усетите признаци на простуда, тичайте към пар-

ната ббббааанананнананяяяяя.я.яяя.яя. БББ  анятта аааа ааа сесесесеесееессес ппп п п ппппррррререрреепппопоръчва и на хора с ххрхрониииични 
заболяввваааав нинииининнияяяя я на дихаттеееелните пътища. АА също и при пппро-
блеми с сс кркркркръъъвоносните съдове, ставив тет  и нервнатаа сис-
тема.

Внимание! 
В момент на обостряне на тези заболявания, а също и при остттртри ви-

ру ф , р р ур ,русни инфекции, протичащи с висока температура, посещещенниеетето на 

парна банята може само да навреди, като задълбочи възпалителния 

процес.

Да се напарвате в банята, е опасно и ако кръвообращението ви е 

нарушено или ако страдате от сърдечносъдова недостатъчност, хи-

пертония и остри възпалителни заболявания.

Правилното напарване не е проста работа. Да се оти-
де на парна баня е

ЦЯЛА ЦЕРЕМОНИЯ

Първо, постойте под топлия душ. Но не мокрете гла-
вата. В противен случай в парната баня можете да по-
лучите топлинен удар. Преди да влезете в кабината, за-
дължително подсушете тялото си. 
За да не пострада косата ви, увийте я с кърпа. При 

първото влизане престоят не трябва да е повече от 5 
мин. Направете пауза от 10 мин. Второто влизане в са-
уната може да е по-продължително, но не бива да е по-
вече от 30 мин, за да не претоварите сърцето.
В паузите между две влизания пийте течности: чай, 

вода или плодови сокове. Така ще възстановите водно-со-
левия баланс на организма. И ако ви понася, вземете си 

р уд дуконтрастен студен душ. Много е полезен за кожата.
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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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съдържа и негативен оттенък (когато 
с нея се изразява нещо принудително, 
педантично и скучно). На практика 
грижата за себе си изглежда като за-
учени последователни действия, като 
създаден навик да ги изпълняваме. Този 
навик се придобива още в детството. 
Ако баща ви всяка сутрин е спорту-
вал, а майка ви всяка вечер се е ма-
жела с нощен крем, по-вероятно е вие 
да нямате проблем с грижата за себе 
си. Или поне да я възприемате като 
нещо естествено. А на другите ще 
им се наложи да усвояват тази „нау-
ка“ от самото начало.
Впрочем доброжелателното или недо-

брожелателното отношение към собст-
вените си тела ние също дължим на 
нашите родители. Както и положител-
ната самооценка. Ако не сме получава-

ли родителско възхищение, отношение-
то към тялото ни впоследствие ста-
ва сложно и може да се прояви по раз-
лични начини: лошо хранене, свръхнапре-
жение, небалансиран начин на живот и
т.н. Към тези изходни данни могат да
се добавят позитивните или негатив-
ните идеи, привнесени от образовани-
ето, което сме получили. Всичко това
обуславя нашето поведение. 
Не се осмелявате да отделяте време

за себе си, изпитвате чувство за вина,
смятате себеобгрижването за загуба
на време, асоциирате почивката с ле-
ност – тези убеждения, осъзнати или
не, ви правят глухи към собствените
потребности и винаги ще ви пречат
да се отнасяте добре с вас самите.

ТОВА Е ЕГОИСТИЧНО!
Често можете да чуете от жени:

„Ще ми се наложи да отнема това
време/пари от свето семейство/дете.“
Често ние не само (справедливо) по-
ставяме знак за равенство между гри-
жата за себе си и удоволствието, но
и (погрешно) виждаме в това зани-
мание проява на егоизъм. На такиваива
жени им е по-лесно да се грижат заза

БЕЗ ГРИЖА ЗА СЕБЕ СИ  
на ч и н  н а  ж и в о т

безгрижиез рз рз рз р
К

акво точно прре

зз
да се грижат 

зз
можно е единстт

з рз р
са си те самиии

з рз р
поръки, които даваттт

з рз р
толкова лесни за ииз

з рз р
ни в писмо до редаак

з рз р
р тягаш 10ната Надежда. – Да а 

минути, преди да станеш от леглото,
да дишаш правилно, да си взимаш вана
и да отделяш по половин час на ден
за йога... Обаче за мен това е тол-
кова непостижимо, колкото да изкача
Еверест! Сигурно дълбоко в душата
си не вярвам, че всичко това може да
промени живота ми. Защо някои хора
си „правят добро“, а други, като мен,
са обречени да четат съвети по жен-
ските списания, без да ги прилагат на
практика?!“ – пита Надя.
Да, защо, въпреки че са признали гри-

жата за себе си за основа на физиче-
ското и емоционалното благополучие,
мнозина откровено пренебрегват тя-
лото си, забравили са го и даже рабо-
тят против него – питаме ние. 

„ВИЖДАМЕ“ МАЙКА СИ 
И БАЩА СИ

Английската дума routine означава
поредица от системно повтарящи се
действия. В чуждите списания я из-
ползват, когато пишат за поддържане
на ежедневна хигиена или за ритуали-
те по нанасяне на козметични сред-
ства (beauty routine). Българската дума
„рутина“ (която всъщност е русизъм)

ТЯЛО ЗА УВАЖЕНИЕ
ИИИма две възможности да съжителстваме с тялото си – като забравим за него (смятам, че аз

ссссъм моето тяло) или постоянно да мислим за него (смятам тялото си за най-ценното, което

пппритежавам). С други думи, възприемайки себе си и своето тяло като нещо единно, ние не сме 

вввв състояние да се раздвоим, за да започнем да се отнасяме към него като към обект на грижи 

иии поддръжка. Но ако осъзнаем, че то е самостоятелен обект, който ние притежаваме (аз имам

тттяло) и който има власт да продължава или да съкращава живота ни, ние ще започнем да се от-

нннасяме към него с цялото ууважение,, което то по прар во заслуужава.
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другите, отколкото за себе си. Грижи-др
те за благото на околните ги изпълвате
с по-голямо вътрешно удовлетворение.
Защото така са постъпвали техните
майки и баби. Въпросните жени пък
предават щафетата на своите дъще-
ри, за които старателно се грижат.
Жената винаги е изправена пред из-

бор – да предаде нататък тази фор-
ма на страдание (от неудовлетворе-
ността от себе си и живота) или да
прекъсне веригата и да обърне внима-
ние на своите нужди и потребности.
Да се грижиш за себе си, съвсем не

означава да отдаваш приоритет само
на своите интереси, да си против ин-
тересите на другите хора. За да се
чувства жив, човек се нуждае от дру-
гите. Не са редки случаите, когато
си обръщаме внимание не лично зара-
ди себе си, а заради някого другиго. За
да запазим своята принадлежност към
някого, към кръг от хора. Ако човек
се чувства незначителен, ако се съм-
нява в своята ценност и не може да
си намери мястото, грижата за себе
си губи всякакъв смисъл. „След разво-
да си се чувствах ужасно – невзрачна
и безинтересна – спомня си 44-годиш-
ната Мариана. – През този период да
се грижа за себе си, за мен означаваше
някак да се добера до фризьорския са-
лон. Имах 12-годишна дъщеря все пак.
Не исках да ме вижда като плашило.
Именно заради нея си слагах и червило
всеки ден. Не заради себе си.“

ПОСТОЯНЕН КОНТРОЛ И СЛЕДЕНЕ

Общоприетият израз „ухажвам се“ в
своето дълбоко значение разкрива вни-
мателно, разбиращо отношение към
самия себе си. Но ние нерядко заме-
няме този израз със „следя се мно-
го внимателно“, което звучи по-раци-
онално, по-волево, свързва се с фасад-
ност и често пъти скрива липсата ни
на желание да се грижим за себе си.
Когато някой казва „Аз съм длъжен

да се контролирам“, никъде не се чува 
„Аз искам да го правя“.
„Маски, масажи, йога – а кога „рабо-

ти“ цялата тази „йога“ за мен?! – в 
думите на 36-годишната Евелина зву-
чат едновременно осъждане и завист. 
– Ръководя рекламна агенция от 20 
души, имам 2 деца и наистина нямам 
време да се глезя! Когато моите при-
ятелки се лигавят в някой spa салон, 
аз работя над някой тежък проект. 
Пък и ароматните вани не са приори-
тет за мен! Е, може и на мен да ми 
се иска да се науча да се отпускам и 
да се грижа за тялото си, но живо-
тът постоянно ме опровергава.“
Всеки има своите отговори-извине-

ния за това, че не полага грижи за 
себе си. Но най-глупавият от всички е 
„Нямам време“. Този отговор крие зад 
себе си други, дълбоко вкоренени убеж-
дения: „Нямам право да си доставям 
удоволствие“, „Такава загуба на време 
не си заслужава“, „Всичко това няма да 
ме направи щастлива“. И всяко от тях 
съдържа автоагресия и по малко депре-
сия. 29-годишната Лора оценила колко 
голямо е било вътрешното є напреже-
ние в деня, в който нейната приятелка 
решила да я масажира на плажа. „Слън-
це, море, лек бриз и масаж... Изведнъж 

съвсем неочаквано се разплаках. Не зная
как да го обясня. Почувствах изключи-
телна нежност, която никога не бях
получавала в живота си.“

С ХУБАВОТО ЛЕСНО СЕ СВИКВА

Ако сме се самовъзпитавали в стис-
кане на зъби, нежността, знаците на
внимание и ласките на другите ни се
струват странни. И страшни, защо-
то ги възприемаме като заплаха за
нашето вътрешно равновесие. Те вди-
гат защитите, които са ни помогна-
ли да се оформим като личност. И
ние веднага се стремим да „закопчаем
всички копчета“, за да не се „разгле-
зим“, да не свикнем с хубавото. 
Грижата за себе си може да бъде

мъчителна и даже невъзможна, ако чо-
век несъзнателно я възприема като
закононарушение. Като възможност да
направиш това, което родителите не
са разрешавали – да си доставиш удо-
волствие, да загубиш време за себе си,
да се вслушаш в себе си. Да се пре-
възмогне този страх, не е лесно. Пър-
во трябва да се превъзмогне чувство-
то за вина. Само така ще спрем да
се саморазрушаваме, като се „използ-
ваме“ до безкрай. Ще си дадем шансшанс
да се обичаме до безкрай.

ТТ„ТРЯРЯРЯБВБВБВ “А“А“А“ ПП ПООНОНОНЯКЯКЯКООГОГОГААА ЕЕЕ ССКСКСКРИРИРИ ОТОТОТО „ СИСИСИСКАКАКА “М“М“М“

Напишете на един лист три изречения, ко-

ито започват с „Аз искам...“. Под тях напишете ощее 

три, които започват с „Аз трябва...“. Помислете по 

какъв начин „трябва“ може да се превърне в „искам“,

ккккато внимателно прочетете и анализирате написаното. Възможно е някои ваши цели в сфератаа 

нннна храненето и красотата прекалено да ви обременяват и именно затова да ви е трудно да ги 

ппппостигнете. Да се изтезавате, означава също и че сте прекалено взискателни към себе си.

ОСЪЗНАТИ ДВИЖЕНИЯ Когато се обличаме, мием се или размазваме крем по лицето

си, е добре да забавяме съзнателно ритъма на движенията и да обръщаме внимание на

тттова, какви усещания ни създават те. Действайки механично, ние забравяме за своето тяло и

ссссме склонни да го пренебрегваме.

ВРЕМЕ ЗА РАБОТА, ВРЕМЕ ЗА УДОВОЛСТВИЯ Един ден от седмицата или един час от Я

денонощието „бронирайте“ само за себе си. Използвайте това време само по ваш вкус 

–––– в активни действия или в леност. Чаша чай, час за четене под одеялото или сладка сиеста – 

ппппосветете го на себе си. И продължавайте през това време да отчитате своите емоции и ми-

ссссли, в това число и не съвсем приятните (чувство на вина, напрежение, невъзможност да се съ-

ссссредоточите върху удоволствието).

3ключа
към промяната

passwords

Дни на LUMENE 

през октомври
Когато отпуските вече са приключили, един-
ствената ви утеха е един хубав шопинг. Най-
добрите предложения и през този сезон са от 
Lumene. Само по време на Дните на Lumene

във верига парфюмерии „Драка“ от 6 до 12 ок-

томври всяка дама ще получи качество на при-
емлива цена. 

Ако купите само едно червило или някакъв
друг продукт на Lumene, ще участвате в рази-
граването на голямата награда – цялостна гри-
жа за кожата и красотата на стойност 200
лв.! Това ще е истински празник за вас!
В акцията участват парфюмериите на „Драка“ 
в: Sky City Mall, ул. „Янко Сакъзов“, бул. „Шип-
ченски проход“ („Ситняково“) и „Силвър цен-
тър“.

р
Дни на и на LUMENEL

Шарени новиниар н н нарарр
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К
оклюшът е инфекциоз-
но заразно детско за-
боляване, най-опасно за 
децата под 1 година и 

най-разпространено сред де-
цата от 2- до 7-годишна 
възраст. Започва с хрема, 
придружена от кашлица. За-
трудненията в дишането са 
особено силни и опасни при 
кърмачетата, защото могат 
да завършат дори с летален 
изход. Другите отличител-
ни симптоми са прекалено 
течна хрема, температура, 
болка, пристъпи на кашлица, 
повръщане след пристъпа, 
издаване на характерен звук 
при задух, популярен като 
„вик на петела“, и изпада-
не в безсъзнание, провокира-
но от кашлицата.
Лекарите констатират, 

че ако преди няколко години 
диагнозата коклюш е била 
рядкост, то напоследък ма-
гарешката кашлица (друго-
то име на болестта) 

СЕ ЗАВРЪЩА 
В МУТИРАЛ ВИД 

труден за диагностицира-
не и доказване, което нала-
га предприемането на пре-

вантивни мерки. През юни
в Пловдив бе засечен такъв
мутирал вариант на кок-
люш, протичащ без харак-
терната магарешка кашли-
ца. На личните лекари им
бе трудно да разпознават
заболяването.
Специалистите са на мне-

ние, че за зачестяването на
коклюша има няколко при-
чини. Първата е глобалното
затопляне, което включва и
т. нар. размита сезонност.
Особено опасни за развитие
на болестта са поносимите
топли зими, които предла-
гат благоприятна среда за
развитие на различни ин-
фекции. Втората са пра-
хта и мръсотията (особено
в зоните с активно стро-
ителство), които директ-
но навлизат в белите дро-
бове и затлачват дихател-
ните пътища. Мръсотията
е и причина за отслабване
на имунитета, вследствие
на което нараства и броят
на алергичните реакции. 

СПОРЪТ ЗА ВАКСИНАТА

Напоследък се подлага на
съмнение ефективността

на ваксината против кок-
люш, която в България е
включена в задължителния
Имунизационен календар на
страната. Родителите оба-
че са объркани и негодуват.
„Не знам как е по света, но
в България хем има задъл-
жителна имунизация срещу
коклюш, хем тази имуниза-
ция не е 100% ефективна,
хем от време на време се
появяват епидемии от кок-
люш. Все си мисля, че въ-
просната ваксина или не е
добра, или не се произвежда
правилно, или не се съхра-
нява правилно през цялото
време“ – оплаква се една
майка в интернет форум.
В момента ваксиниране

против коклюш се прави
в много страни по света.
Опитите да се отмени в
някои от тях доведоха до
рязко покачване на ръста
на заболяването. Затова го
„реабилитираха“. В България
наскоро РИОКОЗ взе реше-
ние всички деца, родени през
2002 г., да бъдат имунизи-
рани със специална тетра-
ваксина срещу дифтерия,
тетанус, коклюш и дет-

ски паралич. Всички ново-
родени се имунизират сре-
щу дифтерия, тетанус и
коклюш, като отделно им
се поставя и ваксината за
детски паралич. Реимуниза-
ция се е правела на 7-годиш-
на възраст, но след промя-
ната ще се прави на 6-го-
дишните, като с една ин-
жекция ще се изгражда иму-
нитет срещу четирите за-
болявания.
Ваксината против коклюш

е ефективна дотолкова, до-
колкото чрез нея органи-
змът се „запознава“ с бак-
терията. От друга стра-
на, има един голям недос-
татък – риск от вторични
реакции, тъй като съдър-
жа токсични субстанции,
които ги активизират. Не
е тайна, че ваксината не
дава 100% гаранция, а прос-
то намалява вероятността
от зараза. Ако обаче вакси-
нираното дете все пак се
зарази, то болестта му ще
протече много по-леко, без
усложнения.
Известен факт е, че вся-

ка ваксина има абсолютни ии и
относителни противопока-ка-

дж и п и

ЧЕЕСТОО СЕЕ СЛУЛУЧВВАА СЛЛЕД „ООББО ИКИИИ НОНОВЕЕВ НАНААА ППППРОРОРОРОРООРОРОСТСТСТСТТТССТУДУДУДУДУДДУДУДУДУДДА“А“А“А“А““““АААА  Д Д ДДД ДДДДДЕТЕТЕЕТТЕЕТТЕТТТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТТТО О О О ООООО

ДЪЪЛГОО ДАА СЕ Е БОРРИ СС ОСТТАТТЪЧЪЪЧЧЪ НАА К ККАШАШШШШШШШЛЛИЛИЛИЛИИИЛЛ ЦАЦАЦАЦАЦАЦАЦАЦА, , ,,, ,,, КОКОКОКООКОКОЯТЯТЯЯТЯТЯЯТТТО ОО ОО О НЕНЕНЕНЕНЕНННЕН  С С ССССССССЕ ЕЕ ЕЕЕ
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ПООСТААВЯТТ ДИИАГННОЗАА КОККЛЛЛЮШЮШЮШЮШ. .

КОКЛЮШЪТ
СЕ ЗАВРЪЩА
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зания. Важно е да се обърне зан
внимание на наличието на вни
алергии у детето, както и 
на състоянието на негово-
то здраве преди и по време 
на ваксинирането. 

РАЗПОЗНАВАНЕ 
НА БОЛЕСТТА

Коклюшът обикновено за-
почва като остро респира-
торно заболяване, съпрово-
дено с кашлица (суха или 
умерено влажна). По тази 
причина често дори за ле-
каря е трудно да постави 
точна диагноза. Характер-
ните за коклюша симптоми 
са проявяват едва на вто-
рата седмица от заболява-
нето – чести спазматич-
ни пристъпи на кашлица, по 
време на които лицето на 
детето силно почервенява. 
Пациентът сякаш не може 
да се откашля, което води 
до задържане на дишането 
и съответно до спазми. Не-
рядко след шумното поема-
не на въздух пристъпите на 
кашлица биват съпроводени 
от повръщане.
Точна диагноза на заболява-

нето обаче може да се по-
стави само след лаборатор-
но изследване на секрет.

ЛЕЧЕНИЕ

Децата до 3-годишна въз-

раст задължително се леку-
ват стационарно, тъй като
заболяването при малките
протича изключително теж-
ко, особено ако не са вак-
синирани. Ако болестта е
напреднала, и при по-голе-
ми деца се налага хоспита-
лизирате – за да се избегне
обезводняването на органи-
зма и за да може при нуж-
да той по-бързо да се заре-
ди с кислород. Това е опас-
на болест – детето може
да се задуши от кашлицата
или да се обезводни от пов-
ръщането. Коклюшът може
да увреди белите дробове и
така да предизвика хроничен
бронхит. 
При ваксинираните деца

болестта протича по-ле-
ко, дори е възможно да пре-
мине, без да вдигат висока
температура. Освен това
пристъпите на кашлица не
са толкова силни и не са
така продължителни. Но
дори и в тази по-лека фор-
ма коклюшът може да е
доста упорит и лечението
му да продължи  2–3 месе-
ца. След прекаран коклюш
се повишава рискът от
вторична инфекция – брон-
хит или пневмония, но пък
се изгражда абсолютен иму-
нитет. 
Тази болест практически

не се поддава на терапия.
Противовъзпалителните,
откашлящите и отхрачва-
щите средства дават незна-
чителен ефект. Но те само

намаляват респираторните
явления (понякога коклюшът
се съпровожда от катари).
Лекарите често предписсват
и антибиотици.

 Ако хремата на детето ви не минава, а освен това е съпроводена с

кашлица, не го изпращайте на градина или на училище. Сложете го да си

легне и извикайте лекар.  Не давайте на детето сиропи против кашли-

ца, без да се посъветвате с лекар.  Ако има продължителни пристъпи

от кашлица, сложете го да седне и го наклонете леко напред. Подложете

му купичка, за да може да плюе храчките. Прис-

тъпите на кашлица, които са особено болезнени 

през нощта, могат да уплашат детето. Препоръ-

чително е да спите в една и съща стая с него, за 

да не остава то само по време на пристъп. Каш-

лицата го плаши с честотата си и го принуждава 

да скача в постелите, защото иначе не може да се 

изкашля. Както при всяко друго емоционално пре-

живяване, и при тази агресивна кашлица се засилва

нервното напрежение, което от своя страна като 

в омагьосан кръг провокира кашлицата. Затова ро-

дителят трябва да е наблизо и да се опита вед-

нага да успокои детето. За да облекчите прис-

тъпите, направете инхалации. Може да заведете

детето в банята, да напълните ваната с гореща

вода, за да подиша топла пара, или да го накарате да подиша над тен-

джера с вряща вода. Можете да поставите влажна кърпа върху парното 

в детската стая, за да се изпарява през цялата нощ.  Колкото е въз-

можно по-често проветрявайте дома си. За болното дете всяко физи-

ческо натоварване е противопоказно. Както и всичко, което може да до-

веде до възбуда, като струпване на хора на едно 

място или шумни празненства. Препоръчват

се спокойни продължителни разходки на чист въз-

дух. Хранете детето си на малки порции. Давай-

те му след пристъпа да хапва и да пийва по малко,

за да запази силите си. Храната трябва да бъде

мека и лесносмилаема, за да не провокира прис-

тъп на кашлица и повръщане. До оздравяване-

то не му позволявайте да тича и да скача, защото

това може да предизвика нови пристъпи на кашли-

ца. Не пушете в близост до болното дете.  Не

се вълнувайте, ако „викът на петела“ се появи от-

ново при първата хрема след прекараната болест. 

Детето просто повтаря звука, който е „научило“

по време на коклюша.

Съвет 
за родители

В превод от френски „коклюш“ 

означава „вик на петела“. Ако

детето не успее да възстанови 

дишането си по време на прис-

тъпа, то издава характерен 

звук, подобен на този, който из-

дава петелът при кукуригане. 
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Аюрведа и китайската ме-
дицина, алтайските знаха-
ри и дипломираните евро-
пейски терапевти са еди-

нодушни, че медът може да побе-
ди много болести. Медът стимули-
ра храносмилането, пчелният прашец
възстановява здравето, пчелното (ма-
точното) млечице дава сили на из-
тощения организъм, а прополисът е
признат от науката като незаменимо
противовъзпалително средство. 

Чудото ПЧЕЛЕН МЕД
Кошерът е своеобразен медицинскиК

център. Лечебно действие имат не
само медът, восъкът, прополисът, но
и въздухът в кошера. Самата пче-
ла също може да се превърне в ле-
карство – от телата на пчелите ра-
ботнички и от тези на търтеите се

приготвя лекарство, известно като 
„апис тотале“ (цяла пчела). То се пре-
поръчва за вътрешен прием при въз-
паление на ставите и за повишаване 
на имунитета. Самият мед е резул-
тат от сложен процес на трансфор-
мация на цветния нектар – захароза-
та се превръща във фруктоза и глю-
коза. Произтичащата с нектара ме-
таморфоза продължава и в пчелната 
пита – казва се, че медът „зрее“.

КАКВО ЛЕКУВА Медът е идеално-
то „гориво“ за живеене. Възможно е 
именно заради факта, че пчелите се 
хранят с мед, да не са мутирали в 
продължение на милиони години. Ме-
дът е по-малко калоричен от захар-
та, усвоява се бързо, тонизира храно-
смилателния апарат, регулира функци-
ите на сърцето, възстановява нервна-
та система, помага при екземи, еро-
зии (охлузвания, повърхностна загуба 
на тъкан, засягаща само епидермиса 
или повърхностния слой на лигавица-
та), варикозно разширени вени и сто-
матит (възпаление на лигавицата на 
устата, венците, езика и устните).
В него се съдържа едва ли не цяла-

та Менделеева таблица, а също и цял 
списък с витамини: D, E, C, от гру-
пата B, редки витамини като H и PP 
(нормализират въглехидратната обмя-
на) и К (отговорен е за съсирването 
на кръвта).

ДОЗИРАН ПРИЕМ При термична об-
работка голяма част от полезните 
вещества в меда се разпадат. В ма-
совото производство медът се пас-
тьоризира. Прозрачният мед, през 
който се вижда дъното на буркана 
обаче, е абсолютно безполезен. Зато-
ва е по-добре да купувате мед от оп-
итни пчелари, които го добиват в ес-
тествени условия.
Идеалният начин за прием на меда е 

подезичният: 1 ч. л. се слага под ези-
ка и се смуче. Най-добре е да съхраня-
вате меда в непрозрачен съд при тем-
пература 15–16 °С. Качественият мед 

запазва всичките си свойства в про-
дължение на 6 месеца след отваряне-
то на буркана.
Доза за възрастни: по 2 с.л. на ден.

Доза за деца до 12-годишна възраст: по

1 с.л. на ден, смесена с млечни продукти

(медът благоприятства усвояването на

калция).

МАТОЧНО МЛЕЧИЦЕ – 
царската храна

В България маточното млечице, ко-
ето се използва за консумация от хо-
рата, е добило гражданственост под
името „пчелно млечице“. Затова и ние
ще го наричаме така, макар че меж-
ду пчелно и маточно млечице има раз-
лика.

Открий разликите
Маточното е продукт на глътъчните и гор-

ночелюстните жлези на младите пчели ра-

ботнички на възраст от 5 до 15 дни. С него

те хранят всички ларви през първите три

дни след излюпването им с тази разлика, че

в килийките с пчелни ларви поставят по 2–3

мг, а в маточните – от 200 до 400 мг, и из-

хранват маточните ларви през целия лар-

вен период и през времето, когато майките

снасят яйца. До третия ден, докато биват 

хранени с маточно млечице, ларвите за пче-

ли работнички нарастват 250 пъти, а след

това при изхранването им с пчелно млечице, 

което е по-бедно на хранителни вещества,

развитието им става по-бавно в сравнение

с това на пчелите майки. Разликата между 

маточното и пчелното млечице е в съдър-

жанието на пантотенова киселина, биопте-

рин и неоптерин, които са 10 пъти повече в 

маточното, отколкото в пчелното млечице. 

Маточното млечице съдържа и много сво-

бодни мастни киселини, основната от които 

е 10-хидрокси-2-деценовата киселина, която

е най-ценният компонент и не е открита ни-

къде другаде в естествен вид.

Само при изричането на думата „пчел-
но млечице“ много жени (а и мъже) оч-
акват чудо – подмладяване, повишено
либидо, плодовитост. Този продукт – 
едновременно с растителен и с живо-
тински произход – е гъст, лепкав ии
бял на цвят. Той служи за изхранванеане

АПИ
ЗА ВСЕКИ ДЕНтерапия

с а м о п о м о щ
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на пчелните личинки, но само пчелатана 
майка се храни с него в продължение нама
целия свой живот. За 5–6 години (дос-
та по-дълъг живот от този на пчели-
те работнички) тя снася неизброимо
количество яйца след едно-единствено
съешаване с търтей в самото начало
на нейната царска кариера.

ДОСТОЙНСТВА Пчелното млечице
е биоактивно вещество с антибак-
териални и противовирусни свойства.
То влияе благотворно на ендокринна-
та и на нервната система, нормали-
зира състава на кръвта и артериал-
ното налягане и регулира отделянето
на адреналин, което го прави особено
ефективно в борбата с тревожност-
та и безсънието. Млечицето забавя
стареенето на органите и на кожата
и това го прави безценна съставка за
козметичната индустрия.

КАК СЕ ДОБИВА Извлечено направо
от кошера, то губи голяма част от
лечебните си свойства само след час
и половина. За да бъдат съхранени те,
млечицето се замразява или изсушава
(получава се сух екстракт). Във всеки
случай това е много скъпо лекарство.
Най-важното е да проверявате срока
му на годност.

ДОЗИРАН ПРИЕМ Чистият про-
дукт е с горчиво-солен вкус. Най-до-
бре е да го смесите наполовина с мед.
Приема се сутрин на гладно, като се
слага под езика, за да има възможност
да се разтвори.
 Доза за възрастни: средно по 300–500

мг на ден. През период на преумора – до

800 мг.

 Доза за деца: от 1/3 до 1/2 от дозата за

възрастни.

Пчелният антисептик 
ПРОПОЛИС

Прополисът е един вид клей, който
пчелите произвеждат, събирайки дър-
весна смола от пъпките, кората и
листата на някои дървета. Това аро-
матно смолисто вещество се използ-
ва за херметизация на пчелния кошер,
за защита на пчелния рояк от студ,
вятър и паразити.

ЛЕЧЕБНИ СВОЙСТВА Неговата ос-
новна задача е да намали количество-
то бактерии в кошера. В човешкия
организъм прополисът прави същото.
През 1994 г. японски учени доказаха
антибактериалната и антибиотична-
та ефективност на този пчелен про-
дукт. Той се бори с всички заболя-
вания на горните дихателни пъти-

ща: ангини, алергични възпаления на 
слизестата ципа на носа, с хронич-
ните синузити и катари. Много е 
ефективен при лечение на възпалени-
ята на лигавицата на устата и хер-
песа на устните. Вредните микроби 
и бактерии, безпроблемно приспо-
собяващи се към антибиотици-
те от последно поколение, не 
могат да изработят имуни-
тет срещу този пчелен ан-
тисептик. Освен това той
въздейства на сърдечносъ-
довата система, понижава 
кръвното налягане и нама-
лява съдържанието на хо-
лестерол в кръвта. 

ДОЗИРАН ПРИЕМ За профи-
лактика се приема в продълже-
ние на 1 месец – в началото на зи-
мата и в началото на пролетта. В 
идеалния случай – като водно-спир-
тен разтвор, който може да се сме-
си с мед, чай или млечни продукти. 
Необработеният прополис трябва да 
стои в устата минимум 10 минути, 
преди да бъде преглътнат. 
Доза за възрастни: разделете вашето 

тегло на 2 и отделете съответното ко-

личество капки. Например при тегло 60 

кг ще се получат 30 капки на ден, които 

се приемат по 15 сутрин и по 15 вечер. 

При остри заболявания се приема двойна 

доза до оздравяването.

Доза за деца: 1/4 или 1/3 от дозата за 

възрастни (за деца под 12-годишна въз-

раст). За деца над 12-годишна възраст – 

1/2 от дозата за възрастни.

Тонизиращият 
ПЧЕЛЕН ПРАШЕЦ

Прашецът е вторият по количество 
хранителен продукт, събиран от пче-
лите. Той е хлябът на пчелите и слу-
жи за приготвянето на пчелното и 
маточното млечице, с което се из-
хранват пчелните ларви. Понеже в 
българския език няма дума за прашеца, 
намиращ се в питите, се използва ру-
ската дума „перга“, а прясно събрани-
ят от пчелите е добил гражданстве-
ност като „пчелен прашец“. 
Прибирайки се в кошера, пчели-

те свалят натрупания под форма на 
топчета прашец и го поставят в ки-
лийките, където по-младите пчели го 
притъпкват с главите си. При напъл-
ване на 2/3 от килийката го заливат 
с мед и го консервират – т. е. пре-
връщат го в перга, която се използва 
като „детска храна“ за всички личин-

ки освен за
личинките на

бъдещите майки.
ЛЕЧЕБНОСТ Белтъ-

чините в състава на прашеца
са повече, отколкото в месото,

рибата, яйцата или сиренето. Не-
говите аминокиселини помагат да се
облекчат физическата и умствената
умора, а селенът (има го в големи ко-
личества в състава му) забавя ста-
реенето на клетките. Пергата благо-
приятства храносмилането и развити-
ето на мускулатурата, повишава коли-
чеството белтъчини и червени кръвни
клетки в случаите на тяхната липса,
подобрява кръвообращението и облек-
чава работата на нервната система и
на мозъка (затова е препоръчителен за
учащи). Пергата толкова ефективно
въздейства на простатната жлеза, че
лекарите препоръчват на всеки мъж
над 45-годишна възраст да приема по
10–15 г дневно от това вещество. 

ДОЗИРАН ПРИЕМ За поддържане на
тонуса се приема всеки ден по 1 сед-
мица в месеца или 2 месеца поред с
последваща пауза от 3 месеца. Най-
добре – в началото на есента или в
края на зимата. Преди употреба пра-
шецът се навлажнява, за да се избег-
не ефектът на сухота в устата и да
се облекчи работата на черния дроб.
Може да се смеси с вода, кисело мля-
ко или плодов сок. За по-силен ефект
е препоръчително да се смеси с пчел-
но млечице.
Доза за възрастни: при ежедневен при-

ем – 1 ч. л. (за жени с нормално тегло) и

1–2 с. л. (за мъже). По време на лечение

или при големи физически натоварвания

(спорт) дозата може да се увеличи двой-

но или тройно.

Доза за деца: по 1/4 кафейна лъжичка на

ден, добавена към храната (за деца, на-

вършили 6-месечна възраст) и от 1/2 до

1 кафейна лъжичка на ден (за деца наднад

12-годишна възраст).
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Н
ики беше на 28. След някол-
ко месеца разправии и раз-
дели, последвани от кратко-
временни събирания, наско-

ро приятелката му го беше напуснала
окончателно. Имали 4-годишна връз-
ка, пълна с динамични обрати. Сега за
него сякаш светът се бе сринал. 
По това време водех една група за

личностно развитие, в която по сте-
чение на обстоятелствата имаше че-
тирима души с подобен проблем. Те-
мата за любовта и взаимоотношени-
ята в двойка се очерта като най-ак-
туална за този период. В продължение
на няколко сесии силни и противоре-
чиви емоции изпълваха пространство-
то на кабинета ми. Когато страс-
тите се уталожиха, всички от гру-
пата постепенно започнаха да откри-
ват „верните рецепти“ за това, как
да обичат и как да се справят, ко-
гато любовта дойде внезапно или си
отиде. За Ники щеше да е много по-
лезно да се срещне и с други хора, ко-
ито ги вълнуваха същите неща, и да
обмени мисли с тях. Разговарях с хо-
рата от групата дали биха го приели
и получих тяхното съгласие. Нещо по-
вече, без да го познават, те го приеха
за сродна душа, защото общият про-
блем ги сближаваше. 
Разказът на Ники ги трогна. Те от-

кровено му съчувстваха. Историята
на Ники породи дискусия, която се
оказа полезна за всички, включител-
но и за мен. Седях мълчаливо и слу-
шах, почти без да се намесвам. На-
блюдавах как стъпка по стъпка все-
ки прави своите открития и си ми-
слех, че някога тази сесия трябва да
бъде достояние на колкото може по-
вече хора. Защото да обичаш истин-

ски, не е дар божи. Да обичаш, е из-
куство, което се усвоява, както се 
усвояват свиренето на цигулка, рису-
ването или танцът.
Ето запис на част от сесията.

НИКИ: „Сърцето ми е разбито, 
чувствам се сам и ужасно отчужден, 
измамен, предаден и използван. Никой 
не може да разбере болката ми. В ду-
шата ми е празно.“
КОКО: „Точно така се чувствах и аз. 
И то съвсем неотдавна. Затова те 
разбирам напълно.“ 
СОНЯ: „Преди 3 месеца аз също се 
разделих с моя приятел. Не знаех как 
да продължа живота си. Всичките ми 
представи за бъдещето, целият ми 
жизнен план бе свързан с него. И без 
него всичко рухна. Всичко.“
НИКИ: „Да, план... Цялото ми еже-
дневие беше обвързано с нея. Не пра-
вех нищо без нея, навсякъде бяхме за-
едно. Заради нея се откъснах от при-
ятелите си. Отказах се от хобито 
си. Нищо не ми остана.“
СОНЯ: „Тя искаше ли това от 
теб?“
НИКИ: „Не беше нужно да го иска. 
Когато обичаш някого, готов си да 
направиш всичко за него – да се жерт-
ваш, да му дадеш себе си дори.“ 
РАДОСТИНА: „Но той готов ли е да 
вземе това, което му даваш?“ 
МАРИЯ: „Понякога разбираш, че си 
се излъгал, че си търсил у другия 
нещо, което той не притежава.“ 
СТОЯН: „Тук бъркаш любовта с влю-
беността. Когато човек е влюбен, 
той вижда в другия онова, което той 
самият би искал да бъде. Забелязала 
ли си как, когато очакваш някого и 
имаш нагласата, че всеки момент ще 
се появи, се припознаваш в минувачи-

те? Все ти се струва, че идва той.
Виждаш онова, което ти се иска да
видиш – една пречупена през нашите
очаквания картина на нещата.“
ЖОРО: „Хайде, хайде! Все едно ти,
като сваляш някоя мацка, не се пра-
виш на „по така“, отколкото си?!“
СТОЯН: „Не се правя на „по така“, а
се опитвам да бъда „по така“. Не ис-
кам да мамя жената, с която съм.“
ЖОРО: „Да, но го правиш, за да я
спечелиш, нали?“
СТОЯН: „Е? Това грях ли е? Аз не
мога ли да искам да бъда обичан? Има
ли някой тук, който да не иска да
бъде обичан?“
НАДЯ: „Седя, слушам ви и си мисля,
че всеки жадува да бъде обичан, но нене
съм чула досега някой да каже „Жа-Жа-

„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

ДИСКУСИЯ 
ЗА ЛЮБ  ВТА
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дувам да обичам“. Когато казваме, чеду
се нуждаем от любов, ние обикновеносе
имаме предвид, че имаме нужда да бъ-
дем обичани, а не че изпитваме необ-
ходимост да обичаме. Пък и никой не
те учи как се обича. Щом няма нау-
чени как да обичат, къде ще намерим
онзи, който да ни обича?“

Всички се смълчаха. Всеки беше потъ-

нал в собствените си мисли. Надя отно-

во наруши мълчанието.

НАДЯ: „Мислех си още, че всички ис-
каме да сме обичани, а как ние оби-
чаме, не говорим. Всъщност говорим,
и то много, но най-вече за любовта,
когато тя се е превърнала в страда-
ние. Тогава ние страдаме, а не обича-
ме. Защото според мен да обичаш е
действие, насочено към другия, а да
страдаш е статично и концентрира-
но в теб самия чувство.“
КОКО: „Изразяваш се много сложно.
Чувства, насочени навън или навътре – 
дрън-дрън... За мен да обичаш, означава
да даваш, да се жертваш за другия.“ 
НИКИ: „Аз също мисля така.“
ЖОРО: „Вследствие на което сега
ти трябва да намериш сили, за да
станеш, да измиеш раните си и да
продължиш...“
НАДЯ: „Да, защото за него любо-
вта е саможертва. Това само по себе
си предполага някакво усилие, съдържа
някакъв драматизъм. Жертви, рани.
Като че ли говорим за война, а не за
обич. Мисля, че когато обичаш, да-
ваш, без особено да се затрудняваш

от това. Просто 
даваш. В нашето 
общество доста 
разпространено е 
разбирането, че 
да даваш от себе 
си, значи да „от-
пишеш“ нещо, да 
се лишиш от него, тоест да напра-
виш жертва. Успешно сме въвели па-
зарния принцип и в отношенията си, 
дори в най-интимните. Склонни сме 
да мислим, че щом даваме, е задъл-
жително и да получаваме. Другото го 
чувстваме като несправедливост.“ 
РАДОСТИНА: „Освен това е много 
важно какво даваме. Понякога даваме 
на другия не това, от което той се 
нуждае, а това, което ние смятаме, 
че е добро за него. И после се чудим 
защо не оценява направеното от нас. 
И страдаме.“
СТОЯН: „Или окачествяваме другия 
като неблагодарник. А всъщност за 
него има стойност онова, от което 
той се нуждае. Другото не е от та-
кова значение. Моят случай е точ-
но такъв.“
ЖОРО: „Добре, бе, вие ме убивате с 
това даване! Какво толкова си дава-
те? Аз, като имам един Golf и два чи-f

фта дънки, не мога да обичам ли? Така 
ли? Не мога да съм мил и грижовен 
към жената, която съм избрал ли?“
НАДЯ: „Можеш, ти специално мо-
жеш. Макар че си малко заядлив днес. 
Можеш, но не знаеш, че го носиш в 
себе си.“
ЖОРО: „Благодаря! Ти направо мо-
жеш да заместиш водещата на гру-
пата днес. Много си добра по психо-
логия. Ще ми кажеш ли какво точно 
нося в себе си, та да знам да не си го 
забравя, като тръгна по мацки?“
НАДЯ: „Чувството за хумор напри-
мер. Откритостта. Но ние говорим 
за любовта, а не за свалките, скъ-
пи. Има разлика. Какво дава един чо-
век на друг в любовта? Дава самия 
себе си. Влияе благотворно на другия 
чрез своята жизненост, своите инте-
реси и своите разбирания, чрез своя-
та радост и своята тъга, чрез всич-
ко живо в себе си. Давайки му това, 
той обогатява другия човек.“

СТОЯН: „Да оби-
чаш някого, озна-
чава също и да
те е грижа за
него. Да носиш
отговорност към
него. Да ти е
много важно как-

во се случва с него, какво го вълнува,
какво преживява...“
РАДОСТИНА: „Да, но за целта тряб-
ва много добре да го познаваш. Да мо-
жеш да отгатваш желанията му, не-
зависимо дали ги изрича, или не.“
СОНЯ: „Не е достатъчно. Необходи-
мо е също да уважаваш неговите же-
лания и нужди, неговите възгледи и
интереси. Трябва да изпитваш уваже-
ние към личността му. Що за парт-
ньор ще ти е, ако не изпитваш ува-
жение към него?!“
НАДЯ: „Хората мислят, че да оби-
чаш, е проста работа, трудното е да
намериш обект. Не е така. Ако не
си се научил да обичаш, никога няма
да се появи подходящ обект. Да оби-
чаш, е умение, което се научава – 
като свиренето на пиано или каране-
то на кънки. Трябва да ти покажат
и после да се упражняваш, докато го
овладееш.“ 
КОКО: „Е, обикновено мама и тат-
ко са хората, от които научаваш ос-
новните неща в живота. Но какво
става, ако и те не са знаели как да
обичат?“
ЖОРО: „Оставаш си невеж.“
РАДОСТИНА: „Не и ако си отворен
към това да се научиш. Ако за тебе
това е важно и ти искаш да можеш
да обичаш, вече си стигнал на поло-
вината път.“
Едва ли има друго човешко чувство,

което започва с толкова много въз-
торг, надежди и вяра и завършва с
такъв съкрушаващ край. Когато ста-
ва дума за някакъв друг провал, а не
за любовен, хората веднага започват
да правят анализи и изводи, за да не
повторят грешката си. А когато се
провалим в любовта, какво правим?
Всъщност единственият ефективен
начин да избегнем последствията на
катастрофата на разбитото сърце е
да изследваме причините за нея. 

ИСТИНСКАТА ЛЮБОВ МЕЖДУ 
ДВАМА ДУШИ E КАТО ДВЕ ЕНЕРГИЙНИ 
ПОЛЕТА, КОИТО МОГАТ ДА ФУНКЦИО-

НИРАТ НАПЪЛНО НЕЗАВИСИМО 
ЕДНО ОТ ДРУГО. 
ЕРИХ ФРОМ

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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?Жв големитеЖЖтява, мини-ЖЖете на хо-ЖЖрата, които ги обитават.ЖЖ
„Човекът в големия град – 
това е диагноза“ – казват
психолозите и психиатрите,
в чиято ежедневна клинична
практика се промъкват по-
нятия като „градски фобии“
и „градски стрес“. Психиа-
трите дори са въвели индекс
на „психическото напрежение
в големите градове“.
Кой е източникът на ця-

лото това зло? Психическо-
то напрежение в България
е високо, а във всеки голям
град напрежението и агре-
сията значително превиша-
ват средното за страната
ниво. Хората все още са
неуверени за бъдещето си,
а това поражда опасения и
агресия. Оттук и депреси-
ите, невротичните реакции,
паниката и фобиите. 
Ако ви е скучно да анали-

зирате фобиите си, ние ще
ви направим компания, за да
ги хванем заедно за опаш-
ката, като изброим някои
от тях и се опитаме да
им се присмеем. След вре-
ме вие сами ще можете да
организирате мастеркласове
по справяне с тях.
Няма да отричаме, че ние

за разлика от носорозите
сме

свенливи 
и страхливи 
същества 

За човека е характерно да
се бои от тъмнината, в ко-
ято той е сляп и слаб, от
огъня, от непознатия чуж-
денец, който се приближава.
Носим тези страхове хи-
лядолетия наред и сме ги
внедрили във вътрешния си
свят. В сравнение с далеч-
ното минало нашият свят
е станал много по-безопасен
в някои отношения и много
по-опасен в други.

Психологическата равно-
сметка би показала, че няма
гражданин, който да не
страда поне от една фобия.
Едни страхове се считат
за по-оправдани от други.
Например страхът от ви-
соки скорости и страхът
от летене възникват от
реални опасности. Необича-
ен и неразбираем за мнозина
е например страхът от...
синя четка за зъби. Пали-
трата от фобии има тол-
кова нюанси, че само може
да потвърди факта, че хо-
рата са склонни да се стра-
хуват от предмети и ситу-
ации, които са абсолютно
безопасни за тях. 
По свой вкус подредихме

десет фобии, които според
специалистите са едни от
най-разпространените и на
практика поне една от тях
живее във всеки един човек.
Само дето при едни хора
фобиите са успели да се раз-
вият в истински кошмари, а
при други те дремят някъде
в дълбините на психиката. 
Не им придаваме никакво

значение, докато някоя от
тях не ни хване за гуша-
та. Целта е не да ходим на
пръсти около тях, а прос-
то да се опитаме да ги уп-
лашим!

Кой изкачва стъл-
бището  нощем?

Рекламните билбордове
за приспивателни средства
обичат да показват как
човек скача насън, стрес-
нат от стъпки пред вра-
тата си или от гласове на
стълбището. Прието е да
се смята, че такова пове-
дение е ненормално и е из-
раз на нервно разстройство
и силна преумора. А всъщ-
ност специалисти твърдят,
че подобно поведение е да-
леч по-естествено, откол-
кото дълбокият, непробуден
сън и пълното безразличие
към нощните звуци. Чува-

нето на шумове по време
на сън е нормален бдите-
лен инстинкт, който гаран-
тира нашата безопасност в
състояние на покой. Докато
спим, ние ставаме неверо-
ятно чувствителни. Орга-
ните на чувствителността
идеално филтрират звуците
като „обичайни и безопас-
ни“ и „необичайни и застра-
шителни“. В будно състоя-
ние вие никога няма да раз-
личите стъпките на пияния
съсед Петров от стъпки-
те на непознат човек, кой-
то изкачва стълбището.
Но в сънно състояние вие
ще окачествите без никак-
во „замисляне“ стъпките на
непознатия като опасност.

Асансьорът

Какво може да є е безопас-
ното на тясната клетка, в
която се затваряте и се из-
дигате на невъобразима ви-
сочина?! Като горе-долу гра-
мотен в техническо отно-
шение човек вие прекрасно
разбирате, че въжетата са
стоманени и са няколко, та
ако едното се скъса, другите
спокойно да могат да издър-
жат асансьора (така са из-
числени). Но вашата физио-
логия „мисли“ друго. В нея е
кодиран инстинктът за са-
мосъхранение. Сигурно ще се
учудите, че нивото на ад-
реналин в кръвта на алпи-
нистите, които висят над
зловещи пропасти, е само с
някакви нищожни десети по-
високо това на човек, който
набира височина с асансьора.
(Е, това, разбира се, се от-
нася най-вече за хората, ко-
ито се качват в асансьори
от най-старите модели, през
чиито пролуки могат да над-
зърнат в шахтата!) Механи-
змът, измерващ разстояния-
та до обектите, моментал-
но услужливо докладва на мо-
зъка: „Ние се намираме нана
височина 60 метра!“ И презрез
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цялото пътуване нагоре, до-цял
като вие любезно поздравя-кат
вате съседите, качили се с 
вас в асансьора, вътрешният 
ви барометър предупрежда-
ва: „Горещо.“

Тълпата

Всеки зоолог може да ви 
обясни по какво се различа-
ва глутницата от стадото. 
Не само по това, че ста-
дото се състои само от 
тревопасни, а по-скоро че 
глутницата е много по-ма-
лобройна от стадото.
Човек е хищно живот-

но, следователно се съби-
ра на „глутници“. По-мал-
ко или повече спокойно той 
би понесъл компанията само 
на няколко себеподобни в 
едно помещение (желателно 
е даже да няма тактилен 
контакт с тях). Ако броят 
на съседите около вас в да-
ден момент рязко се увели-
чи, вие, естествено, ще си 
помислите, че се е случило 
нещо – я наводнение, я по-
жар на стълбището. Един-
ственият начин за правил-
но действие в тази ситуа-
ция е да се слеете с тълпа-
та, да се откажете от сво-
ето „аз“ и стремглаво да се 
втурнете напред, излагайки 
тялото си на всякакви опас-
ности и без да анализирате 
пътя, по който се движите. 
Именно такова поведение ви 
диктува инстинктът, кога-
то, да речем, се окажете 
увлечен от тълпата на из-
хода на стадион преди гран-
диозен рок концерт. Опит-
вате се да се настроите на 
жизнерадостната вълна на 

тълпата, вместо да слуша-
те вътрешния си глас, кой-
то ви казва: „Бягай оттук!
Спасявай се!“

Балконът

Да. Понякога терасите па-
дат, а някои крави раждат
телета с три глави. Пада-
щите тераси могат се при-
общят към чудесните съо-
ръжения, които от гледна
точка на теорията на веро-
ятностите се срещат мно-
го рядко. Въпреки това дори
хората, които нямат страх
от височина, изпитват го-
лямо вътрешно напрежение,
когато излязат на балкона.
Паметта на предците ни ни
подсказва, че не трябва да
имаме вяра на камъка, кой-
то стърчи от скалата, за-
щото не е сигурно, че той
ще издържи тежестта ни
и може да се отрони заед-
но с нас в пропастта. А и
не са ли терасите още един
прозорец към пълния с опас-
ности град? Дали? Впрочем,
когато се намираме на ос-
тъклена лоджия, ние не се
боим толкова, защото под-
съзнателно смятаме, че сме

изправени просто пред един
прозорец, а не се намираме
на тераса. 

Метрото

Прилепите определят дебе-
лината на стените на пеще-
рите, които обитават, из-
лъчвайки ултразвуци и после
улавяйки тяхното отраже-
ние. За жалост хората не
могат да разчитат на по-
добен механизъм. Научни оп-
ити са доказали, че колко-
то по-дълбоко се намира чо-
век в земята, толкова пове-
че той губи своята ориен-
тация – не може да опре-
дели къде е север и къде е
юг, както и не може да пре-
ценява разстояния. Специа-
листи обясняват, че това
се случва с нашия организъм,
защото той изключително
чувствително реагира на по-
вишаване на налягането. Ние
не сме къртици и затова
понасяме много трудно дъл-
бочините. По тази причина
в метрото можете да по-
паднете на някого с диагно-
за subway психоза, характе-
ризираща се с припадъци и
истерия. Най-предразположе-

ни към нея са хората с ве-
гетативно-съдова дистония.
Симптомите са изпотяване,
черни кръгове пред очите,
задух и силна паника. 

Каналните 
шахти

В романите на Стивън
Кинг каналните шахти чес-
то се явяват граничната
зона между реалността и
преизподнята. От тях се чу-
ват гласове на убити деца,
оттам във ваните на хората
избликват фонтани с кръв,
показват се откъснати пръ-
сти и т.н. Кинг е изчел ку-
пища психологическа литера-
тура и затова знае добре, че
доста хора възприемат тези
черни дупки за смътно опас-
ни. Този смътен страх също
е стигнал до нас от време-
то, когато хората са обита-
вали пещери – всеки вход, во-
дещ към пещерата, се е смя-
тал за потенциален вход и
за враговете. А всеки отвор
в земята (кладенец, пукнати-
на, шахта) за езичника е вра-
та към царството на мърт-
вите, откъдето пристигат
гладните духове на предците
ни. Така че ако в един пре-
красен момент ви се стори,
че през шахтата се опитва
да се промъкне нещо лошо,
не се тревожете. Вие не сте
ненормални, просто за секун-
ди са се включили първобит-
ните ви инстинкти. Това от
време на време се случва поч-
ти с всеки човек.

Електричество-
то и електриче-

ските уреди
Контактите и електриче-иче-

в в

АРХИТЕКТУРАТА на града също влияе върху състоянието на сво-

ите жители. Новото строителство залага или на сивия цвят, 

или на огромните остъклявания, които заслепяват и дразнят хо-

рата. Какво още да прибавим към това освен градския шум? Си-

гурно е, че всеки може да разшири списъка от страхове, собст-

вени или такива, за които само е чувал. Страхът ОТ КУЧЕТА, 

страхът ОТ ТЕРОРИСТИЧНИ НАПАДЕНИЯ, страхът ОТ БЪЛГАР-

СКИТЕ ШОФЬОРИ, както и този ОТ ЗАКЛЮЧВАНЕТО НА ОФИ-

СА. Сами виждате, че списъкът може да бъде продължен и пак не 

е сигурно, че получаваме относително пълна картина на градски-

те фактори и външни обстоятелства, които водят до ранни ин-

фаркти, инсулти и в крайна сметка до повишена смъртност. За-

висимостта от външни обстоятелства е следствие от пони-

женото ни чувство на вътрешна свобода и самодостатъчност. 

С тази зависимост трябва да се борим. Защото в бурното море 

на града няма спасители и никой не развява предупредителни 

флагове, които да указват какво е вълнението на фобиите днес. 

Няма и сезон, когато страховете имат слонски намаления.  

О
Щ

Е
 С

Т
Р
А

Х
О

В
Е

Бела, брой 10 (128), 2008 63



ските уреди са безценни из-ски
обретения на човечеството, обр
без които животът ни би 
бил невъзможен. Страхът 
от тях се подклажда от 
формираното в детство-
то ни табу, че контактът 
е опасно място, което не 
бива да се пипа. „Не, не бър-
кай в контакта!“ е заповед, 
която всяка майка е произ-
насяла десетки пъти. 
И някак колкото по-го-

леми ставаме, толкова по-
стриктно сме склонни да 
спазваме тази забрана. Това 
може да обясни защо някои 
хора обичат да сядат само 
в лявата половина на дива-
на – най вероятно зад дяс-
ната има контакт. 

Огледалото

Всеизвестно е, че дебе-
лите хора и дебелите жи-
вотни се боят от огле-
дала. (Впрочем домашните 
котки, кучета и плъхове-
те много бързо се научават 
да различават отражението 
от реалността. За разлика 
от тях птиците се опит-
ват да се сприятелят с ог-
ледалото в клетката си и 
даже се мъчат да... имат 
потомство от него.) 
Не бива да си въобразява-

ме, че цивилизованият хомо 
сапиенс се различава много-
много от невежите птици. 
Независимо от това, че ние 
се оглеждаме в огледало все-
ки ден, всеки път ни се на-
лага да правим практичес-
ки незабележимо усилие, за 
да разберем, че онова, което 

виждаме, е само отражение,
а не друг човек. Ако огле-
далото е на място, където
не очакваме да го видим, ние
се стряскаме по-явно и на-
прягаме мускули. Напоследък
дори се смята, че страхът
от огледалото е бич на на-
шата съвременност. В поме-
щения, в които огледалата
преобладават, е доказано, че
хората започват да се под-
дават на склонност за по-
стоянен самоконтрол или да
развиват мания за преслед-

ване (да се чувстват жерт-
ви на шпиониране).

Тоалетната 
чиния

Процесът на елиминира-
не на отпадъчните проду-
кти от организма при мно-
го бозайници създава усло-
вия за опасност. Тази сво-
еобразна концентрация вър-
ху вътрешния свят разсейва
вниманието на животните
и може да стане причина
за пропускане на нападение
от враг. Неслучайно е до-
бил гражданственост изра-
зът „Да те хванат със сва-
лени гащи“. Другото, което
не е случайно, е, че малки-
те деца трудно се приуча-
ват да не правят онази ра-
бота в гащите. Те инстинк-
тивно усещат, че сядането
върху гърнето ги отделя от
света и от възможността
им да реагират адекватно
на различни ситуации. Или
се страхуват, че от гър-
нето ще излезе нещо и ще

нападне най-незащитените
зони от тялото им. В ре-
зултат на тези наследени и
подхранвани от детството
страхове у възрастния по-
късно се появяват различни
нарушения на отделителна-
та система, които са по-
скоро на психологическа ос-
нова, отколкото въпрос на
некачествена работа на от-
делителните органи. Психо-
лозите съветват да инста-
лирате радио в тоалетна-
та си – гласовете и звуци-
те създават идеална илю-
зия за присъствие на човек
от „вашата глутница, сто-
ящ на стража“. Тогава ва-
шият вътрешен параноик
ще се чувства в безопас-
ност по време на изпълнени-
ето на важната мисия.

Телефонният 
звън

Той преди всичко е алар-
мен сигнал, изискващ от
нас мигновено действие. И
ние реагираме така, както
природата ни е „научила“ да
реагираме на опасност. Над-
бъбречните жлези отделят
адреналин в кръвта. Реак-
тивността ни се повиша-
ва, мускулите ни се привеж-
дат в бойна готовност и
ние сме готови за подви-
зи. Подвигът се изразява в
това, че вдигаме слушалка-
та и казваме „ало“. Но къде
да денем този голям изли-
шък на адреналин в кръвта
си, не е ясно. Естествено,
тялото някак си го прера-
ботва, вследствие на което
през първите десет мину-
ти от разговора ние изпит-
ваме неоправдани от нищо
слабост, вялост и апатия.
Не е никак чудно тогава, че
правим страдалческа грима-
са, като чуем телефона си
да звъни. За съжаление от
тази фобия не може да ни
спаси и най-веселата мело-
дия, която сме запаметили
в мобилния си. Нито дори
най-новият модел моббилен
телефон.
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С
други думи, нам-
ръщената соцсер-
витьорка май е 
само музейна ре-

ликва и ако видите някъ-
де такава, струва си да се 
снимате с нея – за да раз-
казвате после на внуците 
какви времена са били...
Модерните заведения оба-

че залагат на усмивката и 
на... късите полички. Но не 
само, както ще се убеди-
те от този хит парад на 
най-странните приумици на 
дребни и едри предприемачи 
в нашата родина.

ЗООКАФЕ

Преди няколко сезона беше 
модерно заведението, в кое-
то си седнал да отдъхнеш, 
да прилича повече на зоо-
парк, отколкото на кафене. 
Всичко започна с аквариуми 
и мили рибки, които из-
чезнаха незнайно къде, щом 
на тяхно място се появи-

ха не толкова мили кроко-
дилчета. Зверонастъпление-
то продължи с големи па-
пагали, поръчващи си водка
с твоя глас, и съвсем ис-
тински хищници в съвсем
истински клетки. Добре че
тенденцията не се разви по
посока обслужващия персо-
нал, защото иди се разбери
със сервитьорка катеричка
и барман елен.

ПРОМО КАЛОРИИ

Вместо мили усмивки на
други места пуснаха в ход
тежката артилерия, пред-
лагайки към поръчаното и
безплатна порция. Така за
поръчан сладолед някъде по-
лучаваш още един, но на...
изхода. Същата схема реши-
ха да приложат и мургави-
те ни приятели от Изтока
по дюнер капаните, които
с широка усмивка и хигие-
ничен жест с гола ръка по-
дават по традиция на най-

красивите клиентки без-
платно фалафелче, топнато
в сос. Да ви е сладко!

ФИЛОСОФИЯ 
НА БОСО

Но изненадите, както се
казва, тепърва започват... В
етнозведение в столицата
домакините възпитано са
сложили табелка току пред
входа на заличката на вто-
рия етаж, че тук се влиза
само на босо. Експеримен-
тът ни, как посетителите
реагират на това, тотално
се провали още щом като
третият член на компания-
та ни влетя обут, без да я
прочете. За наш срам после
се оказа, че е и без чорапи.

ТАЙНА МАНТРА

В грижа за клиента пи-
енето на топли напит-
ки пък се превръща в ду-
ховно приключение, защо-
то всяка от ръчно изра-

ботените чаши „носи“ вър-
ху себе си мантра. Източ-
ното послание служи не за
охлаждане на течността, а
за енергизиране на водата
и теб самия. Единственото
неудобство лесно може да
илюстрира прибързаността
на съвременния човек – до-
като се опитвахме да ви-
дим дали наистина мантра-
та е на дъното на чашата,
замалко да сгреем недопус-
тимо и телата си с димя-
щата още течност.

ЧУДЕН ЗВЪН

Някъде сервитьорките са
като бързия влак от Лом,
но другаде има специално
съобщително средство, за
да видите някоя до своята
маса. Малка хлопка прилеж-
но чака да влезе в употре-
ба, а докато се оглежда-
ме и за приветливо момиче,
се чудим кога ли персонал нал 
и клиенти ще започнат дада
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В някои заведения ви карат да се чувствате като у дома си, 
подканяйки ви любезно да се събуете... боси
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общуват и с есемеси.о

СТЕНАТА 
НА РАДОСТТА

Имате ли представа от 
дизайн на вътрешни прос-
транства? Не се притес-
нявайте, повечето собстве-
ници на заведения също ня-
мат. Имат обаче оригинал-
ни идеи, благодарение на ко-
ито наред с обичайните 
картини или предизвикател-
ни фотографии кафенета и 
барове биват „оцветени“ с 
най-разнообразен материал. 
Започва се от тавана на 
баба ти и всички вехто-
рии, които внезапно доби-
ват етноокраска. Следват 
колекцията от стари ча-
совници на чичо, плочите, 
които, кой знае защо, не из-
хвърлихме при ремонта пре-
ди пет години; ааа, да не 
забравим томовете на Ле-
нин, може и Карл Май.
На този оригинален фон 

заведенията на открито пе-
челят категорично по точ-
ки – с някое дърво или пък 
минаващ трамвай, а може и 
блондинка.

ХАРМОНИЯ НА ЗАЕМ

Дефиницията, че заведение 
е място, където се седи, 
никога не е звучала сериозно 
– поне от римляните насам. 
Затова и гледки като край-
морски клуб с постели като 

за „лека нощ“ винаги рад-
ват. В София пък новатори
предложиха на клиентите си
пухкави възглавници, докато
край несекващия пикник бе-
тоновози полагаха основите
на капитализма в поредната
неправомерно близко строя-
ща се сграда. От това по-
страда ослепителната бело-
та на калъфките, но, кой
знае защо, не и невъзмути-
мостта на посетителите...

SMS ЧЕКМЕДЖЕ

В постоянна употреба вли-
зат и странните аранжимен-
ти на обзавеждането. Кол-
кото повече територия за
изследване има на мястото,

на което сте посветили ве-
черта си, толкова по-сигур-
но е, че ще се върнете пак
там. Конкретно в този слу-
чай има и още една причина.
Намерихме си заведение с...
чекмедже. В него оставяш,
волно или неволно, всичко,
което ти е по сърце. При-
бавихме по ред към любовна-
та ода вътре и с нетърпе-
ние очакваме петъка, за да
проверим дали и за нас няма
да се намери нещо – почти
като есемес в чекмедже.

ФИНАЛ НА ЧЕТИРИ 
КРАКА

Не заради възможния за-
вършек на вечерта – иде

реч за последен път за ин-
териор. Когато видяхме
кравите, превзели една со-
фийска чайна, буквално оне-
мяхме. Плъпнали по табели-
те и ценоразписа, нахлули в
чашите, оглеждащи се от
рафтовете. Свещеното жи-
вотно бе почетено дори в
тоалетната, нахлузило вра-
товръзка или съответно
пола. И понеже не можеш
да го отминеш без симпа-
тия, му станахме приятели.
Изглежда, там се чувства-
ме като у дома – важен до-
вод да отидеш някъде.

Красимир ПРОДАНОВ,

главен редактор
на списание „Усури“
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ИнтервюИнтервюИнтервю

П
реди месеци в София Андре
Мишелс изнесе лекция пред
българските си колеги по
въпросите за вината и сра-

ма. Хубав повод да поговорим за тези
чувства, които въобще не са изчезна-
ли от постмодерната ни душевност.
Напротив – присъстват трайно.

– Какво представляват 

чувството за вина и срамът 

за психоаналитика?

– Вината се свързва с гласа на съ-
вестта, на съзнанието. Глас, който
ни обвинява, често – строго и взис-
кателно. А срамът се организира око-
ло погледа на другия. Ние се срамува-
ме под погледа на другия. Не можем
да се изплъзнем на срама дори и кога-
то вършим нещо скришом (като по-
стъпват някои алкохолици например – 
пият тайно). Защото срамът е един
вътрешен поглед, подобен на погле-
да на бога. За психоаналитика е осо-
бено важно пациентът да съумее да
признае: „Аз се срамувам.“ Тоест сра-
мът да може да бъде назован, защо-
то той е фактор за възстановява-
не на човешкото достойнство. За да
разгранича вината и срама, ще ги об-
вържа и с въведените от Фройд тер-
мини „свръхаз“ (онази част от „аз“-
а, която се превръща в негов вътре-
шен съдник – бел. ред.) и „идеал на
„аз“-а“ (също вътрешнопсихическа ин-

станция, модел, с който се опитваме 
да се хармонизираме и да следваме – 
бел. ред.). Чувството за вина е про-
дукт на „свръхаз“-а, докато срамът е 
плод на идеала на „аз“-а, на консти-
туирането на този идеал. Няма чо-
век без идеали. Дори и най-големият 

престъпник се води от някакъв иде-
ал. Политическите диктатори също
действат в името на идеал и се оп-
итват да го наложат на масата. Сле-
дователно няма хора, които не изпит-
ват срам.

– А всички ли изпитват 

чувство за вина?

– Да, дори и онези, които привидно
го нямат – като алкохолиците, пер-
верзниците или престъпниците. Не-
рядко тяхното чувство за вина е
даже много по-мъчително от това на
обикновения невротик, на обикновения
човек. Но те не намират начин да го
ръководят. Да, често се казва за ня-
кого, че живее без срам и вина – на-
пример за нацистите. Хората се из-
ненадват как онези от тях, които
са се изплъзнали от наказание или от
преследване, съумяват после да живе-
ят нормално и даже да твърдят, че
продължават да споделят нацистката
идеология. Онова, което констатира-
ме в подобни ситуации, е, че техни-
те деца изпадат в трудна ситуация
– принуждават се още по-остро да се
интересуват от въпросите за вина-
та и срама. Което идва да покаже, че
вината е чувство, което се предава,
което има наследство. И има наследя-
ване на вината също. Важно е да ка-
жем, че вината в голяма степен е не-не-
съзнавана. Хората съзират една частаст

„ВИНАТА
Е ТОВАР ЗА
ЦЯЛ ЖИВОТ“

„ВИНАТА 
Е ТОВАР ЗА 
ЦЯЛ ЖИВОТ“

АНДРЕ МИШЕЛС:

ндре Мишелс е психиатър и практикуващ психоаналитик от 1979 г. Установил 
се е и работи едновременно и в Париж, и в Люксембург. Неговите публика-

ции, както и практиката му с пациенти протичат на няколко езика – френ-
ски, немски или английски. В качеството си на издател на специализирана 

литература на немски г-н Мишелс продължава Фройдовата традиция 
за ежегодно печатане на един том, посветен на определена психоана-

литична тема. В подобна колекция, но организирана от него във Франция, са излез-
ли книги за хистерията и за тялото, а сега той разработва и темата за сексуалността.

„Вината тегне над всички. 

Тя се наследява, в голямата си част 

е неосъзната и предопределя 

много от действията ни.“

„Срамът съставлява и защитава 

интимността ни. Той не е изчезнал 

от нашето общество, а само 

е сменил регистъра си.“

„Границите на срама, 

свенливостта и вината 

се преначертават отново 

от всяко следващо поколение.“

„Няма човек без идеали. Дори и 

най-големият престъпник 

се води от някакъв идеал. Много 

от традиционните, така 

да се каже, класически идеали 

се сгромолясаха през миналия век. 

Човекът сега се завръща в себе си. 

Идеалът търси точка на фиксация 

на нивото на... тялото.“

В РЕЗЮМЕ
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от нея, но за друга голяма нейна частот
не си дават сметка. Ние, психоанали-не
тиците, нерядко установяваме, че хо-
рата вършат осъдителни неща от ви-
новност. И още – за да могат да бъ-
дат наказани.

– Както е казвал Фройд, 

„да станеш престъпник 

поради чувство за вина“…

– Да. Да вземем за пример изневя-
рата. Партньорът, който я допуска,
съзнавано или несъзнавано (но по-чес-
то второто) така „нарежда“ нещата,
че другият да разбере за нея. За да
може прегрешилият да се почувства
облекчен от тежестта на вината си.
И дори когато той твърди „Аз не
се чувствам виновен“, то това не е
много сигурно. Казва го може би за да
се самоуспокои.

– Ще рече, че вината е товар, 

който цял живот трябва да носим? 

– В известен смисъл – да. Фройдист-
кото схващане за човешкото същество
е, че има някакъв трагизъм у човека.
И чувството за вина е израз на този
трагизъм. Може да се каже, че винати
„тъче“ социални връзки – между члено-
вете на едно семейство, както и меж-
ду поколенията. Няма нищо по-класиче-
ско от това да се чувстваш виновен
спрямо родителите си. Както и роди-
телите да не могат да се изплъзнат
от усещането си за виновност спря-
мо децата си. Днес даже родителите
изпитват по-голяма вина спрямо деца-
та си. Защото е отминало времето,
когато те са били далеч по-сигурни в
правата си на родители. Днешните се
съмняват: правя ли всичко необходимо
за децата си, давам ли им всички шан-
сове? Има и такива, които от чув-
ство за вина стават слуги на децата
си само и само въпросните деца да мо-
гат да преуспеят.  

– Ще ви върна към темата за иде-

ала и срама. Днес като че ли тялото 

е идеал, но сякаш с двоен статут – 

и фетишизирано, и малтретирано 

чрез всичките онези хирургични ин-

тервенции, на които го подлагаме.

– Когато говорим за тялото, тряб-
ва да имаме предвид образа на тяло-
то, неговото представяне. Работей-
ки с жени, съм забелязал колко много

те са ангажирани с образа на тялото. 
Впрочем цяла една индустрия работи 
за този образ – модата, естетична-
та хирургия, която дойде от САЩ 
и тотално заля Европа. Знаете, че в 
Латинска Америка и особено в Брази-
лия тя е много силно развита. Важни-
ят въпрос обаче е как функционира 
един идеал. Мисля си за тоталитар-
ните режими на ХХ век, които под-
писаха провала на определен брой иде-
али – морални, етични, философски и 
пр. Днес, да се говори за патриоти-
чен идеал, е демоде, това ни кара да 
се усмихваме. После е имало други иде-
али – идеалът на комунизма например, 
който също плачевно се е сгромолясал. 
Така че днес изпитваме дефицит от 
идеали. Имаме усещането, че човекът 
се връща на кота нула, връща се към 
себе си и в себе си и че идеалът тър-
си точката си на фиксация на нивото 
на тялото, на нивото на представата 
за тялото, която играе все по-нара-
стваща роля в нашето съвремие.

– Впрочем възможно ли е 

феминизацията на мъжкото тяло 

да е „отговор“ на предходния 

яростен феминизъм?

– Възможна е подобна хипотеза. Но 
днешният феминизъм не функционира 
като онзи от миналото. Най-малкото 
защото някои от исканията на жени-
те са удовлетворени – жените имат 
все по-голям достъп до мъжките про-
фесии, до властови позиции. Повече-
то мъже днес изпитват затруднения 
да намерят своето място в социу-
ма заради липсата на старите иде-
али, които определяха тяхната пози-
ция на синове. 
Днешните млади момичета са да-

леч по-уверени в себе си, отколкото 
момчетата. Девойките са преоблада-
ващият състав на университетите и 
често са с по-добра успеваемост. В 
ход е тотална промяна в общество-
то – ролите на мъжа и на жената 
не са вече същите, защото идеалите 
ни не са същите. Ето в тези условия 
се случва феминизацията на мъжкото 
тяло – мъжете използват козметика, 
епилират телата си... Доскоро това 
се смяташе за антитеза на мъжест-
веността. Може би феминизацията на 
мъжкото тяло е нещото, около кое-
то занапред ще изкристализира нови-

ят мъжки идеал.

– Но ние май в такава мутираме – 

воайорска цивилизация, която кон-

сумира образи. Интернет, реалити 

шоуто и камерите нахлуха в 

най-интимното ни пространство…

– Да, тази визуализация отива все
по-далеч, дори и до най-интимните
кътчета, но ни позволява да се завър-
нем към въпроса за срама. Той не е
изчезнал от нашето общество, само
е сменил регистъра си. Онова, което
е било от регистъра на най-интим-
ното през минали епохи, днес се по-
казва навсякъде. Реалити шоуто на-
истина е реалност, която до този
момент е била част от интимност-
та, не е била показвана. Но днес иска
да бъде показана. Срамът в известен
смисъл има много важна функция, по-
неже той съставлява и защитава ин-
тимността. Именно защото се сра-
муваме, ние казваме: „Стоп, дотук!“
Той позволява да се начертае линия,
която не искаме да бъде преминава-
на. Която трябва да се уважава дори
когато сме с интимния си партньор.
Тогава също сме задължени (дори по-
вече!) да спазваме границата – онази,
отвъд която ние причиняваме срам на
някого. Днес се създава впечатление,
че тя би могла да се надскочи. Но ми-
сля, че не бива да се безпокоим осо-
бено, защото всяка епоха премества
границите, задължена е да го прави.
Ако говорим за тялото, да, днес се
преминават определени граници. Но се
появяват нови. Дори и да си мислим,
че сме преминали всички бариери, ви-
наги възникват нови. Всичките те – 
на срама, на свенливостта, на вината
– се преначертават отново и отно-
во. Френското поколение от май 1968
г. надскочи определени граници спрямо
предходното. Но техните деца не се
движат задължително в същата посо-
ка. Даже напротив – днес срещаме и
много свенливи деца. А те живеят в
свят, в който порнографията и голи-
те тела са достъпни във всяка вест-
никарска будка, по телевизията, по
рекламните пана. И виждаме, че всяка
генерация се сблъсква със същите въ-
проси, които си е задавала и предход-
ната, но трябва да развие и да им
даде други, свои отговори.

Интервю на Розалина ДОЧЕВА
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ЗвездиЗвездиЗвезди

Н
якои актьори са обречени да не
бъдат взимани на сериозно. Те
може и да се харесват на широ-
ката публика и да се снимат в

касови продукции, но критиците ряд-
ко се изказват ласкаво за тях. Точ-
но такава е ситуацията при Брендан
Фрейзър.
Все пак той има репутацията на

най-голямото

СТРАШИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ МУМИИ 
Вярно, Брендан винаги успява да се

разправи с тях на екрана. И затова,
пък и заради високия си ръст мина-
ва за истинска екшън звезда. Но той
има зад гърба си и участия в далеч
по-сериозни филми като „Богове и чу-
довища“ и „Тихият американец“, кои-
то все пак загатват, че е способен
на много повече. Проблемът е, че ряд-
ко му се удава възможност да проя-
ви таланта си на драматичен актьор.
А Фрейзър все пак се е изявявал на
сцена и дори може да се похвали с
отлични отзиви за ролята на Брик
в „Котка върху горещ ламаринен по-
крив“, играна в престижния лондонски
театър West End. Новият му филм
„Пътуване до центъра на Земята“ за
пореден път доказва, че няма по-до-
бър от него за ролята на герой по
неволя, допълнена със смайващи визу-
ални ефекти.
Брендан Джеймс Фрейзър е роден в

Индианаполис. Семейство Фрейзър са

СТАРА КАНАДСКА ФАМИЛИЯ 
със силни традиции в образованието
и спорта. Джордж, чичото на бъде-
щата звезда, е печелил златен медал 
на олимпиадата в Хелзинки през 1952
г. Бащата на Брендан е журналист и
работи за комитета по туризма на
канадското правителство, а майка му
се занимава с продажби и се грижи
за малкия си син и неговите трима
по-големи братя. Заради работата на

бащата семейството обикаля целия 
свят. До 13-годишна възраст Брендан 
е живял в Отава, Детройт, Синсина-
ти, Лондон, Рим, Сиатъл, както и в 
Швейцария и Холандия. Именно в Хо-
ландия той за първи път се запалва 
по киното. 7-годишният хлапак не из-
лиза от местното кино, където всеки 
ден показват различни филми. Някои 
от тях съвсем не са подходящи за 
деца – като „Челюсти“ и разни кърва-
ви исторически суперпродукции. 
„Спомням си, че гледах един изпълнен 

с насилие военен филм, който в Аме-
рика нямаше как да гледам на тази 
възраст. Но Холандия е много толе-

рантно място. Единственият проблем
беше, че не продаваха пуканки в кино-
то“ – разказва Фрейзър.

СЛЕД КИНОТО НАРЕД Е ТЕАТЪРЪТ 
Когато няколко години по-късно

Брендан посещава лондонска постанов-
ка на мюзикъла „Оливър!“, той е за-
шеметен и очарован. След като се-
мейството се установява в Сиатъл,
младежът няма търпение да се при-
съедини към училищния хор за пред-
ставление на мюзикъла „Оклахома!“. В
осми клас той получава първата си
роля в една от училищните постанов-ов-
ки. Това е повратна точка в животаота

БРЕНДАН

Фрейзър

ГОТОВ ЗА 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
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му. Когато излиза на сцената, Фрей-му
зър носи в ръката си бастун, койтозър 
подхвърля високо във въздуха. Вместо
да го хване обаче, бастунът го удря
по главата. Публиката, естествено,
избухва в смях. Неопитният актьор
се колебае какво да направи – да се
отдаде на срама и да избяга от сце-
ната или да се прояви като смелча-
га и да продължи?! Въпреки че е ста-
нал за смях още при първата си поя-
ва, той усеща, че се забавлява, и ре-
шава да продължи. И не е спрял да го
прави и до днес. 
Преминал през колеж по изкуства-

та, където узрява за голямата сце-
на с участия в постановки на „Ромео
и Жулиета“, „Сън в лятна нощ“ и
„Три сестри“, Брендан е готов да по-
кори и киното. Той се явява на про-
слушване за роля и успява да впечат-
ли една кастинг режисьорка. Тя забе-
лязва, че този

СРАМЕЖЛИВ И НЕПОХВАТЕН 
МЛАДЕЖ 

оживява, докато чете репликите си,
и му предлага да я посети, когато
дойде в Лос Анджелис. Така през яну-
ари 1991 г. Брендан взима колата на
майка си и заминава за Ел Ей. Още
същата година се снима в два филма,
които загатват за таланта му – ко-
медията „Кроманьонецът“, която го
прави особено популярен сред тийней-
джърите, и „Училищни връзки“, в кой-
то играе редом до бъдещите звезди
Мат Деймън и Бен Афлек. Така Холи-
вуд се сдобива с нова звезда.

През следващите няколко годи-
ни Брендан упорито се бори за нови 
роли, но все не успява и се размина-
ва с участия в успешни филми като 
„Там тече река“ на Робърт Редфорд 
и „Сватбата на най-добрия ми прия-
тел“. Но с изявата му като 

ЕДИН НЕСКОПОСАН ТАРЗАН 
в „Човекът от джунглата“ най-после 
късметът му проработва. Две години 
по-късно Фрейзър нанася големия си 
удар с филма „Мумията“. Като без-
страшния авантюрист Рик О’Конъл, 
който доста сполучливо копира мето-
дите и чара на Индиана Джоунс, ак-
тьорът най-после забавлява истински, 
а и доказва, че може да се снима в 
истински касов хит. Следват не по-
малко успешно продължение и трета 
част на познатата история, която се 
нареди сред хитовете това лято.  
Доскоро Фрейзър минаваше и за къс-

метлия в личния си живот. През 1998 
г. той се ожени за дългогодишната си 
приятелка Афтън Смит, бивша ак-
триса, която е една година по-голя-
ма от него. Двамата се запознават на 
парти за 4 юли в къщата на Уинона 
Райдър. Брендан е 

ВЛЮБЕН ДО УШИ, НО Е 
АДСКИ СТЕСНИТЕЛЕН 

и дълго време не се престрашава да є 
поиска ръката. В крайна сметка при 
едно пътуване до Париж скроява сло-
жен план и коленичил пред Афтън, 
получава нейното „да“. Първото им 
дете се ражда през 2002 г., следват 

още две, все момчета. 
През миналата година обаче дойде

новината за тяхната раздяла – един-
ственият повод името на актьора
да се появи в жълтата преса. Той
обаче не є позволи да се позабавля-
ва за негова сметка. Разводът му с
Афтън мина доста скучно и безшум-
но. Единственото, което му тежи,
е, че Афтън получи правата над де-
цата им. 
Въпреки сътресенията в личен план

Брендан не губи чувството си за ху-
мор. Той споделя, че много си пада
да раздава „яки тупаници“ на екрана,
като за това не му е нужен дубльор.
Особено ако срещу него е някоя лоша
мумия. Единственото предизвикател-
ство пред Фрейзър в подобни случаи
е... липсата на истински противник.
Мумиите всъщност са добавени след
края на снимките. Сега ни предстои
да го видим в поредния филм с много
компютърни ефекти.
С този филм Фрейзър дебютира ус-

пешно и като продуцент. Той се ан-
гажира изцяло с този проект. Недо-
волен от озвучаването на огромната
птица, следваща героите в техните
приключения, дори сам записва... ней-
ното цвърчене. 

Текст Ивайло ТОДОРОВ

„Пътуване до центъра на Земята“
Поредната екранизация по романа на Жул Верн, но по-различна от всички останали, защо-
то е първият игрален филм, заснет изцяло с дигитални камери в 3D формат. Тази революци-
онна технология дава възможност на зрителите да станат част от филмовото действие, 
впускайки се в приключението заедно с героите. А те са професор Тревър Андерсън (Брендан 
Фрейзър), неговият племенник Шон и очарователната Хана – тяхна водачка по време на екс-
педицията им в Исландия. Там Тревър се опитва да открие своя изчезнал брат, но след срут-
ване на земните маси тримата пропадат в необикновен свят, изпълнен с месоядни расте-
ния, светещи птици, кръвожадни пирани и истински динозаври. Всички те са настроени осо-
бено враждебно към тримата пришълци, които трябва да намерят начин да се завърнат на 
повърхността, преди да е станало прекалено късно. 

интервюБЛИЦ
– Какво е усещането да се снимаш във 
филм, в който основното са ефектите?

– Най-бързият отговор е синини и торби с 

лед. (Смее се.) Е, никак не е лесно да се сни-

маш, прикрепен към една машина, която те 

размахва наляво и надясно, но вече съм свик-

нал.

– А не се ли чувстваш глупаво, когато ти 
се налага да се преструваш, че си преслед-
ван от измислени динозаври?

– Никога. Това ми е работата. Ако искаш ува-

жение, стани доктор. 

– Как би определил своето собствено пъ-
туване досега?

– Интересно. Мисля, че в много отношения 

тъкмо влизам в темпо. Чувствам, че имам 

още много за вършене. Вълнувам се да видя 

какво ще ми предложи бъдещето. Ето напри-

мер „Пътуване до центъра на Земята“ е пър-

ви по своя вид в киноисторията. Дори може 

да се каже, че е иновация в кинотехнология-

та, подобна на появата на първите говоре-

щи филми или появата на цветните филми. 

Телевизията също предизвиква революция, но 

след като започна да излъчва филми, хората 

спряха да ходят на кино. И тогава на някого 

му хрумна идеята за 3D. Така че сега публика-

та ще се върне в киносалоните. Защото та-

кова зрелище не е за изпускане.

Снимки NLC/Александра филмс
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 ОБЩУВАНЕТО С ТАКИВА ОСОБИ 
НЕ Е НИКАК ЛЕСНО И ДОРИ МОЖЕ 
ДА ЗАВЪРШИ С НЕОЧАКВАН КРАЙ. 
ПОНЯКОГА Е ПО-ДОБРЕ ДА ГИ 
ЗАОБИКАЛЯТЕ ОТДАЛЕЧЕ, ЗА ДА 
ОСИГУРИТЕ СОБСТВЕНАТА СИ 
БЕЗОПАСНОСТ. 

„Н
еобходимо ми е твое-
то обективно мнение
– се обърна веднъж
към мен приятелката

ми Станислава. Държеше в ръка ръко-
„„
пис на книгата си, която подготвяше
за печат около година. – И те моля
да бъдеш откровена с мен. Нужна ми
е истината.“ Обещах, без много-много
да се замислям. За щастие текстът
ми допадна. Изпратих на Станислава
мнението си в елегантен имейл. Ка-
зах є, че книгата е страхотна, но не
є достига мъничко интимност. Нещо
лично, което да я направи по-истин-
ска. И наистина мислех така. Вина-
ги съм искала да бъда откровена със
Станислава. Тя обаче не отговори на
имейла ми. След около месец все пак
получих отговор: „Никога не бях ми-
слила, че ще ми се присмееш в тол-
кова важен за мен момент.“
О, боже! Това, че се съгласих да є

бъда литературен критик, беше наис-
тина страшна грешка. В този момент
аз съвсем бях забравила, че Станис-
лава винаги заема отбранителна пози-
ция при всяко изказване по неин адрес.
Хората от вида „страшно обидчиви“
могат да се срещнат в абсолют-
но всяко семейство. В офи-
са, в магазина или просто на 
улицата. За да разговаряте
с тях, е необходимо да
следвате специална так-
тика на общуване. На
техните болезнени ре-
акции трябва да от-

говаряте с адекватно поведение.  

ТЪМНАТА СТРАНА 
НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА 

Чувствителността поражда извън-
редна мнителност. Чувствителният 
човек се фиксира върху себе си и вър-
ху своето минало. Постоянно анализи-
ра собственото си поведение и пове-
дението на останалите. Такава само-
отбрана не е съвсем безобидна. Поня-
кога може да граничи дори с агресия. 
За хора, които са преживели психоло-
гическа травма, срамът е особено бо-
лезнено чувство. Те категорично ос-
ъждат всяка критика, отправена към 
тях. Свръхчувствителни са и реаги-
рат на всяка оценка 
свръхобидчиво. Го-
тови са да избух-
нат във всеки мо-
мент. Всяка фра-
за им се стру-
ва подозрителна
и може да пре-
дизвика буря от 
емоции в душа-
та им. В от-
говор на това 
обидчивите се
озлобяват, уп-
рекват ви, по-
дозират ви в 
неискреност
и предна-

мереност. Подобна реакция се пораж-
да от страха от срама. 
Евдокия се разделила с любимия си,

мислейки, че я намира за грозна, тъй
като винаги когато я целувал, си за-
тварял очите.
Фръцването свръхобидчивите смя-

тат за абсолютно оправдано поведе-
ние. Все някак трябва да защитят
себе си в този огромен и жесток
свят.

КАК ДА СПЕЧЕЛИТЕ 
ДОВЕРИЕТО ИМ?

Краткият отговор е: „Това е невъз-
можно.“
Разширеният отговор е: „Това наис-

тина е невъзможно. Даже не се
и опитвайте.“

Причината е, че взаимно-
то разбирателство изисква
адекватна човешка реакция и
от двете страни. А свръх-

обидчивите в момент на са-
мозащита не мислят като хора, а
като рептили (влечуги) в буквалния

смисъл на думата. В науката същест-
вува термин „мозък на рептил“. Това
е древна биологична структура, коя-
то представлява неголямо удебеляване
в горната част на гръбначния мозък.
Тази структура като атавизъм при-
съства и в нервната система на чове-
ка и е аналогична на структурата на
мозъка на влечугите. Всичките є функ-
ции са се сформирали още в епохата на
динозаврите. Този мозък е отговорен
за мигновените ни действия. Благода-
рение на него ние реагираме импул-

сивно на външни дразнители.
Ако ръката ви неочаквано

допре горещ котлон,
вие я дръпвате спон-
танно още преди да
сте помислили как
да реагирате. Това
означава, че е за-
работил „мозъкътът
на рептила“.

Да поговоримДа поговоримДа поговорим

СТРАХОВЕТЕ
НА ГУЩЕРА ССССССВВВВРРРРЪЪЪЪХХХХООООББББИИИИДДДДДЧЧЧЧИИИИВВВВИИИИТТТТЕЕЕЕ – ВВВВ 

ССССССХХХХХАААААРРРРРМММММОООООНННННИИИИИЯЯЯЯЯ СССССЪЪЪЪЪССССС СССССЕЕЕЕЕБББББЕЕЕЕЕ СССССИИИИИ ИИИИИ ССССС
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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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При рептилите няма логика. Тяхна-П
та главна движеща сила е страхът.т
По-точно два вида страх. Първия го
притежаваме всички ние – това е
страхът от недостатъчност (не ми
достига най-важното!). Това може да
е недостиг на любов, пари, храна, вре-
ме, приятели, слава. Списъкът за все-
ки е строго индивидуален. Но каквато
и да е дефицитът, той е неделима
част от всеки нормален индивид. 
Вторият страх е по-силен и предиз-

виква бясно сърцебиене: „Някой ме е
взел на мерник.“ Той се поражда от
предчувствие за надигаща се заплаха,
която може да се появи от различни
източници. Враг могат да бъдат коле-
гата, някой роднина, приятел, докато
в един момент не се окаже, че цели-
ят свят е застанал срещу вас.  
За „рептилите“ е ясно едно – всич-

ки са против тях и искат да ги на-
паднат.
Гущерите биха живели повече, ако

можеха да си набавят повече храна,
ако можеха да си намират надеждно
укритие и ако не съществуваха в по-
стоянен страх от нападение. За съ-
жаление те не са способни на тако-
ва спокойствие, а винаги са нащрек,
предчувстващи заплаха. Заради този
страх от нападение те губят дос-

та от енергията си и не им остават 
сили за друго. 
Ако човек даде воля на страховете 

си, вътре в него ще се загнезди имен-
но такъв гущер. Колкото повече се 
храни той с опасенията ни, толкова 
по-доволно ще си живее гущерът и 
ще ни опустошава. 
Свръхобидчивите не могат да се от-

пуснат и да се радват. Тяхната мни-
телност им пречи да се наслажда-
ват на целувките. Те не са способни 
да приемат с благодарност нито един 
комплимент. Всеки ден и час са съсре-
доточени върху две неща – че не им 
достига нещо важно и че някой може 
да ги нападне. 
Кой е най-правилният начин да се 

общува с хора от тази порода? Прос-
то си представете, че наистина сте 
попаднали на рептил. Да се надявате 
на разбирателство с него, е наивно и 
безпредметно. Дори да сте се захва-
нали да го възпитавате от момента, 
в който той се е излюпил от яйцето, 
вие не можете да му имате доверие. 
Затова по-добре стойте настрана от 
него. Най-логично е да ограничите об-
щуването си с такива хора. Веднъж 
сблъскали се с индивид от тази по-
рода и познали неприятното усещане 
от общуването с него, занапред изоб-
що няма да ви хрумне да му правите 
комплименти. Нито да се шегувате с 
него, нито дори да го питате любез-
но „Как си?“.

ЕГОИЗМЪТ 
НА СВРЪХОБИДЧИВИТЕ

Много често причината за свръхо-
бидчивост е най-обикновен егоизъм. 
Ако случайно не сте поздравили свръ-
хобидчив на улицата, той тутакси ще 
потърси причината в себе си. Ще за-
почне да си мисли, че е направил нещо 
нередно напоследък, и тази мисъл няма 
да го остави на мира. На него изобщо 
няма да му мине през главата, че вие 
нещо сте се замислили в момента или 
че просто сте уморени и затова не 
сте го забелязали. Свръхчувствител-
ните имат нужда някой постоянно да 
им оказва внимание. Именно затова с 
тях не е лесно да се общува. Често 
зад тяхната свръхчувствителност се 
крие желание да ви подчинят на его-

истичните си капризи. Не им давай-
те повод. По-добре се научете да се
защитавате от тях. И им подскаже-
те как те самите да се защитават
от себе си.

КАК ДА НЕ СТАНЕШ РЕПТИЛ

Синдромът на самозащита е зарази-
телен. Когато Станислава ми „прос-
ти“ за моя опит да є се „присмея“,
аз се подразних. Прииска ми се да се
защитя от нея. Ако се бях поддала
на вътрешния зов на своя гущер – во-
дена от страх от недостиг на лю-
бов, и критичност към обкръжаващи-
те ме, – трябваше да обвиня Ста-
нислава, че има параноя, и да я пратя
да се лекува. И тогава със сигурност
нейният гущер щеше да обяви вой-
на на моя и ние щяхме да се скараме
жестоко завинаги.
Затова за предпочитане е да отми-

нете свръхобидчивия с безразличие.

ЕМОЦИОНАЛНА ЧЕРУПКА

Ако сте се натъкнали на гущер, кой-
то жадува да спори, скрийте се от
него зад надеждна броня. Създайте си
емоционална раковина, в която ще се
чувствате на сигурно място. Това не
е много лесно. Нервните окончания
на вашия мозък са чувствителни към
чувствата и емоциите на околните.
Когато сте в компанията на хармо-
ничен и уравновесен човек, на вас ви
е леко и приятно. Когато обаче сте
в компанията на свръхобидчив инди-ди-
вид, обстановката започва да се на-на-

КОЛКО 
ОБИДЧИВИ СТЕ?

Ако разпознаете в поведението си 
един от следните признаци, опре-
делено имате повод да се замисли-
те, а може би и да се обърнете 
за помощ към професионален пси-
холог.

1
Вашият характер е пречка да 
общувате нормално с тези, ко-

ито наистина ви обичат. Дори и 
най-близките ви хора рядко са от-
кровени с вас. 

2
Обмисляте критични комента-
ри, отправени към вас, по-дъл-

го от седмица.

3
Често се чувствате изолирани 
и никому ненужни.

ЛЕСЕН ТЕСТ

„ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ РАЗНОГЛАСИЯ С ОБИДЧИВИТЕ, 
Е НЕОБХОДИМО ДА СКРИЕТЕ СОБСТВЕНИТЕ СИ ЧУВСТВА 

В ЕМОЦИОНАЛНА РАКОВИНА.“

Бела, брой 10 (128), 200874



жежава. За да избегнете разногласияже
от всякакъв характер, ви е нужно даот
се спотаите колкото се може по-дъл-
боко в раковината си. В действител-
ност това не е непостижимо. Когато
свръхобидчивият постепенно започне
да излиза от кожата си, помнете, че
не трябва да се поддавате на неговия
порив на злост и раздразнение. Сто-
пирайте проявата на тези емоции. За
тях не трябва да хабите и капка
от енергията си. Когато почувства-
те прилив на емоционален срив, ведна-
га си представете нещо много прият-
но. Дори събеседникът ви да крещи и
да се опитва да ви убеди в правота-
та си, не го слушайте. Абстрахирай-
те се, като ангажирате вниманието
си с нещо интересно. За да пренебрег-
вате ефективно злостта на болезне-
но обидчивите, можете да си мислите
за живопис, да си представяте морски
пейзажи или да се отдадете на споме-

ни. Но най-важното е опонентът ви 
да не забележи, че не го слушате. 

ПОМОЩ ОТ ПРИЯТЕЛ

Вместо да участвате в динозавърска 
битка, за предпочитане е да се скри-
ете в раковината си и хладнокръвно 
да приемете раздразнението на събе-
седника си. 
Понякога обаче е необходимо да по-

кажете на свръхобидчивите собстве-
ната им същност, изваждайки ная-
ве недостатъка им. В началото мо-
жете да поласкаете събеседника си и 
да се съгласявате със становището 
му, като наблюдавате неговите реак-
ции. Това може да му се стори по-
дозрително – нали всичко, което им 
е угодно, е подозрително?!? После в 
зависимост от ситуацията реагирай-
те точно обратното – покажете не-
достатъците му и му обяснете защо 
го правите. Ако се чувствате дос-
татъчно силни за водене на битка с 

„рептил“, станете негово огледало и
му демонстрирайте как изглежда той
отстрани. Така ще му помогнете сам
да се справи с гущера в себе си.  
Ще са ви необходими много търпе-

ние и сдържаност. Наложете си ги,
особено ако човекът ви е наистина
скъп. Помнете, че и свръхчувствител-
ните имат вопиюща нужда от спо-
койствие. Те са уморени от своята
обидчивост и мечтаят да се отър-
ват от своята свръхподозрителност.
Помогнете им, ако наистина държи-
те на тях и ако имате сили. Науче-
те ги да питат „Извинявай, ти как-
во имаше предвид?“ или „Обясни ми,
моля, за да не стават недоразумения“.
И тогава няма да се стигне до воен-
ни действия.
Научете ги и по-често да казват:

„Всичко е наред.“ Да си повтарят
това изречение пред огледалото и
това да бъде тяхната мантра за ук-
ротяване на „рептила“. Тази елемен-
тарна фраза е начин за освобождава-
не от неприятния гущер, който се
е стаил във всеки от нас и чакка да
бъде нахранен.

„ОБИДЧИВИТЕ ИМАТ НУЖДА ОТ СПОКОЙСТВИЕ. 
ТЕ МЕЧТАЯТ ДА СЕ ОСВОБОДЯТ 
ОТ СВОЯТА ПОДОЗРИТЕЛНОСТ.“
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Дали щастливите хора са галеницитеДДна съдбата, или самите те по някакъв
свой си начин и чрез своя си опитност
са се превърнали в щастливци? Дали
щастливецът продължава да е щастлив
цял живот, или може да изтърве щас-
тието си някъде по пътя  към оста-
ряването? Дали щастието е привилегия
само за хората на зряла възраст, или
тъкмо обратното – предимство е на
неосъзнатата младост? И дали в край-
на сметка човешката глупост (в сми-
съл дефицитът на интелигентност) е
залог да се усетим на крилете на това
жадувано житейско състояние щасти-
ето? Милион още въпроси са задавани
по тази тема: Притежанието на нещо
ли прави човека ведър, със силно при-
съствие на духа, или пък отсъствието
на нещо? Може ли наличието на семей-
ство, дом, деца, кола и любима про-
фесия да ни направи влюбени в живо-
та? Или само отсъствието на болести
вече само по себе си е щастие?
Психолози от Мичиганския универси-

тет, изучаващи проблема в историче-
ски аспект, съсредоточават внимани-
ето си върху 

НЕДОВОЛСТВОТО И 
НЕУРАВНОВЕСЕНОСТТА 

Според тях в основата на усещане-
то за благополучие лежат потреби-
телските амбиции и съответно тях-
ното удовлетворение. Акцентът на
техните изследвания пада върху фа-
кта, че потребителско общество и
благоденстващо общество не са едно
и също нещо. Щастливият човек не е
този, който постоянно се сдобива с
нещо, който притежава много неща.
Той е човекът, който е съумял да на-
мери себе си, да се самоопредели. А
самоопределянето не означава задъл-

жително да е припознал себе си в ро-
лята на милионер, президент на фир-
ма или директор. Достатъчно е да се 
е осъзнал като открита и интересна 
за себе си и за другите личност.
Обаче въпросът, защо съдбата по-

стоянно се усмихва на едни, а на дру-
ги, както казва психологът Степанов, 
постоянно се мръщи или не ги забе-
лязва, си остава актуален и днес.
Английският психолог Ричард Вайзман 

решил научно да изследва тази тема. 
Той публикувал в пресата съобщение, 
че набира доброволци, които смятат 
себе си за изключително щастливи, 
и такива, които биха се определили 
за изключително нещастни, да вземат 
участие в психологическия му експе-
римент. На обявата му се отзовали 
около стотина кандидати. На всеки 
участник в експеримента бил връчен 
един вестник с доста страници. За-
дачата била да се преброят снимките 
във вестника и накрая да се съобщи 
техният точен брой. Уловката – една 
от страниците била изкуствено под-
менена от експериментаторите и на 
нея в рекламно каре бил написан след-
ният текст: „Съобщете на експери-

ментатора, че сте видели това, и ще 

получите награда от 250 лири.“ Съоб-
щението било написано с едри букви и 
заемало половин страница от вестни-
ка. Резултатът от експеримента по-
казал, че участниците, които предва-
рително били определили себе си като 
нещастни, не обърнали никакво внима-
ние на съобщението. Те били дотолко-
ва заети да броят фотографиите, че 
изобщо не чели текстовите съобще-
ния. А щастливците постъпили точно 
обратно – съобщили на експеримента-
торите за текста и получили своето 
материално възнаграждение. 

Опитът нагледно доказал, че 

УСПЕХЪТ НЕ Е ЩАСТЛИВО СТЕЧЕНИЕ 
НА ОБСТОЯТЕЛСТВА 

а нашата готовност да се възползваме
от тях. „Неуспяващите“ на практика
се отказват от благоприятните въз-
можности. Фиксирайки се върху някак-
ви проблеми, които в тяхното съзна-
ние изглеждат важни, „нещастниците“
не приемат подаръците на съдбата и
са абсолютно неподготвени за тях.
Разговаряйки с различни хора, Вайзман

забелязал и още една особеност – че
успяващите хора по природа са опти-
мисти. Неприятностите те възприе-
мат по-скоро като случайности, от-
колкото като закономерности. „Щас-
тливците“ забелязват само позитив-
ното, настройват мисленето си на
повторение на приятни събития и на
повторение на успешен опит. Защото
вярата в успеха носи успех.
За тях няма значение колко пъти

са се проваляли в миналото. Смятат
за важен само успешния опит, който
зпаметяват и отработват.
Но все пак отговорът на въпроса

„Какво му трябва на човек, за да
бъде щастлив?“ не е толкова лесен. В
тази връзка Мартин Селигман – пред-
седател на Британската академия на
науките, въвежда понятието

„ЗАУЧЕНА БЕЗПОМОЩНОСТ“
Според Селигман негативният опит

на хората ги възпира да бъдат актив-
ни. Затова той призовава към целеу-
стремена активност въпреки пораже-
нията и болката. Вярно е, че човек
има нужда и от доза песимизъм, за да
не изглежда като глупак с розови очила
и ангелско оперение, който върши глу-глу-
пост след глупост от... щастие. Щип-ип-

Щастие ли е 
   да си щастлив

Д

„НОСЯ В СЕБЕ СИ ЗЛОТО, ККОЕТОТО П ПОНОНАСАСЯМЯМ, ИИ НИКОГАГА,, 
ОСВЕН ПО МОЯ ВИНА, НЕ СТРРАРАДДАМ ИСТИНСКИКИ.“.“ 

ССВ. БЕБЕРНРНАРАР
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ката песимизъм, ако не друго, осигуря-кат
ва по-добра видимост към живота, по-ва
мага за реалното му възприемане.
Познавам хора, които през полови-

ната от живота си преследват щас-
тието, разчитайки, че през останала-
та половина ще си живеят в негова-
та милостива компания. Познавам и
такива, които завинаги са определи-
ли себе си като недостойни да бъдат
щастливи. И други, които се радват
на всеки миг от битието си. За тях
времето не е просто време, а е тях-
ното време. Тези хора казват „не“,
когато не са в състояние да поемат
ангажимент. Винаги знаят кога и как
да си тръгнат, ако компанията не им
е приятна. И без значение каква про-
фесия упражняват, цял живот четат
и се усъвършенстват. Те не са намет-
нали мантията на величието, не са се
възгордели от собствените си успехи
и определено не са подминати от не-
успехите. Просто за тях

ДНЕС ЗНАЧИ ДНЕС, 
А НЕ ПЛАН ЗА УТРЕ 

Е, не си ги представяйте идеални.
Те вървят по същите улици, по кои-
то вървим и ние. Но ако се спънат и
паднат, няма да укорят за това ло-

шата съдба, а ще се поотупат, ве-
роятно ще се присмеят на смешна-
та си поза след падането и ще про-
дължат напред. Дори и в болница да 
се намират, тези хора ще използват 
времето, за да завържат нови, полез-
ни запознанства. Искате поне малко 
да приличате на тях? Тогава...

1Сутрин благодарете на себе си, че 
сте точно такива, каквито сте.

2Не се сърдете на прогнозата на 
времето, каквато и да е тя. Не 

можете да я промените, но можете 
да промените отношението си към 
нея.

3През деня поздравете поне един 
човек, но искрено, от сърце.

4Всеки ден научавайте по нещо 
ново.

5Не придавайте свръхважност на
делата си. Колкото по-съсредото-

чено се мъчите да вкарате конеца в
игленото ухо, толкова по-трепереща
става ръката ви... Избягвайте подоб-
но отношение, така сполучливо наре-
чено „целеви тремор“ от пластичния
хирург Максуел Малц, към всяко свое
действие. Защото щастието се поя-
вява тогава, когато не е доминирано
от свръхпотребности.

6Не тъжете за неща, които не са
се случили.

7Не се обвинявайте до безкрай.

8Вечер мислено се усмихнете на ня-
кого.

А сега, дочитайки тази статия, се
усмихнете на себе си, приемете се
мислено. Дори се прегърнете. И за
да разберете точно колко сте бога-
ти, пребройте приятелите си. Ако
цифрата ви се стори недостатъчна,
още утре потърсете нови. Но не им
търсете кусури, защото този, кой-
то търси приятели без недостатъци,
рискува да остане сам. А за щастие-
то (поне за моето) задължително са
необходими и приятели.

Венета МЛАДЕНОВА,

психолог

Съобщете на екс-

периментатора, 

че сте видели 

това, и ще 

получите награда 

от 250 лири.
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Тя и ТойТя и ТойТя и Той

Д
а си самотен, е теж-
ко. Въпреки че от-
страни изглежда дру-
гояче – живееш, как-

то ти се иска, никой не те 
ДД
ядосва, с никого не се съо-
бразяваш... Повечето от же-
ните, привидно избрали сами 
тази своя съдба, са уязвими 
– имат нужда от любов, ис-
кат да се чувстват защи-
тени. А и обществото ги 
приема като нещо встрани 
от социалния стандарт. На 
самотната жена є е тежко 
да се върне вечер в празно-
то си жилище, но още по-
тежко є е да се откаже от 
своята свобода. Тя изпит-
ва противоречиви чувства. 
Често вечер тя си мисли, 
че би заменила хубавата си 
работа и времето за семе-
ен живот (с дете!). Но на 

сутринта, пътувайки с ко-
лата си за работа, си каз-
ва: „Искаш да се превърнеш
в обикновена еснафка? Да не
си полудяла?!“

СТРАХ ОТ БЛИЗОСТ

Някои жени се страхуват
да започнат съвместен жи-
вот с някого, защото всъщ-
ност изпитват страх от
евентуално предателство. Те
предварително са убедени, че
ще бъдат измамени, и зато-
ва въобще не създават близ-
ки отношения с мъж. Пред-
почитат временните връзки
– днес сме заедно, но утре
може да се появи някой по-
интересен от теб. Тази нес-
табилност усилва страха от
отхвърляне най-вече при же-
ните. Защото те за разлика
от мъжете търсят в парт-

ньорските отношения на
първо място привързаност,
а не сексуално удовлетворе-
ние. Затова възприемат из-
ключително тежко загубата
на тази привързаност. Ако
дори само веднъж жената е
изпитала тази загуба с няко-
го, по когото е била увлече-
на, тя започва да се бои да
не се увлече отново, макар
и по друг.
Страхът от сближаване е

определящ за поведението на
жената. Не говорим за ин-
тимофобия (страх от поло-
ва близост), а за затруднена
адаптация към друг човек. Тя
и без това е трудна, защото
изисква инвестиции на време
и енергия. Към тази трудна
адаптация можем да приба-
вим и страха да не изгубиш
себе си, да не се разтвориш

в партньора (страх от пог-
лъщане). Често, не намирай-
ки сили в себе си да отсто-
яват своето „аз“, тези жени
предпочитат въобще да не
се влюбват.

СЕМЕЙНИ ПОСЛАНИЯ

„Аз не знам нито един
пример за наистина щаст-
ливо семейство“ – имен-
но така говорят самотни-
те жени. На много от тях
им е трудно да си предста-
вят, че отношенията меж-
ду мъжа и жената мога да
бъдат лесни и хармонични,
а любовта – пълноценна и
щастлива. Точно тази пред-
става много зависи от мо-
дела за семеен живот, който
задават родителите в дет-
ството ни. Противопоста-та-
вят ли му се жените, или сесе

СамаСама
ПО СОБСТВЕНО ЖЕЛАНИЕПО СОБСТВЕНО ЖЕЛАНИЕ

САМА СЪМ, ЗАЩОТО... Предлагаме ви четири убедителни довода 

и точно толкова контрааргументи по темата

1 2

СМИРЕНАТА: 

„Никъде с никого не мога да се запозная“ „Никъде с никого не мога да се запозная“ 
Да, тя наистина не се запознава с никого и нищо не рискува. Призна-

ва поражението си, преди да е влязла в сражение, и не иска да има нищо 

общо с потенциалните опасности от едно запознанство. Отрицание-

то я пази като броня от пълното отсъствие на вяра в себе си. Само-

оценката є е близо до нулата. Ако я притиснете, сигурно би си призна-

ла: „Аз съм празна.“ Каква е била майката на тази дъщеря? Най-вероят-

но от тези, които говорят така: „Ти щеше да срещнеш някого, ако беше

отслабнала/пуснала дълга коса/беше малко по-женствена и по-общи-

телна...“ Две от три изречения на подобни майки започват с „Горката

11
моя дъщеря“. За да облекчи страданието, че се чувства нищожест

11Смирената рискува да мине от „Аз съм нищожество“ към „Всички мъже 11са идиоти“. Да, впрочем и това изречение е чувала от майка си.

ВОЙНСТВАЩАТА:

„Мъжете се боят от мен“ 
Тази амазонка, тази силна и уверена в себе си жена наистина плаши 

мъжете. Но никой не вижда плачещото обидено момиченце, което над-

нича зад гърба є. На кого иска да отмъсти то – на баща си, на дядо си, 

на брат си, на началника си, на своя бивш съпруг? Или понеже веднъж 

е видяло майка си унижена, се е заклело вътре в себе си: „С мен това

няма да се случи никога!“ Порасналата жена от този вид се вживя-

ва в своята самостоятелност. Тя отказва да признае потребността

си да живее в двойка. Иска сама да се справя в живота и е убедена, че 

няма равен на нея в тази „дисциплина“. Някои биха казали, че наисти-

22
на се справя отлично. Но в действителност тя непрекъснато ба

22ра между двете крайности: осъзнаването на своята непълноцен22усещането за превъзходство.
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опитват да му подражават, опи
явява ли се бракът на роди-явяв
телите им идеал, към кой-
то те се стремят, или пък 
поражда у тях тъка, която 
им се иска да забравят – 
най-важното си остава опи-
тът на майката и бащата. 
И това, дали майката е била 
щастлива, или не.
Най-често срещаният мо-

дел е: бащата – лош, майка-
та – нещастна. Когато по-
расне, тяхната дъщеря труд-
но би завързала сериозни от-
ношения с някого. Във всеки 
мъж тя ще вижда по-ско-
ро баща си и подсъзнател-
но ще го определя като опа-
сен за себе си човек. Труд-
но би се подредил личният 
живот и на девойката, из-
раснала в идеално семейство 
от типа: „Ние сме по-добри 
от другите. Такива отно-
шения като нашите никъде 
вече не се срещат.“ Трудно 
е да си щастлив при тол-
кова високо вдигната лет-
ва на отношенията. Не е за 
похвала и прекомерната при-
вързаност към родителите. 
Подобни жени се чувстват 
прекалено добре в къщата 
на родителите си и се оказ-
ват неспособни да разрушат 
връзката с тях. Но да жи-
вееш в бащиния си дом, е 
много по-лесно и удобно, от-
колкото да имаш собствено 
жилище. Тези жени печелят 
и харчат тези пари само за 

удоволствия и живеейки на
гърба на родителите си, в
техния дом. Те и на 40-го-
дишна възраст си остават
тийнейджърки. Цената на
техния комфорт е голяма – 
големите момичета трудно
създават или запазват соб-
ствено семейство. 

СТРЕМЕЖ КЪМ ИДЕАЛА

Попитайте някоя самотна 
жена какво очаква от евен-
туалните си отношения с
някой мъж. Почти е сигур-
но да чуете, че нейният по-
тенциален мъж трябва да е
грижовен, разбиращ, верен,
винаги готов да подложи
рамото си. Това са нейни-
те претенции и изисквания.
Но каква е нейната роля,
какво тя е готова да даде
на този партньор, не ста-
ва ясно. Тя гледа на мъжа
като на предмет за по-
требление. Самотната жена
прилича на тийнейджърка и
по тази точка – стреми
се само да потребява и да
получава удоволствия. А на
възрастния човек винаги му
е по-интересно да дава. 
С инфантилния модел на 

отношения е свързано и мак-
сималистичното схващане за
брака – че той трябва да е
невероятно щастлив и без-
облачен, а ако не е така,
то по-добре да си сама. Дос-
та жени се опасяват, че не
биха били слушани, уважавани

и поддържани от бъдещия си
партньор. Затова и предпо-
читат самотата. Но всеки
брак е различен в различните
свои периоди – щастлив и не
чак толкова, лек или по-тру-
ден... Животът по двойки
е жива връзка между двама
души, която е еднакво важна
за личностното развитие и
на двамата поотделно. 
Когато жената си позво-

ли да бъде себе си, прес-

тава да се чувства като
малко момиче, изпълнено със
страх пред живота на въз-
растните. Тогава има шанс
да построи и отношения
с някого. Защото, да ста-
неш възрастен, означава да
се освободиш от страхове-
те и влиянията на стерео-
типите, от угнетяващото
чувство на незащитеност,
за да започнеш най-сетне
своя собствен живот. 

...И така ми е добре      …Мъжете са идиоти      

...По-добре сама, отколкото зле придружена
      

3 4

НЕЗАВИСИМАТА: 

„Прекалено много държа „Прекалено много държа 
на свободата си“

Тя много работи, спортува, обикаля изложби и концерти, среща се с 

приятелки, няма и една свободна минута. А в бележника си няма сво-

бодно място да запише „Мъж!“. В действителност обаче не животът 

є е претрупан, а тя самата го пълни така, че да се пука по шевовете,

за да не остане в него никакво място за мъже. Откъде идват подобна

потребност за абсолютен контрол и този страх да се отпуснеш? Ве-

роятно пак от миналото, в което авторитарният, нарушаващ нейно-

то лично пространство родител я е оценявал и критикувал. Като мал-

33
ко момиче тя не е могла да каже „не“ на своя баща. Като порасн

33миче също се бои, че няма да може да каже „не“ в лицето на мъжа. И за-33тваря всички врати, за да не го срещне.

РОМАНТИЧНАТА: 

„Чакам принца“
Романтичната особа също не е пораснала. Застинала е на етапа на

детската вяра в собственото всемогъщество – когато на детето

му се струва, че може да получи всичко, което поиска. Тя може да бъде

блестяща и успешна жена, да е компетентна в много области от зна-

нието, но въпреки това да съвършено сляпа, когато се сблъсква със 

собствените си чувства. Тази жена ще продължава да чака прекрасния

принц и да мечтае за въздушен замък, маскирайки страховете си всич-

ки атрибути на романтиката. Тя живее в тотално отрицание на еже-

дневието. Във всеки случай, докато не се примири с това, че прекрас-

44
ният принц неизбежно се оказва обикновен човек със свои слабо

44недостатъци, както впрочем и тя самата, няма да го дочака.
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м и к р о ф о н  з а  п с и х о л о г а

та е смисълът на ЛЛ ти, лек за душа-ЛЛ
Когато си обича-

ЛЛ
на, ти ставаш друг човек 
– по-открита, по-смела, по-
предприемчива. Преодоляваш 
с лекота всичко, което до 
вчера ти се е струвало не-
възможно. И светът около 
теб се променя – хората 
като че ли вече са по-до-
бронамерени.
Знаеш, че не можеш да 

живееш сама, без любов, без 
никого до себе си. Само че, 
за да бъдеш спокойна и уве-
рена, партньорът ти тряб-
ва безотказно, безгранично, 
без пресмятане 

ДА ДАВА ДОКАЗАТЕЛСТВА 
ЗА ЛЮБОВТА 

си към теб. Вярно е, че ти 
също си щедра. И най-мал-
кия жест към теб връщаш 
стократно. Но също така е 
вярно, че когато усетиш и 
най-малко охлаждане на чув-
ствата, се изпълваш с подо-
зрение. Фантазията ти за-
почва неуморно да работи. 

НАТРУПВАЩИТЕ СЕ ТРЕВОГИ

ВГОРЧАВАТ ЛЮБОВНИТЕ ТИ 
ПРАЗНИЦИ. РЕВНОСТТА, ЯРОСТТА 
И ЧУВСТВОТО ТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ 

ПРЕВРЪЩАТ ЛЮБОВНАТА ТИ

ВРЪЗКА В ОБВИНЯВАЩА.

Често си казваш наум:
„Виж колко съм всеотдай-
на, а ти не оценяваш нищо
достатъчно!“
От своя страна партньо-

рът ти се опитва всячески
да се измъкне от

ЗАДУШАВАЩАТА 
И ОБСЕБВАЩА 

го твоя любов.
След като настъпва кра-

ят – онзи край, от който
толкова много се страху-
ваш и на който е обречена
всяка любовна връзка, пре-
върната в зависимост, ти
пак се променяш. 

СТАВАШ ВРАЖДЕБНА, СЛАБА,
НЕПРОДУКТИВНА ЖЕНА. СВЕТЪТ 
ОТНОВО СТАВА СИВ, А ТИ

ЗАЖИВЯВАШ В ОЧАКВАНЕ

НА ПОРЕДНИЯ „СПАСИТЕЛ“.

Замисляла ли си се защо
никога не можеш да създа-
деш продължителна любов-
на връзка? Какви са причи-
ните, че дори и професио-
налните ти успехи да зави-
сят от това, дали има ня-
кой до теб?
Начинът, по който оби-

чаш, разкрива отказ или

СТРАХ ОТ ПОЕМАНЕ 
НА ОТГОВОРНОСТ

Показва несъзнавано жела-

ние да запълниш липсите на
любов от детството си.
Време е да осъзнаеш нуж-

дата от автономия, да от-
криеш собствената си иден-
тичност и да изградиш ува-
жение към самата себе си.

И НАЙ-ПОСЛЕ ДА РАЗБЕРЕШ – 
В ЛЮБОВНАТА ВРЪЗКА ДРУГИЯТ 
НЕ Е ДОЗА УСПОКОИТЕЛНО, С
КОЕТО ДА ЛЕКУВАШ БОЛКИТЕ 

ОТ ТВОЕТО МИНАЛО, НИТО 
ПАТЕРИЦА, НА КОЯТО ДА СЕ 
ПОДПИРАШ ПРИ ВСЯКА

ВЪЗНИКНАЛА ТРУДНОСТ.

За да излезеш от това
повтарящо се, болезнено
функциониране, ще ти по-
могне работата с тера-
певт. За съжаление в твоя
случай е необходимо пове-
че време.

и к р о ф о н  з а  п с и х о л о г а

Къде ми е 
поредният спасител?

Бела, брой 10 (128), 200880



Нека бръчките да почакатНека бръчките да почакат
Lifting продуктите запазват красотата на младостта по-дълго
Лидери в козметиката срещу бръчки и специализирани в използването на витамини в активна формула, из-

следователските лаборатории на известната италианска марка Venus са разработили новата специална коз-

метична Lifting технология, идеална за премахването на бръчките чрез специфич

очния контур и  през деня, и през нощта.

чно третиране на лицето и 

Кремът на VENUS против бръчки с лифтинг ефект съдържа Vitamin Е(1000 мг), фитосттеролен ком-
плекс от растителни масла (500 мг) и активна стягаща съставка Phytolift (850 мг). Униккалната муt

формула е много по-ефективна срещу бръчките на лицето и шията благодарение на комплекссното 
действие на интензивно стягащия ексклузивен Phytolift  и витамин E (витамина на младосттта), 
подсилени от Pro-Retinol в специална микрокапсула, запазваща го в активна форма до усвояване-l
то му от кожата. Кремът премахва бръчиците, заличава дълбоките бръчки и забавя появатаа на 
нови. Той увеличава еластичността на кожата, тонизира я, стяга я и изглажда и ревитализиира 
кожната тъкан на лицето и шията. При редовна употреба след 4 седмици кожата е с +38% ппо-
еластична. 

Нощният крем на VENUS против бръчки с натурален витамин С и лифтинг ефект съъ-
четава енергията на витамин С с действието на други два важни витамина – А и Е, и 

уникалната разработка Phytolift комплекс. Продуктът е силен клетъчен стимулатор – зареж--t
да клетките с концентрираната енергия на витамин С и така подпомага тяхното възста-
новяване. Дълготрайното му стягащо действие укрепва клетъчната структура, тонизира
кожата, прави я еластична и я предпазва от отпускане. На сутринта след употреба на кре-
ма лицето е видимо по-отпочинало и свежо, а тенът – по-рравен и сияен. 

КрКремемътът наа VVenus за окколоочен контур с витамин С е специално разработен за нежна-
та кожа около очите. Естественият витамин С в комбинация с витамините А и Е пре-

дотвратява образуването на бръчки, укрепва еластичните фибри на повърхностния слой на
кожата, стяга и тонизира. Новата формула успешно премахва и прреддотвррататявяваа попоявявататаа нана 
тътъмнмнии кркрръгъгововее е поподд очочититее. ПП Прири н нананасасянянее вевечечерр поподпдпомомагагаа ввъзстановвителната функция на епии-
дермиса през нощта, а използването му сутрин възстановява и предпазва от неблагоприятно-
то влияние на околната среда (студ, вятър, слънце, климатик) дори много сухата и чувствиттел-
на кожа.

Двойният лифтинг крем против брър чки на Venus ee исиститинснскики коконцнценентртратат н наа млмлададососттттттаа – нене-
боб кикноввено нововъведение с двоен успех, дължащ се на двойното действие – незабавно и прогре-

сивно. Благодарение на много фини мултирефлектиращи микроперли продуктът НЕЗАБАВНОО опъва ко-
жата и намалява бръчките на повърхността с 51,5% за 1 час. Ден след ден, ПРОГРЕСИВНО въъзстановява,
регенерира и изглажда тъканите на кожата в ддълбочина блаагогодадад ререр ниниее нана и изкзклюлючичиитететелнлнлнитититеее PhPhPhhhhytytytolololifififttt кккомомомплплпл кекексс,ttt
PPrPro-o-RReRetititinonolll и и вв вититамаминин E E, ккоито ввъзстановяват, регенерират и изглаждат бръчките в дълбочиина. lll

LIFTING ПРОДУКТИТЕ НА VENUS СА МАГИЯТА, КОЯТО ТЪРСИМ ЗА ПО-ГЛАДКА И КРАСИВА КОЖА И ЗА ДА ЗАПАЗИМ 

МЛАДОСТТА СИ ПО-ДЪЛГО. БЕЗ ДА ИЗДАВА ГОДИНИТЕ, ЛИЦЕТО ОСТАВА СВЕЖО, ГЛАДКО И ПРИВЛЕКАТЕЛНО.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪВЕТИ 
ЗА ПЕРФЕКТНО ПОЧИСТВАНЕ 
НА ЛИЦЕТО
Специалистите от Venus знаят, че правилното почистване
на лицето също е залог за кожа без бръчки. Те съветват за из-
миване на кожата да не използвате в никакъв случай сапун или 
почистващи продукти, съдържащи сапун, а модерните детер-
генти за лице.

Гел-пяната Venus с екстракт от цветове на памук съ-к

държа вещества с пенливи почистващи свойства, нежни 

към кожата и поддържащи естествения є хидролипидден баланс.
ММл кякото VVenuus s МуМултлтививититамамининии ACACEE ууспспешешноно о отстстртрананяя-EE

ва остатъците от грима и замърсяванията, като омеко-
тява и хидратира кожата.

Ревитализиращият тоник Venus ACE довършва почист-E

ването в дълбочина и тонизира. 
Лосионът за почистване на очи и устни Venus с екс-

тракт от киви и витамини е разработен специално заи

зоната около очите и за устните с оглед на спецификата на
кожата там. 
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ИМАМ ЛЮБОВ В ПОЩАТАИМАМ ЛЮБОВ В ПОЩАТА

Милиони пъти. Ако прочетените наум 
думи могат да звучат, то тези, кои-
то тя получи и не спираше да прочи-
та, звучаха. Понякога по този начин 
разглеждаме снимки. Приближаваме ги, 
отдалечаваме ги, но с образа свикваме 
някак по-бързо. 
Думите, думите са друго. Нашата 

героиня направи досие на всяка дума. 
Опита се да разбере премислена ли е, 
или е дошла на един дъх от дихани-
ето на другия. На това място ли е 
била първоначално, или е преместена, 
защото словоредът е бил много тро-
мав? Такава е едната възможност. 
Другата е думите да не са били мес-

тени и да са написани така, както 
са дошли. 

ОТ СЛОВОРЕДА НА ЕЗИКА 
НА СЪРЦЕТО 

Любовните писма се подлагат на хи-
ляди редакции – понякога при писане-

то, понякога при четенето, понякога
и при двете. 
Отговорите на тези писма започват

така: „Прочетох писмото ти мили-
они пъти и го разпаднах не до букви-
те и интервалите, които го съста-
вят, а до движенията на пръстите
ти върху клавиатурата.“ Всъщност
не, разпадането е до въздуха в прос-
транството около този, който го е
написал, и до въздуха около тази, ко-
ято чете. Докато диша този въз-
дух, жената става по-красива, по-до-
бра, по-щастлива. Всъщност това е
единственото видимо проявление на
подобна любов, защото иначе не мо-
жеш да є бъдеш зрител, без да знаеш
паролата на mirbet@abv.b@ gg. 
Любовта може да има различни изме-

рения и движения. Танцът на ръцете
по клавиатурата може да бъде най-
вълнуващата прегръдка, целувка илиили
дори секс без докосване на телатаа. 

Н
якои имейли, които получаваме,
ни правят зависими от екрана
на компютъра. Държат ни пред
него часове наред, карат ни да

се взираме в плазмата, докато очите
ни не откажат да я целуват и дока-
то не изцедят и последните ни въз-
можности да стоим седнали.
Част от работата ни е 

ДА ИЗСЛЕДВАМЕ 
ЛЮБОВНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ 

–– а вие сиигугурно вече се чудиитете к какак
компютърътт м оже да поммогне зза а 
това. Техноллогогиии те са на гребена нна а
офисната въллнана, , ноно компютрите са
хлябът не само нна а офофиси ната трапеза
и ииии никоя любов нене м мининавава,а, б безез д да се е
ввъвъзпзпололзвала ото  ттовова а изумумитителелноно т техех--
ниничеческско постижение. 
Не ставаа д думумаа заза т товова а да чатиш

как то циганин. НиН то да сиси п пододхвхвърър--
ляш профила в някакви сайтовве за за-
попознз анства. Това не е любов, по-ско-
рроро с са а нан гон и безнадеждност. И таки-
вава ддейейстс вия могат да породят или да
изизраразят любов, но за тттях нямам по-о
ложителни примери. Освен това лю-
бовта, за която ще ви разкажа, не е
търсена. Тя е търсена. Тя е

ТОЛКОВА НЕОЧАКВАНА, 
ЧЕ НЕ Е ДОРИ МЕЧТАНА 

Ще се опитам да бъда по-конкретна
и да ви запозная с една мадама, коя-
то на 9 август 2008 г. получи любов
в пощата си. По-скоро ще се опитам
да направя обобщение от нейния слу-
чай, защото не всички любовни писма
си приличат.
Какво трябва да прочете една жена,

за да изцеди текста от четене?
Може ли машината да бъде инстру-
мент на чувствата? Има ли движение
на пръстите по клавиатурата, което
да бъде подобно на докосване, поглед
в очите, стигане до устните?
Притежателката на mirbet@abv.b@ gg

стотици пъти потвърди статуса на
мейла, който беше получила.

ПРОЧЕТЕН, ПРОЧЕТЕН, ПРОЧЕТЕН...
Прочетен, прочетен отново. Не.

о с о б е н  с л у ч а й
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ТАЗИ ЛЮБОВ Е ПО-ПРОСТА 
– но в същото време по-необикнове-
на. Означава, че сме стигнали до ня-
кого и той е стигнал до нас, макар
и само on line. 
В любовта по електронната поща

има всичко. Обръщения, които са ин-
тимни, защото другите не ни нари-
чат така, и служат за пропуск в све-
та на нас двамата. Нежност. Целува-
не и прегръщане. И най-вече голямото
знание, че другият е любовта, която
ни е дадена сега. 
За притежателката на mirbet@abv.@

bgg тази любов бе един чудесен начин
да забрави наличните или търсени лю-
бови за секс, за брак, за пари, за ка-
риера и т.н.
Любовта на нашата щастливка се

осъществи в един мейл и един от-
говор. Прозвучала, без да увърта и
да чака подкрепление. Преди това се
беше подготвяла само с една среща и
с много други имейли, написани с лю-
бов, но не на любовна тематика.
Знаете ли какво е най-интересно-

то в тази любов? Участниците в
нея нито се събират, нито се разде-
лят, но са

ON LINE NON STOP 
Двамата приличат на море и бряг и, 

слава богу, не започват да строят хо-
тел на това място в сърцата си, къ-
дето са се докоснали. Запазват мяс-
тото така, както са го намерили, и 
се оставят всеки да си прави живо-
та и любовта поотделно. Спокойни 
са, защото знаят, че няма да умрат 
от разбити сърца, и не гледат безна-
деждно на това, че за тях двамата 
няма надежда. 
Най-често хората използват компю-

трите си, за да правят пари. Ако 
сте щастливки като тази, за която 
ви разказвам, ще можете да разбе-
рете какво означава компютърът ви 
да се превърне в машина за любов. В 
електронната ви поща може да има 
любов. Да е влязла. Като вирус. Ей 
тъй на! Прочели сте я сутринта. 
Тази любов не минава, както на виру-
сите им се намира майсторът в лице-
то на някой системен администратор 
(като нашия Влади, който бори нелю-
бовните вируси в машините за рабо-
та в нашия офис).
Тази любов е красота.

МОЖЕ ДА ТЕ ЗАСИЛИ И ЗАСИТИ 
Може и така да те запълни, че дори

да не ти се пали цигара. Толкова е
силна, че сякаш никого другиго не оби-
чаш. Тя е и проникване, но ако не сте
изпитвали нещо подобно, няма да мо-
жете да разберете колко е дълбока.
Ако всяка машина може да бъде раз-

падната до частички, които имат име
и ред в едно устройство, което може
да бъде обяснено, то любовта, минала
през това устройство, ще остане не-
обяснена завинаги. Но никога няма да
„оглупее“ като машината, през която е
проникнала дълбоко, направо в сърцето.

ЦЕНАТА Є СЕ ПОКАЧВА 
за разлика от цените на машините,
които се понижават с всеки ден, след
като сме им станали собственици и
сме платили за тях.
Мадамата с имейл mirbet@abv.b@ gg

вече изключва компютъра си и не от-
варя любовното писмо по стотици
пъти на ден. Вчера си чатих с нея.
Убедена е, че без да се усети, ще се
влюби отново и че това може да се
случи дори когато е off line.

Мирослава ИВАНОВА
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В
ечерта преминава без първород-
ната дъщеря на рожденика, ко-
ято е запратена при някакви
баби, лели и прочие, но само на-

ужким. Всъщност част от програма-
та на „възрастния“ рожден ден е по-
ловинчасов запис с първото гукане, къ-
пане, хранене с лъжичка на малката и

още суперважни неща за родителите 
на едно дете. 
Никога не причинявайте това на 

приятелите си! Никога, никога, нико-
га не го причинявайте на приятелите 
си, които нямат деца. Когато мада-
мата мома тъкмо си мисли, че няма 
събитие, на което да изкара по-лошо, 

същото това приятелско семейство я
атакува отново. Детето от видеото
станало на годинка. И кой е поканен?
Семейства с деца и тя – без семей-
ство и без дете.
Подобна покана е 

ЕКЗИСТЕНЦИАЛНА ГРЕШКА 
в организацията на детски рожден ден.
Едно е да поканиш неомъжена прия-
телка на сватба. Но когато различи-
ята станат с едно 1-годишно дете в
повече, поканата наистина трябва да
бъде сериозно премислена. 
Неомъжената жена е направо разби-

та и е абсолютно убедена, че не може
да є се случи нищо по-лошо. Но за
жалост не бива да бърза с изводите.
Възможно е, когато отиде на рожде-
ния ден, да научи, че всички от жене-
ните и с деца приятели се канят да
имат по още едно. Е, тогава наисти-
на трябва да є се съчувства. „Ама, за
какви се мислят тези?! Какво е това
надцакване с деца?“ – пита се тя.
Ето такива мисли се въртят в гла-

вата є, преди да отиде на детско-
то парти. Фантазията на тази жена
може да се развихри дотолкова, че
дни наред преди деня рожден да „чува“
предвзетите до неузнаваемост гласове
на майките по улиците.

„КАКВО СИ МИСЛЯТ 
ТЕЗИ ФРЪЦЛИ?“ 

– пита се тя. 
Да, майките са на пясъчника на дет-

ската площадка, тя е в любимия си
бар с питие според сезона и настро-
ението. Има прекрасната възможност
да напуска квартала и да се движи в
центъра на големия град, в който жи-жи-
вее. Общува с всякакви хора и теми-ми-

ДецаДецаДеца

Ñòàðà ìîìà 
íà äåòñêè ðîæäåí äåí
Ñòàðà ìîìà 
íà äåòñêè ðîæäåí äåí
ЕДНО ОТ НАЙ-ОТЕГЧИТЕЛНИТЕ НЕЩА, КОИТО МОГАТ ДА СЕ СЛУЧАТ НА МОДЕРНА,
НЕОМЪЖЕНА ЖЕНА НА ТРИЙСЕТ, Е ДА Я ПОКАНЯТ НА РОЖДЕН ДЕН НА СТАР ПРИЯТЕЛ,
КОЙТО СКОРО Е СТАНАЛ БАЩА.
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те, които я вълнуват, могат да бъ-те
дат сведени до безкрайност. Не едат
принудена да избира от най-евтините
памперси и вместо това всяка вечер
пробва различни скъпи вина. Организи-
ра празници само за собствените си
рождени дни и може да ги прави гран-
диозни именно защото е сама. Най-
важното е да не допуска някой да є
държи сметка за това. Още по-мал-
ко пък трябва да търпи, когато тези
същите започнат да є обясняват кол-
ко добре и без проблеми, разбирайте
деца, си живее. Родителите, които
наричат децата си проблем, са трудни
за разбиране. Родителството, както и
всяка друга роля, в която влизаме, не
трябва да се взимат на сериозно. 
Мацката, за която ви говоря, със

сигурност е добър състезател, би мо-
гла да бъде златна съпруга и май-
ка. Ако животът я е освиркал, то е
просто защото животът е съдийски
спорт и оценките му понякога не са
справедливи.   
Въпреки всички тези мисли отхвър-

лянето на покана за детски рожден
ден не е нищо друго освен

НЕИНФОРМИРАНО РЕШЕНИЕ 
Не е задължително да демонстрира-

те изблик на радост, но поне благо-
дарете учтиво и не отказвайте, ако
сте попаднали в същата ситуация. Не
само защото може да ви излезе име, а
и защото животът понякога е спра-
ведлив и може да ви халоса със съ-
щото парти. Само че тогава вие ще
раздавате поканите. 
На живо децата могат да те разто-

пят. Особено ако само веднъж се пус-
нат от майка си, за да целунат точ-
но теб. Детският рожден ден може 
да обезоръжи дори въоръжената до 
зъби с предварителни лоши очаква-
ния жена. Достатъчни са балоните, 
цветните чаши и умилителните дет-
ски песнички, които звучат през ця-
лото време. Както и една малка рож-
деничка, която прилича на принцеса. 
Ами, сандвичите и тортата с мече-
та? Цялата цветна суетня може да 
ти се стори дори приятна и да те 
накара да забравиш, че бързаш да си 
тръгнеш. Нима това не е чудесна въз-
можност да посетиш детството си, 
в което не си се връщала поне от 
25 години?

ДЕТСКИТЕ ПАРТИТА СА ПОЛЕЗНИ 
и защото те учат да общуваш с де-
цата.
Веднага се давам за пример. Вина-

ги когато видя малкия си племенник, 
го питам знае ли къде са му очите, 
ушите, носът и т.н. Та той го знае 
това поне от една година! Аз какво 
да направя, като не знам какво да го 
питам. Знам само, че не искам да му 
се лигавя. Когато разглеждаме заедно 
книжка, пак питам: „Къде са на Мечо 
очите?“, „А къде е на зайчето опаш-
ката?“ Точно на детски рожден ден 
можеш да научиш въпроси, които са 
актуални за съответната възраст.
Ако чуете, че дете вика: „Бабо 

Мравке! Бабо Мравке! Бабо Мравке!“, 
да знаете, че това е симпатичен дет-
ски начин да подгони хлебарка.
Не обещавайте на никое сладурче, 

което ви се изпречи на пътя, че ще
му дадете нещо. На децата, като им
обещаеш нещо, и си го търсят.
Ако нищо от тези неща не ви се

струва забавно, винаги можете да се
оттеглите за малко под предлог, че
днес много ви се пуши. С няколко
цигари ще си осигурите достатъчно
време и спокойствие, за да си мисли-
те за своите си неща. Хем сте на
рождения ден, хем не го изкарвате от
игла до конец.
Знам колко е трудно да избираш по-

дарък за момиче, което е с 29 годи-
ни по-малко от теб. Направете уси-
лие и отидете, защото едно от най-
глупавите неща в живота е да се
оставите 

МЕЖДУ ВАС И СТАРИЯ ВИ ПРИЯТЕЛ 
ДА ЗАСТАНЕ EДНО ЧОВЕЧЕ 

Помислете си има ли някого, когото
познавате по-добре от себе си, и ще
имате ли шанс да опознаете толкова
добре друг човек, колкото например
бащата на това дете!
Във всяко лигаво, пискливо и сопо-

ливо парти може да се намери сми-
съл. Ако не можете да намерите своя,
приемете, че детските рождени дни
са като задължителен преглед при ле-
каря. Трябва да ги изтърпите, пък по-
сле ще видите. Напълно възможно е
както да се представите добре и ни-
кой да не ви освирка, така и някой
да ви хареса. Освен това след пър-
вия успешен детски рожден ден успе-
хите на подобни мероприятия се ав-
томатизират.

Мирослава ИВАНОВА

 Сборник нищи асоциалното 

у детето

Четирима психоаналитици – класи-

те Мелани Клайн и Доналд Уи-
никът и съвременниците Патрик 
Деларош и Алфред Шьопф – тъл-
куват детската психика от стра-
ниците на новопоявилия се сбор-
ник „Антисоциалното поведение 
– теория и терапия“. Неин изда-
тел е Центърът за психосоциал-
на подкрепа. От прочита є непре-
дубеденият читател (специалист, 
а и родител) научава защо психоа-
налитичната концепция е далеч от
представата за ранното детство 
като за безметежен и щастлив 
период (какъвто понякога се оп-
итват да ни го представят някои
сантиментални традиционни нагла-
си). Френският психиатър Патрик
Деларош твърди, че прекомерната

толерантност на родителите, ко-
ято неусетно преминава в сервил-
ност, не е от полза за отрочето 
им. Понякога мерките, които са 
необходими, са неизбежните разде-
ли на детето и семейството (нас-
таняване в приемно семейство или
в интернат).

Конкурс за детско есе 

на OMV България 
От 3 септември 2008 г. в магази-
ните VIVA на OMV се провеждат V

инициативи, свързани с филма на
Walt Disney „УОЛ.И“. Една от тях 
е конкурс за детско есе на тема 
„Заедно можем...“. OMV призова-V

ва децата до 14-годишна възраст

да дадат своите идеи за спасяване 
на нашата планета Земя. OMV ще

подари на победителя незабравимо 
посещение в Европейския космиче-
ски център в Белгия. Ще има и още 
много награди от филма „УОЛ.И“ за
подгласниците.
От 3 до 15 октомври всички жела-
ещи деца могат да напишат сво-
ите идеи на 1 страница. Миха-
ил Белчев (директор на Столич-
на библиотека) и писателят Алек 
Попов ще излъчат победителите. 
Бланките за есето могат да бъ-
дат намерени във всички магази-

ни VIVA на OMV. Те трябва да сеVV
изпратят попълнени не по-късно 

от 15 октомври. Подробности за
участие в конкурса са отпечата-
ни върху самата бланка. Награде-
ните ще бъдат обявени в начало-
то на ноември.

р
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ЧикспортЧикспортЧикспорт

Факт е, че же-
ните говорят 
много, но зад 
популярността 

на тази тяхна особеност 
остава скрито друго дам-
ско изкушение – да си за-
писват. Жените са склон-
ни да си записват всякакви 
неща. Ето вижте:

„Спортът не е ръга-
не и ужасяващо мно-

го ограничаваща играчите 
тактика.“ 

„Американците показ-
ват на европейските 

си колеги, че баскетболът
не е само грухане тяло в
тяло, а трябва се играе
красиво и атрактивно.“

„Личностите правят 
спорта, а не президен-

тите на федерациите.“
Фонът на тези записки е 

олимпийският мъжки тур-
нир по баскетбол. Баскет-
болът е един от спортове-
те, при които в Пекин бя-
хме представени само с ко-
ментар.
Следващите редове ще ви 

покажат, че съм гледала и 
слушала много внимател-
но баскетбол през работ-
но време. Ако таймаутът е 
измислен, за да спре устре-
ма на противника в спорт-
ните игри, то олимпиадата 
е измислена, за да пречи на 
работата. Дали? 
Докато се играеха тези 

срещи, аз всъщност попъл-
вах лексикона на новата ру-
брика на „Бела“. В моето 
записване попадаха и изре-
чения, които съвсем не са 
оригинални, например „Фал 
и кош“. Но репликата „Фал 
и кош“ ми се отблагодари, 
защото, прочетена „със за-
въртане“, тя звучи така: 

„Лаф и кош“. И ей така,
на шега, на игра и на рабо-
та забелязах, че от всичко
това може да излезе текст
и че точно такъв беше ри-
тъмът на коментиране на
мъжкия баскетболен тур-
нир. Лаф и кош. Лаф и кош.
Лаф и кош.
Записването, преписване-

то и въобще писането са
много емоционални и женски
действия. Към тях се при-
бавя и сортирането, което
при мен изглежда така.

РЕПЛИКИ В ГРАФА „РАЗНИ“:

„Горкият ринг, тол-
кова не са забивали в

него, откакто е произве-
ден. И левият, и десният 
кош ще плачат тази вечер, 
защото ще ги боли.“

„Земетръсна забивка.“

„Така се играе, без 
да те е страх от

нищо.“ 
„Можеше да има крач-
ки, добре че не ги сви-

риха. Ето това е съдийс-
твото. Оставяне на една
свободна игра, мачът е

ясен.“
„Лекичко, бавничко, ме-
тодичничко успяха да

поведат американците.“
„Гърците ще се оп-
итат да паднат пра-

ви. Те го заслужават опре-
делено.“

„Ето го този кош,
който до края на мача

ще се чудим кой го е вка-
рал (на повторение).“

РЕПЛИКИ, КОИТО ЗВУЧАТ ЗАБАВНО 
ДОРИ КОГАТО СЕ ОТКЛОНЯВАТ 
ОТ ИДЕЯТА „СПОРТЪТ ЗА ЕДИН 
МИРЕН СВЯТ“. ЕДНО Е ДА КАЖЕШ 
САМО „ЗАКЛАХА ГИ“, „ЩЕ ГИ 
ЗАКОПАЯТ“, „РАЗМАЗАХА ГИ“, 
ДРУГО Е ДА ОБЯСНИШ 
СЪЩИТЕ НЕЩА, НО ТАКА: 

„Хайде да видим ще
скрои ли някой костюм

на американците и дали кос-
тюмът ще бъде дървен.“

„Сега съдията може да
отиде и ритуално да

се самоубие.“
„Литва взимат поре-
ден голям скалп и го

закачват на колана си.“ 

РЕПЛИКИ, В КОИТО СЕ ГОВОРИ ЗА 
ФАЛ, И ДРУГИ РЕПЛИКИ, КОИТО 
СЕ ЧУВАТ ОТВЪД СПЕЦИФИЧНИЯ 
ЗВУК, КОЙТО ИЗДАВАТ ПРИ ТРИЕ-
НЕТО БАСКЕТБОЛНИТЕ ОБУВКИ:

„Още едно нарушение.
Непрекъснато фал, 

фал, фал, фал.“
„Най-после фал срещу
някой, който може да 

бележи от линията на на-
казателните удари.“

„На някои не им върви
играта, но се борят.“
„Не иска да се преда-
ва. Той трябва да по-

каже, че струва всяка сто-
тинка от милионния си
договор.“

„Хайде, гърци, събуде-
те се малко!“
„Добри решения на
Блат. Пробва нови иг-

рачи, които могат само с 
амбиция да направят раз-
ни неща.“

„Когато пулсът ти
е 180 и си тичал 30 

мин като луд по игрището,
решенията не се взимат
толкова лесно.“

„Дейвид Блат взима
прекъсване. Да си го 

взима.“ 
„Испанците винаги
вият като линейки.

Мислят, че с арогантност
могат да се постигат не-
щата.“

„Няма смисъл тре-
ньорът да си херба-

ризира прекъсванията, те
така или иначе няма да му 
се пазят.“

„Дори на Марс да
отидат да играят ли-

товците, пак ще има поне
10 автобуса със запалянко-
вци, които да ги подкре--
пят.“

ЛАФ И КОШЛАФ ИИИ КОШ
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„Аржентинците спа-
сиха „момичето“. „Да 

те бият на момиче“ озна-
чава да си вкарал по-малко
от десет точки.“

РЕПЛИКИ С ИМЕНА 
НА БАСКЕТБОЛИСТИ:

„Добро раздаване сре-
щу зоната и Майкъл 

Ред ги почна.“ 
„Крис Пол развинти 
аржентинците до мо-

мента.“
„Луис Скола идва в
ролята на спасителния

отряд. 24 точки за него.“
„Дуейн Уейд отново
се изявява като кра-

дец.“ 
„Крис Бош прибира
като октопод топка-

та под коша.“
„Хуан Карлос Наваро 
отново ще залепне за 

пейката.“
„Невероятен тройкад-
жия е Руди Фернан-

дес.“
„Рубио си направи са-
лата от защитата на

американците.“
„Той (за Кобе Бра-
йънт) толкова оби-

ча себе си и толкова оби-

ча да стреля, че не би по-
дал топката дори на май-
ка си.“

„Оооо, не така, мой-
то момче“. 

РЕПЛИКИ, КОИТО СЪЩО 
ЗАСЛУЖАВАТ ДА СЕ РАЗИГРАЯТ 
ОТНОВО, ПОНЕЖЕ ЛАФОВЕТЕ 
НЯМАТ ПОВТОРЕНИЯ: 

„Знаят, че никой не
ги подценява и не из-

лиза срещу тях със свале-
ни гащи.“

„Продължава да пука 
здраво от тройката.“ 
„Сега ще им опъне
една тройка оттук.“
„Всичко това стана 
само за три секунди. 

Можете ли да си предста-
вите?“

„Лиготиите започнаха
отдавна, защото ма-

чът е завършил и разлика-
та е трийсет точки.“

„Под коша стана пъ-
лен купон.“ 
„Красота, красота,
красота.“

Коментарът на спортни-
те състезания е измислен,
за да помага на зрителите
да гледат. Той е и допус-
кане на зрителя в някак-

ва по-лична територия не
само на състезанието, но и
на този, който го комен-
тира. Това допускане много
се харесва на жените, тол-
кова им се харесва, че на-
право влизат в тази тери-
тория и започват да си за-
писват. Спортният комен-
тар със сигурност не е из-
мислен, за да бъде свалян на
хартия, но кой, ако не же-
ните, да го... пропеят от-
ново? Тези своеобразни вто-
ри петли на коментара бяха

и първа моя работа по вре-
ме на олимпиадата. Пори-
вът да си записваш може
да възникне само когато ко-
ментаторът не е безсилен,
коментарът не е скучен и
нищо от това, което чу-
ваш, не те дразни. 
Коментаторите могат да

те подразнят, когато пов-
тарят едни и същи ре-
плики, които за рекордно
кратко време се превръщат
в техни запазени дразнещи
речеви тикове. Безсилни са,
когато използват метафори
и сравнения, които са ста-
ри и евтини като бианабол.
Скучни са, когато по някол-
ко пъти припомнят как съ-
перниците са стигнали до
финала, като го правят по-
бавно, отколкото съперни-
ците са стигнали до фина-
ла и отколкото една жена
може да си го запише.
Впрочем, ако си мислите,

че не съм прочела наобра-
тно „кош“, лъжете се, но
аз го чета като „кеф“. А
ако не сте гледали и слуша-
ли олимпийския мъжки бас-
кетболен турнир и сега се
чудите какъв е този ин-
кубатор за кефещи реплики
и къде изобщо бяхте, вед-
нага ви казвам. Влязохме в
една къща от кедър. Лафо-
вете и точките са на Ка-
мен Алипиев.

Мирослава ИВАНОВА

Игрите с топка, от които са се обособили съвременните спортни игри с топка, са били популярни 

още в древността, а днес са едни от най-масовите в целия свят. Създател на съвременния бас-

кетбол е роденият в Онтарио (Канада) 

ДЖЕЙМС НЕЙСМИТ 

През 1883 г. Нейсмит се записал в Мак Джил колеж в Монреал, защото искал да стане свещеник. 

Спортът не го интересувал особено, но по-късно станал основен играч във футболния отбор на ко-

лежа. След завършването на колежа Нейсмит се отдава на спорта и става инструктор по физиче-

ско възпитание в Спрингфилдския колеж в Масачузетс, където се радвал на уважението и обичта

на своите студенти. През зимата той и студентите му няма-

ли възможност да практикуват любимите си футбол и бейз-

бол. Ето как студените и малко скучни зимни дни се превър-

нали в причина Джеймс Нейсмит да развихри въображението

си, да измисли новата игра и да формулира нейните първи три-

найсет правила. По-късно, докато наблюдавал играта, колега 

на Нейсмит я нарекъл баскетбол (от баскет – кошница, и бол

– топка).

БАСКЕТБОЛЪТ 

се играе от два отбора с по 5-има играчи. Целта на всеки от-

бор е да направи повече точки, като вкарва топката в коша 

на противника. Близките контакти (фалове) не са разрешени

и има ограничения за това, как може да се манипулира с топка-

та. Попадение в коша, реализирано със стрелба пред линията 

за три точки (на 6,25 м от коша) носи 2 точки, а попадение от

или зад тази линия – 3 точки. При фалове, извършени в полето 

преди линията за три точки, се изпълняват 2 наказателни удара 

от линията за наказателни удари. При фал, извършен зад линията

за три точки, се изпълняват 3 наказателни удара. Всеки вкаран 

наказателен удар носи 1 точка.
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Господин и госпожа Нейсмит и първи-

те баскетболни „кошници“. Съпругата на

Джеймс Нейсмит е първата жена, която 

играе баскетбол и впоследствие тренира 

няколко женски баскетболни отбора.
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ИнтимноИнтимноИнтимно

Особености на

националния СЕКСнационалния СЕКС

ПРПРПРПРПРПРРППРППРПППППРПРПРРП ЕППЕПЕПЕПЕПЕПЕПППЕЕЕЕЕПЕПППППИСИСИСИСИИИИИИИСИССИИИИИССАНАНАНАНААААНАННННАННО ООООООО ОООООО ОТООООТОООООООО  Д ДДДДДДДДДДДДНЕННЕНЕНЕВНВНВНВНВНВННВНИЦИЦИЦИИИИЦИИИЦИИИИИЦИ И ИИИИИИИИ

НАНАНАНААНАНАНАНАНАНАНААНА ПП ПППППППРЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕРРЕЕР ПАПАПАПАППППААААП ТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИИТИЛИЛИЛЛИЛЛЛЛЛЛЛ , ОООООТ ПРААААКККТК ИЧЕСКИ

РЪРЪРЪРЪРЪРЪРРЪРЪЪРЪРРРЪЪЪЪЪРЪКОКОКОКОКООККККОКОКОКОККООКОВОВОВОВОВВОВОВОВОВОВВВОВОООВВВОВВ ДСДСДСДСДДДСДДДССССДСТВТВТВТВТТВТВТВТВТВТВТВТ А ААА ААААААААААААА НАНАНАНА   СПЕЦИИИИИИАЛИСТИ

И ИИИИИИИИИИ ОТОТОТОТОТОТОТОООТОТОТ Ч ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧУЖУЖУЖУЖУУУУУУУЖЖУЖУЖЖДИДИДИДИДИДИДИДИИДИДИДИ С СССССССС САЙАЙАЙА ТТТОТТТ ВЕ

Е
зиковата бариера е най-малкото, което може да
вгорчи или да попречи на интимното ви приключе-
ние в... чужбина или с чужденец. Впрочем езикът на
любовта при различните народи също крие различ-

ни изненади – възможно е да развали курортния ви роман
или да опропасти командировъчната ви свалка. Най-малко-
то. Но има също обичаи, порядки и традиции, които могат

да ви объркат сметките. Доста повече. Слава богу, че има
и „специалисти“, статии и сайтове, които са събрали и
типологизирали тези непредвидени обстоятелства и които
ви информират и предупреждават за тях, за да е страст-
та ви гореща, споделена и, дай боже, с продължение. Защо-
то, когато човек знае какво прави, може и на предложение
за брак да разчита, а не само на един секс за една нощ.

ЛЛЛююююббоовввнниии кквварртиииииррррриииии 111 Източна приказка, но за жени
П о време на отпуска в Дубай една

рускиня, нека я наречем Елена, се
оставила на настойчивото ухажване на
местен жител. О, той бил симпатичен,
обаятелен, говорел превъзходно англий-
ски, показвал светски маниери и харчел 
пари, без да се замисля. Всичко вървяло
вълшебно, докато не дошла вечерта и
двамата не останали сами в хотелска-
та стая на рускинята. 
Направо не е за вярване, но краката

на кавалера засмърдели ужасно, когато

той си събул обувките. Всъщност за 
вярване е. Няма как нозете му да уха-
ят на рози и мед, след като бая време 
той бил стоял обут навън в жегата. 
Опирайки се на тези извинения, Еле-
на не позволила на някаква си смрад да 
срути романтичната є нагласа за уеди-
нение с полушейх. Тя деликатно заръча-
ла от room service леген, пълен с розова 
вода, и под формата на любовна прелю-
дия умила краката на дубаеца.
Каквото правили – правили. Две сед-

мици след завръщането си в родината 
рускинята получила от емиратския си 
любовник официално брачно предложе-
ние. Което си е голяма рядкост, как-
то и да го погледнеш – традицията 
там повелява местните мъже да не се 
женят за друговерки. Но човекът бил 
така впечатлен и ошашавен от же-
ста на жената, че решил да є предло-
жи и сърцето, и ръката, и богатство-
то си независимо от формалните про-
блеми, които трябвало да реши. 
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Изтокът е примамливо, но и коварно
място. Ако мюсюлманка открито дой-
де на срещата и тръгне с вас, не очак-
вайте нищо добро от околните и най-
вече от роднините є. Зад ъгъла веро-
ятно ви дебнат в най-добрия случай с

видеокамера, в по-лошия – с криви но-
жове или кинжали. Дори в страни, ко-
ито познаваме като курорти (Египет, 

Ливан, Мароко, Тунис, ОАЕ), по закон
„непристойното“ поведение на чужде-
неца мъж се наказва с парична глоба.

Мъжете, които разбират по-добре славян-
ската женска душа, живеят в Южна Европа.

Те са открити, пламенни, обичат трапезата, танца, страстта. Това се отнася най-
вече за гърците, италианците и испанците. Французите са по-сдържани, но те пък
владеят повече сексуални техники. Грък с добро възпитание и солидно обществено
положение ще се впечатли, ако ръководите със замах собствения си бизнес, но няма
да ви одобри за съпруга. Остава ви ролята на „другата жена“. Общ принцип на
евролюбовниците е да си доставят удоволствие един на друг, дори и връзката да е
кратка. Хубавите спомени ще останат. Да се има предвид, че южняците са гото-
ви да се кълнат във вярност в условия на секс, но да си знаете, че това няма нищо
общо с намеренията им за после. При дамите от южните европейски страни е по-
сложно. Обикновено местните момичета получават строго католическо възпитание.
За разлика от северните си сестри те едва ли ще скочат в леглото ви веднага и за
една нощ – особено ако това би накърнило репутацията им пред близките и съседи-
те. Разбира се, и изключения се намират.

 Мюсюлманин няма да се докосне до
жена, ако жената е в „мръсни“ дни (раз-

бирай по време на месечен цикъл). Тогава
жената се възприема за „нечиста“. Вся-
какви „аванси“ за предстояща любовна
игра, направени на мюсюлманин от дама
в подобно състояние, се смятат за ос-
кърбление.  Повечето араби не приемат

водеща роля на жената в леглото. Как-
то и повечето от тях не обичат жена

да ги гали по гърдите и около ануса. Не

бива и да галите югоизточния си любов-

ник и по главата – това може да дове-
де до страх, отдръпване и дори до озло-
бление от негова страна. Не очаквайте
и от него такива ласки. Главата е свя-
то, неприкосновено място при тези на-
ционалности.

Табута

И тъй, любовта на Изток е пълна с 
неочаквани обрати. Като в приказка. 
Но за жените. Ако сте мъж, забраве-

те изобщо възможността за свалка с тамошна девойка, предвидена като ек-
зотичната част от командировката ви. Ако нарочат мъж чужденец за „обез-
честяването“ (не непременно в буквалния смисъл) на арабско момиче, „глобата“ 
си е направо проливане на кръв – тази на поругателя иноверец. За това ще се 
погрижат роднините на момичето.
Обратният вариант (местен мъж с чужденка) е друго нещо. В генетичната 

памет на всеки любовен ловец от Близкия изток е запечатан споменът за по-
слушните и ласкави наложници. И днес той няма нищо против (но и не пред-
вижда друга роля за себе си) една любовна игра със съвременна белокожа дама. 
По тези ширини женската покорност, която включва и мисионерска неподвиж-
ност в леглото, се цени високо. Сексуалната изобретателност и разкрепосте-
ност (например инициатива за орален секс от женска страна), напротив – биха 
донесли на непознатата чужденка само негативи. А в най-лошия случай – и ня-
кой и друг шамар като наказание за нейната сексуалната „разюзданост“.

Особености Табута

Нюанси

Нюанси

ЛЛЛююббоовнннии квварртиииррррии 22 Евролюбовниците
П о време на командировка нашенец 

се запознал в Амстердам с оча-
рователна шведка. Още същата вечер, 
след лека почерпка в кафене, той я 
поканил на дискотека. Девойката все 
се усмихвала, кокетничела и изобщо не 

отказала да пийне повечко. Нашият чо-
век останал с впечатление, че я е сва-
лил светкавично. Сетне тя отишла с 
него в хотела му и останала до су-
тринта. Преди да си тръгне, остави-
ла телефонен номер на листче и го це-

лунала нежно. Но когато същия следо-
бед балканският джентълмен є позвъ-
нил, тя вежливо и сухо му благодарила 
за приятно прекараната вечер и каза-
ла, че има други планове за идните ня-
колко дни. 

Някога предимно скандинавките, а днес все 
повече граждани на ЕС и от двата пола гле-
дат на сексуалната разкрепостеност като на 

шведска маса. Сервирано е всичко, каквото ти се яде, избираш и консумираш. Ако 
не ти се яде – не ядеш. Днес в Европа на все повече места вашата сексуална ини-
циатива би се приела адекватно, дори да сте дама.
Опирайки се на статистически данни, сексолози твърдят, че всяка втора западноев-

ропейка си позволява първа да покани мъжа, когото е харесала, на среща. Отказа от 
продължение на вечерта тя приема спокойно, дори и преди това да е имало вечеря 
на свещи. Не бива да се учудвате, ако приятен англичанин или кокетната скандинав-
ка „провалят“ надеждите ви за нощта, позовавайки се на главоболие вследствие на 
виното, времето, курса на еврото или спада на акциите и т.н. Дори това главоболие 
да се е появило след отявлен флирт и бурни (на моменти еротични) танци.

Европейският любовник или
любовница няма да разберат ваше-

то нежелание да използвате пре-

зерватив. Те няма да бъдат зап-
ленени от искреното ви доверие в
другия между чаршафите. Само ще
им дадете основание да ви проче-
тат едно конско – за полово пре-
даваните болести, СПИН и про-
чие.  Също така едва ли ще се
намери жител на Стария конти-
нент (независимо от пола), който
да погледне поощрително на идея-
та ви да обедините бюджетите си

или да заживеете под един покрив

само след няколко интимни срещи.
За разлика от секса на Изток, в

Европа пък женската пасивност не

е добродетел. Ако сте стигнали до
любовна игра, но разчитате само
на мисионерския начин за правенето
є, има сериозна опасност да обиди-
те кавалера си, че не е достатъч-
но привлекателен и мъжествен. Но
и мъжът, който проявява по-голяма
активност на масата, отколкото
след нея, също не би бил одобренбрен
от повечето днешни европейки.

Особености
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Страст и сметки
Eдин прагматичен нашенец, вече ус-

троен и адаптиран жител на Брук-
лин, направил фатална грешка, която
му коствала раздялата с Барбара. А
двамата уж вече се разбирали чудесно.

И страст не им липсвала. Предишната 
нощ двамата били в нейния дом. След 
ласките тя се пъхнала в банята, а ко-
гато се върнала, заварила нашичкия да 
разглежда нейната mortgage (ипотеч-

ните є известия, оставени на скри-
на). Такава подлост и коварство граж-
данин на САЩ не би могъл да приеме. 
Любопитството убило не котката, а 
връзката им.

Смята се, че повечето северноамери-
кански мистър и мис са възпитани върху
двата забележителни „кита“ на тамош-

ната „народопсихология“ – бързото хранене и Холивуд. Флиртът, връзката и се-
ксът също влизат в изградените възприятия за лъскава романтика и фастфуд.
Всякакъв екшън, изобщо активността, която им предложите, ще бъде оценена и
приета начаса, стига да е весело и вкусно. Бързата любов (най-малкото петинг,
но често с цялото продължение) в колата, в автокиното или в тоалетната на
ресторанта предизвикват ентусиазъм и отклик, колкото и пикник или уикенд в
горска къща нейде в пущинака.
И тук има роля генетичната памет. Ако се вярва на статистиката, голяма

част от днешните американци на възраст между 20 и 40 години е била зачена-
та на задната седалка в колата или на последния ред в киното. Може да ви е
смешно, но анкетите не лъжат.
И ако картината на бързия контакт ви се струва стимулираща, имайте пред-

вид друга национална черта от изследванията на сексолозите – мъжката потент-
ност и женското либидо на американците въобще не са толкова впечатляващи.

На континента на текилата, самбата,
авокадото и коктейлите и момчетата, и
момичетата притежават горещи сърца,

тела и емоции. Латиноамериканският любовник не познава ограниченията. Зной-
ният мачо е способен да целува ръцете ви, нозете ви и пясъка под тях. А влю-
бената латинодевойка може да ви се отдаде направо на плажа, под акомпанимен-
та на прибоя. Но не чакайте от тях преданост и вярност до гроб. Потомци
на пирати и креоли, на индианци и на колонизатори, те се радват на прелести-
те на живота и ощастливяват със своите собствени всички, които могат да
бъдат ощастливени.

Особености

Особености

 Е, не ги мислете за чак толкова
разкрепостени тези американци. Един

по-настоятелен поглед право в очи-

те на местен от противоположния ви

пол може да се възприеме като sexual 

harassment (и това „сексуално безпокой-t

ство“ си е чист тормоз, преследван
по съдебен ред). Абсолютно забране-

ни теми са годишният доход и кредит-

ната история на американеца.  Тряб-
ва да имате предвид и маниакалното
им отношение към хигиената на тяло-
то. Неприятен мирис или нечисто бе-

льо могат да откажат другия от набе-
лязаната интимна вечер.  Не на по-
следно място, оставете прагматизма у
дома, на Балканския полуостров. След
две-три съвместно прекарани нощи из-

общо не е редно да споделяте планове-

те си за общо домакинство и живот

под един покрив. Това може да стане
на доста по-късен етап. „Изнасилване-
то“ на нещата, разбутването на ти-
пично тамошния easy life, може да до-
кара стрес на партньора ви.

Табута

В Северна Америка можете да попад-
нете на дълбоко религиозни хора, на кои-

то от пръв поглед това не им личи. Колкото и да е симпатичен обектът на 
желанието ви, ако той отказва близост, не настоявайте.  В по-големите гра-
дове на САЩ много девойки от прилични семейства, учещи в прилични колежи, 
в петък вечер хукват като пощръклели по разните дискотеки хангари. Гледат 
да обърнат няколко бири, ако обстановката позволява, а след това могат и да 
поостанат на задната седалка в колата на съученик. И вие можете да се уре-
дите, ако сте в младежка възраст. Момчетата пък имат навика да забиват 
по-възрастни жени.

Е, тук правилата са доста сво-
бодни, иначе казано – няма правила. 
Ще трябва да преглътнете, ако на 
вашите настойчиви ухажвания обек-
тът на свалката ви отговори пря-

мо: „Повече харесвам твоята прия-
телка/младежа от съседната маса/мо-
мичето без горнище на бански, което
лежи под ей онзи чадър на плажа.“
Нищо лично. Просто латинооткро-
веност, плажен начин на общуване,
който тук ценят високо в интим-

ните отношения. Южноамериканците 
са уверени, че животът е кратък и 
трябва без стеснение да уловиш мо-
ментите на насладата – без превзем-
ки и глупости.

Нюанси

Нюанси

Латинолюбовници с... любовници
Oпит и разсъждения споделя една дама, 

която последователно имала трима 
съпрузи латиноамериканци: бразилец, пана-
мец и колумбиец. Жената разказа, че били 
чудесни за общуване, за организиране на 

празници, да те разведрят, да те нака-
рат да се чувстваш желана и специал-
на. А причината за разводите є – една и 
съща. Всичките є съпрузи по някое време 
си хванали любовници, една от които – 

нейна приятелка. Разговорите є с бивши-
те били кротки, но излишни. Латиносите 
не само се чудели, те направо не могли да 
разберат как тя не ги разбира – та нали 
те са мъже и това изчерпва всичко...

Емил БРАТАНОВ

Табута
Ако пренебрегнете настоятелни-

те желания на вашия мачо любовник за
позите и ласките в секса, вероятно ще
го оскърбите. В леглото те са много
гласовити. Изобщо, не отказвайте на
вашите сеньори или сеньорити нищо,
но и не пазете в тайна вашите собст-
вени сексуални фантазии. Те ще бъдат
щастливи да ги осъществите заедно.

Бела, брой 10 (128), 200890



ИМИТИРАМ ОРГАЗЪМ. 

Е, И?

З
наменитата сцена 
от филма „Когато 
Хари срещна Сали“, 
в която Мег Раян 

имитира оргазъм на всеос-
лушание в един ресторант, 
отвори очите на много 
мъже. Мдааа, жените уме-
ят така да се преструват, 
че даже опитен сексолог не 
би ги заподозрял в измама. 
68% от дамите признават, 
че от време на време им се 
случва да преувеличават сек-
суалните си усещания. Ста-
ва дума за жени, които из-
ползват тази хитрост ряд-
ко – през останалото време 
те спонтанно и естествено 
изразяват своите чувства и 
искрено се наслаждават на 
секса. Но ако преструвките 
станат постоянни спътни-
ци на интимността, жена-
та трябва да се замисли 
какво се крие зад мълчание-

то на тялото є. Недоверие
към партньора ли? Или пък
страх от него? Или невъз-
можност за вербализиране и
анализиране на собствените
сексуални желания? 
Жената показва на мъжа, 

че получава удоволствие
(дори и в действителност
да не е така) и той от

своя страна е спокоен, че
всичко е наред – и в любо-
вта, и в секса. Тогава защо
е така сложно да бъдем са-
мите себе си – жени, кои-
то обичат да правят секс
и често, но невинаги полу-
чават оргазъм?

НЕПРЕДСКАЗУЕМО 
УДОВОЛСТВИЕ

Удовлетворението от сек-
са напомня на вдъхновение – 
идва, когато не го очакваш,
и изчезва в най-неподходя-
щия момент. Именно в та-
кива „условия“ някои жени
са склонни да преувеличават
своите усещания. „Нека
тази, която не се престру-
ва, първа да хвърли камък
по мен! – приканва женско-
то войнство К. В., на 26
години. – Доволна съм от
сексуалния си живот, но по-
някога се преструвам – ко-
гато съм уморена например,
за да не обидя партньора си
или просто за да се опитам
да приближа оргазма си.“
„С мъжа ми винаги ми е

хубаво в леглото, но ред-
ките моменти, когато не
чувствам сексуално удо-
влетворение, предпочитам
да крия от него, защото
просто знам, че ако му
кажа истината, ще се раз-
строи – разширява темата
39-годишната Марияна Ц. – 
Ако най-добрата ти прия-
телка ти подари нещо, ко-
ето ти е абсолютно не-
нужно, ти по-скоро ще из-
разиш радост, нали? А по-
сле ще хвърлиш подаръка на
боклука. Тогава защо в секса
да не може да се постъпва
по същия начин?“

ФАЛШИВИТЕ 
СТОНОВЕ ВЪЗБУЖДАТ

Мъжете приемат сексу-
алното удовлетворение ед-
нозначно – или го има, или
го няма. Макар че и при
тях еякулацията невина-
ги е равносилна на орга-
зъм. А женското сексуал-
но удоволствие е по-слож-
но нещо – то може да „за-„за-
почне“, да е „аха, на ръба“,ба“,

ЖИВОТЪТ НА СТРАСТТА

Психолозите стигнали до извода, че продължителнос-
тта и свежестта на сексуалните отношения зависят
от либидото на жената.

правят секс с един и същ партньор все-
ки ден, ако са в началото на съвмест-
ния живот под един покрив.

продължават да изгарят от желание
дори когато стажът на връзката е на-
въртял четири години.

с удоволствие се занимават със секс със 
законния си съпруг и след 20-годишен брак. 
Повечето жени обаче губят интерес.

60%

50%

20%
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да се усили, да отслабне и да
отново да се издигне в пик. от
И всички тези негови фази 
се случват в рамките на 
един-единствен полов акт. 
С други думи, жената може 
и да се преструва в някакъв 
момент, но минута по-къс-
но да усети истинска насла-
да и да е абсолютно искре-
на в изразяването є.
Докато при мъжете ми-

сълта за възможна имита-
ция на оргазъм поражда оби-
да и безпокойство. Съвсем 
обяснимо – повечето от 
тях, изпитвайки страст, в 
същото време смятат за 
свой дълг да доставят на-
слада на жената, което пък 
им позволява да усетят 
своята мъжественост и 
всемогъщество. Ако мъжът 
не забележи „симптомите“ 
на женски оргазъм, той из-
питва фрустрация, разоча-
рование и тревога. 
Впрочем за някои жени 

стоновете и виковете са 
единственият начин, по 
който могат да покажат 

на партньора, че им е ху-
баво. Нерядко тези зву-
ци подхранват еротичните
фантазии и самите жени се
възбуждат от тях. В този
случай елементите на те-
атралност в леглото дават
възможност и на двамата
партньори да изпитат по-
ярки чувства. 

В ОТГОВОР 
НА ЖЕЛАНИЕТО 

НА ДРУГИЯ

Желанието на партньора е
силен афродизиак. В основа-
та на тази „верижна реак-
ция“, естествено, е любо-
вта, но не единствено тя.
Има още и естествена нар-
цистична потребност да
усетиш одобрението на дру-
гия. И ние го усещаме: „Аз
му/є доставих удоволствие
– значи съм много добър/до-
бра любовник/любовница!“
Има и негласен договор

между мъжа и жената – тя
трябва да изпитва наслада,
за да се чувства той уве-
рен и силен и в отговор да

я желае още по-силно.
В миналото, когато главна-

та цел на секса е била раж-
дането на деца, сексуалното
удоволствие е било привиле-
гия само на мъжа, защото
без еякулация зачатието е
невъзможно. От жената ни-
кой не е очаквал да се на-

слаждава и следователно да
се преструва. Днес сексуал-
ното удоволствие на жена-
та стана важна част от
интимните отношения. Кни-
ги, списания и филми ти-
ражират представата за
това, че постигането му е
не само възможно, но и не-
обходимо. По тази причина
жените, които по-често не
изпитват оргазъм, преживя-
ват този факт като голям
дефект. И с всички сили се
стремят да угодят на парт-
ньора си. Дори и чрез посто-
янни имитации на оргазми,
които обаче подкопават от-
ношенията. Жената изпит-
ва вина. И си мисли, че рано
или късно трябва да говори
с мъжа и да му разкаже за
„измамите“... Да, такъв раз-
говор е препоръчителен, но
не го водете по време на
секс или веднага след него – 
това може да обиди и даже
да унизи партньора. Намере-
те друго време и правилния
тон. Но дали този разговорвор
ще доведе до задоволителенлен

+Имитираният оргазъм повдига самочувствието на 
мъжа. С негова помощ вие можете да го поощря-

вате и наказвате. Оказва се, че този театър с един 
зрител е мощно оръжие в ръцете на дамите. Ряд-
ко мъж би се отказал да бъде щедър, снизходителен 
и добър към неимоверно страстната си любима. На 
ръце ще я носи даже! Особено ако нейните театрални
етюди са били озвучени от пламенни стонове и вико-
ве: „Да, да... Обичам те... Още...“

+ В полза на жената „играе“ мъжкият стереотип: 
„Жената трябва да стига до финала по-рано от

мъжа.“ Кодексът на любовника джентълмен изключ-
ва като крайно невъзпитано финализирането на сек-
са, преди жената да е удовлетворена. Та ако вие сте 
майсторка на имитирания оргазъм, спасявате мъжа от 
„къртовска работа“ и от отложено изчакване до поя-
вата на дългоочаквания фойерверк (който вие си знае-
те, че не е ясно дали ще се появи). 

+Жените си знаят: някои дни просто са създадени
за оргазъм, а други – не. Въпреки това те не се 

отказват от секс, ако се случи това да не е техни-
ят ден. Имитацията на бурна страст в този случай е
своеобразна вежливост.

ЧЕСТНО КАЗАНО!
ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО СЕКСА, ТО ЖЕНИТЕ 
СЕ ОПЛАКВАТ ПО-ЧЕСТО ОТ МЪЖЕТЕ. 

ЖЕНСКИТЕ ПРЕТЕНЦИИ СЕ СВЕЖДАТ ДО ДВЕ 
ОСНОВНИ: 1) НЕДОСТАТЪЧНО, 2) ПРЕКАЛЕНО.

ИМА И ПОЛЗИ

ББелаБел , бррой 1ой 10 (10 (1128)8),,28  22002002002000002022 88888892



резултат, никой не може да ре
каже със сигурност.  каж

ЕГОИЗЪМ ПО ДВОЙКИ

Повечето психотерапевти 
са единодушни, че искреност-
та и готовността за обсъж-
дане с партньора са залози 
за щастлив и здрав съюз. Но 
откровеността, жизнено не-
обходима в други области, в 
интимната сфера може да е 
пречка. Жените първи стра-
дат от нея. Защото сексу-
алността в същността си е 
много интимно нещо, което 
не търпи пълна прозрачност. 
Сексуалната връзка прилича 
на практикуването на егои-
зъм по двойки.
И ако партньорите прин-

ципно се разбират помежду 
си, хич не е толкова важно 
какво точно чувства и ми-
сли другият в някакъв кон-
кретен момент. От малко 
недоизказаност сексуалните 
отношения само печелят. 
Така че дайте да се прими-

рим, че тя е даденост! За
недоизказаността говорим.

ПЛЮСОВЕ И МИНУСИ 
НА ФАЛША

Ах, колко е внезапен, не-
предсказуем и капризен този
женски оргазъм! Мъжът
може с часове да се поти
над любимата и резулта-
тът пак да е нулев. А може
и просто да я погледне с
онзи негов особен поглед и...
Тарададам! Тя вече е на пика
на блаженството. 
Сигурно това плаши и тре-

вожи мъжете. Как е въз-
можно в леглото им да има
нещо, на което те не са в
състояние да влияят?! Мо-
гат само да го благоприят-
стват или възпрепятстват,
но да го предизвикат едноз-
начно и категорично – това
не е възможно!
Мъжете сигурно си меч-

таят жените да са снабде-
ни с по едно копче, на ко-
ето да пише „Оргазъм“. Но

вместо него им се налага да
натискат цял пулт от коп-
чета за управление. И поне-
же често не владеят това
управление и чакат кулми-
нацията да се случи прос-
то така, на жените им е
по-лесно да се преструват,
отколкото да обясняват
защо не са стигнали до вър-
ха. Този път е утъпкан и
маркиран от много жени.

 АНАЛИЗИРАЙТЕ 
ПРИЧИНАТА

Но даже и когато пребро-
ите всички „за“ и „против“,
вие едва ли лесно ще стиг-
нете до еднозначно реше-
ние да симулирате или да
не симулирате оргазъм. За
да се справите със ситуа-
цията, задайте си въпроса:
„Какво точно печеля, ими-
тирайки оргазъм?“

Искам да направя прият-
но впечатление на люби-

мия мъж. Тогава е по-добре
да го зарадвате с ероти-
чен масаж.

Искам да ме възприема
като фаталната жена.

Повярвайте, щом този мъж
лежи до вас, значи вие сте
идеалната за него, без да е
нужно да сте фатална. 

Искам партньорът ми
по-бързо да приключва

с този секс фитнес и да ми
даде възможност да поспя.
Просто му кажете, че сте
уморени и въобще не ви е
до секс.
Да, разбира се, имитаци-

ята на оргазъм е нужен и
полезен навик, който съвре-
менните Еви не могат да

изключат с лека ръка от
арсенала си. Но бъдете вни-
мателни. Поставете се на
мястото на партньора си.
Какво бихте изпитали, ако
разберете, че най-близкият
ви човек постоянно играе
театър по време на секс?

МЪЖКАТА 
ИМИТАЦИЯ

Това не е шега – мъже-
те също имитират оргазъм.
Британски психолози провели
анкета на тази тема сред
представителите на сил-
ния пол и останали шокира-
ни от получените резулта-
ти. Всеки пети респондент
си признал, че от време се
е преструвал в леглото.
Дали това е възможно?

Напълно. Особено ако парт-
ньорите правят секс с пре-
зерватив. Да предположим,
че по време на акта жела-
нието на мъжа спадне нео-
чаквано, защото партньор-
ката му не се е оказала
толкова страстна, колкото
му се е сторило. В такъв
момент мъжът също е спо-
собен да изиграе бурен фи-
нал, забързвайки движения-
та си и стенейки по-силно.
След това е достатъчно

да се избави от „уликата“ – 
бързо и скришно да изхвърли
презерватива, който всъщ-
ност не е пълен с нищо.
Съгласете се, че даже и

жената да заподозре нещо
нередно, на мъжа ще му е
много лесно да се измъкне
от нейните въпроси, като
първо направи учудена, аа по-
сле и обидена физиономмия.

– Най-големият минус е затъването в неискреност-
та. Сексуални отношения, в които един от парт-

ньорите имитира нещо, съзнателно не доиграва или
преиграва, не могат да бъдат продължителни и щаст-
ливи... Имитацията на оргазъм върши работа при секс 
за една нощ, когато ви се иска да се запечатате в 
паметта на мъжа като фаталната съблазнителка. Но 
при по-продължителните връзки този театър е пагу-
бен. Щом не се оплаквате, мъжът започва да вярва, че
винаги прави всичко правилно. А вие оставате завина-
ги недоволна от него като любовник.

– Опасността от разобличаване е един от важни-
те минуси на имитацията на оргазъм. Представе-

те си, че партньорът ви казва право в очите: „Скъпа,
знам, че се преструваш, не съм сляп.“ Какво би пос-
ледвало от това, е трудно да се каже, но най-вероят-
но големи промени. В най-лошия случай той ще зат-
ръшне вратата. В по-добрия ще ви предложи да обсъ-
дите сексуалните си отношения и да започнете нов
секс на чисто. Готови ли сте обаче заради тази опас-
ност да бъдете кристално честни в леглото?

– Симулираният оргазъм може да подмени реалния, и
то завинаги. Ако постоянно се преструвате, мо-

гат да възникнат затруднения с действителното полу-
чаване на удоволствие. 

ЛОШИТЕ ПОСЛЕДИЦИ
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ÄÎÉÄÎÕ, ÂÈÄßÕ È...
...ÑÈ ÏÐÈÁÐÀÕ ÁÎÊËÓÊÀ

ЕкоЕкоЕко

„Ю
рук“, „беглик“, „глу-
хар“, „фестивал“ – 
мотото „Волни сред
природата“ обедини

тези думички и достави незабрави-
„
ми емоции на всички, които дойдо-
ха на фестивал, видяха, научиха и си
прибраха боклука от местността Бе-
глик.
Вероятно се досещате, че фестът

беше край язовир „Голям Беглик“ над
град Батак. Ако по-възрастните от
вас вече се чудят какъв е този язо-
вир, припомням, че старото име на
водоема е „Васил Коларов“. Новото
название на язовира ни връща далеч
назад, във времената и при нрави-
те на Османската империя. С думата
„беглик“ се означавал данъкът, който
местното юрушко население плащало
на Османската империя.

ЮРУЦИТЕ СА МЮСЮЛМАНИ 
които говорят на турски език, но
най-характерното за този интересен
етнос е номадският му начин на жи-
вот. По желанието да скитат и опо-
знават нови хора, животни и места
юруците много приличат на фести-
валните запалянковци, за които ще
ви разкажа. 
Главен виновник за събитието беше

една странна птица, наречена глухар,
позната и като див петел. Каузата
на организаторите – спасяване на по-
пулацията є. 

Наименованието 
„глухар“ 
птицата дължи на действителното некол-

косекундно оглушаване, което преживява по

време на размножителния си период. През

останалото време от живота си птицата 

се радва на перфектно зрение и слух. Оби-

ча тихи и спокойни места и избягва контак-

ти с хора, което според мен я прави умно 

животно.

Тази информация, както и много по-
вече мога да намеря и в някоя енци-
клопедия или в интернет, но предпо-

четох да глътна знанието от извора
на фестивала.
Добре че за разлика от презастрое-

ното ни Черноморие 

ПЛАНИНИТЕ НИ ВСЕ ОЩЕ 
„ПЕЯТ ХАЙДУШКА ПЕСЕН“ 

Планинските области не са превър-
нати в бетонни кошмари. „И техни-
ят ред ще дойде“ – казват песими-
стите. „Дано не са прави“ – надява-
ме се ние. За щастие в малките пла-
нински градчета, села и местности-ти-
те около тях може да се усети как-как-
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во е да бъдеш сред природата. Товаво 
не означава, че планината страни отне
хората и от идеята местностите є
да бъдат туристически. Означава, че
търси други начини да привлича хо-
рата. Фестивалите са едно от тези
средства. 
Многократно посещавах сайта на

феста с желание да науча нещо пове-
че и с надеждата, че по този начин
датата 9 август ще дойде по-бър-
зо. Четях и препрочитах много добре
структурираната информация. С при-
ятелите ми щяхме да бъдем фести-
вални хора само за един (единствения
почивен за нас) ден.
Нямахме търпение да се включим в

мисиите, да участваме в игри, рабо-
тилници, презентации, прожекции, бе-
седи и музика, музика, музика… 
За един ден искахме да обиколим

всичко, да присъстваме на всичко.
Сами разбирате, че това си беше
„мисията невъзможна 1“ (за 1 ден
всичко това е изключено).
„Волни сред природата“ стриктно

следваше своята програма, вече бяхме
изпуснали много събития, но и фе-
стивалната събота обещаваше мно-
го. Разбира се, започнахме с купува-
нето на

ФЛАНЕЛКОБИЛЕТИ 
Фестът е безплатен и покупката на

тези билети не е задължителна, но
без такъв билет няма как реално да
застанеш зад каузата му. Докато се
разхождахме, установихме, че палатко-
вият лагер е доста голям. Палатки
имаше навсякъде из местността – в
периферията, в центъра, в отдалече-
ни райони... Просто посетителите на
този екофест бяха много повече, от-
колкото можехме да предположим.
Не съм сигурна дали всички присъст-

ващи бяха прегърнали идеята на съби-

тието, дали всички „съзнателни“ хора 
осъзнаваха, че са там освен за купона 
и за някаква кауза. В посланието „Во-
лни сред природата“ бе кодиран начи-
нът, по който протече всичко. Всеки 
разбираше мотото посвоему и влага-
ше нещо от себе си в осъществява-
нето на тази идея. Според мен оба-
че не всички схванаха истинския сми-
съл, вложен от организаторите. Ня-
кои май бяха

ПО-ВОЛНИ 
ОТ НЕОБХОДИМОТО... 

Унесени в „мисията“ си да умножа-
ват отпадъците, сякаш бяха оглуша-
ли (досущ като дивия петел) за при-
зивите на организаторите да се запа-
зи чистотата на района.
В отговор на моето леко разочаро-

вание един приятел ми каза: „Ти как-
во очакваше от комбинацията фрий 
фест на много яко място, много хора, 
музика и алкохол?“ И въпросът му 
беше правилен. Но съм убедена, че 
онези, които дойдоха просто за да 
прекалят с алкохолните съставки на 
открито в природата, които дойдо-
ха на палатки, за да се „разбият“ 
през уикенда, бяха числено по-малко 
от онези, които дойдоха заради при-
родата, атмосферата и заради сама-
та идея, обгръщаща Беглика 2008.
Яд ме е, че не можах да остана по-

вече време. Не успях да взема макси-
малното от всеки момент.

НЕ КАРАМ БАЙК, НИТО КАЯК 
– но с удоволствие бих погледала или 
поснимала. И други неща изпуснах, но 
пък присъствах на беседата за глуха-
ря. Чудя се как ли му се е отразил 
фестът в негова чест. Дали, както 
многократно чух подмятания на шега, 
е дооглушал от хората?
Някои от дошлите на феста така и 

не разбраха що за птица е това съби-

тие, но това не попречи на веселбата
и несъмнено всички останаха доволни
от забавата на открито.
Смисълът на подобни събирания е

много по-голям от конкретното из-
дание на фестивала и благородната
му кауза.
Екологията е повече начин на жи-

вот, отколкото въпрос на организа-
ция. Могат ли обаче боклуците да бъ-
дат почва на подобен лайфстайл? Ако
отминем конкретния пример, можем
да бъдем оптимисти, защото млади-
те хора се интересуват все повече
от екопроблемите и възможностите
за решаването им.

ВЪПРОС НЕ НА УСИЛИЕ, 
А НА СВИКВАНЕ 

е да изхвърляме боклука си разделно,
винаги да носим торбичка от плат и
да я използваме, докато е годна. Не е
невъзможно и да кажем стоп на всич-
ко, което минава за fast food, и да за-
меняме от време на време автомоби-
лите с велосипеди. Всичко опира до
съзнанието на отделния човек и до
съзнанието на колектива. Може да ви
звучи като клише, но не е достатъч-
но да живееш съобразно със собстве-
ните нужди и закони, номерът е да ги
съчетаеш с тези на останалите. 
Фестивали като този, за който ви

разказах, са чудесен повод да репети-
раме съединяването на променените
си навици и да направим 

ЕКОЛАЙФСТАЙЛА ВЪЗМОЖЕН 
Друг избор нямаме, защото рискува-

ме съвсем скоро „природа“ да се пре-
върне в непозната дума. 
Поздравления за организаторите на

Беглика 2008 и до догодина!
Дано фестът се превърне в „чиста“

традиция!
Текст Митка ХИТРОВА
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По светаПо светаПо света

П
озо нанаттаат  лл ии ви е 
таататазизизиз  кк арартинка – 
сисиньн оо о мморе, , бебели 
къкъъщщищи,, нанадвиснали 

наадд д момморреер ттоооот , ии сини купо-
лии нн а а паап ррараклклкллиииисси?и  Да, това е 
Гърццияия, ниникокоокой й й ненее м оже дада яя 
сбърърркакакаа. НоНоНоН  т ттточочнноооо   тт овваа пов-
таряряящощщщощо с се ее ддодо безкрккркркрррраййайайайааа  с иньо 
и ии бяб лоло моогататтт д д даа а сесес  ввввввввидидидидидидиидятятятятятятятят 
наа е еееднндддно-о-едедиинстсттввевенононн  място в 
Гърциияияияяия –  н наа вувувулклклкааананичичния ос-
тров ССанториинни.
Той е в челната класация 

на най-романтичните мес-
та по света и дори човек 
да не е любител на подоб-
на статистика, би признал, 
че Санторини си заслужава 
тази слава.
Това е едно от малкото 

места,, к коиоито могат да на-
каарараратт т т додод ри хора, които са 
съсъсъсъъвсвсеммем бб езезччувствени към 
прпрпририрододдаттттатааа,а, дд а цъкат с език 
и да ссоччаттттта  с пръст ска-

лилите или морретето,, изричайай--
ки „Виж,ж, в виж, товаа!“!  или
„Товваа е страхотно!“.
ВяВярно е, че вече е траадиди-

ция богатите америр канскики
дввойойкики д да отиват на Саан-н-
торини, за да отпрп азнуват
свсвооя медедденен месец, вярно е,
чеее  ппппоооо тететеснснс итите бели улич--
киккикикикикикики на а остртртррововвовововааа ненепрпреккъсъсъсъссснанананан --
то крачат тъъълплплплплпиииии тутутутутуррриристсти
и че е рядкост да се чуе
гръцка реч, но всички тези
банални факти не правят
този необикновен остров
по-малко интересен.
Да ви издам една хитри-

на. На ССанторир ни се е идиддвавава,
когато ттуристиитиичечеч скскияиятт т сесее--
зозозонн н вевечече еее с ссвъвършшшшилии  –  ппререзз
ококококтототот мввмвмвририри, нооемврври и ии и нанатата-
тъккк.. ТТакакаа чоч век си спестя-
вавааав  ннеечовешките жжеги прпрезез
юююююллии и августт и и има възмож-
ноооооостсттссс  д да обходиди острова от
крайаййй ддддд ддоо о кркрай и д да а вддъхъхнене

УХАНИЯТА НА СОЛЕН 

ВЪЗДУХ И СМОКИНИ 
бебезз дада се блб ъска с тъл-

пии в ъзторжени американци 
ии гееггг рмр анци. И тъй като 
СааС нтнттнторорини има славата нана
едеддноно оо оот т нан й-скъпите местаста

САНТОРИНИ 
В СИНЬО
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в в Евврор па, нин как нене ее з заа под-в Е
ценяняваванен  фактъът,т, ч че прпрез цен
октотомвмврири ц ените на всиич-
ко тук паддат –– от такси-
те на колитете п подод наеаем додо 
ценитее ннаа хохотетелите.
НоНо д дорори и да си папададатете 

поп  романтичннититее пеп йзйзажажжи и и
додори акоко б беле ите къщищии сс ъсъс 
синитете б басеййнини, , наадвд иснаналили 
над прпропопаса тта, вви ннастстророй-
вават т роромантично, не ссе е ппод-д-дд
лъъгвгвайайтет  по тот ва чувстввовоо.. 
ПрП иродаттаа в Саннторини ее 

доста жестстока. ССамияят ос-
тртровов представляява вулкани-и
чен кратер, изпълнненен с  морор-
ска вода. Това е само едедна 
много о мамалккаа чач ст от няко-
гагагагашншншншнияияияи  о остстроровв,в,, к к  ойтото и ииз-зз-

риигнгналлал м ощощщнон  ннякякъдъ е е ококололо 
1414000  г. прпр. н.е.. И Истсторорици итите е
смс ятат, чече т тозо и какатат клкли-
зъзъм м е бибилл тотолклковова а гоголялям,м, чче е
е доовевел додо и изчзчезезваваненетото н на 
кркрититскско--миминоноййскакатата ццививили-и
зазациция я (ввсесе ппака  оостстроров в КрКрити  
сесе ннамамирира а сасамомо ннаа 10100 0 кмкм 
нана юг г отот ССанантоториринини).).
ГеГеолло озозитите е ссеегаг  ттвъвъъърдрдр ятят,

че  ииизрзриггваваненетото е ее ввдиигнгналало о
въвъвъвв въвъзддуху а а плплананининаа с сс ви-
сососочичичинанаанаа п  ононе 131330000000  м м и и след д
товава м мататта еререриаиал л ототтт „„взвзвзририр ве-
ниия“я  С аннтотот рририририр нинини еее е б б илил от-
крриит дорорииии и и в Египет и вв 
почтчти и ццяцяялол тот  ССредид зеез мнм о-
момооририририе.
ДаДажежежежеее  се прпредедпополалагага, , чече 

тотозии ггг ррарандднддиоиозезенн н взвзвзририв в е ее 

поосллужужил зза а еддеднана оот т въвъз-з
моожнжнитите е осноови нннаа 

МИТА ЗА АТЛАНТИДА 
ТаТакака ч че е акако о стте е любибитете-

лили нна а мимитотовеетете, прприеиемеметте,,
че се е двдвижижитите е поп  оостстананкики--
тетее н наа нянякокогагашншнатата а АтАтлалан-н-
титидада. . МеМестстнинитете х хорораа съсъсс
сисигугурнрнносост т нянянямам  дда а тртръгъ нанатт
дадаа вви и рараазузуббебеждждавват.
Колкотото о доддо ммара шрута,, ппоо

койтто о дада поеметет , маай й най-
добрб ияият т ваваририанант т е е дада р раза -
чичитат тее н на сособствтвенненияия ссии
нюнюн х. В ккояятотоо ии ппососококаа даа
се отправитете, щеще попопопададне-
тете н на а глг едеддкики, , коитито си за-
слслужужававаатт. ПъПП к кк и и акако о тртртррябябяб-
вава д ддаа ббъъдедем м чечесттстнинин , , осостртро-о-
въвътт е на пплолощщ нене п о-о гооляля-
мама о отт СоСофифия и какаквк ото ии
да праравивитете, все ще ссее озозоо--
вевете в едидининия или в дрдругияия
му край.
В южнинияя кркркррррраайайайййй н на осттро-

ва ссее нааамимимимимимиимирарарарарарар  с самотен фар с
пплплплплощщщощощощщщааададададададкккака н над високите ска-
лили. ОтОттам можете да на-
блюдавате цялата калдера,
затворена между двата ос-
трова от групата на Сан-
торините – със стария и
новия вулкан, показващи се
по средата на залива.
Единият вариант е да се

движите по ръба: така ще
стигнете столицата на ос-
трова Фира и ще разгледа-
те Имеровигли – едно от
най-красивите селища тук.
После ще продължите към
другия край на Санторини
– градчето Иа, където е
желателно да останете по-
дълго. Под „по-дълго“ разби-
райте докато залезе слънце-

то, , зазащоотото ппососререер щащащ ненетото нна а 
залелееззаза нна това ммяяся тттоо е е с спепе-
цициц алаллееенн ритуауал,л, ккоойййтот  ппроро-
дъължлжжжаввавааа а нняняккоколкклко о чачасса.
ПрППрПрП езез л ятятоттто оо о ввсвсиичичкики ту-

ририр стсттстиии ссесе ссттрупват в Иа

ЗА ДА ИЗПРАТЯТ 
СЛЪНЦЕТО 

Тогава е трудно човек да
се размине по тесните улич-
ки, защото туристите са
насядали по огради, стъпа-
ла и покриви. Чува се само
един и същ звук – на непре-
къснато щракане на фото-
апарати и възторжени въз-
гласи „Ах!“ и „Ох!“. 
Да, слънцето залязва, но

преди да се скрие в морето,
с последните си лъчи осве-
тява белите къщи в най-
различни нюанси на оран-
жевото и жълтото, на ро-
зовото и златното. Фено-
вете на това неколкочасо-
во представление не свърш-рш-
ват, а накрая като истин-ин-

Навигация
ЗЗа да а сттигигненетет  до о СаСантнторорини,и  ее н неообхбхододимо да мининетете е през А Атитинана.

ООттам иммататее иззи боб р р –– дада х хваваннеетте ферибота а (к(клласически вариант) или

дада хванете самололеета а (в(варариаиаанннт за хорара, ккоито обичат да слагат че-

решкка въвърхрху у тотортрттата а)). .

С ферибот ССамиияят ферибиботот н нямямямаа нищо общо с класиката, но това

е друга темаа. . Поннее ще сее н наслааждждддававаа ате повече на пътуваненетото, , ще

свикнете с ннааситененияия цвявят наа м моро ететтооо ии ии зазазазаа ккк к капапапапапакакакакак – – ффф фереррер бибибибототтътътът щщщ щееее е вивививии 

остави в поодножииете о нана ккррааттера ( т.е. на как лдерата), а тотовава е дос-

та внушишитеелннаа ггледеедккака, , ккококояятято не ббивива а дада ппрор пуп скатате.е  ННадад гглаавивитете в вии 

се извисисявватат с калили сс в висисочина 30000 м,м, а а н надад ттяхях, , огогреренини о от т слслънънцецетото, , 

блблесесттят белиттте къщъщичичккии, , надвдвесесенении нанад д прпропопасастттта.а. Н Някякоио  ссраравнвнявяватат  

въвъпрпросните ббеелели къкъщищищичкчки и сс моморсрскака п пяняна,а, д друругиги – сс д даннтетелала, ноно ннезезавави-и-

симомо дали си ппададата е е пооп  м мететафафорритите,, и имамайтйте е прпредедвивид,д, ч че е глгледе ката е 

впечечаттляващаща –  белите къкъщищищ  изпзпъкъквават т наа ффона на черните и червени--

тете в вулкканичнчни и сскали.

Със самолет АкАко о стсте е хвхвананалали и сас момолелетата, щее „ „поеммате“ остс рова ллъ-ъ

жжижижичкчкчкаа а попо лъжъжичи кака –– п първо щще е вивидитете малкакатат  ббяляла а църкрквав  срер щу ле-

титищещщетто. СлСледдваащощотот  нещщо,о, ккооето трябва да наппрар вии един посети-

ттетел л наа С Санторинин , е да си наеме транспортно срредство. Ниищо че ос-

тртроввът е сравнително малък (от единия му краай виждате дрд угия). Все

пак, ако искате да ввидите всичко, не разчитайте да изминете пеша 

разстояня ията. Особено ако имате само 3 дни на разположение.

Изборът, какво да наемете за придвижване, е голям – от скутер до 

джип. Пък и моментът е подходящ човек да си позволи малко странно-

сти. Голям хит са АТВ-тата и двумесните бъгита. В полза на чест-

ността, големи коли на острова почти липсват и ако сте голяма тай-

фа (над 5 души), по-лесно ще ви е да се натоварите на мотори или на

бъгита по двама, отколкото да си наемете миниван. 

БелБелБелБелБелБелБелБелБелелБелеллллБеллБ лелелелелитеитеитеитеитеитетететитетеитеитетеитеитеититетититеитетеитеитеитеитееи ееееи е къ къкъкъ къкъкъкъ къкъ ккъкъ ккъкккк къ щищищщищищи щищи щщи ищиищиищи щищи щищищищищищищищщщщщщщщщщщщщщщщщщщщ наннананананананаднанаднададададададнаднаададнанадннааддаднаднанаднннаднанададаададддддддддддддддд прпрпрппр пр прпрпрпр пр пр ппрппрпрпрпрпрпп пр прпрррррррропаопаопаопаопаопаопопаопопаопаопаопаопопаопаопаопаопаопапопаопапапапопапапапаастсттссстстттсттттттттсттстттстстттттсссттстсттттстс тсттсстттттттсттттттсс ааааааааааааааааааааа

На НаННа ННННННННаННННа НННаННаННаННаНННН СанС торини синьото 
ммммможможможожжжжммммможммможммм е е де ддде де дддде да саааааа е открие на всяка
кракракракракракракракракраракракркракракккккккраккрккрарррррррр чкачкачкачкачкачкачкаачкачкчкачкаччкачка ––––    дододордорддордордордордорордорддорддордоррдоррдодордодорд рд ррд ррд рд рд рд рдд рд ррд и и в в чадчадчадчадчадчададчадъриъриъриъриъриъриърр тетттт

ЗалЗалЗалалЗалЗалез езезеез в Ив Ив Ив Ив Ив Иаааааааааа
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скски и блблагагододарарнана п пубублиликака ввсисич-ч-ски
кики т те е изизбубухвхватат в в б бурурнини а ап-п-ки
лодидисмменентити.
ВсВ яка вевечеер р прпреддсстава леенини-

ето о се повтааряр , лил цацатат  се е
сменят, а местните хора 
наблюдават с интерес ша-
рената тълпа. Впрочем след 
това тълпата туристи ня-
как неусетно се разтваряя из 
улулици ите нана ИИа. В ттова градд-
чече на а всяка крача кака иимама т та-а-
вевернрни,и, м маалкики р ресе тоторарантнтчечетата, ,
съсъстстояоящищи с се е самоо оотт едедноно 
попомемещещ ниние,е, к коиоитото п прередлдлагагатат 
прп едедимимнон  ммморорскска а хрхранана.а.
СтСтрурувава с си и обобачаче е чочовевек к 

дада н напапусуснене И Иа,а, с слелед д какатото 
прпррредедстстстававвлеленинииететтто о о е е свсвс ърър-
шишишшилололо – –  ттточочочнонон  пподод гг гграрарарадчдчд е-е-
тототоо, , , в вв осососноон вавататта на а кааалдлдеререра-а-а-
татата, сесесе нннамамирирра а сттстара отото о оо риририи--
бабарсрскоко п ппприририристстстананнищище,е  вв к коеое--
тото ссегегаа а акакосоститираратт ририбабар-р-
скскитите е лолодкдки и и и мамалклки и кокорараб-б-
чечетата, нанатотовававв реренини сс к касасететкики 
с с ририбаба. НаНад д гллававатата а виви ссе е 
вивиждждатат о освсвететененитите е в в ороранан-
жежевовоо кк ъщъщи и нана И ИИа,а, м мороретето о в в

кркракакатата а виви е е о ощеще н насасититененоо
сисиньньо,о, у усесещаща ссее прпрохохлалададатат
отот мморрскскияия б бририз,, аа ттъкъкмомо
додо п приристстана а саа рразазполоожежении
синини масси и с с бебелили покривки.
В тезии четири-пет рер сто-
рантчета на пристанищетото
се предлага

НАИСТИНА 
ПРЯСНА РИБА 

И И за да не липсва нищощо
отот ттази идидилилияия – иимамайтйте е 
прпредедвивид,, чче е отттуук к сесе оот-т-
кркриви а а и и глгледедкака и и ккъмъм маллкик я
осостртровов в в с срередадатата н на а кркра-
тетерара, , нана к койойтото с се е нан мимирара
дедейсйсй твтващащияият т вувувв лкканан.
ПоППо п праравивилолол  н е е бибивава д даа сесе

прпрропопусускака н нититтоо о едеддноно о оот т сесел-л-лл
цацаатат  нна а СаСантнтнтороринини и и – – нинитото
ПиПиргрггососос с сс аамфмфититеаеае тртралалноно-
тотото с си иии рарар зпз оложжоженниеие, нитотото
КаКаК тртрееде ададоос, АкАкА тототорирр тиитирирри,
ЕмЕмпопоририо о о и ии КаКамам ририи, , зазащоощ тотт
всвсякяко о сиси иимама с ссвовов й йй хахарак-
тетереререн н стстилил.. РаРР зллзлики ити е не
саса ссамамо о вв нюнюаансаа нна сииньн о-
тото,, нинитото в ппододрередбдбата а на

улу ицицитите,е, а а в в б бррооя я нана ц църърк-к
вивитет  ии п парарака лилиисис тте, които
иззи ниниквкватат  срередд д ниищщото, и
в вв нинискскитти е ее лол зязяя, , ккоито додо-
брбрре ее вивииререр ятят на вувувув ллккананичичнан -
та зземеме я.я. В ВВпрп оччочемм  чччововек не
бибиваа да а прпропопусускака ррррядядядядкококоотототт
удудудововвооло ствие е дада с се е изизкъкъпепе вв в
момореретото и ии дд да а пополележижижи вв ърърр--
хуху е едрдрдритите е

ЧЕРВЕНИ ИЛИ 
ЧЕРНИ ВУЛКАНИЧНИ 

КАМЪНИ 
Само ттрярябва да се внима-

ва с ходенето във рху тях,
зазащощотот  през по-ггололямяматата а
част оот т деденя те са така
нагорещенини, чее ммого ат да
причинят изгаряне е нан  стъ-
палата.
Ще са ви нужни поне три

днднии обобаче, зза а дад  разучите
поповвечето от иинтересните
мемемемеемемемм стстстссс а а на островава. Най-мал-
коооко. НеНееНННН  знам дали ще виви стиг-
не ттттттоововоо аа врреме да се раазхзхо-о-
дите ссссспопопопопопококкококококоййнйнйнйнйноооо о изизизизизиии к ккккриририририририр вовововововолиличече--
щите бели улуличичкики, , дада сссссснниинн мам -
те белите църкви и ннададдддддвививвв -
сналите над морето террасаси,и,и,ии
дададад  о питате местното гроз-
де, кокок ето, казват, се пре-
врвррръщъщъщщалало о вв мнм ого добро вино,
и и дадада о о обибиб кококоок лилил тете поне малка
чачастст о от т онононезезезиии и блблизизоо тртрис-
та църкви и папараракклклисиси,ии  рр разазазза --
пръсъсннати из з осострт овва.
Само зза а спраравкв а – тра-

фификъкът т ддори вв пиковия се-

зозон н нене ее о осособеб но натттововарараренен, 
с с мамалклки и изизклключю енияия, , раразбби-
рара ссе.е. ИИ м меестнт итите, и чужу -
денццнцитите е какарат тт внвнвнимиматателелноно, 
дад ват т прредимстствово нна а пепешеше--
хох дците, изпреварвр ат се със
свс ирене на клакск он и в въоъоб-б-
ще правилалатат  нна а двдвижиженениеие  
попо пътищщата а нямат нищо 
обобщощо сс н нашите. За докаказаза-
телссттво – за толкоовва дни, 
преккарарани на остророва, не 
усусууу пяпяххме дада видимим дори една 
ожожожжжо улулуленененнааа а брбрб оно я нана к к олола. 
ЗЗа ссмеметтка на тово аа пъти-

щата са осеяянини с 

ТОЛКОВА МНОГО 
ЗАВОИ 

че в някакъв ммомомент прес-
таватете ддаа им ообрбръщате
внимание. Паркирането е
прпроблемно само вечерер в в И Иаа, 
ноно м мисисияиятта нне е толкова
невъзмзможна, както, дда а рере--
ччем, в ценнтъъра на София в
интетервр ала между два и че-
тиирии ч аса следобед вв р рабо-о
тетен деен.н
ВпВпророчем, докато сте на 

осострова, почти е сигурно, 
чеч  няма да се сетите нито 
заз  работа, нито за някакви 
други задължения. Не е ясно 
дали причинатат  за товава с а
въвъздухът, наситено ссининььотото 
нана ммммммм моророророророррететете о,о,,, к коеоетотоо сс сссее вивививив жжжжж-
да оотвт сясякъкъдеде, илили и това, че 
тук времето тече с една
идея по-бавно. Намирате се 
в друг свят. И ако Атлан-
титидад  наистина е съществу-
вавававав лалалала, нищо чудно тя да се
е е ннааанамиим рар ла тук.

ТеТеТеТекскстт Оля СТОЯНОВА

ТряТрТряТряТряТряТряТряТТрТ яТТряТТТТТряТТряТряТ яяябвабвабвабвабвабвабвабвабваабвабваабвабвб т лт лттт лттт лт лт лт лт лт лт лт лттт лт лт лт лттт лт и и пи пи пи пи пи пи пи пиии пиииииии пиии и овеовеовеововеввеввовеовевовововеввече че е ч докд кдокдоко азаазаазателтелт -
сстствстствстствстствтввстствтвствс вствввсстсттвсттстстсстсссттввссст а, а, а,а, а, ааа, а, а, а,а,а, ,,, чечче чче че вревреврврврврвррвревреврреврвррреврерррреррр метметметметметмметметмееметмммеметмметемметмее о но но ннна Са Са Са Сантантанттн ориориорииррир --
нннини нини ни нининини ни нини ни нннииннини нининнни ннннини и тетечтечтечтечтететечт е ве ве вве в дрдрдрдр дрдрдрдрдрдрдрдрд уг угугугуг ууууууу ритритриритриттррррррр ъм?ъм?ъм?ъм?ъм?!!!!!!

МММММММММММесМесМесМесМесстнитнитнитнитнитнитнитнитнитт тетететететтет хорхорхорхорхорхорхоррхора,а,а,а,а,а коикоиккккоикоиккоикоикоикоикоико тототтото сасасаса вввввввсвивсвивисвисвисвик-кккккк-к-к-к-к-к-кМестните хора, които са свик-
налналналн и си си с гл глгледкедкедкддд итеитеите от от ви високсокототооток в к
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П
реводът на една книга е като
пътешествие. Тръгваш към оно-
ва другаде, въображаемо и съкро-
вено, и очакваш да не те раз-

очарова. За Петя Петкова трудът
на преводача е и още повече: „Непре-
къснато трябва да се развиваш и да
учиш, да четеш много художествена
литература, да обогатяваш речнико-
вия си запас.“
Петя завършва индология в Софий-

ския университет през 2002 г. и из-
вестно време след това попада

В ГРАДА НА ТАДЖ МАХАЛ – АГРА

„Една от детските ми мечти бе да 
отида в Индия. Днес си мисля, че в 
живота няма нищо случайно и човек 
рано или късно стига до събития, ко-
ито са му предопределени. По принцип 
източните култури винаги са ми били 
интересни, но като че ли индийска-
та по някакъв начин ми е най-близка 
и същевременно ме провокира най-сил-
но, защото няма почти нищо общо с 
нашия свят.“
Питам я дали се е чувствала добре 

в тази земя на контрасти.
„Истината е, че колкото и да си 

учил и чел за Индия, в момента, в 
който се озовеш там, попадаш в аб-
солютно непозната действителност. 
Хората, миризмите, цветовете, шу-

мовете – всичко те връхлита и за-
шеметява. Трябва ти време, за да
свикнеш, и невинаги се получава. Има
чужденци, които така и не успяват
да приемат тази страна. Индия не
е само Тадж Махал, приказни двор-
ци или древни храмове, има ги и бед-
ността, мръсотията, предразсъдъци-
те... Но най-важното е да не съдиш,
а да се опитваш да разбираш. Мо-
жеш да научиш толкова много неща,
но трябва да се отпуснеш и да се ос-
тавиш на сетивата си да те водят.
Там човек е по-близо до природата, до
първичното.

ИНДИЙЦИТЕ СА КАТО ДЕЦА 
Вълнуват ги прости неща – семей-

ството, храната, битуването.“
Петя Петкова, която в моментанта

ДА ПЪТУВАШ 
В ПРЕВОДА

ИЛИ ЗА ИНДИЯ
ПРЕЗ КИРАН ДЕСАИ

Д

И ПЕТЯ ПЕТКОВА
Д

Визитка
ПППеПетятяя П Пететкоковааа е е ее г главеенн ререререрр -

дддад кттороррор н ннаа кукулилииинанананарнрнрнрннотототототто оо о спи-

сссасс ниие е „М„МММененне ю“ю“ю“ю“. . . ПрПрПрПредедддди и тотоот вавв  

еее е рарараарабобобобоботитититттт лалалааа к кккатаата о оо ререререедадад кткттк орор 

нананнананан  безплататататататтнононн тотото и издздздздздддз ананананиеие зза аа 

ттттуризъм TrTrTrTrTrTrTravavvvvavavelellelelee .... ПрПррПрППрПрепепепепепее одододод вавававава-аа-а-

ллллал  е английсйсйссйссскикикикикиии ееееее езиззизизизикк,к,кк,к, р р р ррабабабаббаба ототоототи-и-

а е в е евизи и агеллллла ее ввв тт ттттелелелелелелевевевевевевев зизизизизззияиияияи  и иииииии PPPP P R RRR аггагаггенененене ---

цция, но винаги е търсила на-

ччин да се занимава с превод. 

ССмята, че това е голяма-

тта є страст. Предпочита 

дда се захваща само с благо-

рродни и смислени каузи, за-

ттова цени много опита си 

ккато асистент към Програ-

мма за превенция и контрол 

нна ХИВ/СПИН към Минис-

ттерството на здравеопаз-

вването.

ВВътВътВътВътререре ррр в Тв Тв Таджаджаджддд  МаМаМахалхалхал –  едиедиедиддд н он он от гт гт голеолеолемитмитмите се се симвимвимволиолиоли нана на люлю любовбовбовтата.та.

ЕЕЕЕднЕдна легенда ра кзка взва, че строителите н Та Т жадж М Махал б били ослепени и уббити, 

за зазаза з дадада ддд ненене съзсъзсъздаддаддадд дд дд дататат никникникъдеъдеъдеддд попо по свсв светаетаета попо подобдобдобддд нанана кракракраррр сотсотсотаа.а.

Наричан Град на езерата или Венеция на Изтока, Удайпур в Раджастан 

е сред най-живописните места в Индия. На заден план се вижда 

прочутият Езерен дворец, който днес е луксозен хотел
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е само на 29 години, е била в Ин-е 
дия шест месеца, но не харесва изра-ди
за „тъмна Индия“, защото по думи-
те є „това е място, което е всич-
ко друго, но не и мрачно, не и потъ-
нало в тъмнина“. Петя се опитва да
опознае тази страна през езика, през
книгите, през историята и през сре-
щите си с индийците. Като възпи-
таничка на Класическата гимназия в
София тя е изучавала хинди, познава
древния санскрит и урду (индоевро-
пейски език, който използва арабска-
та писменост).
Когато започва да се занимава с пре-

вода на книгата на Киран Десаи „По
пътя на светлината“ (заглавието е на
издателство „Прозорец“), която спе-
чели наградата „Букър“ за 2006 г.,
Петя разбира, че възприема работата
си като нещо много лично, защото е
била в Индия, обича тази страна и
следи нейното развитие. Любопитна
е обаче да открие нови неща за нея
през погледа на Киран Десаи.
Макар и много млада, Петя има зад

гърба си доста преводи на книги. На-
ред с криминалните романи тя се по-
тапя в текстове като „Да откриеш
Буда“ на Панкадж Мишра и „Разговори
с вечността“ (за Виктор Юго и Ор-
дена на Сион).
„С всяка книга продължаваш да се

учиш, да навлизаш в други културни
пластове, да откриваш отново една
прастара истина, че всяко настояще
неизбежно се формира от миналото и
че освен всичко друго ние наследяваме
и липси, които сами трябва да запъл-
ваме“ – вярва тя.
Завиждам є за чудесното занимание

да пътешества по различни места и
из различни епохи, да се среща с ис-
тинското „аз“ на писателя. 

С КАКВО Я ВПЕЧАТЛИЛА 
КИРАН ДЕСАИ?

Казват, че нито един превод не
може да бъде съвършено написване на
оригинала. Но за Десаи Петя се ста-
рае да стои по-близо до оригиналния
текст: „Удоволствие е да превеждаш
автор, който така вещо борави с
езика, и същевременно е огромно пре-
дизвикателство да запазиш стила му,
да не дописваш и обясняваш, а да ос-
тавиш текста максимално непокът-
нат. Книгата е писана в продълже-
ние на седем години и това си личи
– всяко изречение е точно премере-

но и изпипано, като едно бижу. Най-
силно ме впечатли мъдростта на на-
блюденията на Киран Десаи не само 
за Индия, но и за света като цяло, 
за хората независимо от това, къде 
се намират. Как отделната личност 
се сблъсква със света, с историята и 
с последствията от нея. Това са въ-
проси, които са застъпени в литера-
турата открай време, но Киран Де-

саи дава своята интерпретация, ко-
ято освен всичко друго е и дълбоко 
лична. Едно от ценните неща на тази 
книга е, че тя по-скоро задава въ-
проси, а не дава готови отговори“ – 
обяснява преводачката.

ПРЕВОДЪТ НА ЕДНА КНИГА 
е невероятно преживяване, способност 
за разбиране на автора. Петя Петко-
ва се вълнува от историята, разка-
зана от Киран Десаи. „Как човек от 
една бедна страна заживява на мяс-
то с напълно различен стандарт, от-
къснат от близките си, от култу-
рата си и всичко, което обича. Как-
во губиш и какво печелиш при прехо-
да между два свята, дали, когато се 
завърнеш, можеш напълно естествено 
да се впишеш в стария си начин на 
живот? Вероятно един от най-силни-
те образи в книгата е на пенсиониран 
съдия, завършил „Кеймбридж“, който 
до такава степен е намразил всичко 
индийско, че се е превърнал в чужде-
нец в собствената си страна. Това е 
едно от възможните последствия на 
емигрантския живот, но Десаи пред-
лага и други варианти, включително 
и отказа от него. Книгата по забе-

лежителен начин показва, че в съвре-
менния свят за добро или зло всички
сме свързани“ – споделя тя.
Петя Петкова не скрива удоволст-

вието си от работата, в която от-
крива не само друг поглед към Ин-
дия, но и намира път към себе си в
един спокоен размисъл върху превода
на следващата нова за българския чи-
тател книга.

Текст Нели ЦОНЕВА

ЕЕдин от н йай-емоционалните моменти на П Петя вв ввв

ИИндия – церемонията за завършването на езиковатаа

специализация в Агра. На снимката до нея ее

люблюбимаимаиматата та є пє препрепрепррр одаодаодаддд ватватвателкелка па па по хо хо хиндиндинддддии.и.

ССни ккмката е напр вавена в Ав Агра фф форт – седалищетоето

на муголските императори. Историята разказва, чее

Шах Джахан – владетелят, поръчал построяванетоо

на Тадж Махал, бил затворен тук от сина сии

Аурангзеб и умрял в кула с великолепен изглед къммм 

ТадТадж –ж гр гробнобницаицатата нана люблюбимаиматата муму съпсъпругруга.а.
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„Мечът 
в камъка“
Още една класика на Уолт

Дисни завладява с незабра-

вими герои и забавни момен-

ти. В юбилейното є издание 

по случай 45-годишнината от 

премиерата є са включени и 

нови допълнителни материа-

ли: игри, анимационни филми 

и песни. Според легендата на 

трона на Англия може да се 

възкачи само смел рицар, кой-

то успее да извади забития в 

огромен камък омагьосан меч.

Много храбреци опитват къс-

мета си, но с помощта на ма-

гьосника Мерлин, твърдия си

характер и шепа приятели

младият чирак Уорт може да

стане най-великият крал на 

Англия.

„Когато падне 
мрак“
Рядкост са филмите с уника-

лен актьорски ансамбъл. А в

този филм са събрани коя от 

коя по-големи актриси, сред 

които Мерил Стрийп, Ване-

са Редгрейв, Глен Клоуз и Клер 

Дейнс. На Ан Лорд є остават 

само няколко дни живот. Дока-

то лежи в леглото, тя си при-

помня един красив уикенд от-

преди 50 години, който ще

промени живота є. Ан е пока-

нена за шаферка на най-добра-

та си приятелка и се влюб-

ва до уши в един от гостите. 

Междувременно двете є дъ-

щери осъзнават колко важни 

са връзките с тези, които 

обичаме, независимо от вре-

мето и пространството.

СпектърСпектърСпектър

„Кармен“ 
Карлос Саура има пристрас-

тия към музиката на Иберий-

ския полуостров. В този филм 

група танцьори на фламенко

репетира своя версия на бале-

та „Кармен“. Хореографът Ан-

тонио все повече се увлича по

изпълнителката на главната

роля – прелестната Кармен.

Той я желае повече от всичко 

на света, но тя започва под

носа му връзка с друг от тан-

цьорите в спектакъла. Дейст-

вията на изгарящия от рев-

ност Антонио водят до позна-

тата кървава развръзка. Фил-

мът е номиниран за „Оскар“,

печели няколко престижни на-

гради, а в него участва и из-

пълнява част от песните ве-

ликият Пако де Лусия.

„Реванш“ 
Драматичен филм по действи-

телен случай, засягащ най-бо-

лезнената тема за южноаф-

риканците – апартейда. През

1996 г. правителството на

ЮАР учредява Комисия за по-

мирение, която да разкрие ис-

тината за мъченията и хиля-

дите жертви на геноцида. Об-

винените са изправяни пред

своите жертви и признани-

ята им дават право да полу-

чат амнистия, без да бъдат

съдени. Заседанията се отра-

зяват от Ана Малан (Жулиет 

Бинош) – бяла южноафриканка,

работеща в местното радио,

и от американския журналист 

Лангстън Уитфилд (Самюъл Л. 

Джаксън). Двамата се сблъск-

ват с потресаващата исто-

рия на едно срамно минало.

„Точен прицел“
Двама агенти на Тайните

служби се грижат за сигур-

ността на президента Аштън 

(Уилям Хърт) по време на из-

ключително важна среща за

световната война с терори-

зма. Случва се обаче най-ло-

шото – президентът е прос-

трелян. Сред свидетелите на 

покушението са Хауърд Люис

(Форест Уитакър) – амери-

кански турист, който мисли, 

че е заснел стрелеца с ка-

мерата си, и продуцентката 

на телевизионни новини Рекс 

Брукс (Сигърни Уивър). С тех-

ните гледни точки, както и с

тези на други хора ще се под-

редят парченцата от пъзела

и ще изскочат наяве шокира-

щи истини.

„Златна 
възможност“
Матю Макконъхи и Кейт Хъд-

сън са съпрузи в доста обтег-

нати отношения в тази прик-

люченска комедия. Той е Фин –

безразсъдният търсач на съ-

кровища, чиято голяма мечта 

е да открие легендарно имане

от XVIII век, което се предпо-

лага, че е потънало в морски-

те дълбини някъде около Кари-

бите. Пренебрегвана от него, 

съпругата му Тес е твърдо ре-

шена да се разведе. Но два-

мата отново се срещат на 

борда на луксозната  яхта на 

спонсора на експедицията на 

Фин. Неохотно, Тес също се 

включва в приключението, в

което има още жадни за зла-

то гангстери, забавни пре-

следвания и подводни битки.
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„Долината 
на мълчанието“
В заключителната част от трилогия-

та на Нора Робъртс „Кръгът“ настъп-

ва моментът на решителната бит-

ка между Доброто и Злото. Последо-

вателите на кралицата на вапмири-

те и армията, предвождана от кръга

на шестимата, ще се сблъскат в До-

лината на мълчанието. Кийън чака да

настъпи моментът на решаващата бит-

ка, за да отмъсти на жената, която го е

превърнала във вампир. Но увлечението му 

към Мойра, кралицата на Галия, го прави

уязвим. В този съдбоносен момент има ли 

шанс за тяхната невъзможна любов?

„Невинният“
Преди години Мат Хънтър изживява най-

големия си ужас. Докато се опитва да 

разтърве двама побойници, той неволно

убива единия и лежи четири години в за-

твора. Сега животът му изглежда при-

видно наред. Поне до момента, в който

получава компрометиращо видео с люби-

мата си жена по мобилния си телефон. И 

преди да успее да разбере какво става, 

Мат вече бяга от закона – от ченгето, с

което като деца са били добри приятели,

и от млада инспекторка, която разслед-

ва странната смърт на монахиня със си-

ликонови подплънки.

„Брат – Спомни си 
всичко“
Никита Брат е собственик на шикозен

хотел в Москва. Бизнесът му процъфтя-

ва, радва се и на семейно щастие с кра-

сивата Марта и двете им деца. Крими-

нални елементи обаче желаят да сложат

ръка на хотела и милионите на Брат.

След неуспешен опит да бъде убит Ни-

кита губи паметта си. Сега той трябва 

да си припомни, че е опитен боец и вла-

дее съвършено бойни изкуства. Благода-

рение на тях Брат ще се опита да се из-

мъкне от смъртоносната хватка, в коя-

то е попаднал, и да намери отново оби-

чаната жена.

„Душата на злото“
Смразяващо действие и кървави обрати

има в този трилър със свръхестествен

привкус. Студентката по психология Жу-

лиет е отвлечена от сериен убиец, кой-

то обича да реже ръцете на жертвите

си до лактите и да оставя на челата им

тайнствен кабалистичен знак. Докато

се кани да я убие, той е застигнат от 

куршума на инспектор Джошуа Бролин. 

Между Жулиет и нейния спасител се за-

раждат топли чувства, но година по-къс-

но е открит нов труп със същите риту-

ални осакатявания...

„Рет и Скарлет“
Едва ли има по-известна двойка в све-

товната литература. Кои са все пак

Рет Бътлър и Скарлет О’Хара – отго-

вора дава Доналд Макейг, избран лично 

от наследниците на Маргарет Мичъл

да напише този роман. Запознайте се

с Рет като свободолюбиво момче, кое-

то обича блатата и реките на Юга, на-

учете повече за суровия му баща, чието 

отношение води до истинска трагедия, 

и за хората, които са му дали тласък в 

друга, напълно различна посока. Скарлет

пък е страстната целеустремена жена.

Нейната съдба е неразривно свързана 

със съдбата на Рет.

„Царицата на нощта“
В Рим избухва истинска епидемия от 

отвличания на млади момчета и моми-

чета – деца на заможни родители. Им-

ператрица Елена се обръща за помощ 

към своята довереница Клавдия, коя-

то и преди е решавала заплетени загад-

ки. Клавдия обаче се натъква на пореди-

ца от необясними факти. Открити са 

обезобразени трупове, а за да разреши

мистерията и да залови убийците, тя 

ще трябва да тръгне по заплетени сле-

ди, съзнавайки, че една погрешна стъпка 

може да є струва живота.

„Евангелието 
на Луцифер“ 
Младата археоложка Фин Райън и ча-

ровният пилот и фотограф Върджил 

Хилтс търсят в Сахара отдавна изгу-

бена гробница на един от апостолите. 

Те обаче се натъкват на следи от убий-

ство, извършено преди десетки години,

и древен римски медальон с името на

един от падналите архангели. Открити-

ето поставя живота на Фин и Върджил

в опасност. Принудени да бягат от без-

милостен враг, те отчаяно търсят ис-

тината, която може да спаси живота 

им, но и да промени хода на историята...

„Испания“
Този пътеводител на „Нешънал джиогра-

фик“ представя подробно една от най-

ярките, противоречиви и примамливи

страни в света. Той включва 11 отдел-

ни тематични глави за различните об-

ласти в Испания, разнообразни предло-

жения за атрактивни екскурзии и под-

робна справка за всичко, което би могло

да бъде от полза при пътуването. Ос-

вен за страстната корида в него може-

те да прочетете и къде се замерят със 

зрели домати, кои са испанските Ромео

и Жулиета и къде се провежда надбягва-

не с ковчези.
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Феновете на рока няма
да скучаят през ок-

томври. Два, макар на пръв
поглед доста разнород-
ни концерта ще задоволят
техните вкусове. Легендар-
ните „Тин Лизи“ ще госту-
ват за първи път у нас – 
една от най-забележителни-
те хард рок групи на 70-
те, оставила трайна следа
в световната музикална ис-
тория, ще разтресат Зала
1 на НДК на 3-ти. 

„Тин Лизи“ е основана през
1969 г. в Дъблин от ба-
систа, композитор и тек-

стописец Фил Линот. Още
първият им сингъл Whiskey

in the Jar – вариант на по-r

пулярна ирландска песен, по-
стига феноменален успех в
класациите. Следват го ак-
туалните и до днес хито-
ве The Boys Are Back in Town,
Jailbreak и k Got to Give it Up.
„Тин Лизи“ е първата рок-
банда в историята на све-
товната музика, която из-
ползва техниката на две
соло китари. Този стил 
се популяризира след годи-
ни и от групи като „Ай-
рън Мейдън“, „Мотърхед“

и „Деф Лепърд“, но остава
запазена марка на велики-
те ирландци. Групата чес-
то променя състава си и
през 1974 г. за кратък пе-
риод от време в нея сви-
ри големият китарист Гари
Мур. След смъртта на Фил 
Линот през 1984 г. „Тин
Лизи“ се разпадат, но оп-
итите за събирането на
членовете є продължават
години след това. Едва от
1996 г., вече в доста обно-
вен състав, те продължа-
ват да изнасят концерти и
да радват феновете на ка-
чествения рок.
Биографията на Таря Ту-

рунен e далеч по-кратка,
но тя отдавна се е докос-
нала до славата като во-
кал на финландската бан-
да Nightwish. Приемана
като истинска готик ико-
на, талантливата певи-
ца обединява в своята му-
зика два музикални свята,
които на пръв поглед ня-
мат нищо общо помежду
си – метъл и опера. За-
едно с Nightwish Таря изда-
ва 6 албума и участва в

двете им световни турне-
та. Тя оставя траен отпе-
чатък в творчеството на
групата с брилянтния си
драматичен сопран с диа-
пазон, който обхваща цели
три октави. Заради изклю-
чителните си вокални за-
ложби гласовитата изпъл-
нителка неслучайно е нари-
чана „славеят на скандинав-
ския метъл“. През 2005 г.
Таря се отдава на соловите
си проекти. Досега е из-
дала два албума, съчетава-
щи класическа музика с ис-
тинска китарна атака. Ще
се насладим на уникалния є
глас на 28 октомври в зала
„Универсиада“.

Отдавна чакаме появата на ка-
чествен български игрален филм. 

За жалост вече дори и на Балкани-
те няма по-слаба кинематография от 
нашата. Разбира се, продължаваме да 
се надяваме, че ще изплуваме от дъ-
ното, и повод за повече оптимизъм 
е дългоочакваната премиера на „Све-
тът е голям и спасение дебне отвся-
къде“. Екранизацията по автобиогра-
фичния роман на Илия Троянов пре-
дизвика голям интерес при първите 
си прожекции на фестивалите в Мос-
ква, Карлови Вари и Сараево. Филмът 
на Стефан Командарев, който има-
ше своята премиера на 12-ия София 
филм фест, където спечели наградите 
на публиката и за най-добър български 
филм, има покани за участие от ня-
колко престижни кинофестивала. 
Историята на Алекс, който с помо-

щта на харизматичния си дядо Бай 

Дан предприема пътуване с велосипед
и табла от Германия към България
в търсене на изгубеното си минало,
успя да спечели вниманието на най-
разнородна публика. „Създадохме „Све-
тът е голям…“ с ясното съзнание да
достигнем по-широка зрителска ауди-
тория. Популярността на филма до-
казва, че сме успели да развълнува-
ме не само родните зрители, но и

тези по света. Това е голям успех
за българското кино“ – сподели про-
дуцентът Стефан Китанов. Главна-
та роля във филма е поверена на
любимия актьор на Кустурица Мики
Манойлович. Партнират му Христо
Мутафчиев, Ани Пападопулу, Людмила
Чешмеджиева, Васил Василев–Зуека и
Стефан Вълдобрев, който е и автор
на прекрасната музика.

ОКТОМВРИЙСКИ РОКЕМОЦИИ

НАДЕЖДА ЗА НЕЩО ГОЛЯМО
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бела къща

ИМПРОВИЗАЦИИ НА ТЕМА „ГОСТНА“
За да изглежда по-просторно това помещение, достатъчно
е да го обзаведете с голяма маса, шест стола, един шкаф и
две етажерки. Останалото е въпрос на вкус и въображение и
умела манипулация с не много на брой цветове и материали.

ПО СТЪПКИТЕ НА ПАСТАТА
В България следваме практика да
разваряваме макароните в малко
количество вода, а след това да ги
промиваме със студена. Не правете
така с пастата. Тя трябва да се
вари в голямо количество кипяща
подсолена вода до полуготовност
(al dente(( , както казват италиан-
ците). Прочетете още кулинарни и
(

исторически подробности за тази
вкусна традиционна италианска
храна на стр. 114.

НЕКАНЕНИ ГОСТИ
Малки и зловредни, те пълзят, жужат, жилят, хапят и
често са причина за куп неприятности в дома ви. Как да
прогоните неканени гости като мравки, хранител
дървояд, прочетете на стр. 1

ата о мравки, хранител
1111.

д
молец илен м

СЪБЕРИ И ПОКАЖИ
За колекционерите казват, че са 
склонни да подчинят жилището 
си на любимата си колекция. Ня-
кои от тях превръщат домовете 
си в музеи, други – в зоологически 
градини, трети – в книжарници, 
четвърти – в „складове“ за пор-
целанови човечета. Други пък пре-
доставят на сбирките си само 
една стая, витрина или шкаф. 
Колекциите са онова нещо, което 
придава на дома физиономия.

ХЮ ФРЕЙЗЪР ОТ НОВА ЗЕЛАНДИЯ: 
„ГОТВЕНЕТО Е НЕЗАВИСИМОСТ“
Журналист, пътешественик, фило-
соф и писател, Хю Фрейзър, или Юи, 

ур

както го наричат приятелите, е и 
добър готвач. Ние от „Бела“ си обли-
захме пръстите, след като опитахме 
от неговото пиле Curry blues – попу-s
лярна новозеландска рецепта, прене-
сена от планините на Северна Индия. 
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ВАРИАЦИИ НА ТЕМА „ГОСТНА“ВАРИАЦИИ НА ТЕМА „ГОСТНА“
ин т е р и о р

СЪЩОТО ПОМЕЩЕНИЕ И СЪЩИТЕ МЕБЕЛИ. НО КАК РАДИКАЛНО СЕ Е ПРОМЕНИЛО УСЕЩАНЕТО ЗА ПРОСТРАНСТВО?! НОВАТА ЖИЛИЩНА

СРЕДА МОЖЕТЕ ДА ПОСТИГНЕТЕ ЧРЕЗ УМЕЛА МАНИПУЛАЦИЯ С НЕ МНОГО НА БРОЙ ЦВЕТОВЕ И МАТЕРИАЛИ. ЕТО КАК НАПРИМЕР.

Стените на стаите са „срязани“ по хоризонтала на яркочервена и бяла част. Точната гранична линия подчертава ширината на стаята. 

Благодарение на ръждиво-червения цвят на тапетите, имитиращи дървен ламинат, фронталната стена сякаш „излиза“ на авансцената. 

Контрастните бели етажерки още повече подсилват това впечатление за излизане напред. Килимът предпазва светлия под от замърся-

ване и придава на композицията по-голяма стабилност, иначе масата (със столовете) би изглеждала така, сякаш виси във въздуха.

ББ кк ““ ккББеБелилиятят и интнтерериоиорр ее спсп кококоеоенн ии с„стетеририлеле “н“н кк кататоо прпразазенен л лисистт хахарр-

тттия. Основният декоративен акцент са текстилните калъфи на

чечечечечернрнрнрнрнррррр оо-о-оо бебебебебелилилилили гггг геоеоеоеоеомемемемеметртртртртртрррричичичичичичнининининини ррррр рррррисисисисисисунунунунунунуууу кикикикикики,,, ,,, сссссс кококококоититититититооооо сасасасасаса оооо о облблблблблблечечечечечеченененененениииии и стстстстстстолололололовововововетететететееее.е.

Стилно 

украшение 

с топки

Бял, ниско 

позициониран 

стелаж. Над 

него – същият, 

но по-малък

Три абажура 

в черно-бяла 

оптика, 

позиционирани 

да светят 

точно над 

масата

Тапети, 

имитиращи 

дървен 

ламинат

Кафейните 

чашки, поставени 

на полицата, 

създават усещане 

за уют и топлина

Бамбукови щори, 

решени в същия 

ръждиво-червен 

цвят от едната 

страна и в бяло 

от другата

Стилни 

картини 

под стъкло

ХОРИЗОНТАЛА 
И ШИРИНА

ИГРА С БЯЛОТО

СССтилни

керамични 

пепелници

Познатият

бял шкаф

Столове,

облечени в 

екстравагант-

ни калъфи
Чисто бяла

маса с изчистена 

правоъгълна

геометрия

Постер

Бела, брой 10 (128), 2008106



Белият цвят наистина е уникален. Психолози твърдят, че в интериора

той може да скрие онова, което не искате да излагате на показ. Ко-

гато облечем бяла дреха, ние сякаш слагаме стена между себе си и све-

та. Този цвят ни защитава и от ненужни емоции. Същото прави и бели-

ят интериор – помага ни да забравим неприятностите и просто да си 

починем.

УДОБНО? Мнозина се плашат от белия интериор. Защо? Естествено, 

защото във въображението им изплуват петна и безкрайна мръсотия. 

И в интерес на истината белият килим и бялата тапицерия на дивана 

се поддържат трудно. Даже и ако не разлеете нито капка вино или кафе

върху тях, те с времето посивяват. Но не забравяйте, че петната и из-

хабяването нямат пощада и към цветните материи и мебели. Просто

върху тях те не се забелязват чак толкова. Така че ако бялото ви харес-

ва, не го отхвърляйте в името на „вечната“ чистота. Самото то създа-

ва усещане за чистота – и в душата. 

КРАСИВО? Белият цвят отваря големи възможности за „пълнене“ на ин-

териора. Той хармонира отлично с всякакви други цветове. А това озна-

чава, че можете до безкрайност да променяте обстановката вкъщи без

особени усилия. Достатъчно е да направите акценти  например със сини

щори на прозорците и няколко декоративни предмета, и белият интериор

ще влезе веднага в друга роля. Така можете да постъпите с всеки друг

цвят. Например нека през зимата той да бъде нежно син, през лятото – 

розов, през пролетта – зелен, а през есента... Измислете сами каква на 

цвят ще е есента във вашето жилище. Само не спирайте избора си на 

ярки цветове, а на пастелни, защото те най-добре ще подчертават дос-

тойнствата на белия интериор.

МОДЕРНО? Модата на белия интериор се е появила, да кажем, пре-

ди сто години. Тогава в най-богатите домове в Европа и в Америка се 

е смятало за признак на добър вкус интериорът да бъде решен в бяло.

Само семействата от висшето общество са могли да си го позволят, 

подчертавайки по този начин своя статус. За скандинавците бялото е 

символ на спокойствие и комфорт – традиционен цвят за интериора.

И ако все още не сте убедени, че белият интериор е удобен, красив и ую-

тен, спомнете си, че бялото има хиляди различни нюанси – слонова кост, 

теракотено, мръсно бяло, светлобежово... Изберете някой от тях.

ССтСС удените оттенъци отделят плоскостите на стените една от друга, а контрастните вертикални ивици зрително повдигат тавана 

още по нагоре. В случая шкафовете са два (еднакви), поставени един върху друг, за да направят помещението още по високо. Стелажитеоще по-нагоре В случая шкафовете са два (еднакви) поставени един върху друг за да направят помещението още по-високо Стелажите

са наредени по продължение на стената под прозореца – на нивото на пода. Подобна композиция максимално „отваря“ пространството.

ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВЕРРТИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИККККККККККККККККККККККАААААААААААААААААААААААААААААЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ 
ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ВИИСССССССССССССССССООООООООООООООООООООООООООООООЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИНННННННННННННННННННННННННННННННАААА

Тапети

на черно-бели

цветя

Този интериор сякаш е

най-подходящ за суши 

обяд – на масата са 

подредени чинии, купи

и прибори за суши

Огромен 

лампион

УНИКАЛНО БЯЛО
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ОБСТАНОВКА ЗА НАСЛАДИ

Т
рапезарията като 
отделно помещение 
за хранене е приви-
легия само на по-за-

можните хора. В България 
се строи прагматично и 
обикновено едно голямо по-
мещение събира в себе си 
функциите на дневна, кух-
ня, трапезария и хол. Все-
ки може да го обзаведе по 
свой вкус, а ние ще ви пред-
ложим няколко идеи и съве-
ти за избора на мебели. За 
тази цел ще ни помогнат и 
специалистите от мебелна 
компания „АРОН“.
В централната част на тра-
пезарията се позиционира

МАСАТА 
Тя може да бъде кръгла, 

елипсовидна, правоъгълна или
квадратна, със стъклен или
дървен плот или съчетание
от двете. За вида и форма-
та є решавате вие, но ос-
вен с естетиката ви пре-
поръчваме да се съобразите
и с функционалността. Ако
в дома ви има малки деца,
добре е ъглите на масата
да са заоблени, за да не се
удрят малките в тях. Де-
цата често правят бели и
могат да счупят стъкления
плот или да се наранят на
него. А и стъклото изисква
доста по-често да бъде за-
бърсвано от прах. Ако по-
мещението е по-малко, спе-
циалистите на „АРОН“ съ-
ветват да отдадете пред-
почитания на правоъгълната
маса. Нея винаги можете да
я приберете до стената и
да я изваждате при необхо-
димост. По този начин ще
заема по-малко място. 
От „Мебели АРОН“ препо-
ръчват още да предвидите
място и за

ФУНКЦИОНАЛНИЯ 
БЮФЕТ 

В него можете да прибира-
те салфетки, покривки, чи-
нии, прибори и още много
други важни и необходими
неща, които винаги трябва
да са ви подръка. Ако прос-
транството в помещение-
то е по-голямо, можете да
изберете бюфет в ретро-
стил. Ако е по-малко, добре
е да се спрете на шкафове
с прави и изчистени фор-
ми с крачета. Те ще създа-
дат усещане за въздушност
и лекота. Бюфета можете
да използвате и като пре-
градна стена между кухня-
та и трапезарията.
Добре е да има и

ДОПЪЛНИТЕЛЕН 
СКРИН 

в стаята. В него можете да
прибирате доста вещи. Умно
и практично решение е да из-
ползвате горната му повърх-
ност като помощна масичка

или като етажерка, която
да украсите със свещник или
ваза за свежи цветя.
Принципно за обзавеждане-
то на трапезарията е най-
добре да изберете модулна
система. По този начин ме-
белите в стаята ще са в
един стил.
Разбира се, в магазините на
Мебелна компания „АРОН“
можете да намерите изклю-
чително голямо разнообра-
зие от цветове, стилове,
изработки и цени. Ще ви
предложим някои от 

НАЙ-ИНТЕРЕСНИТЕ 
МОДУЛНИ СИСТЕМИ 

които можете да намерите
във всеки шоурум на компа-
нията в цялата страна.

Модулна система 

FIRENZE е изработена от
масивна дървесина елша в
цвят антична череша и се
състои от 25 модула. Визи-
ята є е ретро – с изящ-
ни орнаменти и неповтори-ри-
ми класически дръжки.www.mebeliaron.com

ра езари ар р
ОБСТАНОВКА ЗА НАСАН

Трапезарията

FIRENZE
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телефон 0700 10 222
(на цената на един градски разговор)

Друга ретросистема е 

BAWARIA – със заоблени 
крачета, дълбока резба вър-
ху фронталните, изработе-
ни от благородна дървеси-
на елементи, дръжки от па-
тиниран месинг и витрини 
с декоративно стъкло. Сис-
темата е изградена от 36 
модула в цвят орех.

Модулна система ARAMIS 

се състои от 31 елемента. 
Корпусът є е от орех, а 
фронтовете са в цвят па-
тиниран орех. Класическа-
та є визия се подчертава 
от фрезованите фронто-

ве и елегантните дръжки в
цвят старо злато.
За тези, които предпочи-
тат модерната визия, Ме-
белна компания „АРОН“
предлага и 

МОДУЛНИ СИСТЕМИ 
В МИНИМАЛИСТИЧЕН 

СТИЛ 
– с прави и изчистени фор-
ми.

Модулна система 

MEFISTO е в цвят дъб
венге. Декоративните лай-
стни и дискретните канал-
чета (вместо дръжки) при-

дават олекотеност и хар-
моничност на визията. 

Модулна система RE_SET 

е изключително богата на
елементи. Тази трапезария се
предлага в цветовете венге
и венге/дъб милано. Матира-
ните стъкла, правите линии
и уникалните дръжки прида-
ват стил и изисканост на
помещението.

VIS A VIS е модулна сис-
тема, излъчваща светлина и
мекота с цветовете на че-
реша и ванилия. В забърза-
ното ежедневие това обза-
веждане придава чистота и

уют в дома.
Тези и още много други пред-
ложения можете да намери-
те в магазините на „Мебе-
ли АРОН“ в цялата стра-
на, както и на сайта им – 
www.mebeliaron.com
И не забравяйте, че маса-
та за вечеря събира както
цялото семейство, така и
двама влюбени. А човек ви-
наги трябва да се наслажда-
ва на храната. Обзаведете
така дома си, че на всич-
ки да им е приятно, уютно
и удобно!  

Здравка НЕНОВА

ARAMIS

VIS A VIS

BAWARIA

MEFISTO

Бела, брой 10 (128), 2008 109



Ч
астните колекции 
са много открове-
ни и подробни ха-
рактеристики на 

хората и домовете им. За 
колекционерите казват, че 
са осъзнати личности, кои-
то много аргументирано за-
щитават своето занимание, 
за което са готови не само 
да жертват време и пари, 
но и са склонни да подчи-
нят жилището си на него. 
Някои дори подчиняват на 
колекционерството цяло-
то интериорно простран-
ство и превръщат домове-
те си в музеи, други – в зо-
ологически градини, трети 
– в книжарници, четвърти 
– в „складове“ за порцела-
нови човечета. Други пък 
предоставят на сбирките 
си само една стая, витри-

на или шкаф. Колекциите са
онова нещо, което

придава на дома 
физиономия 

Едни събират живи жаби
или костенурки, други – 
значки от времето на соци-
ализма. Плюшки, картички,
чаши, марки, монети... Се-
риозният банкер може да се
окаже колекционер на гуме-
ни играчки, а най-големият
добродушко в офиса – съби-
рач на хладни оръжия. 
Колекциите могат да бъ-

дат и опасни. Затова е не-
обходимо да им се отдели
специално място в дома.
Обикновено колекционер-

ското хоби е продължение
на друго хоби или първоп-
ричина за трето. Например
хората, които обичат да

пътуват, искат не искат,
се превръщат в колекционе-
ри на сувенири.
Нали знаете, че се допус-

ка предметите от колекци-
ята да не бъдат чак тол-
кова стари?! Важното е да
бъдат много, защото така
ще изглежда, че сте колек-
ционер отдавна.
А какво ви трябва за ог-

ромната колекция? Прос-
транство, разбира се! 
Другото неудобство на

всяка колекция е, че

тя трябва 
да се показва 

Стопанинът є иска да
се изяви и не държи пред-
метите си скрити. Какво
се случва обаче, ако те са
твърде обемисти? Тогава в
почетна витрина у дома се
излага само част от неща-
та, а останалите се скла-
дират на подходящо за цел-
та място. Точно такъв е
принципът на съхранение на
вещите и в музеите. Има
постоянни експонати, а ос-
таналите предмети се съх-
раняват в музейни фондо-
ве. При определена перио-
дичност сбирката се обно-
вява или пък се организират
изложби, чиито цели са да
бъдат представени „скри-
тите“ във фондовете екс-
понати.  
Независимо от това, как-

во колекционирате, имате
шанса да го превърнете в 

украшение 
от интериора

Но къде да денете собст-
вените си събрани неща, ко-
гато съпругата ви, без да се
е провъзгласила за колекцио-
нерка, трупа обувки, палта
и епилатори вкъщи?! Ами
децата? Те подражават на
родителите си и събират
ли, събират разни предме-
ти, копирайки дори инте-
ресите и сбирките на мама
и тати.
Какво се случва в дом, в

който живеят повече от
един колекционер?
Малката хватка в този

случай е всички членове на
семейството да колекциони-
рат едно и също нещо. Така
ще се спести не само мяс-
то, но ще се икономисат и
средства.
Ако пък, да кажем, реши-

те да събирате картини, не
само ще украсите дома си,
но и ще формирате у де-
цата си вкус към изобрази-
телното изкуство.  
И още нещо, върху кое-

то може би не сте разсъж-
давали: преди да разобличи-
те колекцията от обувки
на съпругата си или тази
от вратовръзки на съпру-
га си, помислете малко. Не
са ли 

сбирките от 
модни аксесоари 
едни от най-практичните?!
Всеки елемент от тях има
истински шанс не само да
бъде показан, но и да служи
(т.е. да бъде практичен). И
то повече от веднъж.
Въпреки някои неудобства,

които създава, колекцията
е визитката на дома ви. Тя
е и въплъщение на най--ста-
рите ви мечти.

e к с п е р т и з а

Събери и покажи
РРазкажи ми зза тоова, 

каакво обиччаш 
да колеекциоонирааш, 

и аз ще тти ккажа какъъв е 
ттвоятт харракттер, 

от ккаквво семейсствоо си 
и ввв каккъв ддом жживеееш. 
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М
алки и зловредни, те пъл-
зят, жужат, жилят, ха-
пят и често са причи-
на за куп неприятности

в дома ви.

МРАВКИ

Безвредни и безобидни на вид насе-
коми, на които понякога е по-добре
да не правите път. Завъдили се в го-
леми количества, мравките са мно-
го досадни. Най-разпространеният вид
са черните градински мравки, позна-
ти на всички виладжии и любители
градинари. 

КОГА? От април до октомври, с пик
през юли и август. 

КЪДЕ? Често правят мравуняците
си в близост до къщата. Влизат в
дома, полакомени за храна, особено ако
тя е лепкава и сладка.

ЗАЩИТИ Дръжте лепкавите и
сладките храни в хладилника, а не на
масата или върху шкафа. Можете
да унищожите мравките, като изле-
ете в мравуняка им чайник с вряла
вода. За по-сигурно разрушете и вър-
ха на мравуняка с лопата. Повто-
рете процедурата през октомври, за
да сте сигурни, че акцията е мина-
ла успешно.  

ХРАНИТЕЛЕН МОЛЕЦ

Личинките на насекомото (жълто-
бели червейчета с кафяви глави) се
завъждат в суха храна. Възрастните
особи (малки пеперуди, сиво-кафяви на
цвят) обикновено летят около шка-
фовете и кухненските бюфети. 

КОГА? През цялата година. 
КЪДЕ? Внасят се вкъщи със заразена

вече храна, купена от магазина или от
пазара. Насекомите си падат по всич-
ки видове зърнени продукти, чипсове,
ядки и сухи плодове. Най-предпочита-

ното от тях лакомство са ор
Особено благоприятни за развъ
то им са помещенията с лоша 
лация и повишена влажност.  

ЗАЩИТИ След като отворите па-
кета със „заразените“ орехи, изсипете 
съдържанието му в голям буркан, за-
хлупете буркана и го изхвърлете. Из-
мийте добре и подсушете полицата, 
върху която сте съхранявали орехите 
(или друга заразена храна). За по-добра 
дезинфекция минете повърхността є 
с парцал, напоен с оцет. Проверете 

чинките на насекомото. Ре-
довно проветрявайте бюфетите. Ху-
баво измивайте и подсушавайте поли-
ците. Изхвърляйте периодично про-
дуктите с изтекъл срок на годност.

ДЪРВОЯД

Той е най-големият враг на мебелите
и дървенията вкъщи. Дървоядите про-
никват навсякъде. Малките драскоти-
ни или цепнатини по мебелите, зао-
биколени от купчинка фини дървени
стружки, са доказателство за това,
че ви е навестило това насекомо.

КОГА? Целогодишно.
КЪДЕ? Личинките му се подвизават

в дървото. Предпочитат дървесина с
пореста структура, както и по-ста-
ри подови настилки и стари мебели.
Можете да познаете присъствието
им по неприятните стържещи звуци,
които вредителите издават, гризейки
дръвцето. Най-вкусна им е влажната
дървесина. В сухо и плътно дърво дър-
вояд рядко се среща. 

ЗАЩИТИ Могат да се унищожат
надеждно само ако се третира цяла-
та повърхност на мебелите със спе-
циален инсектицид. Но по-добре по-
търсете услугите на фирма за профе-
сионално обезпаразитяване. Преди ме-
белите да се обработят, от помеще-
нието трябва да се изнесат всички
хранителни продукти. След третира-
нето в стаята не бива да се влиза в
продължение на 3–4 часа. След дезин-
фекцията къщата трябва да се про-
ветри. Имайте предвид, че личин-
ките на дървояда могат да попаднат
в дома ви не само със заразени стари
мебели. Възрастните особи могат да
прелетят и през прозореца.

(Продължава в брой 11)

НЕКАНЕНИ 
ГОСТИ
НЕКАНЕНИ 
ГОСТИ

рер хите. 
ъжъ дане-
венти-

внимателно и задните стени на шка-
фа – възможно е там да са се наста-
нили личинките нна на к

За да загубят насекомите ин-
терес към вашия дом, поддържай-
те изрядна хигиена. Прибирайте 
остатъците от храна в хладилни-
ка. Често помитайте пода и за-
бърсвайте работните кухненски
повърхности и маси.

Следете за добрата венти-
лация и нормалната влажност на
въздуха. Проветрявайте по-често.
За да не влизат насекомите през 
прозореца, поставете мрежи про-
тив насекоми.

Следете за хигиената на до-
машните си любимци (кучета и 
котки). Осигурете им защита от
бълхи.

Ако видите в дома си на-
секомо, не изпадайте в паника.
Може да е попаднало случайно.
Проследете дали няма да се поя-
вят и други. Ако ви потрябва по-
мощ, обърнете се към професио-
нална фирма за обезпаразитяване.

Плътно запечатвайте начена-
тите храни и изхвърляйте тези 
изтекъл срок на годностизтекъл срок на годност

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
загуг бятт

ПАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗНИИ

тези с
т.т.т

до м а к и н я
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14 ОКТОМВРИ – 
ПРЕП. ПАРАСКЕВА, 

ПЕТКА ТЪРНОВСКА, 
ПЕТКОВДЕН

Празникът е известен и като зимен
Петковден. На тази дата се почита
закрилницата на децата света Пет-
ка. Преподобна Параскева-Петка Епи-
ватска (Търновска) (Х–ХІ в.) е све-
тица и отшелничка. Култът към нея
е започнал с написването на нейното
житие от Патриарх Евтимий. След
Клокотнишката битка цар Иван Асен
ІІ донася мощите на светицата – те
били един от трофеите му. 
В много села на този ден се пра-

вят събори в чест на началото на
настъпващите зимни празници и весе-
лия. Вече не се мисли за полска рабо-
та, а се обръща повече внимание на
дома и на отношенията в семейство-
то. Но този ден се е извивало първо-
то празнично хоро за есента, на кое-
то се хващали избрани моми и ергени
(правели се и т. нар. сгледи).
На Петковден се е извършва и се-

мейна служба – в чест на закрилни-
ка на къщата и на рода. Месят са
се специални обредни хлябове за здра-
ве и успех на дома, готви се курбан
чорба от овче месо или яхния с овче
месо и праз. Специално се вика свеще-
ник, който да прекади и поръси къща-
та със светена вода. 
Този празник е почитан в цяла Бъл-

гария и се празнува и до днес. Той по-
ставя символичен край на селскосто-
панските дейности (на прибирането
на реколтата и на есенната сеитба).
В миналото на този ден са освобож-
давали овчарите и ратаите. Затова
днес Петковден се смята и за праз-

ник на овчарите. Месят се специал-
ни малки питки за здравето на до-
битъка.

Не пипай вълна!
От Петковден до Димитровден жените не 

бива да пипат вълна. Не трябва да кроят и 

шият дрехи през този период, за да не на-

паднат вълци стадата. В миналото никой не 

е смеел да престъпи тази забрана и да носи 

дрехи, изработени през тези дни, защото се 

смятало, че ако облечеш такава дреха, ще

умреш. А след смъртта си ще се превърнеш

във вампир.

26 ОКТОМВРИ – 
СВ. ВМЧК. ДИМИТРИЙ 

МИРОТВОРЕЦ, 
ДИМИТРОВДЕН

Празникът съществува от V в. и 

чества свети Димитър – Димитър
Мироточиви Солунски, който бил гра-
доначалник на Солун по времето на
император Диоклетиан (240–316 г.).
Димитър бил убит с копие по време
на молитва, защото не пожелал да се
откаже от християнската си вяра. 

Небето се отваря
Според народно вярване в полунощ срещу

Димитровден небето се отваря. Който е бу-

ден по това време, може да изрече своя мол-

ба към Бога. Ако човекът е праведен, Господ

ще изпълни желанието му. В църковните пес-

нопения свети Димитър се възпява като мъ-

ченик, пазител на царете, който винаги се

отзовава на молбите на праведните христи-

яни, обърнали се с молитви към него.

В народната традиция Димитровденден
се смята за начало на зимния пери-ри-

тр а д и ц и и

ÏÐÀÇÍÈÖÈÒÅ ÍÀ

ДА СИ ПРИПОМНИМ КАК В МИНАЛОТО 
СА ПОЧИТАЛИ ТРАДИЦИЯТА И КАКВО ОТ НЕЯ 
Е ОЦЕЛЯЛО ДО НАШИ ДНИ.

Преподобна Параскева-Петка Епиватска Търновска, света Петка
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од в годишния календарен цикъл. Све-од 
ти Димитър е покровител на зимата,ти
студа и снега. От този ден вече зи-
мата и снегът може да дойдат всеки
момент. Народната поговорка гласи:
„Георги лято носи, Димитър – зима.“
Легендите разказват, че свети Ди-

митър е покровител на зимата и сту-
да и е по-голям брат на свети Георги.
Има дълга бяла брада, от която из-
сипва снега, яздейки червен кон. Някъ-
де наричат празника Разпуст, защото
на този ден стопаните се разплащат
с наетите за летния сезон работни-
ци, овчари и ратаи, ако не са успели
да го сторят на Петковден. Днес се
спазаряват и работниците за следва-
щите шест месеца до Гергьовден. 

Полазване
В някои краища на България на Димитровден 

се съблюдава обредното полазване (гадаене

по първи гост). Всички стопани следят ка-

къв човек първи ще влезе в дома им (или ще 

потропа на вратата им). Обредът се нари-

ча още булезене, булезване или полязка. Из-

пълнява се също и на Игнажден. Вярва се, че

ако първите полазници са момченца, през го-

дината ще се раждат повече мъжки живот-

ни. Ако полазникът е добър и имотен човек, 

годината ще е

здрава, плодород-

на и благополуч-

на. На Димитров-

ден стопаните

гледат дали лу-

ната е във фаза

пълнолуние. Ако 

месецът е пълен, 

вярват, че коше-

рите ще са пълни 

с мед, а кошари-

те – с агънца.

Трапезата за Димитровден е богата 
на месо, също както и на Петковден. 
Задължителните ястия, които тряб-
ва да присъстват на нея, са отново 
курбан чорба от овче месо, яхния от 
петел и пита с ябълки. Непременно 
се готви петел за именника или ко-
кошка за именницата. За празничната 
трапеза могат да се приготвят още 
гювеч с овнешко, печени ябълки, рачел 
от тиква и други.

27 ОКТОМВРИ – МИШИНДЕН, 
СВ. ВМЧК. НЕСТОР

Празнува се в чест на мишките, за 
да не навреждат на реколтата по ни-

вата, нито на постилките и дрехите
в къщата. В миналото се е извърш-
вал интересен и странен обичай. Рано
сутринта стопанката взимала прясна
тор от животните и с нея намазва-
ла огнището, ъглите и праговете на
доба, както и кошовете в хамбара – 
любимите места на мишките! Вярва-
нето е, че след този обред мишките
няма да могат да навреждат на дома-
кинството, защото ще ослепеят.

МИШЕЛ

Следи прогнозата
 Ако октомври е ки-

шав, зимните месеци 
ще са добри. Ако 
през октомври духне
южен вятър, ще докара сняг.
 Ако прогърми през октомври, 

ще духат силни ветрове, ще на-
станат скъпотия и глад. Ако 
времето е хубаво на Петковден, то 
на Димитровден ще е лошо.  Как-
вото е времето по Димитровден, 
такова ще е и по Коледа.

Св. вмчк Димитър 

Мироточиви – икона 

от ХІV в. от 

Мануил Панселиносу

... за да няма скрито - покрито
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К
ато се каже „паста“, и първата асоциация е Ита-
лия. Италианците са убедени, че именно на техни-
те предтечи принадлежи честта ако не за изобре-
тяването, то поне за популяризирането на пастата.

В действителност изследователи открили изображение на
кухненска утвар за правене на юфка върху релеф от
етруски некропол, датиращ още от IV век пр. н.е. Ве-
роятно още през древността римляните заимствали
тази кулинарна находка от своите културни съседи
етруските – наред с календара, пантеона и прочие
блага на цивилизацията. И, естествено, я доразвили и
усъвършенствали през последващите столетия. 
Но ситуацията не е толкова проста: не са редки 

споменаванията на блюда, напомнящи днешните мака-
рони, в текстовете на римски и ранноиталиански ав-
тори. Макар че повсеместната мода на пастата се
разпространява в Италия едва в края на XIII в. И по-
конкретно от момента на връщане на Марко Поло от
Китай, където по данни на археолозите юфка се е при-
готвяла още през V в. пр. н.е. Технологията, наблюдавана
от Марко Поло в Поднебесната империя, дала такъв тла-
сък на разпространението на пастата в Италия, че имен-
но от 1292 г. и след това, моля ви се, започва да се от-
броява нейната дълга история в Европа. 
Първоначално пастата съществувала 

САМО В ПРЕСЕН ВИД 
което правело това блюдо достояние най-вече на богати-
те. Да сушат паста, се досетили венецианците и гену-
езците през епохата на Великите географски открития.
На мореплавателите, отправящи се на дълги експедиции,
им било удобно да си носят за из път компактен, прост
за приготвяне, но в същото време вкусен и засищаш про-
дукт. Поначало макароните се сушели на слънце в рамки-
те на 1 ден (през нощта недосушената паста е можела
отново да събере влага). За да постигнат най-добрия ре-
зултат, на нейните производители нерядко им се налагало
да съвместяват „професиите“ на готвача и метеоролога.
А също и да променят формата на своите изделия според
прогнозата (слънчева, дъждовна или ветровита). Легенда-
та отнася разнообразието на италианската паста имен-
но към този период. 
И днес макаронените изделия се делят на свежи и на

сушени. И двата вида можете да си купите от магазина
или да приготвите собственоръчно.

БАЗОВАТА РЕЦЕПТА ЗА ТЕСТОТО 
е изключително лесна и икономична – с малко брашно
(за четирима души ви трябват само около 200 г), някол-

ко яйца, няколко лъ- жици зехтин и сол.
Продуктите трябва да се смесят добре и

след приготвянето му тесто- то трябва веднага
да се свари или да се съхранява в хладилника, увито
във фолио. Иначе ще изсъхне! Когато усвоите рецепта-
та, можете да си правите и експерименти – да заменяте
част от обикновеното брашно с по-грубо смляно, да доба-
вяте различни подправки или доматено пюре...
Ако искате да приготвите домашни макарони в запас,

трябва да ги изсушите. Прочутият британски кулинар
Джейми Оливър (Jamie Oliver)((  препоръчва за сушенето да
използвате обикновена закачалка за дрехи. Увесете на нея
пресните макарони и я сложете за 4–5 дни на топло и
сухо място, а след това съхранявайте получения продукт
в голям буркан, който се затваря плътно.
Пресните макарони се варят по-бързо от сушените, но

и в двата случая трябва да се постигне

ПРАВИЛНАТА СТЕПЕН НА ГОТОВНОСТ 
В България следваме практика да разваряваме макарони-

те в малко количество вода, а след това да ги промива-
ме със студена. Не правете така с пастата. Независимо
от нейната форма тя трябва да се вари в голямо коли-
чество кипяща подсолена вода (солете, след като водата
кипне!) до полуготовност (както казват италианците – 
ал денте). При дъвкане правилно приготвените макарони
трябва леко да пружинират. Обливането им със студенаудена
вода се налага единствено ако сте ги преварили.

ПО СТЪПКИТЕ НАпастата
в к у х н я т а

Бела, брой 10 (128), 2008114
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Италия във 
вашата кухня

Моцарела, рикота, паста... 
Споменаването само на една 
от тези италиански думи навежда 
на мисли за вкусна трапеза на 
слънчева тераса или в уютно дворче. 
Е, да запомним последните 
слъннчечевив  дни на октомври 
с нещощщощощщощщощощощщоо ннаистина вквкв усно.

Пиле със сирене и шунка
ЗА 4 ПОРЦИИ: 4 пилешки гърди (без кожата) 150 г хлебни

трохи 50 г брашно 2 яйца 1 връзка магданоз 2 с. л. зех-

тин 200 г прясно сирене 4 парчета пушена шунка – рукола или

салата за гарниране

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Разбъркайте добре хлебните трохи, брашното и нарязания маг-

даноз (запазете малко от него). 2. В друга купа разбийте яйцата

и добавете малко нарязан на ситно магданоз. Натопете пилешки-

те гърди в яйчено-магданозената смес, след това ги оваляйте в

панировката от хлебни трохи.р р 3. Загрейте зехтина в тиган и из-р

пържете гърдите (по 4–5 мин от всяка страна). 4. Загрейте фур-

ната до максимална температура. Подредете върху всяко пар-

че пилешко по 1 парче сирене и печете 2–3 мин, докато сиренето 

се разтопи. Сервирайте всяко пилешко парче, гарнирано с 1 парче 

шунка. За гарнитура – салата от рукола (или зелена салата).

Време за приготвяне: 25 мин
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СПЕЦИАЛНА ПАСТА

ЗА 4 ПОРЦИИ: 400 г паста 200 г лук 1–2 нарязани на дребно

скилидки чесън 150 г синьо сирене 200 г сирене рикота (можете

да замените с прясно българско бяло сирене) 4 парчета пушена шун-

ка, нарязани на едро

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Запържете лука в растително олио до златисто. 2. Сварете паста-

та съгласно инструкциите, описани в предишната статия. Отцедете 

я и я върнете обратно на котлона (на слаб огън). Разбъркайте в нея 

запържения лук, чесъна, синьото сирене, рикотата и парчетата шунка. 

3. Оставете сместа на огъня 1–2 мин, докато всички съставки се за-

греят. Прибавете към пастата прясно смлян черен пипер, разпределе-

те я в дълбоки чинии и я сервирайте.

Време за приготвяне: 15 мин

Паста „Две сирена“Паста с домати и сирене рикота

ЗА 8 ПОРЦИИ: 350 г чери домати 1 скилидка чесън, нарязана на 

филийки 1 малка връзка пресен босилек 1 с. л. зехтин 200 г си-

рене рикота 350 г паста (на охлювчета) 50 г настърган пармезан

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Смесете в купа разполовените домати, чесъна, нарязания босилек

и зехтина. Оставете сместа да постои 15 мин. 2. Сварете пастата

(вижте триковете за варене в предишната статия). Докато се вари 

пастата, сложете доматената смес на котлона и я задушете за 2–3

мин. Готовия доматен сос прехвърлете в тенджерата с топлата и 

отцедена паста. Сервира се поръсена с настърган пармезан.

Време за приготвяне: 20 мин

Платика/скумрия 
с доматен сос

ЗА 4 ПОРЦИИ: 125 мл зехттин 2 платики/скумрии по около 500 г

всякавсяв 3 скилидки чесън, нарязани на филийкиаряза 300 г чери домати, 

нарязани на четвъртинкинарн алко червено люто чушле, нарязано на1 мал

ситноситс 1 връзка пресен босилек (в краен случай – и сушен)осилек

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 
1. Загрейте зехтина в голям тиган с дебело дъно. Изпържете в негоЗ т

целите риби заедно с чесъна, доматите, нарязаното чушле и наря-целц

зания на ситно босилек (оставете няколко пресни листа за гарнира-анз

не). Залейте с 400 мл вода, посолете на вкус и задушете рибата на не).н

слаб огън за 7 мин. Обърнете я и я задушете още 7 мин. слабс 2. Внимател-

но прехвърлете готовите риби в чиния за сервиране. Доматения сос,но пн

останал в тигана, задушете още 1–2 минути на по-силен огън, за да осто

се изпари течността. Залейте готовата риба със соса и я украсете се ис

с листенца босилек, преди да я сервирате.с лис

Време за приготвяне:ВреВ 30 мин

ЗА 8 ПОРЦИИ: 1 голям патладжан, нарязан на едри парчетаатлад 75

мл зехтинмл зм 1 глава лук, нарязана на ситно рязан 1 ч. ч. олио 2 стъб-

ла целина, нарязани на едрола цл ро /2 корен копър, нарязан на едро1/2 3 с.

л. винен оцет л. вл 50 г запържени на сухо (без олио) кедрови ядки ржени н 50 г

бели стафидибелб 1 буркан белени домати (около 400 г) елени връзка боси-

ллекл 2 ч. л. захар

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Патладжана сложете в гевгир, щедро го посолете и го оставете  П

да престои 2 часа. Загрейте 1 с. л. зехтин и изпържете лука до омек-да пд

ване. Прехвърлете го в голяма купа.ванв 2. Измийте добре патладжана и

го подсушете със салфетка. В голям дълбок тиган загрейте многого пг

олио. Изпържете патладжаните, целината и копъра за 1–2 мин до зла-олио

тисто. Отцедете зеленчуците на хартиена салфетка.тист 3. Смесете ги 

със запържения лук. Добавете подправките, оцета, останалия зехтин, съсс

стафидите, кедровите ядки, доматите, босилека и захарта. Оставе-стас

те сместа в хладилника за 2 ч (може и за цяла нощ). Зеленчуците се те т

сервират със стайна температура към месо, приготвено на грил.серс

Време за приготвяне:ВреВ 40 мин

Предястие 
с патладжани
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Ж
урналист, пъ-

ЖЖтешестве -ЖЖник, фило-ЖЖсоф, писател ЖЖ
– всичко това са щрихи от 
биографията на Хю Фрей-
зър, или Юи, както го нари-
чат приятелите. Открита-
та и неподправена усмивка е 
неизменна част от него. Тя 
е неговото отношение към 
живота. До тази безгриж-
на усмивка обаче Юи стига 
с много търпение. В жела-
нието си да си обясни све-
та, преди да се установи в 
България, той работи като 
доброволец на круизен кораб. 
Преди да се впусне в това 
приключение, е имал собст-
вен бизнес, свързан с мор-
ски превози. Продава бизнеса 
си и тръгва по света. Цели 
три години няма постоянен 
адрес и пътува с китара и 
с раница на гръб. Успоредно 
с това периодично публикува 
разкази за приключенията си 
от околосветското пъте-
шествие. Пътешествайки, 
Юи стига до духовно про-
светление и именно пътува-
нето му помага да нагласи 
живота си по нови прави-
ла. Пътищата му откриват 
възможност да сменя мес-
тата, а понякога и мислите 
си – при сблъсъка със собст-

вените си прозрения за ва-
жното, за стойностното.

THE SIMPLE 
IS BETTER

Или казано по българ-
ски, най-хубави са прости-
те неща. Юи знае, че живо-
тът минава бързо и затова
ни трябва време да го оце-
ним. Което означава да жи-
веем бавно, с много енергия
за живот. Пътуването за
него не е просто туризъм,
а урок по чувствителност,
една непрекъсната проверка
на действителността. 
За разлика от повечето

новозеландци Юи не е ри-
боловец. Но се е научил да
„улавя“ приятели. Пътувай-
ки, е разбрал, че човек съз-
дава приятелства на всяка
възраст. Важно е да подхо-
ди към човека откровено.
Юи умее да слуша хората,
без значение дали те гово-
рят, или мълчат. Обича да
ги провокира и да ги кара
да се усмихват.

ПЪТУВАНЕТО ГО Е 
НАПРАВИЛО 
ТОЛЕРАНТЕН 

Знае, че да отстъпиш, е
привилегия. Когато пъту-
ва по света, човек има въз-
можност да гледа от голя-

ма дистанция на себе си и
тогава проблемите, с които
се сблъсква, му се струват
незначителни. Юи намира, че
ние в България сме склонни
да абсолютизираме детайли
от битието си и понякога
измъчваме себе си с това.

ЗА ФИЛИПОВЦИ 
И ФИЛИПИНКИТЕ

В търсене на място за жи-
веене, Хю смятал да отиде
във Филипините, където е
прекарал част от детство-
то си. Случайно обаче попа-
да в България и още в так-
сито на път за хотела усе-
ща „връзката“ и е сигурен,
че това е мястото!
Юи определя българката

като чувствителна, секси и
разбираща.
В страните, в които е

бил, жените са по-самоуве-
рени. Даде пример с фили-
пинките, които винаги били
„уверени, усмихнати и до-
волни от живота, приемай-
ки го безусловно“. И затова
усмивките им били искрени.
Според него на българката
не є достига точно увере-
ност. А това є пречело да

бъде напълно щастлива.
На въпроса ми, не е ли

виждал уверена жена в Бъл-
гария, Юи описа не бизнес
дама, а една старица, коя-
то срещнал в село Фили-
повци край Трън: „Яздеше
магаре и въпреки че най-ве-
роятно цял ден бе полива-
ла царевицата на полето,
лицето є грееше в усмив-
ка. Тази 70-годишна българ-
ка наистина излъчваше уве-
реност и спокойствие.“
За повечето жени в Нова

Зеландия Юи твърди, че
били феминистки – силни,
независими, нетърпящи кон-
трол. Нещо, което той са-
мият не смята за нормал-
но, защото „мъжът иска да
се грижи за жената, това
е заложено в природата му,
а жената трябва да оценя-
ва мъжката сила и да є се
възхищава“.

СБЛЪСЪК 
НА ЦИВИЛИЗАЦИИ И... 

РЕЦЕПТИ

Философ по принцип, Юи
е философ и в необятните
кулинарни полета. Край печ-печ-
ката той е от малък – за-за-

в к у с н и  м а р ш р у т и

 „ГОТВЕНЕТО Е 
НЕЗАВИСИМОСТ“

ХЮ ФРЕЙЗЪР ОТ НОВА ЗЕЛАНДИЯ:

Визитка
ХХю Фрейзър е изпълнителен директор на LS Property – частна източноевроопейска акционерна ком-y

ппания, занимаваща се с продажба на имоти и със строителство. Позитиввен човек. Харесва това, 

ккоето прави, и хората, с които го прави, което пък прави живота му цветеен. Освен че инвестира в в в 

сстраната ни, LS Property отделя средства за благотворителност, защотоо иска да помогне на хоррарарарара---

тта да сбъдват мечтите си. Хю Фрейзър е пътувал много по света, но за постоянно местожитеееееееееелл-л-л-л-ллллллл

сство избира България. От 4 години живее в София, където се чувства абссолютно комфортно. ЖЖеЖЖЖеЖеЖЖ -

нененн ее заза б бълългагаркрка.а. П Пососететилил е е 3 377 дъдъд ржржавави,и, н ноо ниникокогага н нее ее бибилл вв ШоШотлтланандидид я,я, ооткткъдъддететоо саса к короррренененненееене ититититите ее мумумумумууууууу..... . 
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едно с по-големите си брат едн
и сестра. Майка му, фантас-и се
тична готвачка, поощрявала 
интереса на децата си към 
готвенето. Сега Юи разби-
ра, че така тя е искала да 
ги направи независими. „Щом 
умееш да готвиш, значи си 
независим. В което и кът-
че на планетата да попадна, 
мога да оцелея.“ 
Както навсякъде, и в кух-

нята Хю влага страст – 
готви винаги от сърце, за-
щото вярва, че качеството 
на сготвената храна зависи 
изключително от настрое-
нието на готвача. Смята, 
че на всеки истински гот-
вач, преди да се залови за 
работа, са му нужни поне 15 
минути, „за да вникне в про-
цеса, да се концентрира, да 
усети суетнята, да намисли 
подправките“.
„Винаги обмислям рецепти-

те, които познавам. А ако 
не ги познавам, ги изследвам 
предварително. Изследването 
е интересна част от готве-
нето въобще. Понякога дори 
е по-приятно от самото го-
твене. Обичам да провоки-
рам хората. Дори и с ман-
джите си“ – ми призна Юи.
Но да не си помислите, 

че иска да променя света 
с манджи?! Приема за абсо-
лютно нормално, ако някой 
не хареса какво е направил: 
„И в яденето, както и в 
живота, това, което е до-
бро за един, може да е на-
пълно непригодно и неядливо 
за друг. Когато двама души 
седнат в ресторант, обик-
новено не си поръчват една 
и съща храна.“ Но Юи е оп-
тимист и смята, че сблъсъ-
кът на цивилизации може да 
бъде преодолян с размяна на 
готварски рецепти. 
За собствените си пред-

почитания сподели, че тай-
ландската кухня му е лю-
бима. Пада си по азиатски-
те храни, които са мно-
го пикантни. Най-вкусна му 
е една манджа с филипин-
ски произход – ini-hao (нещо 
като фини свински филета, 

мариновани в букет от под-
правки, изпечени на барбекю
и обилно залети със сладко-
кисел сос, приготвен от ли-
мони и кокосов орех). 

НОВОЗЕЛАНДСКА ЛИ 
Е НОВОЗЕЛАНДСКАТА 

КУХНЯ? 
Не съвсем. Филипинска,

тайландска и въобще ази-
атска (10% от новозеланд-
ското население са азиатци)
– такава храна преобладава
в Нова Зеландия. Но много
новозеландски ястия са за-
имствани и от английска-
та кухня. Закуската си е
английска – бекон, шунка,
яйца. Новозеландците са ма-
ниаци на тема пай. А тес-
тени изделия могат да ядат
по всяко време на деня, не
само на закуска. Чай с мляко
също пият по всяко време.
Кафето е предимно разтво-
римо и също се пие с мля-
ко. Английският „реперто-
ар“ включва и задължител-
ния fish and chips – панирана
риба с пържени картофи.
Въпреки разнообразието

от кулинарни вкусове Нова
Зеландия си има национал-
но ястие – агнешко, при-
готвено обикновено на фур-
на – с картофи, зелен боб
и друг зарзават. Кой е ка-
зал, че гювечът е българска
манджа?! Друго типично но-
возеландско ястие е супата
от тикви.
Ежедневният живот там

е организиран по съвършен и
прост начин. В това число
и обикновените неща като

храната и подхода към ней-
ното консумиране. За ра-
ботещите новозеландци за-
ведения от типа fast food 

предлагат доста богато
обедно меню: сандвичи, дю-
нери, джоб- или клуб-сандви-
чи, суши, супички в пласт-
масови кутийки и, разбира
се, бекон с яйца.

МЛЯКО ВМЕСТО 
АЛКОХОЛ

Ресторантите в Нова Зе-
ландия са най-различни,
като преобладават азиат-
ските. Любимите събирания
на новозеландците обаче са
на барбекю в градината. 
Петък и събота вечер е

времето, когато кръчмите
са пълни. Любимо питие на
местните е бирата. Кон-
центрата винаги го серви-
рат разреден. В Нова Зелан-
дия нямат традиции в пи-
енето на алкохол. До 60-те
години на XX век единстве-
ните питейни заведения в
страната са били т. нар.
млечни барове, където се е
сервирало само безалкохолно.
А алкохолът е бил забранен
за продажба в магазините
до не много отдавна.
Наред с любимото агнеш-

ко новозеландците могат да
се похвалят с многообразие
от морски продукти – из-
обилие от различни видове
риба, миди, октоподи, стри-
ди, омари, скариди, раци и
т.н. Като уловената риба
в Нова Зеландия задължи-
телно се консумира прясна.
Нова Зеландия произвежда и

много и различни видове де-
ликатесни сирена, които са
изключително вкусни. Кисе-
лото мляко обаче тук се
предполага да е сладко и се
консумира за десерт. 

БЪЛГАРСКИТЕ 
СТРАННОСТИ

Освен студената супа с
кисело мляко и краставици,
ароматизирана с чесън и ко-
пър, за Юи са необичайни и
някои други български кули-
нарни странности. Като на-
пример сармичките, увити в
лозов лист. Той откровено
си призна, че при първата
среща с тази манджа яде-
нето на лозова шума му се
сторило доста подозрител-
но. Друг вид листа, за кои-
то също не е допускал, че
са ядливи, са дафиновите.
Малцина новозеландци зна-
ят какво е дафинов лист
и как се използва. С годи-
ните обаче Юи се е нау-
чил да ядe български манджи
и мерудии. От нашенските
гозби най-обича шкембе в
масло и няма нищо против
чубрицата и шарената сол.
На въпроса ми, дали харес-
ва вкуса на типично българ-
ските подправки, той от-
говори с въпрос: „Какво са
едни кюфтета без чубрица?“
От по-екзотичните подправ-
ки обаче се кълне в пресния
кориандър. Даже ме инфор-
мира, че в прясно състоя-
ние кориандър може да се
купи във веригите магазини
„Хит“ и „Метро“. Юи ис-
крено ме смая и с информа-
цията, че твърдият корен
чудесно вирее край Ямбол и
Стара Загора, а България е
един от големите износите-
ли на кориандър в света. 
Юи много бързо е схванал,

че нас, българите, ни обеди-
нява масата. Констатирал 
е не без основание, че тук
по улиците рядко се сре-
щат усмихнати хора, но ко-
гато са около маса – ядат,
пият и говорят, винаги се
смеят. „И тогава усмивки-
те са най-истински“ – до-до-
бавя накрая той.

ПИЛЕ curry blues 
ПОПУЛЯРНА НОВОЗЕЛАНДСКА РЕЦЕПТА, ПРЕНЕСЕНА ОТ ПЛАНИНИТЕ

НА СЕВЕРНА ИНДИЯ

ЗА 6 ПОРЦИИ:  1200 г пилешко 

филе  1 глава кромид лук  1 с. л.

кисело мляко  1 с. л. оцет или ли-

монов сок  1 с. л. джинджифил на 

прах  3 скилидки чесън (или 3 с. 

л. чесново брашно)  6 големи до-

мата, нарязани на дребно  4 с. л. 

разтопено масло  200 г квасена

сметана  пресен кориандър  1 

с. л. кимион  1 с. л. червен лют

пипер  1 с. л. черен пипер  сол 

на вкус  1 ч. л. захар  листа от 

пресен джинджифил за гарниране
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Стъпка по стъпка:
1. ППоПочиисстстстсттсс енененененени-и-ии-ии-ииП

ят лллллукукукукук с сс сссее е е е нанананананааряряррряряз-зл

ва ннннннна а а а а а дрддрдрдррддддддддр бебебебебннононнонононнноннон .н

2. о ПиПииПиП леешкшкшкототто

б-мемемемеемеееесососооссосс  – – н на а аааа кукуб

чччееечееччч тааааатаататааа...

3. Доматите сссее с

обелват – по-

лесно е с белаччккчкчкчкчкчкккчкчккчккчккааааааааааааааааа аааа а ч

за картофи.

4. „ММнооооггогогооооо ее е ее  М

важнно ккококококоририририрр ----н

андъръръръъръъът т т тт даададада ееееъ

пресеенененеен!“!““!“!с

5. Твърдидиятят к коооороророоо ененее  сссее еее ннанананааанааааааааа--р

стъргвва а нана е еддддрдррдрддрд ооо о оо оо ререререререререереререндндндндднддндндднднднднднддде.е.е.е.ееее.ееееееееев

6. Скилидкитеее чесе ънъе

се накълцват..

7. Докато оризът се вари, в ДоДооокаккатотото оооририрририирииззъзъззззз тт сесесесеесе вввварарарарррааараарриииии вДокато оризът се вари в

тенджера с дебело дъно се 

задушават месото, лукът, 2

счукани скилидки чесън, 1 с. 

л. джинджифил на прах, ки-

селото мляко, лимоновият 

сок и чилито (лютият чер-

вен пипер). За да не загори,

ястието се разбърква от 

време на време.

8. Обелените домати ссссе ее нанана---с

рязват на дребно или сссее ее мимик-к-с

сират на пюре. 9. В отделен съд се разтопява маслотоВВВВ оототтттттоттддддддедедд лелелеелееееннн сссъсссъсъддддддд сееееееееее рразазтопяппяввввввавва ммасаслолототоВ отделен съд се разтопява маслото

и в него за минутка се запържват аро-

матните подправки – настърган кориан-

дър, кимион, захар, чесново брашно. След

което в съда се изсипват и доматите.

10. КоКоКоКоКК гагагаатотоо д ддомомататененотото о ооо 

пюре се сгъсти, към негоююю кю к

при постоянно бъркане 

се добавя сметаната.

11. ДоДомаааааам тете-----

нинининиятятяя  с сооссссс ссеее ее

смсмсммесесее вава с сссссъсъс

зазаазадудудудушешешешеенононоононоооттототототототототототоототот   

мемемемесосососоо.

12. тоГоГоототововово

серви-ясястттитититт е е е сеесс  с сс

анапе рара ввърърърхухухх  к ккккааа

ориз.ототт  с с вавааререренн 

Незагори-
тенджера
След ранен несполучлив

опит в кухнята, когато ва-

рил ориз цели три часа само 

защото не знаел колко вода 

трябва да влее в манджата, 

Юи е фен на оризоварката 

(rice cooker). Този прибор на-rr

пълно застрахова от подоб-

ни грешки – в тази тендже-

ра оризът винаги е добре

сварен и не се слепва.

Текст Теодора СТАНКОВА
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тет  ддизиззайайайайаййайаайненененененнн ририририририрр  ((((зарадиии гг гголло емммии-иии
тететте сс с си ииии иии вививиииисссоссссос кикикикиккикикии ллл лллллисисисисистаа) ) достстти-и
гагагаг  2 2222–3–3–3–3–3––3 мм ммм м ввв в исииисиссисочоччччччо ининининининининаа.а.а.а.аа П П П П П Прии норр--

ммамамаллнлни ии стстстстстстс айайайаййниниининини уу ууу услслллововововововвияияияияяя м м ммм мм мможожожожожожжжееееее е ее дадддадд  с е слсллу-ууу
чии ннннн н ккякякякякяякооиоиооиоиио о о о т тт т дододооолнлнлнлнлнннннииититититии е е е еее ллиллилилил стстстаа аа а а нанннн  ррррррраасасасасасасастеттетете-
нининнннннииетето оо о дадададададада оооо окккккакаапяпяпяпятттт.т.. ТТТ Т Т ТТТоооогогогогавававава а а аааа аа тотототототооотооо и ии иии ииииизгзгзгглелелеележджджждж а аа 
енененн ооооо оооососососососсс беенононо п пприрриривлввлвлллекекекееккататататтеелеллелелеелнонононононо. 
СъСъСъщещеестстсттттствувувувувувувувувувуваввававвваааттт т т рарараазззлзлзззличиичиччнниинини  вввидидиддддоовововоо еее дидии--

фефефеф нбббахахияияия, какакакатоттототоооо  п пп о-оо-о-оо поппоппоооопопооопуппуляляярнрнннр и иии сасасасса
DiDiDD efeffeffeffefefenbacaaa hih a  CaCaCamimillllle,eee DDDDD DDDDDD..  StStS arr BBBBBriiririri hghhghghghttttt, DDDD D D. ..

TrTrTropppicicci  MMMM ariaannnnnna,aa,a  DD D.. CaCaCaarriririririririririr nanan , D.D. M MMememmmmmorooroorrriaiaiaiaiaaii ии и 
ттт.н.н.. ТТТ  овоо а раааастстстенененене иеиеие 

НЕ Е МНОГО ЛЕСНО 
ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ

ТрТ удудуду ноноо ппппоононассся яя нининииниссскссскититтттеееее е зизизизииимнмннннии ии ии тететететеет мммпмммпмпмпе-ее
рарараатутутт ририиии и иии с с сухухухияияияия вввъъъъъзъзъъъ дудуухх.х. ССС в вввввреререрррр ммееттототот  и и ии
зазззарарадидид  нне е ооосо обобобо еено додобрбрбрритититититите е гргргргргрггрррижижижиижии ии ммомм -
гагатт т дда ммму остаананатттт т тт сасаамоммоммооо г ггг гггоооороро нинининитететет   ллл лиисисис--
тата. В ВВ В татаакикивав  сссслулучаччаииии ииии отототррережжежежежетттее ссссттътъъб-б-бб-
лллолол то, какакааттото оооостсстававититтттттттее еее 11515 с с сммм м м м ототтот ннн ннннннеегегегегегеге ооо.
Резника момоооом жжжежежжееетететтеттеет  дд  ддда изии попоопоооопоооолзллзлзлзлзлзлзвввавававававааввавв тетеететете з зз з з ззааа ааа вкквкко-ооо---
реняванене ннннна аа нононнооноввововоо р р рр р р р ррасасасасасасаастететететететеет ниниииинининн еее.е.ее.е
За ддифифифифффии енененннббабабааахиххихиихиятятттяттаааа аа изизизии бебебееебеб ререререереррр ттеттететте м м м мясяяясссясссссттттототттт  с сс

умерреенененнено оо сслслсллслс ънънънцецецецецегррррргргррееееееееененене п ппреррререререеререез зз зз ллляляляляллл тттотототототттоототототтотоо ииииии 

блблизизизизизизоо оо дододддо п ппппророророорор ззззоозозоррреререц ц прпррезез  зззззиииимиммататататаа. НННее я я 
попопоопопостстттстссттаваававававяйяйяйяйяйяйтетететете зз зз ададд зззавававввеессии. П ПППППППомомомо ещещщещене иеиеетототтотттттт  
тртртртряббвававаа д дддд дда а а а ее ее зазащищищищииииитетеноо ооттт тетет ченинининияя.я.я. 
ПрПрПрПрезезезез з з з зимиимими атататааа тетт мпмпмпмперерататттуууруруруррурааатата аа нененн  ббиививививва а а а 
дадададаа пп пааддаддааа попооодд дд 151555 °°С.СС
ПоПоПоПоПоПоППП лилилиииилиивававвввв йтйййййтй е ееее дид фефефеннбн ахаххияияттттааататат  ррреде оввввноноо оотт т

прпрппррп оолололллллолеетететт дддд о о оо есеее ен, ноно н е е яя ппппррпрепепепепололививививвиивайаййтететет . ..
НеНеНеННН  я яя яяяяя о ооооооостстстстстстстссттавававававвввяйяййяя те да а пррррреееессе ъъъхъъххххннненен ,, , зааазащощощощотототототт   
стстстстстъбъбъбъбъъблололоотототототоо є єє єє м мм оже ддада се е изизззиззи кркркркрккккк ивививививи.ииии... Д Д Д Д  Ди--и
ффефефефеенбнбнбнббнбаххахахахахиияияияияятататтататататтат  

ЦЪФТИ ПОДОБНО НА КАЛАТА

ПоПоПоППППППоП ддддддддддд ъърърърържажжажажажайтйтйтйттйтйтй е е ее е е вивививвивив сосососоосокакакакккак  вв вввввввлллажнжнжнжнжжж ососстт тт нанааа 
въвъвъвъъъъзздзддздухухухуууу а а вв в вввввв попопоппопооомемеемммм щещещещщещещещ нининининииниететететте о.оо  П П ППуулулулулулллулу верир зирараайй-йййййй-й-й-
тететететет  р рррррааасасаасса тететеееннининининин ететететтто ооо рреререр дододовнвнв о.о  П ППППререез з з зизиммамаататат  
я яяя слслсллссложожожжожожожжетететттте ееее нннаа пп ппосостататат вквквкккаааа,а,а  ппълълнан  сссссс вв вввододододододододдаааа а
и ии ии ккккакакак мъмъмъмъъмъмм чччечечееч татааа... Бъършеттттттттеее рееддовнвно о прпрпрахахаххтттатататааа 
пппоо лллл лииссси ттттататататаат .
ДоДоооообрбрбрббре еее е е е ее ддадададададдааада я яя я п п пререр сааждждаттате е всвсвсвсвсвссвсякякякякякяяккка а а а гггогогогоооо--

диидиинаннанаа н нннннн нааапапапапапапаппаппаапрррррророр лет.т.т
ВВВъВъВъВъВъВВ змзмз ожни ппророробблемеми и моммм жежее дддда а а аа имиммимммммммимиииммататататтаттатте ее е с с 

червененннияияи  а акакар р и и щищщищиттотонноснититите ее въвввввъвъвъвъвъшкшшшкшкшкшкккккшкки.и.и.и.и  
СъССССС щещещ стттвуввв ваатт рразллиичнинини 

МЕТОДИ ЗА РАЗМНОЖАВАНЕ 
нанананнна ддиифеннннбабабабахихиятя а. Отрежежжетте ее и пооп сасаса-

дедедедедд теттетет  ввв върърхахахахаа н наааа ааа аа рараааараастстстстстсттттттенененннненененнииеиеиеиеиееиеиеи тотототототототоооо...  . ИзИ попопопооолзлзвай-й-
тттеттете хх хорорроррормомомоммон н ззаа в вввкококооререререр ннняняян вававааававаанененененннннн  ииии пп ододдъдъддъдъддъъъдд р-р
жжжжажажажайтйтйттйтйте ее вивививиисосососооккаккакака тттемемемемпеееепепеп рар тутурара.
ЧаЧЧЧЧЧастстсттттт оооот ттт т сттстстстъбъбъбъбъбъбъъъъбъъ лолллолотттотототто сс ссссс 2 2 2 2 2 иилилилиилииилиилиии   3  лист------

нининининиини в ввввввъъзъзъ елелеллле аа ааа зазазазазазазасасасасасасаасадедедееед тететететете п ппоо о съсъсъсъсъсъщиия я я начин.
НяНяНННяНН кокоокооиииии сососооооортртртртртрттртр овововововово еее ее е пуппупупупуппусккскскскскскаттатататаа  ииии и ииииздздънннннннки от

ососнонон ввавававв тттттататаат  н ннннн нааа аа стстстстстстсстъбъбъбъббъбъбъ лолололололол тототот . ОтОтОттттдед леееееееетет  ги
внв иммммммааататтта елелелелнонононооооо и и иии ии ги и и ииии заззазааааасасасасас дедеететеетет кккккк какакакакакактотоооооо р   ез-
нинииицииииициц ттететететте... . ПъПъПъъПъПъъъъърврврврврврврврввоноонноооооооооооо аччачаччччаччалалаалалаллалаллннононн , , прпрпрпрредедеддиии и дддададдд  сссссссссе е
рррараррр звзввилили а аа а аа  кококоооокоореререренонноноооооввававваававататтттататаа  ссссссиисисиси тететееемамамаамамамамамаа,, , ,,, попоп ссттаве-
тететтететет  и зддънъннкакакакакакакаккаааатататттатааа  вввв сс с акакакакккакаккксисисссиссииийккйкййкйкййккаааа.а.а.а.

цв е т я

Съвети на градинаря 
Загниването на стъблото е след-

ствииие от преполиване и студ.
Ако поражеж нието е малко, изреже-
те и поръсете със счукани дър-
венин  въглища. Ако е значително, 
отрежете върха до здраво мяс-
тотт  и се еее опитайте да го вкорени-
тететее о о о отновоово, но поп стс авете сакск ия-
ттаа вв по-топло поп мем щение. Обез-
цвц етяване на листата В този слу-
чай преместете растението на
поп -сенчесто място. Загуба на 
листа (млади) Температурата в по-
мещението е ниска или въздухът 
е прекалено сух. Старите листа 
опадат с течение на времето.

Кафяви краища на листата Дъл-
жат се на пресъхване на почвата. 
Трябва да се поддържа влажна, но
не и преекак леено мокра. Студеното
помещение може да подейства по 
същищщ я нананаачичичичин.н.нн
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за месец ОКТОМВРИ

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 КОЗИРОГ

ООООВВВЕЕЕЕННННОВЕН

Повишено либидо

ТТТТЕЕЕЕЛЛЛЛЛЕЕЕЦЦЦЦТЕЛЕЦ

Завладява ви амбиция

БББЛЛЛИИИЗЗЗНННАААЦЦЦИБЛИЗНАЦИ

Любовни „капани“

РРРААККРАК

Сдобивате се с недвижимост

ЛЛЛЛЛЪЪЪЪЪВВВВВВВЛЪВ

Труден емоционален избор

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕВВВВВВВВВВВАААААААААААААДЕВА
Налага се да изкарвате пари

ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗНННННННННННННННИИИИИИИИИИИИИИИИИИИВЕЗНИ

Нова любов

ССССССССССССССККККККККККККОООООООООООООООРРРРРРРРРРРРРРРРРПППППППППППППППИИИИИИИИИИИИИИИООООООООООООООООНННННННННННННСКОРПИОН
Възходи и падения

СССССССССССТТТТТТТРРРРРРРРРРРРРРЕЕЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛЛЛЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦСТРЕЛЕЦ

Постигате някои свои мечти

ККККККККККККККККККККООООООООООООООООООЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗИИИИИИИИИИИИИИРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРОООООООООООООООООООООООООООГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГКОЗИРОГ

Конкуренция и конфликти в работата

ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВООООООООООООООООООООООООООООДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙВОДОЛЕЙ

Положителни промени

РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИББББББББББББИИИИИИИИИИИИИИИИРИБИ

Eротични изкушения



НАМАЛЕТЕ ТЕМПОТО И ОБУЗДАЙ-

ТЕ ЕМОЦИИТЕ Стремете се да се 
движите с малко по-умерено темпо и да 
слагате спирачки на вашата типична при-
пряност и сприхавост, защото до 23-ти
няма да сте в много изгодна позиция. 

ПАЗЕТЕ ЗДРАВЕТО СИ Сега имунна-
та ви защита е най-слаба, изморявате 

се лесно и бързо излизате от релси, което 
ще ви донесе много загуби и проблеми. Оп-
итайте се да не задържате в себе си нерв-
ността от проблемите с интимния парт-
ньор. Разговаряйте повече с него. Но спокой-
но. Опитайте се сами да туширате напре-
жението и желанието си да доминирате.

ИМАТЕ ДА ПРИКЛЮЧВАТЕ СТАРИ 

ВРЪЗКИ Искам пак да ви напомня, 
че до 16-и е повече от желателно да при-
ключите стари, изчерпани връзки, да изя-
сните отношенията си с околните и да 
довършите съвместните проекти, които 
сте стартирали със свои колеги или съ-
дружници. Не се измъквайте от недовърше-
ните отношения и от недоизказаните 
думи. Сега е моментът да се отървете от 
онова, което ви гнети, и да разчистите 
пътя за новото, което се очаква да навле-
зе в живота ви. 

НЯКОЙ ЩЕ РАЗВЪРЖЕ КЕСИЯТА 

СИ ЗА ВАС На 29 септември (точно
на новолуние във Везни) се е наложило да
направите максимални усилия за реверанс
към другите. Дано и те да ви отвърнат
със същото още през октомври, защото
вие сте си нетърпеливи. Онези от вас, ко-
ито вземат този „изпит“ с отличен (реве-
рансите са си истинско изпитание за Овни-
те), ще получат и първите си награди още
на 15-и и 16-и (в дните на пълнолуние в Те-
лец). На тези дати очаквайте дори и най-
заклетите пестеливи началници, партньори
и родители да развържат кесиите си за
вас и вашето благо. 

ТРУДНИ ПАРТНЬОРСТВА Темата за
партньорствата ще бъде актуална за

Овните до 23-ти. Отношенията ви със съ-
дружниците и колегите се развиват в мно-
го уязвима среда. Най трудни и предизви-
кателни дни в тази посока ще са 1-ви,
2-ри, 5-и и 6-и. Тогава се старайте да не се
замесвате в спорове и финансови операции
(особено ако предварително не сте наясно
с какви партньори се захващате!).

КЪСМЕТЪТ И ХАРМОНИЯТА СЕ 

ВРЪЩАТ ПРИ ВАС С настъпването
на 18-и, когато Венера навлиза в хармонич-
ния  ви знак Стрелец, ще почувствате
леко облекчение в напрегнатите любовни
отношения. Късметът все повече ще бъде
с вас, контактите ви ще се улеснят. Лес-
но ще печелите симпатиите на околните.
Най-сетне ще потръгнат проектите и ко-
муникацията, свързани с чужбина. Този пе-
риод е подходящ за всички Овни, които се
занимават с научна и преподавателска дей-
ност или пък са в сферата на туристиче-
ския и рекламния бизнес. 

ПОТЪРСЕТЕ ВЛИЯТЕЛНИ ЛИЧНО-

СТИ ЗА ПОМОЩ Още от 21-ви ве-
черта е добре да обмислите своята нова
изява, както и да потърсите изгодни кон-
такти с влиятелни личности (от облас-
тта, в която работите и в която се
простират интересите ви), които да ви
помогнат да осъществите мечтите си. 

СИЛНИ ДНИ ЗА ВСИЧКИ ОВНИ 22-
ри, 23-ти и 31-ви са вашите дни през 

октомври. Всичко ще се случва така, как-
то го искате.

ПОВИШЕНО ЛИБИДО След 23-ти
актуална за Овните става темата 

за... силните усещания (тя заменя темата 
за проблемните партньорства). Ще се по-
чувствате неимоверно жизнени, преливащи 
от енергия и сексуалност. Много големи из-
кушения и силни любовни преживявания ви 
очакват на 29-и и 30-и. Тогава Луната е в 
знака Скорпион, а и на 29-и има новолуние, 
което означава, че Слънцето и Луната са 
в силен аспект. Там се намира и Марс, кой-
то още повече ще нагорещи емоциите ви.

БЛАГОПРИЯТНИ ДНИ ЗА ЗАЧАТИЕ

Тези два дни (29-и и 30-и) са много 
силен момент за зачатие. Ако дълго сте се 
колебали или чакали да забременеете, точ-
но сега има голяма вероятност това тайн-
ство да се осъществи.

КРУПНИ СДЕЛКИ И ИЗГОДНИ КРЕ-

ДИТИ Онези от вас, на които сега 
не им е много до любов, ги очаква хубав 
период за сключване на крупни сделки след 
23-ти. Сега можете да погасите големи за-
еми или точно обратното, да успеете да 
вземете изгоден кредит.

НЕ СЕ ПРЕТОВАРВАЙТЕ И НЕ СЕ 

КАРАЙТЕ С НИКОГО Най-вече на 
6-и, 7-и, 26-и, 27-и и 28-и до обяд. Тогава не 
сте в изгодна позиция и е най-вероятно да 
изгубите поддръжката и симпатиите на 
някого. Както и да загубите пари.

Внимавайте на какво 
казвате „сбогом“
На това новолуние ще получите шанса с ус-

пех да се отървете от обсебващи ви хора,

от материални зависимости или от ваш не-

приятен навик. Внимателно се замислете с 

какво искате точно да се разделите, защо-

то на каквото или на когото кажете сбогом 

сега, има опасност наистина никога да не се

появи в живота ви. 

Й

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ОКТОМВРИ

 На 6-и, 7-и, 26-и, 27-и и 28-и до обяд се па-

зете от конфликти и недоразумения.

 На 15-и и 16-и очаквайте хубави жестове, 

подаръци и най-вече пари от другите.

 21-ви (вечерта), 22-ри, 23-ти и 31-ви са 

силните ви дни през октомври. На тези 

дати ви съветвам да търсите повече кон-

такти и да стартирате замисленото.

 До 23-ти ще изпитвате напрежение в об-

щуването.

 На 29-и (точно на новолуние) ви се дава 

шанс да се отървете от лош навик или от 

обсебващи ви напоследък хора.

 29-и и 30-и са подходящи дати за зачева-

не. Тогава ще изпитате изключително силни 

емоционални преживявания.

„Бела“ ви предлага всеки месец 12 специални ПРОМО info места
в „АСТРОНАВИГАТОР“ – един от най-четените раздели 
на списанието!
На площ 1/4 страница под всяка зодиакална прогноза „Бела“ 
предоставя възможност на всички свои партньори да 
оповестяват, представят, оферират или популяризират свой
нов или не толкова нов, но хитов продукт, обект, услуга, сайт 
или добра инициатива.
Всички обичат да четат зодиакалните си прогнози, 

дори и тези, които не вярват в астрологията. 
Всички обичат да четат промо информация, 
дори и тези, които не мислят за шопинг.

Станете звездите на нашия АСТРОНАВИГАТОР!
Очакват ви верните ни читатели,
вашите бъдещи клиенти и фенове!
Ако побързате и изпратите своите предложения,
имате шанс те да са сред 12-те публикувани за месеца.

Информация за сроковете, възможностите и цените на местата в ПРОМО info
можете да получите на редакционните телефони: 02/ 943 39 30, 943 45 48.

БЕЛА ОФЕРТА
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РАБОТА И ГРИЖА ЗА БЛИЗКИТЕ
Цялото ви внимание в началото на ок-

томври ще е фиксирано в работата и в
грижите за приближените ви. Колкото и
да искате да се дистанцирате от преките
и досадни взаимодействия с колегите, няма
да успеете да се отървете. Работа и не-
отложни задачи ще изникват от всеки
ъгъл, но не си и помисляйте да ги избягва-
те – ще изпаднете в големи недоразумения
и ще си навлечете големи проблеми, ако по-
стъпите така.

МОБИЛИЗИРАЙТЕ СЕ! Отървете от
всичко, което ви бави и ограничава.

1–16 октомври е период, много подходящ за
приключване на стари работни проекти.
Не ги протакайте повече. Всичко занемаре-
но от вас трябва задължително да свър-
шите сега. 

НАПРЕГНАТИ ДНИ На 1-ви, 2-ри и
3-ти внимавайте, когато работите с

пари. Има опасност да ви заблудят да зад-
вижите неизгодна за вас финансова опера-
ция. Точно сега се въздържайте да давате
пари на заем, защото има риск да не ви ги
върнат после или да ви ги върнат с голя-
мо закъснение. 

ЩЕ ВИ ВЪРВИ НА... АДМИНИСТРА-
ЦИЯ На 6-и, 7-и и 8-и е време да по-

кажете вашите истински намерения и въз-
можности. През тези дни вратите на дър-
жавните институции, на банките и на раз-
личните администрации лесно ще се отва-
рят пред вас. Ако имате намерение да кан-

дидатствате за нова работа, подайте до-
кументи на тези дати. Ще ви бъде много 
лесно. 

ПАЗЕТЕ СЕ ОТ... ПРИЯТЕЛИ Бъдете 
предпазливи в  приятелските си взаи-

моотношения на 9-и и 10-и. Не всяко пред-
ложение ще бъде изгодно за вас, колкото и 
да е добронамерено.

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ЗДРАВЕТО СИ

През периода до 23-ти непременно си 
обърнете внимание – направите си профи-
лактични прегледи, отдайте дължимото на 
хроничните заболявания. От 1-ви до 18-и са 
възможни проблеми с кожата – сърбежи 
или обриви на алергична основа.

ДИЕТА НА ВСЯКА ЦЕНА През октом-А

ври се налага да се ограничавате в хра-
ненето, защото ще имате склонност към 
преяждане. А това ще влоши общото ви 
здравословно състояние и, естествено, фи-
гурата ви, което е най-малката „болка“. 

ЩЕ БЪДЕТЕ В СТИХИЯТА СИ Това 
ще се случи на пълнолуние, което на-

стъпва на 15-и в знака Телец. Но и 16-и ще 
е много силен ден за вас. Тогава ще реали-
зирате с лекота замисленото. Където по-
чукате, ще ви отворят. Хоризонтът се 
отваря пред вас. Очаквайте да получите и 
пари, справедливо заслужени от вас.

КЪСМЕТЪТ Е С ВАС Съветвам ви да 
използвате инерционния момент на къс-

мета до 21-ви вечерта (до 19.00 ч.). Дотогава 
се постарайте да сте се „качили“ поне две 
нива нагоре. Защото после, на 22-ри и 23-ти, 
ще ви се наложи да стоите в защитени 
пространства – и в прекия, и в преносния 
смисъл. Тоест да не будите завистта на 
лоши хора, които ще проявят апетити към 
вашите нови придобивки. Тогава бъдете 
предпазливи и не се предоверявайте.

ТЪРСЕТЕ ЗА ПОМОЩ ДЕВАТА Но 
все пак на 24-ти и 25-и получавате 

шансове да защитите интересите си в ра-
ботата, като се възползвате от чуждите 
пропуски. През тези дни някой стар по-
знат ще ви бъде от полза. Обърнете се 
към някоя Дева – нейната помощ ви е нуж-
на в момента.

ПОВРАТЕН МОМЕНТ ВЪВ ВЗАИМО-
ОТНОШЕНИЯТА С ОКОЛНИТЕ На

новолуние в Скорпион (на 29-и) мнозина от
вас ще се отърват от губещи и неравнос-
тойни връзки. На този ден бъдете много
внимателни и щадете силите си – не сте
в изгодна позиция за открити битки или
нападения. Подхождайте тактично и се от-
тегляйте елегантно от конфликтите. Сега
е най-подходящият момент да приключите
трудни взаимоотношения не само в личния
ви живот, но и в бизнес партньорствата.
Някои Телци, особено по-младите и необвър-
заните, ще получат възможността днес да
започнат нова, много страстна, но и силно
обсебваща връзка. Преценете правилно си-
туацията – заслужава ли си да се впускате
в толкова емоционално наситени отноше-
ния, които съдържат в себе си потенциал 
да станат и критични?! Възможно е да ви
предложат и ново съдружие, което ще има
малко рисков характер и ще разчита на ка-
питали с неясен произход. Внимателно об-
мислете и това предложение – да не се
сърдите после на себе си.

РАЗКЛАТЕНО ЗДРАВЕ На 28-и, 29-и и
30-и (дните около новолуние) се пазе-

те от болести. Много сте уязвими в здра-
вословно отношение. Затова ви съветвам
да не предприемате никакви рисковани пъ-
тувания, да премисляте внимателно всичко,
с което се захващате. Но не се притесня-
вайте прекалено – моментът е уникален за
вас, защото ще успеете да генерирате и
удвоите своята енергия, за да се справите
после умело с всички трудности и да по-
жънете предстоящи сладки победи!

Завладява ви амбиция
С навлизането на Слънцето в Скорпион на 23-

ти нарастват амбициите ви. Но и конкуренци-и

ята ви диша във врата. Ще имате енергия за

действие и няма да ви свърта на едно място

заради назряващите в главата ви идеи. Трудно

ще получавате признание, много сили ще тряб-

ва да изразходвате, за да се докажете. Внима-

вайте с партньорите, колегите и приятелите,

защото е възможно да се скарате с някого.

В ЦУМ НА ТРЕТИЯ ЕТАЖ – ВСИЧКО ЗА УЧЕНИКА

Къде родителите могат бързо и удобно да напазаруват всичко за своя уче-
ник? Отговорът е много лесен – в ЦУМ на третия етаж. Там е истин-
ски детски рай – можете да откриете всичко за вашето хлапе – от книги, 
учебни пособия и маркови дрехи до най-новите играчки за малки и големи. 
В помощ на родителите, които идват със своите деца, но искат спокой-
но да се насладят на „шопинга“, е новосъздаденият детски кът „Сървайвър“,
който бе открит с грандиозно парти на 15 септември. 
Там вашият малчуган никога няма да скучае – може да прави фигурки от
пластилин, да изработи тениска с красива картинка и личен подпис, да из-
майстори авторско бижу или поздравителна картичка. Децата могат да 
играят на воля различни игри, да подреждат пъзели и да четат приказки.
Може да ги зарадвате с личен портрет, нарисуван от професионален худож-
ник, или с рисунка върху лицето им. Искате да спретнете невиждано пар-
ти за празника на вашето дете? В детски кът „Сървайвър“ това е гаран-

тирано. В него се организират Бебешки партита (за деца от 1 до 4 години),
Малчуганско парти 
(за деца до 12 години), 
Великанско парти (за 
деца от 5 до 10 годи-
ни) и Тийнейджърско
парти. За всяко пар-
ти се подготвя спе-
циална украса, осигу-
рени са подходящи-
те парти аксесоари, 
ателие за рисуване 
върху лице, различ-
ни шоута с фокусни-
ци, клоуни и диско-
водещ.

НОВИ МЕСТА

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ОКТОМВРИ

 От 1-ви до 16-и е добре да приключите с 

всички стари проекти.

 15-и и 16-и са чудесни плодотворни дни за 

Телците. Имате шанс да получите пари, нова

работа и благоприятни перспективи за изява.

 От 15-и до 21-ви вечерта сте на вълната

на късмета и успеха.

 На 28-и, 29-и и 30-и пазете здравето си и не 

изразходвайте безцелно и необмислено енер-

гията си. Тя ще ви трябва за победите, които 

ви предстои да постигнете през ноември.
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МАГНИТ ЗА ОКОЛНИТЕ Предстои ви
приятен и динамичен месец. По-очаро-

вателни сте от всякога. Всички ще искат
да са във вашата компания или пък да вър-
шат с вас някаква съвместна работа. Из-
ползвайте този ваш подем, за да излезете
от еднообразието, от рутината. 

ДОЛЧЕ ВИТА Първите две седмици
са прекрасни за вас. Ще бъдете на-

строени на вълна развлечения, романтични
задевки и срещи. Постоянно ще изпитвате
желание да си доставите максимално удо-
волствие.

ЛЮБОВНИ „КАПАНИ“ Мнозина от
вас ще попаднат в плен на любовта и

най-вероятно е това да стане около 9–10
октомври. Този почти безметежен период
за някои Близнаци ще продължи до 18-и. Но
след тази дата бъдете нащрек, защото
всички забежки и уж необвързващи връзки
може да се окажат сериозен капан.

ЛЮБОВНИ ТРЕВОГИ Най-тревожни
ще бъдете на 24-ти и 25-и. Някой ще

е взел твърде на сериозно вашето фривол-
но поведение и сега ще се опита да ви об-
върже в постоянно съжителство. Ако още
не сте готови за това, прекъсвайте връз-
ката и бягайте, докато е време.

ОБЩУВАЙТЕ С ДЕЦАТА! До 23-ти
намерете повече време и бъдете с ва-

шите деца. Общуването с децата ще бъде
много обогатяващо за тях и разтоварващо
за вас.

ДОБРИ ВЕСТИ На 15-и очаквайте оп-
тимистични вести отдалече. Може и 

да сте забравили за доброто, което сте 
сторили на някого преди време, но сега то 
ще ви се върне „тъпкано“. Някой от ваши-
те стари и дори позабравени приятели ще 
ви окаже помощ (може и материална).

ПЕРИОДЪТ НА НОВОТО По-делово 
ще се настроите след 16-и, когато ва-

шата управляваща планета Меркурий тръг-
не в директна посока. Тогава настава вре-
ме за стартиране на нови инициативи, за 
установяване на нови контакти и поставя-
не на ново начало както в работата, така 
и в личните дела. 
Близнаците, които се занимават с изку-
ство, ще се радват на изключително пло-
дотворен период. Ще ви осеняват ориги-
нални идеи и късметът ще е по петите 
ви. Съветвам ви точно през този период 
да се саморекламирате. Много подходящи 
за презентации и за установяване на нови 
контакти са дните 16-и и 17-и.

РАБОТА ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ Все пак 
трябва и да посвършите нещо въпре-

ки закачливото настроение, което ще ви 
владее до 23-ти (докато Слънцето все още е 
във Везни). 

ИМАТЕ ШАНС ДА ОТКРИЕТЕ СТА-

БИЛЕН ПОКРОВИТЕЛ На 21-ви и 22-
ри не се притеснявайте смело да устано-
вявате контакти. Търсете нови възмож-
ности, защото може да срещнете сериозен 
покровител на бизнеса ви. 

ДОСАДНИ СПЪНКИ На 24-ти и 25-и
не сте в изгодна позиция – нито в 

любовта, нито в работата. Ще попадате 
на дребнави хора и в затормозяващи ви си-
туации. Пътуванията няма да ви донесат 
необходимата полза, ще се изтощите и из-
нервите излишно от тях.

ШАНС ЗА СМЯНА НА РАБОТАТА

Ако настоящото работно място не 
ви устройва или искате да започнете пара-
лелна допълнителна работа, то на 27-и и на 
28-и до обяд имате чудесни възможности да 
попаднете на място, което ще е точно за 

вас. Стари приятели държат ключа към
новите възможности за вас. 

КАРИЕРЕН ПОДЕМ И ГОЛЯМ АВТО-

РИТЕТ След 29-и ще успеете да пос-
тавите служебните си дела вече на съвсем
друго ниво. Докажете вашия професионали-
зъм и решителност да се справите с нови-
те отговорности. Създава се възможност
да заемете много по-силови и надеждни по-
зиции и да си извоювате голям авторитет
сред колегите.

БЪДЕТЕ КРОТКИ И СМИРЕНИ Този
съвет се отнася за датата 31-ви.

Просто изчакайте негодуванието на окол-
ните към вас да отмине. Това е единстве-
ното правилно поведение на този ден.

ЗДРАВЕ В здравословно отношение
ще се чувствате много добре през пе-

риода от 1-ви до 23-ти. Ще усетите подо-
брение на стари хронични заболявания. След
23-ти обаче тонусът ви спада. Затова до
края на октомври ви съветвам да обръща-
те повече внимание на сигналите, които
изпраща тялото ви, и да си осигурявате
повече време за сън. Само така ще укрепи-
те нервната си система, която ще ви съз-
дава проблеми. Ако дълго време сте отла-
гали да се подложите на малка хирургиче-
ска операция или пък се нуждаете от по-
интензивно профилактично и оздравяващо
лечение, сега е най-благоприятният момент
за тези действия.

ДИЕТИ Дните от 23-ти до 31-ви са
много подходящи за профилактични

диети при Близнаците. Разделното хранене
ще се отрази отлично на организма ви.

С ВНИМАНИЕ КЪМ ДЕТАЙЛИТЕ

Electrolux усъвършенства революционна технология за намаляване на
консумацията на вода и електроенергия при съдомиялните
Лидерът в сегмента на домакинските уреди Electrolux усъвършенства
автоматичната програма на съдомиялните, които предлага, с цел 
драстично намаляване на консумацията на вода и електроенергия, както и 
на редуциране на шума. 
Автоматичната програма предоставя на потребителите отлично 
качество на почистване и подсушаване и същевременно спестява до 5 пъти 
консумираното количество вода и до 2 пъти консумираното електричество. 
Технологията разширява температурните граници на автоматичната
програма от 45 до 70 °C. За сравнение, най-често срещаните на пазара 
автоматични програми поддържат температура от 50 до 65 °C. 
„Знаем, че потребителите обикновено използват една и съща програма, 
независимо колко програми има съдомиялната им – казва Филип Франке, 

шеф на продуктовата линия за съдове в Electrolux. – Също така, знаем, че 
хората са все по-загрижени за околната среда и искат да получат „зелени”
предложения за дома си. В резултат нашата автоматична програма 
се адаптира към всякакви натоварвания, спестявайки повече вода и 
електроенергия от другите програми, предлагани на пазара.“
ВАЖНО! През периода 15 септември–15 ноември в магазините на
„Технополис“ в София и страната Electrolux представя пълната си гама
съдомиялни машини, в това число и тези с автоматична програма. С всяка 
закупена съдомиялна потребителите ще получават подарък – стартов
пакет с продукти Calgonit, който гарантира ненадмината чистота иt
диамантен блясък на съдовете.
Освен това потребителите получават и една друга възможност, от която 
едва ли ще им се наложи да се възползват – клиентите, чиито очаквания не 
са били оправдани, след като в продължение на месец са изпитвали качест-
вата на придобивката си, ще могат да получат обратно парите, които са 
платили за нея. 

Приключете с всичко 
старо
До този момент е добре да сте се освобо-

дили от старите делови задължения, да сте

предали проектите си и да сте свършили ра-

ботата, за която отдавна са ви платили. 

Само така ще освободите път на благопри-

ятните новости, които се „канят“ да влязат 

в живота ви.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ОКТОМВРИ

 На 9-и и 10-и попадате в плен на любовта.

 На 15-и чакайте оптимистични вести и

подкрепа от хора.

 На 24-ти и 25-и няма да ви върви. Ще сре-

щате само дребнавости. Ако може, не пъту-

вайте точно тогава, не се обвързвайте по 

принуда.

 На 27-и и на 28-и до обяд имате чудесни 

възможности да си намерите подходяща ра-

бота. Обадете се на стари приятели.

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ
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ПРОТИВОРЕЧИВИ ЕМОЦИИ През
този месец ще ви владеят противоре-

чиви състояния. От една страна, ще се на-
лага да отделяте много усилия за дома и
семейството. А от друга, любовта, която
този месец определено ще бъде извън дома
ви, ще ви тегли постоянно навън. Ще се
справите с тази емоционална дилема, защо-
то Раците имат изострено чувство за
дълг и трудно се решават да загърбят се-
мейния уют и познатите емоционални
връзки. Но сега предизвикателството е
много силно. Предупредени сте.

МАКСИМАЛНА МОБИЛИЗАЦИЯ
Наситени откъм важни за вас съби-

тия ще са датите 1-ви, 2-ри и 3-ти – мак-
симално се мобилизирайте да стартирате
новите си замисли, да уредите финансови-
те си проблеми и да си направите планове
за предстоящия месец. Ако пропуснете
тези дати, отредени за планиране, през це-
лия октомври ще работите хаотично.

СТАВА НАПРЕГНАТО Дразнещи и на-
прегнати дни ви чакат на 6-и, 7-и и

8-и. Противоречия, неразбирателство, как-
то и бюрократични трудности ще ви за-
сипват отвсякъде, включително и вкъщи.
Знам, че ви е трудно да преглъщате, но на
тези дати се налага да правите точно
това – да стискате зъби и да мълчите.

ПРИЯТЕЛСКА ПОДКРЕПА Очаквай-
те я на 15-и и 16-и. Тогава ще се поя-

вят и възможности да осъществите меч-
тите си. Дните са изключително благопри-
ятни също така да намерите нужните ви 
за момента пари и да ги инвестирате в из-
годни за вас бъдещи проекти. 

СПАЗВАЙТЕ ПРИЛИЧИЕ! До 23-ти е 
препоръчително да се държите по-то-

пло и мило с роднините си. Стойте си по-
вече вкъщи, в уютното семейно гнездо. 
Този период ви е отреден да изясните чув-
ствата си, които дълго време криете в 
себе си. Със сигурност ще ви олекне, ако 
поговорите с роднините. Но без да ги об-
винявате във всички грехове.

ПРИДОБИВАТЕ НЕДВИЖИМА СОБ-

СТВЕНОСТ Ще ви се наложи да се 
справяте с имотни въпроси през периода 
от 1-ви до 23-ти. В дните от 16-и до 23-ти
е добре да задвижите нещата по изважда-
нето на документи, свързани с имота. А 
самото сключване на сделката оставете за 
след 23-ти. Тогава всичко ще се случи по-
лесно и придобитата собственост ще ви 
носи късмет. Не се захващайте с изповяд-
ване на сделки преди 16-и – тогава ще срещ-
нете много бюрократични спънки, пък и 
някой от вашите роднини ще се опита да 
ви възпре. 

СЕМЕЙНА ИДИЛИЯ Истински „се-
мейни“ дни ви очакват на 19-и, 20-и и 

21-ви. На тези дати роднините и семейно-
то ви обкръжение ще ви заредят с енергия 
и любов, ще ви върнат назад в миналото, 
при най-хубавите ви спомени.
На една от тези дати има голям шанс да 
захванете нещо ново. Запомнете, че това 
са дните на помирението, любовта и об-
щуването. Ако все още не сте семейни, 
много вероятно е точно сега да напусне-
те бащиния си дом и да заживеете с лю-
бимия човек.

КЪСМЕТ В ЛЮБОВТА През целия ме-
сец ще ви върви в любовта. Но от 

1-ви до 18-и ще бъдете във водовъртежа на 
любовните емоции! Приятни емоции очак-

вайте най-вече на 11-и, 12-и и на 13-и до
обяд. Тогава късметът ще ви съпътства
навсякъде, но най-вече в любовните отно-
шения. Ако сте самотни, ще успеете да
намерите своята емоционална половинка и
още по-важно – да я задържите. Не се ко-
лебайте и не крийте чувствата си. Не ча-
кайте да ви ухажват и да ви правят при-
знания като по сценарий на лош любовен
филм, а по-добре първи признайте своите
чувства пред избраника/избраницата си. По
този начин веднага ще активирате хубаво-
то, което ви предстои. Вие винаги печели-
те, когато сте били спонтанни, когато се
колебаете по-малко.

В ОТЛИЧНО ЗДРАВЕ СТЕ След 23-ти
ще усетите прилив на енергия и ще се

радвате на добро здраве.
НАЧАЛО НА НОВА ВРЪЗКА На 29-и
има вероятност някои Раци да започ-

нат нова връзка, която да няма нищо общо
с предишните ви представи и изисквания
за любовна връзка. Денят е благоприятен
също за зачатие и за взимане на важни ре-
шения, свързани с децата ви. По-творче-
ските натури ще започнат гениални твор-
би на тази дата или пък ще популяризират
артистичните си проекти. 

ПАЗЕТЕ СИ СИЛИТЕ И ГЪРБА В дни-
те преди новолунието на 29-и трябва

да живеете по-спокойно и предпазливо. На
26-и и 27-и сте в слаба позиция – съветвам
ви да не се претоварвате излишно. По-до-
бре се отдайте на почивка, на събиране на
сили за следващия „прилив“ на енергия след
новолунието, който ще ви отведе на щаст-
ливия бряг!

МЕБЕЛНИ САЛОНИ  „АИКО“ СТАНХА НА 15 ГОДИНИ

„АИКО“ отпразнува своя 15-и рожден ден с шумно парти на открито пред 
своя магазин в  „Люлин“. Специално за рожденика и събралите се близо 5000 
приятели на  „АИКО“ пяха Тони Димитрова и Орлин Горанов. Кулминация-
та на събитието беше тегленето на голямата награда Toyota АYGO, която  O
„АИКО“ подари на един от своите гости – г-жа Петя Стоянова от София.
Ключовете за автомобила бяха връчени от Мариан Душков – управител 
на мебелни салони  „АИКО“, а 1000 балона полетяха в небето над  „Люлин“ в 
този тържествен момент. Печелившия изтегли 4-годишният Иво, който 
влезе в колата и се зарови в събраните в нея талони.
Водещи на шоуто бяха Димитър Рачков и Малин Кръстев.
Всички, които не можаха да присъстват, бяха информирани за случващото
се благодарение на директните включвания в ефира на радио ФМ+.
Освен с 15-ия си рожден ден „АИКО“ се похвали и със стилно обновения си 
интериор в магазина си в  „Люлин“.

ВАЖНО! Стремежът на  
„АИКО“ да се развива и за-
доволява изискванията и 
потребностите на свои-
те клиенти не приключва 
дотук. През 2006 г. с гран-
диозно откриване отвори 
врати най-големият цен-
тър за продажба на мебе-
ли с 11 000 кв.м търговска
площ, без аналог в България.
Вече 15 години  „АИКО“ ра-
боти усилено с амбиции и
стремеж за разрастване на дейността, утвърждаване на пазара и разноо-
бразие на предлагания асортимент. До края на 2009 г.  „АИКО“ ще открие 
още три търговски обекта на фирмата в страната.

ЧРД

Давате земя под аренда
Актуални през този месец ще бъдат и въ-

просите, свързани с даване на земи под арен-

да (стига да разполагате с такива), приби-

ране на реколта и на дивиденти. Напрежения, 

а на моменти и недоразумения ще има, но ще 

бъдете доволни от резултата. Придобивки-

те ще дойдат точно навреме и на място. 

Нищо че няма да са кой знае колко големи.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ОКТОМВРИ

 От 1-ви до 18-и ще бъдете във водовърте-

жа на любовни емоции!

 19-и, 20-и и 21-ви са хубави дни за Раците.

Ще се потопите в скъпи спомени и ще стар-

тирате нови инициативи. Но не пренебрег-

вайте семейството и роднините си, ако ис-

кате да се почувствате добре.

 До 23-ти обърнете повече внимание на 

дома и на близките си. Ако се налага, задви-

жете и имотни въпроси.

 На 26-и и 27-и сте в слаба позиция. Пазе-

те си силите!

 На 29-и ви предстои нова емоционална 

връзка. Денят е подходящ и за зачатие.
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МНОГО ДИНАМИЧЕН МЕСЕЦ пред-
стои на Лъвовете. Контактите ви

непрекъснато ще се умножават, постоянно
ще ви залива информация, която няма да
можете да обработите веднага.

МОБИЛИЗИРАЙТЕ СЕ! Това се отна-
ся най-вече до периода от 1-ви до 23-

ти, когато се налага да свършите делови-
те си ангажименти навреме. Защото след
23-ти е най-подходящото време да обърне-
те внимание на дома и близките си. 

ПОСЛЕДЕН СРОК ЗА СВЪРШВАНЕ 

НА ОТЛОЖЕНА РАБОТА До 16 октом-
ври се постарайте да вземете подписи, за-
верки или отдавна изоставени изпити. Фи-
нализирайте всички задачи, за които отго-
варяте (най-вече по договори), и особено
онези, за които вече ви е платено. 

ПЕРИОД ЗА НОВИ НАЧИНАНИЯ Ако
ви предстоят нови начинания като

покупко-продажби, подписване на договори
и търсене на нова работа – стартирайте
ги след 16-и, когато Меркурий вече е тръг-
нал в директна посока. 

БЛАГОПРИЯТНИТЕ ДНИ ПРЕЗ ОК-

ТОМВРИ Много хубави и динамични
дни, в които ще преливате от енергия и
късметът ще е постоянно с вас, са 4, 5, 13
и 14 октомври.

ИЗНЕНАДА! На 21-ви вечерта ви оч-
аква приятна изненада, която ще ви 

даде нови идеи и шансове за развитие. На 
22-ри и 23-ти нещата ще се задвижат и 
ето ви вече по-силни и възвърнали Лъвския 
си хъс и блясък! 

БЪДЕТЕ ПРЕДПАЗЛИВИ Не давайте 
обещания, които няма да можете да 

изпълните, на 1, 2 и 3 октомври. Особено на 
взискателни жени, които са си наумили да 
ви подчинят и да ви поставят в неизгод-
на позиция. На тези дати сте уязвими и 
пред своите близки, които ще недовол-
стват от вас. Минимална съпротива е 
най-добрата тактика.

ЗАВЛАДЯВА ВИ АГРЕСИЯ Ставате 
по-агресивни и с основание започвате 

да отстоявате по-настойчиво интересите 
си на 4-ти и 5-и. Сега вече вие сте в по-
силната позиция и не ви съветвам да пре-
мълчавате нищо.

ТРУДЕН ЕМОЦИОНАЛЕН ИЗБОР

Ще се наложи да решавате в „крачка“ 
не само делови проблеми, но и любовни 
през периода до18-и. Тогава има вероятност 
да се изправите пред дилема от емоциона-
лен характер.

ВЗРИВООПАСНИ ДАТИ Пригответе 
се за сериозни конфликти на 8-и вечер-

та. 9-и и 10-и са взривоопасни дати за лич-
ния живот на Лъвовете. Съветът ми е да 
кротувате до 18-и, което означава да не се 
конфронтирате, защото дотогава ще бъде-
те изнервени и дори агресивни. Непрекъсна-
то ще бъркате понятията. Това, което на 
пръв поглед е изглеждало примамливо и 
стабилно, може да се окаже хлъзгава тери-
тория. Силната любов може да се окаже 
само по-страстен секс и нищо повече. 

ЛЮБОВТА ВИ ОКРИЛЯВА След 18-и
ситуацията на любовния фронт се ус-

покоява и изяснява. На 26-и и 27-и ви очак-
ват приятни изненади от любимия човек. 
Напреженията помежду ви са минало и сега 
се чувствате по Лъвски властни.

ОЩЕ ЕДНА ЛОША НОВИНА Част
от конфликтите с интимната поло-

винка ще се пренесе и у вас, с близките ви
хора, на 19-и, 20-и и 21-ви. Това вече ще ви
дойде твърде много. Но спокойно, има лек!
Захванете се с подреждане на жилището.
Дори едно леко освежаващо и малко поза-
късняло ремонтче ще ви помогне да прежи-
веете по-леко надвисващата буря от кон-
фликти. Купете си нови мебели, пребояди-
сайте старите, изхвърлете ненужните
вещи от дома – онези, които ви носят
само угнетяващи спомени. у

НЕ ПРОТЕСТИРАЙТЕ На 29-и е ново-
луние в Скорпион, което със сигурност

ще ви създаде напрежение и притеснение.
Напрежение ще усетите и на 30-и. Тези два
дни ще ви провокират към качествена про-
мяна, която вие ще посрещнете със съпро-
тива. Колкото по-малко протестирате,
толкова по-добре ще се справите. Момен-
тът е подходящ да се споразумеете за раз-
пределянето на семейните пари. Организи-
райте семейна каса и разпределете благата,
за да стане атмосферата вкъщи по-хармо-
нична. На новолуние е добре да купите
нещо ново за дома – изберете някаква кра-
сива вещ и я внесете точно на новолуние
вкъщи, като изречете наум желание за хар-
моничен дом и хармонични взаимоотноше-
ния в него.

Явният или тайният 
партньор? 
Този път категорично ще трябва да реши-

те дали да продължите напред с настоящия 

си интимен партньор, или да изберете парт-

ньора от новата си тайна връзка, която упо-

рито се утвърждава в живота ви с всеки из-

минал ден. В случая трябва да решавате със

сърцето си, а не с разума си. Сърцето ще из-

бере по-добрата опция. Този избор може да

засегне не само личните отношения на някои 

Лъвове, а и тяхното бъдещо амплоа, бъдеща-

та им сфера на изява или професионалните 

им перспективи. Но генерално ще се отнася 

за сферата на личния живот.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ОКТОМВРИ

 От 1-ви до 23-ти свършете всички изо-

ставени делови ангажименти.

 На 4-ти, 5-и, 13-и и 14-и разчитайте на 

мощна енергия – подарък от звездите. Къс-

метът ще е с вас постоянно.

 8-и, 9-и и 10-и са взривоопасни дати за 

личните ви отношения.

 След 18-и любовните ви отношения се ус-

покояват.

 На 26-и и 27-и ви очакват приятни изнена-

ди от любимия човек.

 29-и и 30-и ще ви провокират към качест-

вена промяна от семейно-битов характер.

AVON С ЛЮБОВ КЪМ ЖИВОТА

Най-мащабният поход срещу рака на гърдата събра хиляди столичани пред Народ-
ния театър „Иван Вазов“
Благотворителното събитите завърши пред НДК. За първи път инициати-
вата обхвана и над 20 града в страната. Представители на AVON раздава-
ха образователни листовки, с които отново фокусираха вниманието върху 
нуждата от навременна превенция срещу болестта. 
Столичани имаха възможност да се включат в кампанията „От любов към 
живота“ и като посланици на добра воля редом с официалните посланици на 
кампанията Цветана Манева и Мария Гроздева. Всеки желаещ имаше възмож-
ност да се регистрира на сайта на кампанията с минимум двама свои близ-
ки и заедно с тях да участва в Националния поход срещу рака на гърдата на 
AVON За всеки участник в похода партньорите на кампанията Coca-Cola Light 
и „Бъргър“ – София, бяха подготвили безплатни напитки и сандвичи.
На апела на кампанията „Застани до мен“ днес откликнаха Гергана Гунчева, 

Елена Петрова, Лилана, Силвия 
Лулчева и нейната дъщеричка и
д-р Елмира Павлова, управител 
на Националния онкологичен ме-
дицински център. 
ВАЖНО! Благодарение на сред-
ствата, набрани в кампания-
та през 2007 г. само за месеците
май, юни и юли са прегледани над 
1900 жени в градовете Петрич, Сандански, Мелник, Кресна, Симитли, Гоце
Делчев, Доспат, Видин, Лом, Мизия, Кнежа и Бяла Слатина. Статистиката 
сочи, че са открити 32 жени с доброкачествени заболявания и 177 със сус-
пектни и злокачествени, които са насочени за допълнителни изследвания и
лечение. Освен прегледите в София AVON България дари още 2000 прегледи 
за градове, в които мобилните машини не са оперирали: Тетевен, Севлиево, 
Елена, Луковит и Червен бряг.
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УМОРА И РАЗДРАЗНИТЕЛНОСТ След
динамичния месец септември ще започ-

нете да усещате лека умора, а на моменти
дори и раздразнителност. Това ще си про-
личи още на 3-ти вечерта, когато отново
ще осъзнаете, че сте се хванали в „капана“
на работата, и то напълно доброволно.

ДНИ ЗА ПЪЛНА МОБИЛИЗАЦИЯ Ще
работите на пълни обороти на 4-ти и

5-и. Не си изпускайте нервите пред коле-
гите, независимо дали сте изпълнител, или
шеф. Отложете пътуванията и контакти-
те си с чужденци на тези дати. 

НЯКОЛКО ХУБАВИ ДНИ Те са три – 
6, 7 и 8 октомври. Съветвам ви да ги

запомните и да направите нещо добро за
себе си. Разгърнете целия си потенциал, за-
щото на тези дати имате добрия шанс да
създадете много сериозни и устойчиви
връзки, да срещнете надеждни партньори в
бизнеса, да довършите фундаменталните
си проекти и задачи и да се справите с
всичко, което се е „закучило“ отдавна.

ЩЕ СЕ НАЛОЖИ ДА ПЕСТИТЕ 
ПАРИ Периодът от 1-ви до 23-ти ще

е фокусиран върху практичната страна на
живота, която сега за вас ще се свежда до
работа и пари. Като една истинска Дева
имате правилно отношение към парите, но

събитията така ще ви притиснат, че ще 
ви принудят да мобилизирате сили и да за-
почнете да спестявате. 

МНОГО ХОРА ЩЕ ЗАВИСЯТ ОТ ВАС 

ПРЕЗ ОКТОМВРИ През този месец 
много хора ще зависят от вас – подчине-
ни, бизнес партньори или членовете на се-
мейството ви. Ще трябва да им демонс-
трирате своята пословична практичност и 
да изкарате малко повече пари, за да ги 
обезпечите.

БЛАГОПРИЯТНИ ДНИ ЗА ФИНАН-

СИТЕ Настъпващото пълнолуние в Те-
лец на 15-и и следващите два дни 16-и и 17-и 
ще са много благодатни за печелене на пари 
от Девите. Ще получите отдавна зарабо-
тени средства. Сумата, която ще влезе в 
джоба ви, дори ще надхвърля очакванията 
ви. Споделете задължително тези пари с 
най-близките си хора – най-вече с тези, ко-
ито се нуждаят от тях. Не се колебайте 
да го направите – след време разчитайте 
хората, на които сте помогнали, да ви 
върнат същия жест. 

ОТКРАДНЕТЕ МАЛКО ВРЕМЕ И ЗА 

СЕБЕ СИ Въпреки че през октомври 
ви е писано да се грижите основно за дру-
гите, все пак не бива да забравяте себе си 
и най-вече здравето си. Планетните влия-
ния ще ви подтикнат да съхраните и мал-
ко енергия за себе си и да намерите време 
да се „рециклирате“. На 11-и и 12-и си нало-
жете да се откъснете от работата за 
малко – това са дни за пълен релакс. Мно-
го добре ще ви се отрази да починете ня-
къде в близост до водни пространства и 
девствена растителност.

БЛАГОПРИЯТНИ ДАТИ ЗА ЗАПОЧ-

ВАНЕ НА НЕЩО НОВО Не пропускай-
те 24 и 25 октомври. Дните са чудесни за 
започване на ново начинание, което ще ви 
храни и занапред. На тези дати ще си про-
личат най-отчетливо най-добрите черти 
на характера ви – вашата точност и пре-
цизност. Благодарение на тях ще успеете 
да привлечете подходящите партньори не 
само в бизнеса, но и в личния си живот.

ВНИМАВАЙТЕ С ФЛИРТУВАНЕТО 

НА РАБОТНОТО МЯСТО След 18-и са
възможни любовни недоразумения и изневе-
ри. Много от вас ще бъдат изкушени от
флирт на работното място, но това ще
са много неравностойни връзки, заредени с
конфликност. Най-много внимавайте с кого
флиртувате в работата на 31-ви. В дните
около Скорпионското новолуние – 28, 29 и 30
октомври – ви съветвам в буквалния сми-
съл да се освободете от всички хора, кои-
то се опитват да ви назидават и да ви
посредничат, без да сте ги молили за това.
На тези дати ясно ще успеете да видите
недостатъците на другите – особено лип-
сата на искреност. Не си затваряйте очи-
те пред неискреността на другите.

ПРИЛИВ НА ЕНЕРГИЯ На същите
дати (28, 29 и 30 октомври) ще усети-

те силен прилив на енергия, която ще ус-
пеете да използвате по-много съзидателен
и творчески начин. Възможно е да получи-
те прозрения за бъдещето и да сънувате
пророчески сънища. Ако е възможно, запом-
нете ги и ги анализирайте на спокойствие.
В тях се крие важна информация, стига да
можете да ги разтълкувате правилно.

ЙЙ

„Разчистване“ на задачи
Всъщност този процес на „разчистване“ на 

задачи  ще продължи с пълна сила до 16-и, ко-

гато най-сетне вашата планета управител 

Меркурий тръгва в директна посока и на вас 

много ще ви олекне. Предупреждавам ви да

започвате нови неща след тази дата. Дото-

гава съвестно се постарайте да приключи-

те с недовършеното и недоизясненото, и то 

не само в работата, но и в личните и дело-

вите взаимоотношения. През изминалите 23 

дни на ретроградност на Меркурий трябваше 

да осъзнаете къде точно грешите в общу-

ването с бизнес партньорите и близките до

вас хора и да се опитате да се приспособите 

към техните изисквания. Ако сте успели да

вземете този „поправителен“ изпит, нещата

рязко ще се подобрят в живота ви и ще при-

добият много конструктивен характер.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ОКТОМВРИ

 На 4-и и 5-и ви съветвам да се мобилизира-

те оптимално и да мислите само за работа.

 На 11-и и 12-и е задължително да си почи-

нете, за да можете да туширате натрупа-

лото се напрежение. Отдайте се на пълен 

релакс в близост до воден басейн.

 На пълнолуние в Телец на 15-и, както и 
на 16-и и 17-и ще получите сума пари, която

ще надхвърля очакванията ви. Задължител-

но помогнете с част от нея на най-близките

си хора – особено на онези, които крайно се 

нуждаят от финансова помощ.

 На 28-и, 29-и и 30-и направете „чистка“ на 

обкръжението си.

СЪВМЕСТНО ПРЕДАВАНЕ „УСПОКОЙ КЛАКСОНА!“ 
НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ „ЕКО“ И ДАРИК РАДИО
ТЪРСИ ДОБРИТЕ ШОФЬОРИ 

Бензиностанции „ЕКО“ и Дарик радио стартираха съвместно предаването
„Успокой клаксона!“ . В пет поредни седмици – от 12 септември до 10 октом-
ври – топрепортерите на „Дарик“ бяха на възлови кръстовища с интензи-
вен трафик, за да разкриват лошите и да търсят добрите на пътя. 
Специалните репортажи по темите „Задръстване“, „Пешеходците“, „Зна-
ците“, „На дълго пътуване“ направиха шеговит паралел между емоциите 
и поведението на толерантните и нетолерантните шофьори. Слушате-
лите на „Дарик“ също станаха част от „Успокой клаксона!“, като се вклю-
чиха пряко в ефир и споделиха мненията си за „толерантността“ на пътя. 
„В предаването „Успокой клаксона!“, което е част от кампанията „Оба-
ди се, като стигнеш“, ние отново залагаме на позитивното и лично посла-
ние. Чрез тематичните репортажи искаме да провокираме шофьорите да

погледнат на себе си отстрани, с лека усмивка. С толерантно отношение 
само печелим – пътуването е по-бързо, а емоциите – положителни“ –  обяви 
Нана Серкеджиева, маркетинг и пиар мениджър на „ЕКО“ – България, в нача-
лото на кампанията.    
Дарик радио е традиционен партньор на бензиностанции „ЕКО“ в насърча-
ването на разумното шофиране. Кампанията „Обади се, като стигнеш“ е 
инициирана от  бензиностанции „ЕКО“ през 2006 г. в партньорство с КАТ.
Тя включва практични инициативи, с които се стреми максимално да уле-
сни водачите на пътя и да направи пътуването удоволствие. Чрез личното 
и емоционално послание „Обади се, като стигнеш!“ програмата провокира 
промяна в поведението на пътя, защото личната отговорност е най-ефек-
тивното средство за запазване на човешки живот.
Верига бензиностанции „ЕКО“ е собственост на „ЕКО“ – България ЕАД и 
присъства на българския пазар от юли 2002 г. Част е от най-голямата ин-
дустриална и търговска корпорация в Гърция – Hellenic Petroleum Group. В 
България действат 59 „ЕКО“ бензиностанции.
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ТОВА Е ВАШИЯТ МЕСЕЦ До 23-ти,
когато Слънцето вече напуска Везни-

те и отива да помага на Скорпионите,
трябва много умело да се възползвате от
неговата положителна енергия. Голямото
светило ще е много благосклонно към вас
сега! Периодът е много подходящ да обър-
нете малко внимание и на себе си. Околни-
те ви обвиняват в егоизъм, но е нужно да
се погрижите за себе си сега, за да може
после да сте полезни на другите. 

ПРОМЕНИ В ИМИДЖА Още на 8-и
вечерта ще ви се удаде прекрасна въз-

можност да започнете промяната на своя
външен вид. На 9 и на 10 октомври се пог-
лезете, купувайки си хубав подарък или
като излезете на разходка. 

МИНУТИ ЗА РЕКЛАМА През този
месец е добре да си направите само-

реклама и да завържете важни и полезни
(да не кажа изгодни) за вас контакти. От-
кога не сте го правили?!

КЪДЕ БЪРКАТЕ? На 9-и и 10-и съдба-
та ще ви помогне да разберете най-

сетне къде и в какво грешите. Ако рабо-
тите в екип или имате публична професия,
ще почувствате силата на приятелската
подкрепа на тези две дати. Това са дни на
вдъхновение и сила. Добри новини ще дой-

дат при вас. Ще бъдете активни на всич-
ки фронтове.

ЛЕКИ ТУРБУЛЕНЦИИ Не се притес-
нявайте, ако нещо пропуснете или 

сгрешите на 6, 7 или 8 октомври – това са 
необходими „турбуленции“, които ви амби-
цират и ви създават контрастна среда, за 
да можете да оцените хубавото, което ви 
очаква. 

ПРИКЛЮЧЕТЕ СТАРИТЕ ДЕЛА Пос-
тарайте се до 16-и да сте приключили 

със старите си дела – вземете невзетите 
си изпити, не пропускайте нито една лек-
ция, посетете стари приятели и възобно-
вете стари приятелски отношения. През 
този период ще усетите, че хората ви се 
доверяват. 

МНИТЕЛНИ И ДОКАЧЛИВИ СТЕ Ако 
нещо в любовта упорито не върви, не 

си го слагайте на сърце. Замислете се оба-
че, защото причината може да е и у вас 
самите. Сега сте нагорещили страстите и 
не можете да мислите трезво. Много сте 
докачливи и мнителни, особено на 13-и и 14-
и. На тези дати обстановката е взривоо-
пасна. Не можете да надвиете субектив-
ността си. Изчакайте до 18-и, когато ще 
реагирате по-правилно спрямо хората и си-
туациите около вас.

ДЕЛОВА АКТИВНОСТ Датите 13-и и 
14-и са много благоприятни обаче за 

вашата делова активност. Съветвам ви 
точно тогава да си набавите нужната ви 
информация, да потърсите необходимите 
ви контакти. В никакъв случай не се само-
изолирайте и не пропускайте нищо да мине 
край вас, без да бъде проверено. 

На 18-и вашата управляваща планета 
благодетелка Венера навлиза в знака 

Стрелец и облаците покрай вас постепенно 
започват да се разсейват. Оптимизмът ви 
се завръща. Хората, които обичате и кои-
то напоследък се бяха отдалечили малко 
от вас, също се завръщат. Любовта ви 
озарява.

СЕМЕЙНИ ВОЙНИ Пазете се от до-
садни семейни конфликти на 19-и и 20-

и. Това са дни, заредени с неприемливи из-
исквания на околните, които те постоянно
ще отправят към вас. Помислете си сери-
озно дали трябва да им обръщате внимание.
Предлагам ви да използвате ситуацията, за
да промените курса на отношенията ви.
Или пък дори да ги скъсате, да разрушите
стереотипа. И без това пред вас се откри-
ват нови възможности – един невинен
флирт може да прерасне в сериозни любов-
ни отношения, стига вие да искате това.

ПОМИСЛЕТЕ ЗА ЗДРАВЕТО СИ След
23-ти е разумно да помислите за сво-

ето здраве. Необходими са ви повече дви-
жение и много витаминозна храна. Напосле-
дък не си доспивате и това ще се отрази
много зле не само на външния ви вид, но и
на работоспособността ви. 

ПЛУВАТЕ В СВОИ ВОДИ На 26-и и
27-и плувате в свои води. Намерете

начин да релаксирате на тихо и спокойно
място и да си направите планове за бъде-
щето. 

НАМИРАТЕ ПАРИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ На
29-ти ще успеете да преодолеете

тежка финансова зависимост – ще намери-
те свои сигурни доходи, ще успеете да по-
гасите заем или да намерите необходимото
ви количество пари за лечение. Само се
старайте да не попаднете в нова обвърз-
ваща или обсебваща ви финансово ситуа-
ция. Този ден е зареден с много силна енер-
гия за лечение и правилна диагностика, за-
това посетете лекари и лечители, ако се
нуждаете от услугите им.

Нова любов
След тази дата е необходимо да разширите 

дейността си, както и да допълните списъ-

ка с деловите си контакти. На някои Везни 

ще им се усмихне късметът в любовта – ще

получат шанс за нова любовна връзка с чо-

век, който много повече ще ги обича и ще им 

даде така нужните нежност и грижовност.

Така че не се фиксирайте върху партньора, с 

когото сте в момента – така се самоизоли-

рате и си причинявате страдания.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ОКТОМВРИ

 8-и (късно вечерта), 9 и 10 октомври са

дни за положителна промяна на имиджа ви. 

Погрижете се за външния си вид.

 На 13-и и 14-и сте много мнителни. Об-

становката е взривоопасна и затова ви съ-

ветвам да не взимате крайни решения. Из-

чакайте до 18-и.
 След 18-и за вас настъпва благоприятен 

период в любовта. Ще подновите стари и

ще завържете нови приятелски контакти.

 На 26-и и 27-и плувате в свои води. Релак-

сирайте и си правете планове за бъдещето.

 На 29-и преодолявате тежка финансова за-

висимост и намирате нужните ви пари за

лечение.

КЪСМЕТ

Нашите приятели Симеон Ведев и Калина Таа-
шева откриха студио за красота. Разбрахме,, 
че идеите за интериора са били на Кали и чее е 
упражнявала авторски надзор върху реализа--
цията им. Оригиналният стил на Кали, койтто 
познават всичките є клиенти, се вижда ощее 

поглед по интересните цветови решения на помещениетоо. 
та пък се оказал перфектният коафьор по деловите въпросии и 
вече организационни задачи.
когато студиото вече отвори врати, на двамата съдружнии-
става само пак да се отдадат на това, което могат най-доо-

а създават красота.  
БЕЛА им се радваме, поздравяваме ги и им пожелаваме успеех. А
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СТРАСТ, ЕНЕРГИЯ И ЕМОЦИИ Вли-
тате в октомври с много страст,

енергия и емоции. Месецът ще е наситен
с важни за вас събития заради многото
транзитно преминаващите планети, които
ще навлязат във вашия знак. И въпреки че
би трябвало да сте в предрождена депре-
сия, ще кипите от идеи и желание за ра-
бота и изява. 

НЕ ПРАВЕТЕ ТАЗИ ГРЕШКА! Само
някои Скорпиони ще изберат отшел-

ничеството, вглъбеността и самосъжалени-
ето за целия период от 1-ви до 23-ти. Това
ще е грешен избор. Не го допускайте! Има
опасност целият енергиен потенциал, ус-
лужливо резониращ на вашата честота,
след като не може да се реализира навън,
да се обърне саморазрушително навътре.
Тогава е възможно да изпаднете в дълбока
депресия или да ви изненада някоя неприят-
на болест. Излизането от това състояние
ще е бавно и продължително.

МАГНЕТИЗЪМ И... ЕЛЕГАНТНИ МА-

НИПУЛАЦИИ Планетата на любовта
и красотата Венера е в знака Скорпион
още от 25 септември и ви прави очарова-
телни, магнетични и сексуални. Тя ще ос-
тане там чак до 18 октомври. Това е пери-
од, подходящ за изява, флирт и... елегантни
манипулации. „Манипулация“ звучи грубо, но

Венера винаги създава един ореол от при-
влекателност и хармония, който в съчета-
ние с вродената ви магнетичност се пре-
връща в мощно оръжие за въздействие вър-
ху другите. 

С ПОМОЩТА НА МАРС На 4-ти су-
тринта и Марс навлиза във вашия 

знак и ви зарежда с още повече енергия за 
действие. Но внимавайте, защото може да 
станете по-агресивни, отколкото трябва. 
Все пак красотата и хармонията на Вене-
ра ще ви помагат да неутрализирате раз-
горещения Марс, който в знака на Скорпи-
она е вторият „управител“ и е много си-
лен. Тук Марс се изявява със своята миг-
новена, мълниеносна и почти смъртоносна 
реакция. Да му мислят тези, които ще 
дръзнат да ви подразнят или несправедливо 
да ви уязвят. Марс ще бъде в Скорпион до 
16-и ноември – това ще бъде много акти-
вен период за вас, особено ако сте решили 
да започнете  някаква реорганизация в жи-
вота си.

ДНИ НА ЕУФОРИЯ И ПРОЗРЕНИЯ

Още на 1-ви и 2-ри ще усетите силния 
потенциал, който е на ваше разположение 
– тогава Луната е във вашия знак и ви 
подкрепя в инициативите ви.

В СИНХРОН СЪС СЕБЕ СИ Другите 
ви хубави и хармонични дни от ок-

томври са 11-и, 12-и, 13-и до обяд, 19-и сле-
добед, 20-и и 21-ви. Тогава ще бъдете в син-
хрон със себе си и с окръжаващата ви 
действителност.

РАЗРУШИТЕЛНИ ЕНЕРГИИ Съвет-
вам ви да сдържите разрушителните и 

спонтанни енергии, който ще ви връхлетят 
на 8-и вечерта, 9-и, 10-и, на 15-и (пълнолуние) 
и 16-и. Внимавайте особено на 15-и, защото 
има риск да загубите крупна сума пари, да 
ви излъжат или подведат. Каквото разру-
шите на тези дати, дълго няма да можете 
да го поправите. На тези дати сте уязви-
ми най-вече в бизнес съдружията. 

СТАБИЛИЗАЦИЯ На 23-ти и Слънце-
то навлиза в знака Скорпион и вече се 

стабилизирате или си връщате си позици-

ите, в случай че сте допуснали грешки. 
ДНИТЕ НА ЗЛАТНАТА РИБКА За
нищо на света не пропускайте новолу-

нието в Скорпион на 29-ти. Дните 28-и,
29-и и 30-ти се явяват сериозни повратни
точки за Скорпиона – ще ви се даде уни-
кална възможност да започнете живота си
на чисто и да осъществите поне една своя
мечта. Към някой Скорпиони съдбата дори
ще е още по-благосклонна – може да им
позволи повече от едно желание. От вас се
иска само да ги изречете, Златната рибка
сама ще ви намери!

НОВА ТЕРАПЕВТИЧНА СВЕТЛИНА 
ЛЕКУВА АКНЕ

Иновация 2009 Нов метод за третиране на акне в три 
етапа  са разработили инж.  Хелмут  Лафонтен и съпругата 
му Габриела Лафонтен. Методът се състои от подготви-
телна серия с гликолов пилинг, микропилинг   (най-нов вари-
ант на микродермабразиото) и облъчване с BlueLight therapy 
– лечебна светлина от синия спектър, която влияе върху би-
охимичните процеси в организма и кожата, повишава серо-
тонина, активира и контролира синтеза на хормоните, ак-
тивира синтеза на витамини D и А. 
Опит, натрупан с годините Семейство Лафонтен са ав-
тори на метода BDR – beauty direct repair, комбиниращ 
широк спектър от ефекти  и механизми за лечение на 
бръчки, фейс-лифтинг и обновяване на епидермиса на ко-

жата.  BDR е ефикасен метод за безрискова мезотерапия с 
дерматологични резултати. За разлика от конвенционал-
ната мезотерапия (прилагана само от дерматолози и коз-
метолози), методът BDR е лицензиран в световен мащаб 
за приложение в козметичните центрове. Той е комбини-
ран и е насочен към три основни нива на въздействие: об-
новяване и пилинг на епидермиса чрез микропилинг и фо-
тонна светлина плюс перфорация на кожата посредством 
патентована главина и специална иглена система в ком-
бинация с хиларуонова киселина, витамини, микроелемен-
ти и ботокс. Методът е ефикасен без странични ефекти 
и не уврежда клетките и капилярите. BDR не се огранича-
ва само с външни ефекти, а активизира и естествените 
процеси на кожата, като ускорява пречистването є, сти-
мулира метаболизма и редуцира усвояването на вредните
вещества в тъканите.

„Защото така 
съм устроен!“
Дано и вашите партньори и контрагенти 

се сетят да прочетат вашия хороскоп и да

проявят благоразумието да не ви предизвик-

ват, защото ще бъдат ужилени смъртонос-

но. От това ужилване обаче ще пострадате 

и вие самите, сривайки се нива надолу. Има 

опасност с един замах на жилото на опашка-

та си да изгубите всичко, което сте градили 

до този момент. Има една притча за Скор-

пиона, която го описва най-точно и образно.

Споразумял се Скорпионът с жабата да го 

пренесе през реката на гърба си, но услови-

ето било той да не я наранява с жилото си. 

По средата на пътя обаче той не се сдържал 

и я ужилил смъртоносно. Докато потъва-

ли към дъното, ужасената жаба го попита-

ла защо е направил тази грешка и е нарушил

споразумението. А той хладнокръвно й отго-

ворил: „Защото така съм устроен!“ Разбира 

се, има и мирен изход от цялата тази енер-

гийна буря, в която можете да бъдете въвле-

чени – да успеете да канализирате енерги-

ята си в друга посока например. Неизменно-

то лекарство, което се предписва на Скор-

пиона, е секс (извинявайте, сигурно вече ви

е втръснало!). Но наистина това е най-адек-

ватната препоръка за ситуацията Венера и

Марс в Скорпион. За тези от вас, които не 

могат да намерят равностойни партньори, 

силно е препоръчително да се занимават със

спорт. Още по-добре с йога или с източни 

бойни изкуства.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ОКТОМВРИ

 На 1-ви и 2-ри ще усетите силен прилив на 

енергия. На тези дати се опитайте да даде-

те най-доброто от себе си.

 11-и, 12-и, 13-и до обяд, 19-и следобед, 20-и 
и 21-ви са благоприятни и хармонични дни за

всички Скорпиони.

 28-и, 29-и и 30-ти са сериозна повратни 

точки за Скорпионите –започнете живота 

си на чисто, изречете най-съкровените си

желания и реализирайте мечтите си!

 На 8-и вечерта, 9-и, 10-и, на 15-и (пълно-
луние) и 16-и ви съветвам да сдържите раз-

рушителните и спонтанни енергии, които 

ще ви връхлетят.

ИНОВАЦИИ
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EНТУСИАЗЪМ И ВДЪХНОВЕНИЕ Ен-
тусиазирани и вдъхновени започвате

този месец. Ще срещате подкрепа от при-
ятели, организации и големи обществени
групи. Ще успеете да осъществите поне
една своя мечта и това ще ви направи на-
истина щастливи. Точно за вас сякаш са
казани думите: „Човек е толкова голям,
колкото големи са мечтите му!“ Затова
мечтайте и действайте смело. Най-настой-
чивият ми съвет към вас е да подписвате
договори, да правите фирми и да напуснете
старата, за да започнете нова работа. И
този ми съвет важи за след 16-и.

ПРЕДИ И СЛЕД ДАТАТА 16 ОКТОМ-

ВРИ След 16-и Меркурий – планетата
на договорите, търговията и комуникации-
те, тръгва в директна посока и всичко ще
става много по-лесно, бързо и трайно в жи-
вота на Стрелците. Хубави и силни дни за
вас са 3-ти вечерта (понеже този петък ще
разберете, че трябва да действате бързо,
отпишете почивката през този уикенд!),
4-ти и 5-и. Впрегнете всичките си сили на
тези дати, но нека това да бъде само под-
готвителният етап – например оформяне-

то на документите. С подаването на сами-
те документи се заемете след 16-и.

ПОДКРЕПА ОТ БЛАГОДЕТЕЛ На 
4-ти ще се срещнете с решителен чо-

век (това може да е дори ваш приятел), 
който ще ви окаже много голяма подкрепа 
за нещо, което е изключително важно за 
вас. Възползвайте се от импулсивните му 
съвети, както и от средствата, които ще 
ви даде на заем, и от връзките му. Всъщ-
ност и двамата ще спечелите от това, с 
което сте се захванали. Това положително 
раздвижване обаче ще привлече завистта и 
недобронамереността на някои хора.

Много внимателно постъпвайте на 
11-и и 12-и, защото може да се окаже-

те въвлечени в много „мътни“ обстоятел-
ства.

 ПРИКЛЮЧЕТЕ СТАРИТЕ ДЕЛА Фо-
кусирайте вниманието си върху за-

вършването на стари ангажименти на 13 и 
14 октомври. Тези две дати са изключител-
но подходящи да изясните влошените си 
отношения със стари съдружници, бизнес 
партньори или приятели. Но в никакъв слу-
чай не ви съветвам да им оставате длъж-
ни – и в буквален, и в преносен смисъл.

НЕОЧАКВАНИ ПАРИ ще имате късме-
та да спечелите на 15-и или 16-и и това 

много ще облекчи плановете ви занапред. 
МНОГО СИЛЕН ПЕРИОД ЗА СТРЕ-

ЛЦИТЕ След 18-и ви очаква много си-
лен период, през който ще ви върви в лю-
бовта, ще печелите симпатии и привърже-
ници. Венера влиза във вашия знак (Стре-
лец) и ви прави още по-магнетични и убе-
дителни. На представителите на срещупо-
ложния пол ще им е най-трудно да ви ус-
тоят. 

ВРЕМЕ ЗА САМОРЕКЛАМА 22-ри и 
23-ти са дните, в които трябва да си 

направите самореклама, да демонстрирате 
достойнствата си пред другите. Датите са 
особено благоприятни за организирането на 
презентации, коктейли и сбирки. Поканете 
влиятелни хора, покажете се пред публика – 
ефектът ще бъде много добър за вас.

СВИЙТЕ ЗНАМЕНАТА През следва-
щите два дни – на 24-ти и 25-и – се

отдръпнете от сцената. Бъдете по-крот-
ки и смирени. За вас това ще са най-изнер-
вящите дни през октомври, дни на клюки,
сплетни и дребнавости. Възможно е да се
появят и здравословни проблеми, които ще
бъдат провокирани от преумора. Не преяж-
дайте и не препивайте на тези дни, за да
не навредите на черния дроб и стомаха и
за да не вдигнете кръвното. Съветвам ви
да не предприемате точно сега важни неща
за бъдещето си. По-добре релаксирайте, по-
грижете се за външния си вид или пък за
някой болен ваш близък. 

НАМАЛЕТЕ ТЕМПОТО Темпото е
добре да намалите и през трите дни

около новолуние – 28-и, 29-и и 30-и. Тогава е
добре да ограничите активните контакти.
По-добре се затворете вкъщи и анализирай-
те всичко, което сте направили през месе-
ца. Починете си. Споделете вашите пари и
внимание с някого, на когото държите и
който има нужда от вашата помощ и
жертвоготовност. През тези дни всеки
акт на благотворителност, но спонтанна,
без излишна и преднамерена показност, ще
ви даде сили и мотиви да продължите на-
пред.

ОТНОВО СТЕ НА ЛИНИЯ На 31-ви
отново сте на линия и готови за

действия и делови „подвизи“. През послед-
ния ден от октомври ще успеете да свър-
шите купища задачи – почти неусетно.

GLOBUL ПРАЗНУВА 7-И РОЖДЕН ДЕН В НЕБЕТО НАД СОФИЯ

Седем години присъствие на пазара, инвестиции от над 1,4 милиарда лева, 4
милиона клиенти и персонал от 1200 подготвени и мотивирани служители. 
С такава равносметка, една от най-големите и успешни компании в стра-
ната ни посрещна 7-ия си рожден ден. 
„Да се срещнем на върха“ – покани Globul своите служители, партньори и 
представителите на медиите по повод отбелязването на 7-ата годишни-
на на мобилния оператор. За да отпразнува своите първи 7 години, Globul 
посрещна гостите си в уникален за България ресторант, разположен на 50
метра височина във въздуха. За първи път в България в центъра на столи-
цата, до храм-паметник „Александър Невски“, бе издигната нашумялата  в 
света конструкция за ресторант във въздуха. Специална платформа, из-
градена под формата на маса за вечеря за 22-ма души, се издига с помощта 
на мощен кран на височина 50 метра във въздуха. Оттам гостите на три-
дневното тържество, между 18 и 20 септември, по случай рождения ден на 

Globul се наслаждаваха на па-
норамата на столичния град 
в компанията на своите до-
макини. „Казват, че първи-
те седем години от живота 
на един човек са най-важни-
те. Това твърдение важи и за 
компаниите, защото те не 
са нищо друго, а хората, кои-
то работят в тях, техните 
клиенти и партньори. През тези седем години GLOBUL донесе конкуренци-
ята на българския телекомуникационен пазар и зададе стандартите, по ко-
ито той се развива, пръв въведе някои от услугите и технологиите, които 
днес използваме в ежедневието си. Гордеем се с това и благодарим на свои-
те клиенти и на партньорите за доверието, с което ни възнаградиха“  – за-
яви г-н Коцибос, изпълнителен директор на Globul.   

ЧРД

Й

Нещо съмнително 
Могат да ви предложат съмнителни пари от 

участие в нерегламентирана сделка. Не се 

доверявайте на никого! Проявявайте повече 

мнителност – в случая тя ще се окаже най-

добрата защита за вас. 

Трябва да се пазите от внезапни прояви на ТТ

нервност и раздразнителност – нищо няма 

да постигнете, ако се нервирате, само мо-

жете сериозно да навредите на имиджа си,

но най-вече на здравето си.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ОКТОМВРИ

 На 4-ти и 5-и действайте с всички сили, за 

да поставите ново начало в бизнеса.

 На 11-и и 12-и внимавайте и не се доверя-

вайте на никого. Много е вероятно някой да 

ви измами. Това са дни на манипулации. Съ-

ветвам ви и да не си изпускате нервите.

 Чак след 16-и се заемете с подаването на

важни за вас документи, както и със стар-

тиране на търсене на нова работа.

 На 24-ти и 25-и бъдете кротки и смирени. 

Погрижете се за здравето си. В никакъв слу-

чай не преяждайте и не препивайте.

 На 28-и, 29-и и 30-и (дните около ново-
луние) се включете в благотворителна ак-

ция. Останете насаме със себе си и анали-

зирайте какво сте направили през измина-

лия месец.
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КОНКУРЕНЦИЯ, КОНФЛИКТИ И 

СПЪНКИ В РАБОТАТА Почти през
целия месец ще се стремите да преодоля-
вате пречки и напрежения, особено в рабо-
тата ви. Тази тенденция ще се запази до
24-ти, но ще се усети най-силно до 5-и.
През тези пет дни няма да успеете да се
преборите с чуждото мнение, което много
ще ви дразни и дърпа назад в развитието.
Само да не ви хрумне точно сега да иска-
те увеличение на заплата или по-леки усло-
вия на труд – няма да се получи. Изчакай-
те ноември или декември за тази цел. То-
гава средата ще е по-благоприятна за това.
Добрите промени сами ще ви намерят. 

ПОДГОТВЕТЕ ДОБРЕ ДОКЛАДИТЕ И 

ОТЧЕТИТЕ Постарайте се да под-
готвите отлично, без никакви грешки от-
четите или докладите със срок за 6-и или
7-и. На тези дати околните ще ви гледат
под лупа. Но вие за пореден път ще успе-
ете да докажете професионализма си.
Може да се каже, че тези два дни са бла-
гоприятни за вас, и гледайте да се изоли-
рате от напреженията и реформите, кои-
то засягат другите.

ОТНОСИТЕЛНО СПОКОЕН ПЕРИОД

От 5-и до 12-и периодът на работното
място е относително (и само привидно)
спокоен. Но поне ще можете да съберете
сили, за да се ориентирате в обстановка-
та. В случай че ви е необходима справка и

се налага да ровите в архива, за да извади-
те оттам някаква информация, то най-
благоприятните дни за тази дейност са 9 
или 10-и.   

ПОЧИНЕТЕ СИ! На 11-и и 12-и непре-
менно си починете и съберете сили. 

Разтоварете се от песимизма и натрупана-
та тревога. 

НЕ ПРАВЕТЕ НИЩО ВАЖНО Въоръ-
жете се с търпение и много философ-

ски подход за датите 13-и и 14-и. Не на-
срочвайте важни неща за тогава. 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ЗДРАВЕТО СИ

На много от Козирозите ще се нало-
жи да се погрижат сериозно и за здравето 
си. До 23-ти много уязвими са половата и 
отделителната ви система. Може и някоя 
стара дископатия да се обади. Цялата ви 
имунна система е разклатена. Започнете 
всеки ден да пиете прясно изцеден лимонов 
сок, подсладен с 1 лъжица мед. Яжте пове-
че пресни плодове и зеленчуци. Има опас-
ност да ви повали вирус още преди зимата 
да е настъпила.

БЛАГОПРИЯТНИТЕ ДНИ ПРЕЗ ОК-

ТОМВРИ За вас те са 15-и, 16-и и 
17-и до обяд. Вероятно ще намерите имота, 
който отдавна търсите, или пък ще напра-
вите изгодни покупки. Ще видите реализи-
ран ваш стар замисъл или проект. Трудът 
ви ще бъде оценен и заплатен по достойн-
ство. Ако ви предлагат изгоден заем или 
кредит, приемете го. Постарайте се само 
да отложите подписването на документи 
за следващата седмица – най-добре за 24-
ти и 25-и, когато планетите ще бъдат 
още по-благоприятно разположени. 

СЕМЕЙНИ СКАНДАЛИ Внимавайте 
от грижи и амбиции да не пострада 

любовта до вас, понаглеждайте любимите 
си хора и им оказвайте необходимото вни-
мание, за да не „прескочат“ в някое чуждо 
гнездо. Все пак се пригответе за семейни 
скандали и недоразумения на 19-и, 20-и и 21-
ви. Ще бъдете обвинени в почти всички 
смъртни грехове, но вие ще проявите мъд-
рост и далновидност и няма да допринесете 

за задълбочаването на конфликта. На 20-и и
21-ви се пазете също и от недоразумения с
ваши роднини. Сложете всички карти на ма-
сата, пък каквото стане – истината, макар
и късно, винаги възтържествува!

НЕЩАТА СЕ ОПРАВЯТ Обстановка-
та в работата и вкъщи се успокоява

след 23-ти. Но 26-и и 27-и са последните ви
напрегнати дни през месеца. Недоразумени-
ята ще дойдат по линия на вашите парт-
ньори, спешно ще трябва да ги „покрива-
те“ и да поправяте техни грешки от не-
марливост. Няма да имате избор, защото
ще се злепоставите и вие. 

ЕЛИМИНИРАТЕ НЯКОГО На 27-и ще
успеете да елиминирате човек, чието

място не е близо до вас.
МАЛКО ЛЮБОВ Най-после настъпва
времето и за малко любов и удоволст-

вия през октомври. И то напълно заслуже-
но– на 28-и, 29-и и 30-и. На тези дни обър-
нете внимание на приятелите си, покажете
им, че ги обичате и се нуждаете от тях.

ВНЕЗАПНО ВЛЮБВАНЕ На 29-и
може внезапно да се влюбите и това

ще бъде най-доброто, което може да на-
правите, защото имате спешна нужда точ-
но от такъв вид енергия. Любовта ще ви
направи по-оптимистични и значително ще
подобри настроението ви, което напосле-
дък е хронично лошо. 
За други Козирози това може да е ден на
усилена обществена работа (има изгледи
да се включите в редиците на някоя пар-
тия, асоциация или организация с идеална
цел). Запомнете, че каквото ново позволи-
те да влезе в живота ви на 29-и, то ще
е задълго.

Вземете си поука
Дните определено ще са много трудни за 

вас – дни на противопоставяне, по-скоро от-

редени да си направите важни изводи (поу-

ки). Все с нещо ще се наложи да се раздели-

те, но не тъжете за него. Чак след време ще

разберете, че е било за добро.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ОКТОМВРИ

 На 6-и и 7-и ще успеете да докажете про-

фесионализма си.

 На 13-и и 14-и не си насрочвайте важни 

дела. Дните ще са трудни за вас.

 15-и, 16-и и 17-и (до обяд) са благоприятни

дни за вас. Ще успеете да реализирате про-

екти и да получите достойно заплащане.

 На 19-и, 20-и и 21-ви се пазете от семейни 

скандали и недоразумения.

 На 29-и позволете в живота ви да влезе 

нещо ново.

MODAMALL ТЕНДЕНЦИИ

В два дни и за втора поредна година Mall of Sofia
показа най-актуалното от света на модата и 
красотата в поредица от ревюта. Дефилираха 
модели на над 30 водещи марки, които за първи
път представят колекциите си есен-зима.
„Modamall е един истински празник на мода-
та и красотата, който с радост подаряваме на
всички гости на Mall of Sofia. Щастливи сме, че
за втора поредна година успяваме да покажем на 
нашите посетители най-актуалното за новия
есенно-зимен сезон и по този начин им помага-
ме да направят правилния избор и да бъдат още 
по-стилни и красиви.“ Думите са на Бойка Мари-
нова, маркетинг мениджър на търговския и раз-

влекателен център, а за добро-
то настроение на всички гос-
ти на модния празник се погри-
жиха Вяра Панталеева от Star 
Academy, DJ Владислав Рашков и 
Невена Цонева и Теодор Койчи-
нов от Music Idol 1. 
В паузите между ревютата 
за всички гости имаше много
игри, подаръци и изненади, оси-
гурени от спонсорите и парт-
ньорите на събитието.
Основен партньор на Modamall 
е козметичната компания Max Factor, която се грижи за грима на моделите, 
а по време на събитието консултира и гримира всички желаещи дами на-
пълно безплатно. 

МОДА И КРАСОТА
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ЗАРЕДЕНИ СТЕ С ОПТИМИЗЪМ

Най-сетне за вас настъпват по-опти-
мистични дни. Положителните промени, за-
действали се в края на септември (на но-
волуние във Везни на 29-и), сега ще изпъл-
нят целия октомври. Октомврийското но-
волуние ще донесе на много Водолеи нови
партньори и приятели, връзки с чужбина и
възможности за развитие и разширение.

МНОГО СИЛНИ ДНИ Периодът от
1-ви до 23-ти ще е изключително бла-

гоприятен за вас, ако се занимавате с на-
учен труд, ако сте студенти, преподавате-
ли или пък работите в рекламния, издател-
ския или туристическия бизнес. Много сил-
ни дни за изява и задвижване на важни про-
екти са 9-и, 10-и, 17-и и 18-и, 26-и и 27-и. 

В ЛЮБОВТА ИМА ОЩЕ КАКВО ДА 

СЕ ЖЕЛАЕ Само не трябва да при-
бързвате със задълбочаване на интимните
връзки. Оставате те да се развиват по
своите закони. Защото на любовния фронт
има още какво да желаете – поне до 18-и.

В сферата на чувствата и емоциите ще
усещате силно напрежение, защото и Вене-
ра, и Марс – планетите на любовта и сек-
са – ще са в Скорпион. А това за вас е
много нехармоничен знак. 
На 1-ви и 2-ри сте много уязвими точно в
тази сфера – ще разберете, че сте се за-

блуждавали. На този ден ще ви споходят 
любовни и семейни разочарования, но не се 
вживявайте толкова в тях, не си заслужа-
ва. Старото трябва да си отиде.

ИЗГОДНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ От 4-ти 
до 12-и не пренебрегвайте никакви 

нови предложения, независимо за какво се 
отнасят! Ще са изгодни за вас.

ФИНАНСОВА КРИЗА Не че няма да 
имате пари, напротив, ще имате, но 

на 15-и и 16-и ще се намеря някой, който 
много бързо ще ви ги похарчи. Ограничете 
разходите си на тези две дати.

КОНФЛИКТИ И НЕДОРАЗУМЕНИЯ

На 20-и вечерта, както и на 21-ви и 22-
ри очаквайте скандали. Някой нещо няма да 
е чул или няма да е видял добре, някой няма 
да си е изпълнил обещанията към вас, а ще 
се наложи вие да обирате негативите от 
ситуацията. На тези дати ви съветвам да 
не оставате до късно на работа, защото 
ще сте изнервени и дори и на шефа си ще 
се развикате. Ако пък самият вие сте на-
чалник и от вас зависят много хора, то 
това са дни, в които ще трябва да се оп-
итате да застанете на тяхната позиция и 
да видите нещата от тяхна гледна точка. 
Не си изпускайте точно тогава нервите и 
пред приятел, защото може завинаги да го 
загубите.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФЛИРТ И ДОРИ 

ЗА... БРАК На 19-иК  Венера вече се пре-
мества в знака на Стрелеца и за вас на-
стъпват по-благоприятни дни за любов. 
Ще получите предложение за флирт, прия-
телство или дори брак. Вашият кандидат 
може да бъде чужденец или пък човек, кой-
то дълго време е живял в чужбина. Може 
да се наложи и да пътувате – не се коле-
байте. Най-вероятно е да ви предложат 
пътуване или на 26-и, или на 27-и. Дори и да 
не изпитвате голяма любов към този чо-
век, пак се съгласете да тръгнете с него, 
за да промените стереотипа си. 

ПАЗЕТЕ ЗДРАВЕТО СИ До 23-ти не 
яжте студени храни и напитки, защо-

то те ще се отразят много зле на храно-

смилането ви. Възможно е да страдате от
стомашни разстройства и спазми. През съ-
щия период сте предразположени към бак-
териални инфекции, както и към нервни
изблици. Препоръчвам ви горещо да намери-
те време да разпуснете и да се разтовари-
те малко!

ТРУДЕН ПЕРИОД Дните от 28-и на
обяд до 30-и се очертават като из-

ключително трудни за Водолеите. Няма да
сте във форма, ще правите сериозни греш-
ки, ще се забавите със сроковете за при-
ключване на работното място или в учи-
лище. Околните веднага ще „усетят“ сла-
бостта ви и ще ви атакуват.

ЗЛОВРЕДЕН ЧОВЕК НА ХОРИЗОНТА

Има и опасност на новолунието в
Скорпион да се срещнете с неподходящ и
зловреден за вас човек. Той много бързо ще
ви омае, казвайки ви, че сте неотразими, но
после ще се възползва от вас и ще ви заре-
же. На тази дата ви предстоят кармични
срещи. Не е хубаво на този ден да правите
аборт, да взимате съдбовно решение за
сключване на брак или за раздяла с някого,
както и да се подлагате на хирургични ин-
тервенции. Изчакайте октомври да свърши
и чак тогава се втурнете в подобни дейст-
вия. И помнете, че „Утрото е по-мъдро от
вечерта“. Не действайте спонтанно! Щом
сте предупредени, много по-лесно ще се
справите с предизвикателствата.

Вдъхновени сте!
Вдъхновението и късметът ще бъдат не-

изменно с вас. Ще успеете да повлияете по-

ложително и на хората, с които общувате,

за да сте си взаимно полезни. Ще успеете 

много лесно и бързо да оформите докумен-

ти за чужбина, да вземете важни лицензи и 

най-важното – да намерите последователи.

Не стойте безучастни! Сега с помощта на 

свежата струя вдъхновение, която получа-

вате от вашата управляваща планета Уран, 

ще съумеете да промените живота си към

по-добро.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ОКТОМВРИ

 На 9-и, 10-и, 17-и, 18-и, 26-и и 27-и ви съ-

ветвам да придвижите напред важните си 

проекти. За вас това са най-хубавите дни

през месеца и всичко ще ви върви като по 

вода.

 След 19-и очаквайте приятни сюрпризи в 

любовта.

 Периодът от 28-и на обяд до 30-и вечер-
та е труден за Водолеите. Не се напрягай-

те и не се предоверявайте. По-добре си по-

чинете.

 На новолуние в Скорпион ви очакват кар-

мични срещи. Бъдете бдителни и не взимай-

те спонтанни решения за нищо.

КОЙ СПЕЧЕЛИ НАЦИОНАЛНИЯ ШАМПИОНАТ STELLA ARTOIS?

Райчо Лапатов от Пловдив зае първото място в Големия финал на Нацио-
налния шампионат на Stella Artois по наливане и сервиране на бира. Той беше
избран по време на Големия финал на шампионата,  който се проведе  в сто-
личното заведение „Фланаганс”. На второ място се нареди Тихомир Михай-
лов от Добрич, а на трето – Станислав Станков от София. 
Националният победител Райчо Лапатов спечели и Голямата награда – 
участие в международния финал на турнира Stella Artois® World Draught 
Master Competition в края на октомври в Белгия. 
Във финалната надпревара във „Фланаганс” участваха 14 от най-добрите в 
наливането и сервирането на бира Stella Artois бармани. 
Финалистите бяха оценявани от жури от екипа на марката Stella Artois. Те 
следяха за стриктното изпълнение на всяка една от общо 9-те стъпки за
наливане на бира. Част от тях са прецизната подготовка на чашата, нали-
ването на пивото под ъгъл 45 °C и майсторското отрязване на пяната. Бо-

нус към оценката на всеки един от участниците в турнира бe присъждан и 
за артистичност при наливане и поднасяне на Stella Artois.
В Големия финал на Националния шампионат на Stella Artois се включиха и 
две от участничките в конкурса Miss Playmate 2007 – Велислава Иванова, и 
Мiss Playmate 2008 – Айсум Апбулова. Извън конкурсната програма те също 
демонстрираха умението си да наливат и поднасят Stella Artois според де-
ветте стъпки на седемвековния ритуал. Победител в международния фи-
нал през миналата година стана представителката на Нова Зеландия Ерин 
Карол, а България беше достойно представена от националния шампион в 
турнира за 2007 г. Александър Налджиев от Пловдив. 
През 2008 г. Националният шампионат на Stella Artois по наливане и серви-
ране на бира се проведе в 9 града, или с три повече в сравнение с предходна-
та. Турнирът гостува на Плевен, Добрич, Русе, София, Варна, Пловдив, Бур-
гас, Хасково и Велико Търново и даде възможност на барманите да усъвър-
шенстват уменията си и да вникнат във философията на прочутата бел-
гийска марка бира.

ПОБЕДИТЕЛ
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НАПРЕЖЕНИЕ В СЛУЖБАТА И ЕУ-

ФОРИЯ В ЛЮБОВТА Октомври за-
почва малко напрегнато в службата, но еу-
форично в любовта. Ще ви застигнат слу-
жебни тревоги и недовършена работа през
почивните дни на 4-ти и 5-и. Няма да мо-
жете да заобиколите проблемите – по-до-
бре действайте и разчиствайте нещата.

КЪСМЕТЪТ Е С ВАС На 1-ви, 2-ри и
3-ти ще имате голям късмет, шансът

ще бъде на ваша страна. Интуицията ви е
завидна. Каквото започнете на тези дати,
ще се развива добре в бъдеще. Възможно е
да се сетите за някоя стара любов или
случайно да срещнете на улицата човек, с
когото сте имали силни взаимни симпатии
и чувства в близкото минало. Сега той ще
изиграе положителна роля в напрегнатия и
трансформационен период в работата ви.

МОБИЛИЗАЦИЯ Мобилизирайте се и
на 15-и и 16-и. Довършете всичко започ-

нато, особено ако става въпрос за сделки
с недвижими имоти, които ще ви донесат
много пари, и за фундаментални проекти.
По-удобен момент няма да дойде. 

СРЕЩИТЕ ЗАБРАНЕНИ Не насроч-
вайте много важни срещи на 17-и и 18-

и. Ще се окаже, че не сте достатъчно 
подготвени и информирани за тях. Парт-
ньорите ви пък ще се окажат много мани-
пулативни и хитри. На тези дни не ви съ-
ветвам да сключвате сделки и да подпис-
вате договори. Отложете ги за по-ната-
тък. 

НАЛАГА СЕ КОМПРОМИС На 24-ти 
и 25-и ще трябва с неохота да напра-

вите един компромис или пък да се разде-
лите с нещо. Ако някой от зодия Дева има 
нужда от вас, непременно трябва да го 
подкрепите и да му обърнете внимание. 
Този жест на добра воля ще ви се върне 
точно когато вие самите сте слаби и уяз-
вими. 

ФИНАНСОВИ РОКАДИ През първи-
те три седмици от октомври ще ста-

нете свидетели на много финансови рокади 
около вас, но не всички ще ви харесат.

НЕ СЕ ВПУСКАЙТЕ В НИКАКВИ 

ФИНАНСОВИ МАШИНАЦИИ До 23-
ти ви съветвам да заобикаляте всякакви 
финансови машинации. Попълвайте вярно 
декларациите си, плащайте си глобите и 
данъците най-чинно. Дори и малко да се за-
бавите или да решите малко да ги „посъ-
кратите“, веднага ще си навлечете непри-
ятности.

ЕРОТИЧНИ И ЛЮБОВНИ ИЗКУШЕ-

НИЯ Вместо с финансови изкушения 
периодът от 1-ви до 19-и е пълен с много 
еротични и любовни. Внимавайте с изневе-
рите. Не приспивайте вниманието си, има 
опасност да ви спипат на тясно, и то в 
не най-удобния момент. 

ВЪРВИ ВИ В ЛЮБОВТА В любовта 
определено ще ви върви много през 

този месец. Очакват се годежи, сватби и 
зачевания. Силни дни в това отношение са 
1, 2, 3, 11, 12, 19, 20 и 21 октомври. Но като 
че ли най-силно ще запомните 28, 29 и 30 ок-
томври. През тези три дни ще успеете да 
сложите началото на ново партньорство 
не само в любовта, но и в бизнеса. На 
тези дати ви съветвам да действате само 
по интуиция. 

ЗАГУБА НА ЕНЕРГИЯ Много от Ри-
бите ще се „гмурнат“ в океана на

страстта, но има опасност да си навлекат
доста проблеми, особено ако избраниците
им са тръгнали към тях с нечисти помисли
и намерения. Имайте предвид, че и сексът
е енергия, и то прекалено мощна, и не я
раздавайте безотговорно, без сте предвиди-
ли последствията. Точно такива дни на за-
губа на енергия и неприятни сюрпризи в
това отношение ще бъдат 4-ти, 5-и, 17-и,
18-и, 23-ти вечерта, 24-ти и 25-и. Но, разби-
ра се, всяко нещо си има и добра страна – 
ако не се плъзнете по повърхността на не-
обмислените флиртове и ако правилно бо-
равите със секретната информация, която
неочаквано ще дойде при вас, бихте могли
само с един замах да си уредите бъдещето.
През октомври притежавате и излъчвате
много чар и сексапил, независимо от кой
пол сте.

ПАЗЕТЕ ЗДРАВЕТО СИ До 23-ти се
налага да се пазите от пристъпи на

страх, паника и безпричинна тревога. Тези
състояния ще ви донесат куп други непри-
ятности, като високо кръвно налягане и
стомашни киселини. Има тенденция и към
прекаляване с алкохол или успокоителни ле-
карства. Избягвайте ги сега – за вас те са
чиста отрова в момента. П
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Немотивирана тревога
Някой ще ви довери тайните си или пък вие 

самите ще ги прозрете и ще трябва да се

справяте с тази нова, не много приятна ин-

формация. Ще изпитвате постоянно напре-

жение и тревога, дори да ви се случват ху-

бави неща. Много често няма да можете да

си обясните произхода на това свое състо-

яние. В повечето от случаите тревожност-

та ви ще е напълно неоснователна. Доста

мнителни и несигурни сте сега. Това, от ко-

ето трябва да се пазите, е да не затънете

в неясни и трудни за преодоляване финансови

операции. Месецът не е най-подходящ за те-

глене на кредити и за даване на заеми!

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ОКТОМВРИ

 На 4-ти, 5-и, 17-и, 18-и, 23-ти (вечерта), 
24-ти и 25-и се пазете от загуба на енергия 

и от неприятни изненади.

 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20 и 21 октомври ще са 

благоприятни дни за всички Риби, но като че

ли най-отчетливо ще запомните датите 28-
и, 29-и и 30-и, когато ще ви се случи нещо 

изключително хубаво в любовен план.

 На 15-и и 16-и се мобилизирайте и приклю-

чете с всички поети ангажименти.

 До 23-ти се налага да се пазите от прис-

тъпи на страх, паника и безпричинна тре-

вога, които могат да доведат до други не-

приятности – високо кръвно налягане и сто-

машни киселини. 

 На 24-ти и 25-и ще ви се наложи да напра-

вите голям компромис.

„БЪЛГАРКАТА НА 21-ВИ ВЕК“

С изложба в Националната галерия за чуждестран-
но изкуство бяха представени избрани живопис-
ни творби от националния конкурс „Българката
на 21-ви век”.
„Красная Линия България”, представена с  марката 
си  Bilka Collection и Съюзът на българските худож-
ници обявиха през юни 2008 г. национален конкурс
за съвременни живописни творби по тема „Бъл-
гарката на 21-ви век”. Конкурсът е вдъхновен от 
уникалното творчество на Владимир Димитров–
Майстора и неговата картина „Момиче с грозде”.
Създателите на българската козметична марка 
BILKA Collection вече повече от 10 години  целена-
сочено работят върху продуктови линии, които 

умело съчетават в себе си богатството и разно-
образието на българската природа с цел съхранява-
не на естествената красота на българката.
Идеята за конкурса е oбвързана и продуктите от
„Гроздовата линия” на марката Bilka Collection коз-
метичните серии Grape Therapy Mavrud и Grape 
Energy. Те са разработени на базата на уникалния
български сорт мавруд и бяло грозде.  
Представителите на компанията организират 
конкурса с надеждата да подпомогнат развити-
ето на съвременното художествено творчест-
во  в България, както и да открият сред търсени-
ята на авторите подходящата картина и образ 
на „съвременната българка” за  лице на лимитира-
ната си серия, която разработват за следваща-
та година. 

ДОБРАТА ИНИЦИАТИВА
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО

ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

1–14, както и 

30 и 31 октомври 

НАРАСТВАЩА 

ЛУНА

 Сега се отслабва най-трудно, затова не полагайте напразни усилия. За сметка на това можете да
се храните разумно в синхрон с лунните ритми. Важно e да не преяждате, защото това би ускорило
и гарантирало напълняването ви. Когато Луната нараства, ние също лесно „нарастваме“ и задър-
жаме натрупаните килограми.  Внимавайте на 1, 2, 3, 11,12 и 30 октомври, когато апетитът ви за 

сладко ще е много голям. Въздържайте се от сладкиши и тестени изделия.  На 6, 7 и 8 октомври 

избягвайте прекалено солените и консервираните храни. Те само ще провокират задържането на
вода в тъканите. През същите дни организмът ще усвоява оптимално картофи, моркови, сирене,
прясно и кисело мляко.  На 9 и 10 октомври се въздържайте от пържени храни и мазни меса. По-
добре ще се отразят на фигурата ви салати със зехтин, който забързва метаболизма.

14 октомври, 

23.04 ч., 

Луната е в Овен 

ПЪЛНОЛУНИЕ

 Още от 13-и вечерта ще усетите напрежение, което ще повлияе на начина ви на хранене. Ще
чувствате пристъп на рязко, почти невротично огладняване. Често ще посягате към по-калорична
храна, бързото и припряно ще хапвате на крак.  Ако страдате от често главоболие, на пълно-
луние в Овен то ще се обостри със сигурност. Връзката между храната, мигренозните пристъпи
и агресивното поведение е доказана отдавна. Избягвайте червеното месо, лютите подправки, чер-

веното вино, пушеното месо, сиренето, шоколада, консервираните храни, колбасите и готовия соев 

сос, защото те съдържат натриев глутамат, който е традиционен подбудител на главоболието.

 Ако искате да отслабнете, днес трябва да сте на диета. Най-добре гладувайте и пийте само
чайове и вода. Започнете диетата още от 13-и. Подходящите храни за това пълнолуние са плодове-
те: банани, портокали, праскови, круши и сливи.

15–29 октомври 

НАМАЛЯВАЩА 

ЛУНА

 Ако сте започнали диета или гладуване на пълнолуние, съветвам ви да я продължите до 17-и.
Периодът 14–17 октомври е много критичен за фигурата – всяко преяждане веднага ще си проли-

чава. Но предимството на фазата на намаляваща Луна е, че бързо се отслабва и резултатите
са трайни. Ефектът от диетата ще е по-голям, ако я съчетаете със спорт.  Много бързо ще 

отслабвате на 17-и следобед, на 18-и, 19-и до обяд, на 22-ри, 23-ти, 26-и и 27-и. Тогава ходете повече
пеша. Всеки ден правете поне по 25 минути гимнастика вкъщи – ще изгаряте поне 300 калории,
а и тонусът ви ще се подобри.  Плуването ще ви се отрази чудесно на 19-и следобед, на 20-и, 21-

ви, 28-и и 29-и.  Самомасажът с четка или по-груба гъба под душа ще ви помогне да „изравните“
целулитните грапавини. Целият период е много подходящ за провеждане на антицелулитни програ-
ми и лечение с подходящи препарати.

29 октомври, 

1.15 ч., Луната 

е в Скорпион 

НОВОЛУНИЕ

 Сега Луната и Слънцето се срещат в знака на Скорпион. Силата, волята и мощта на този знак
ще ви помогнат да пазите диета и да проведете самолечение.  Минете на строга диета! Пора-

ди силата на това новолуние ви препоръчвам да я започнете още на 28-и на обяд. Спазвайте я до 30-и 

включително. С нейна помощ ще се освободите от излишните токсини. За да подпомогнете про-
чистването, пийте отвара от синапено семе, прясно изцеден сок от зеле и сок от сини сливи.  Време
е да направите и своята лунна магия, за да отрежете като с нож вредните си навици. На всяка
цена си пожелайте сексуално и емоционално удовлетворяваща ви любовна връзка. Да не забравяме,
че Скорпионът е най-сексуалният знак от зодиака. Пожелайте си също да използвате конструктив-
но вашата сила и мощ, обаяние и чар, да преодолявате лесно кризите, бързо да се възстановявате, да
се самоусъвършенствате, успешно да изтеглите кредит и да уредите финансовите си въпроси.  За-
почнете подходящо лечение на ректума, дебелото черво, пикочния мехур, половите органи, както
и за облекчаване на симптомите на предменструалния синдром. То ще е успешно.

ХРАНИ СПОРЕД ЛУНАТА

ВИДОВЕ
При нарастваща Луна (1–14, както и 30 и

31 октомври)  ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА...

При намаляваща Луна (15–29 октомври) 
ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА...

Белтъчни храни и плодове 4, 5, 13, 14, 31 22, 23

Сол и кореноплодни 6, 7, 8 15, 16, 17, 24, 25

Мазни храни 9, 10 18, 19, 26, 27, 28

Въглехидрати и листни зеленчуци 1, 2, 3, 30 11, 12, 20, 21, 29

ННа 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 го-
леми количества. Но бъдете внимателни, ако имате здравословни проблеми, които се провокират от определени храни-

телни вещества. Ако сте хипертоник например, ще се наложи да ограничите солта в „дните на солта“. Ако искате да отслаб-
нете, наложете си на съответните дати през октомври да не посягате към упоменатите срещу тях храни.
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ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ ПРЕЗ ОКТОМВРИ
ПРОЦЕДУРА

ПОДХОДЯЩИ 
ДАТИ

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

1, 2, 3, 11, 12, 13, 19 (след 14.50 ч.), 20, 
21, 28 (след 14.00 ч.), 29, 30

Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно 
и ще се омазнява по-бързо.

4–10, както и 31 – Ако искате косата ви да расте бързо.

15–18, както и 22–27 –
Ако боядисвате косата си и не искате корените є 

да израстват бързо.

15, 16, 17 –
Ако имате проблем с кожата на главата. Направете си маска

в корените. Ефектът ще е поразителен.

6, 9, 17, 22, 25, 26 –
Според тибетските вярвания, ако се подстрижете на тези дати,

ще привлечете богатство, късмет и щастие.

Къ
др

ен
е

–
1, 2, 3, 11, 12, 13, 19 (след 14.50 ч.), 20, 

21, 28 (след 14.00 ч.), 29, 30
–

15, 16, 17, 24, 25, 
26, 27

–
Къдренето ще е най-безвредно и трайно. Прическата 

ще ви стои добре.

22, 23 – Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни.

Б
оя

ди
св

ан
е –

1, 2, 3, 11, 12,13 (до 10.00 ч.), 19 (след
14.50 ч.), 20, 21, 28 (след 14.00 ч.), 29, 30

–

24, 25, 26, 27 – За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.

8, 9, 10, 15, 16, 17, 
22,23

– За интензивно и трайно боядисване на нормални коси.

Е
пи

ла
ци

я
 и

 о
ф

ор
м

ян
е 

на
 в

еж
ди

– 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21 Ще е много болезнено, а новопоникналите косми ще растат рошави.

–
1, 2, 3, 11, 12, 13 (до 10.00 ч.), 19 (след 
14.50 ч.), 20, 21, 28 (след14.00 ч.), 29, 30

Датите са неподходящи за епилация.

15–17, както и 22–27 – Тези дати са подходящи за оформяне на вежди.

15–19 (до 14.50 ч.),
както и 22–27

–
Датите са подходящи за механична епилация. Отскубнатите косми

ще растат по-бавно.

4–10 – 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

)

15–29 – –

Парна баня
– 1–14, както и 30, 31 Има опасност да ви останат белези.

15–29 – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с 
пл

од
ов

и 
ки

се
ли

ни 4, 5, 14, 15, 22,
23, 31

– –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
-

щ
и 

м
ас

ки
 

с 
гл

ин
а

6, 7, 8, 16, 17, 24, 25 – –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
щ

и 
м

ас
ки

1–14, както и 30, 31 –
Най-ефективни ще са процедурите на 4, 5, 14 и 31 октомври, кога-

то 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

6, 7, 8, 15, 16, 17, 
24, 25, 26, 27

– –

Н
О

К
Т

И

Подрязване 
и изпиляване 1–14, както и 30, 31 – –

Оформяне 
и лакиране

1, 2, 3, 9, 10, 15, 16,
17, 22, 23, 28, 29, 30

– –

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

– 1–14, както и 30, 31 –

15–29 – –

Релаксиращи, 
регенериращи – 15–29 –

С
А

У
Н

А

15–29 – Ефектът ще е максимален на 21, 22 и 23 октомври.
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КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ ОКТОМВРИ

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: 15–29 октомври.
Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропускай-
те датите 1, 2, 3, 11, 12, 13 (до 10.00 ч.), 19 (след 14.50 ч.), 
20, 21, 28 (след 14.00 ч.), 29 и 30 октомври. Това са т. нар. 
дни на водата. Всички замърсявания и петна ще се отстра-
няват с лекота. Неподходящи дати за миене на прозорци: 9, 
10, 17, 18, 26 и 27 октомври. Тогава по стъклата след избърс-
ване ще остават упорити бели „облачета“.

За да е празник шопингът, възползвайте се от датите, които
ви препоръчвам за покупка на съответните вещи. Те са съобра-
зени с „настроението“ на Луната през октомври.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и коз-
метика, музикални инструменти и аудиозаписи: 11, 12, 13, 15,
16, 26, 27 октомври.
Недвижими имоти, мебели: 6, 7, 8 октомври.
Автомобил, мотор или колело: 1, 2, 3, 13, 14, 17, 18, 19 ок-

томври. 
Текстилни и метални изделия, предмети за бита: 13, 14, 15 ок-
томври.
Канцеларски материали и книги: 4, 5, 17, 18, 19, 24, 25 ок-
томври.
Спортни стоки: 4, 5, 13, 14, 15 октомври.
Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апа-
рати: 9, 10 октомври.
Обувки и дрехи: 6, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 26, 27 октомври. 
Бижута, злато, луксозни вещи: 22, 23 октомври.

Древните лекари са се ръководели от лунните принципи, кога-
то са лекували своите пациенти. За да не се обременявате 

с тях, оставете изчисленията на мен. Ето как стоят нещата 
с критичните дни за планови операции през ОКТОМВРИ 2008 г. 

и с благоприятните дати за лечение при намаляваща Луна.
ВАЖНО! По възможност избягвайте всякакви планови опера-
тивни интервенции на 14 октомври (пълнолуние), както и на
29 октомври (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

13, 14, 15
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, 

устна кухина, зъби
26, 27, 28

16, 17 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки 1, 2, 3, 29, 30

18, 19 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце 4, 5, 31

20, 21 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен мехур 6, 7, 8

22, 23 Сърце, слезка (далак) 9, 10

24, 25
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, 
черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна система

11, 12

26, 27, 28
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както 

и на целия гръбначен стълб
13, 14, 15

1, 2, 3, 29, 30 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали 16, 17

4, 5, 31 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта 18, 19

6, 7, 8 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби 20, 21

9, 10
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане
22, 23

11, 12 Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система 24, 25

* 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: 1, 2, 3, 11, 12, 13 (до

10.00 ч.), 19 (след 14.50 ч.), 20, 21, 28 (след14.00 ч.), 29, 30 
октомври. НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 9, 10, 17, 
18, 26, 27 октомври. На тези дни с поливането има опасност 
да провокирате появата на листни въшки или други вреди-
тели. ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 20, 21, 29 ок-
томври.

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 18–28 октомври.

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: на 6, 7 и 8, 
както и през периода 15–17 октомври. И в никакъв случай (ос-

вен в спешен!) не ходете на зъболекар на 14 октомври (пълнолу-

ние), както и на 29 октомври (новолуние). Много ще ви боли!

1-ви лунен ден (ЛД) – 29.10 (от 1.15 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 – 29.10 (от 7.32 ч.) Не се поддавай-
те на гнева, избягвайте конфликтите и из-
блиците на емоции. Дните са подходящи за
нови начинания.
3-ти ЛД – 30.10 (от 8.37 ч.), както и 1.10 (от 

11.50 ч.) Енергетиката на тези дни изисква
да сте активни. Пасивността е противо-
показна и опасна на тези дати.
4-ти ЛД – 31.10 (от 9.40 ч.), както и 2.10 (от 

10.45 ч.) Не взимайте прибързани решения.
Усамотете се. Разходете се сред природа-
та. Занимавайте с дома и семейството си.
Колективната работа няма да ви спори.
5-и ЛД – 3.10 (от 11.50 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 – 4.10 (от 12.51 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 – 5.10 (от 13.47 ч.) Ден за молитва.
Сбъдват се желания.
8-и ЛД – 6.10 (от 14.34 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 – 7.10 (от 15.15 ч.) Не е успешен.
Склонни сте към заблуждения и самоизма-
ми. Добре е да дадете прошка. Практику-

вайте йога.
10-и ЛД – 8.10 (от 15.49 ч.) Не планирайте 
нищо важно. Изкъпете се с гореща вода. 
Медитирайте.
11-и ЛД – 9.10 (от 16.17 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 – 10.10 (от 16.42 ч.) Дава се милос-
тиня. Молитвите се чуват. Подходящ е за 
взимане на важни решения.
13-и ЛД – 11.10 (от 17.05 ч.) Ден за актив-
ни контакти, работа с информация и уче-
не. Сами си пригответе и изпечете хляба. 
Не преяждайте.
14-и ЛД – 12.10 (от 17.27 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 – 13.10 (от 17.49 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 – 14.10 (от 18.13 ч.) Ден за постига-
не на вътрешна хармония. Старайте се да 
вършите само добри дела.
17-и ЛД – 15.10 (от 18.41 ч.) Подходящ е за 
удоволствия, общуване и физически нато-
варвания. И за брак по любов.
18-и ЛД – 16.10 (от 19.17 ч.) Изгонете лоши-
те мисли. Прочистете стомашно-чревния 
тракт – ден за гладуване.
19-и ЛД – 17.10 (от 20.01 ч.) Запалете повече 
свещи у дома, направете анализ на постъп-
ките си. Ще успеете да се отървете от 

чуждото влияние.
20-и ЛД – 18.10 (от 20.56 ч.) Получават се
духовни знания и прозрения. Не проявявай-
те гордост!
21-ви ЛД – 19.10 (от 22.03 ч.) Много активен,
творчески ден. Отличен е за започване на
нова работа, спортуване и пътешествия.
22-ри ЛД – 20.10 (от 23.16 ч.) Ден на мъд-
ростта. Предайте на другиго своите зна-
ния. Посетете астролог.
23-ти ЛД – 22.10 (от 0.32 ч.) Този ден е сим-
вол на саможертвата – простете на други-
те, разкайте се. Добре е да се пости. Не
правете секс. Почистете дома си.
24-ти ЛД – 23.10 (от 1.46 ч.) Активен, твор-
чески ден. Използвайте го за укрепване на
духа и тялото. Ден за нов строеж.
25-и ЛД – 24.10 (от 2.57 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 – 25.10 (от 4.06 ч.) Въздържайте се
от активна дейност и постете. Пестете
си енергията и мълчете.
27-и ЛД – 26.10 (от 4.13 ч.) Дни за прекратя-
ване на контакти с лоши хора. Почивайте
и медитирайте. Ще имате прозрения. 
28-и ЛД – 27.10 (от 5.20 ч.) Ден за покупка
на жилище или началото на ремонт. Съни-
щата са верни.
29-и ЛД – 28.10 (от 6.25 ч.)Опасен, сатанински
ден. Препоръчват се пост и въздържание. Не
планирайте и не започвайте нищо ново. За-
палете свещ вкъщи и окадете навсякъде.
Забележка. Датата 21 октомври 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 Луната.
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. По-
някога 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. Орбитата на 
Меркурий е разположена между 
Слънцето и Земята и илюстри-
ра символичната му функция на 
посредник. Меркурий е римски 
бог. Но който е чел старо-
гръцките митове и легенди, ще 
разпознае в него гръцкия бог 
Хермес. Равностойни архетипи 
се откриват и в други култу-
ри. Например откриваме Мер-
курий в египетския Тот, кой-
то е бил известен още и като 
бог на свещените думи. Подо-
бен архетип има и в норди-
ческата митология под име-
то Локи. Северноамерикански-

ят хитрец, съответстващ на
Меркурий (Хермес), е койот, а
ескимосите са го наричали Гар-
вант. Хермес (Меркурий) има
много роли в гръцката митоло-
гия. Той е крадец, магьосник, за-
наятчия, 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, пред-

вестник) в митологията, кой-
то 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-
лиране на знанията и за уме-ме-
нията на общуване. Меркурийрий

ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯТА НАВЪПЛЪЩЕНИЯТМеркурий
„ХЕРМЕС, ТИ, КОЙТО ПРЕД ВСИИЧКИИИИ 
ДРУГИ БОГОВЕ СИ НАЙ-ЛЮБИМИИЯТТТТ 
ПРИДРУЖИТЕЛ НА ЧОВЕКА…“

„ИЛЛИИАИАИАДАДАДА““
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отговаря за всички комуника-отг
тивни умения – говорене, пи-ти
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 КОЗИРОГ

�Ако имате такова разполо-
жение на Меркурий във вашата 
рождена астрокарта, вие сте с 
проницателен интелект и про-
явявате нетърпимост към глу-
постта. Прагматични и са-
мовглъбени сте. �Умът ви е 
практично ориентиран. Често 
приемате твърде на сериоз-
но живота и сте обсебени от 
идеите за оцеляване и успех. 

�ПРИТЕЖАВАТЕ УСЕТ КЪМ 

УПРАВЛЯВАНЕ НА ФИНАНСИ 
И УМЕЕТЕ ДА ГРАДИТЕ ФИНАНСОВИ 
СТРАТЕГИИ. ЗАТОВА ОТ ВАС СТАВАТ  
ОТЛИЧНИ РЪКОВОДИТЕЛИ, 
ИКОНОМИСТИ И ПРЕДПРИЕМАЧИ.

�Имате завидни бизнес ад-
министративни и организаци-
онни умения. Не бива да кри-
ете тези ваши ценни способ-
ности, а адекватно да се въз-
ползвате от тях. �Вероятно 
сте виждали астрологичния
символ на вашия знак, който
изобразява планинска коза. Тя
е олицетворение на търпение,
упоритост, но и на твърдо-
главост.

ВИЕ СТЕ ОТ ХОРАТА, КОИТО 
ИСКАТЕ ДА СТИГНЕТЕ ДО ВЪРХА 
НА ПЛАНИНАТА НА ВСЯКА ЦЕНА.

�Обичате реда и подрежда-
те мислите си според своите
приоритети. Проявявате та-
лант във всички обществени
дейности. Имате вроден усет
за начина, по който функцио-
нира светът, затова и знаете
как точно да подчините обек-
тивната реалност на своята
собствена воля. �С Меркурий 
в Козирог вие спокойно може-
те да станете изследователи,
дори академици. Склонни сте
към уединение и често се от-
тегляте в библиотеката, за
да работите самостоятелно.
След години къртовска работа
се появявате с обемист труд
в ръка – най-вероятно от об-
ластта на историята, фило-
софията или финансите. 

�ТОВА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНЕ-
ТАТА ВИ ДАРЯВА С МЕТОДИЧНО МИ-
СЛЕНЕ, ЦЕЛЕУСТРЕМЕНОСТ, ПОСТО-
ЯНСТВО И ПРОЗОРЛИВОСТ – ВСИЧКИ 
ТЕЗИ КАЧЕСТВА ВИ ПОМАГАТ ДА ПО-
СТИГНЕТЕ ЦЕЛИТЕ, СЛЕДВАЙКИ АМ-
БИЦИИТЕ СИ.

�Характерното за вас е, че
почти никога не пропускате
нищо. Имате много земни и
реалистични възприятия, виж-
дате нещата такива, какви-

то са. Няма сила, която да е
ви накара да „подмените“ въз-
приятията си. 

ТОЧНО ЗАРАДИ ТОВА ВАШЕ ЦЕННО 
КАЧЕСТВО ВИНАГИ ВИ ПОСОЧВАТ ДА 
ДАДЕТЕ РАЗУМНО МНЕНИЕ ПО ДАДЕН 
ВЪПРОС. ХОРАТА ВИ ИМАТ ДОВЕ-
РИЕ. ВИЕ УСПЯВАТЕ ДА ГИ НАКАРА-
ТЕ ДА ПОГЛЕДНАТ ПО-РЕАЛИСТИЧНО 
НА НЕЩАТА.

�Податливи сте на меланхо-
лия и депресии. В общуването
проявявате предпазливост и
сдържаност. �Слабите ви чер-
ти са, че сте склонни да раз-
вивате прекалена тревожност,
цинизъм или скептицизъм. Ис-
тината е, че вие постоянно
се притеснявате за нещо. По-
вечето от вас се тревожат
непрекъснато. Представят си
винаги най-лошия възможен из-
ход от проблемите, очакват
постоянно да се случи някак-
ва беда. Затова живеят мно-
го предпазливо – постоянно се
оглеждат и бдят.

ПРЕПОРЪКАТА МИ КЪМ ВАС Е ДА СИ 
ПРИЗНАЕТЕ СТРАХОВЕТЕ, ДА ГИ ИЗ-
ВАДИТЕ „НА СВЕТЛО“ И ДА НЕ СЕ 
ВЖИВЯВАТЕ В ТЯХ. ЛЕСНО Е ДА СЕ 
КАЖЕ, НЕ Е ТОЛКОВА ЛЕСНО ДА СЕ 
ИЗПЪЛНИ, НО НЕ Е И НЕВЪЗМОЖНО. 
ТА ВИЕ ИМАТЕ МЕРКУРИЙ В КО-
ЗИРОГ! 

�Представителите на Мер-
курий в Козирог са известни
като ирониците на зодиака.
Иронията ви стига често и
до сарказъм. Чувството ви за
хумор в повечето случаи гор-
чи. Не е случайност, че дос-
та известни комедийни актьо-
ри имат точно такова разпо-
ложение на Меркурий. Околни-
те винаги оценяват чувството
ви за хумор и остроумието ви,
макар понякога от тях да ги
боли. �Вие учите най-добре в
строго организирана и подреде-
на обстановка. В такова среда
успявате да реализирате дори
и най-абстрактните си идеи.

АЛГОРИТЪМ ЗА 
РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЧОВЕК 

С МЕРКУРИЙ 
В КОЗИРОГ 

�Възприема реално света и се
приспособява по единствения
правилен начин към него – като
спазва признатите и утвърде-
ните правила и норми на пове-
дение. �Щом видите, че някой
действа неотстъпчиво и не
търпи възражения, можете да
сте сигурни, че това е човек с
Меркурий в Козирог. �Отгова-
ря на трудностите и ограниче-
нията в живота с поемане на
още повече самоограничения и
чрез изключително строг само-
контрол. �Склонен е да проя-
вява дисциплина във всичко, ко-
ето върши, и да издига „зидо-
ве“, защитаващи собствената
му позиция. �Стреми се и чрез
дела, и чрез думи към утвър-
ждаване на сигурно и спокой-
но настояще. Увековечава ми-
налото и неговите традиции.
�Анализира причината и след-

ствието безпогрешно и оценява
кое е правилното и/или греш-
ното в поведението на хората
и кой какво е заслужил и как-
во – не. �Дефинира житейски
формули, правила и норми на
поведение и контролира тяхно-
то спазване. �Трупа опит от
грешките на миналото и оп-
ределя коя от тях не бива да
се повтаря. Генерира сигурност
чрез правилно взети решения.
� Привлича несигурни, неори-

ентирани, нерешителни, неус-
тановени, недорасли и неопит-
ни хора около себе си, като
се стреми да ги променя.
�Избягва всички, които ми-

слят безотговорно, нелогично,
но и комбинативно. Както и
онези, които взимат решения
спонтанно и рисковано, импро-
визирайки, творейки и отричай-р
ки неговата твърда логиика и
схема за взимане на решенния.

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: 
„На хиляда мили от теб“. Моралес. Нинон. Ру (Пиер Пол). Сироп. Лазер Норит. Зенит. Жител. Сула (Луций). Бой. Лит. Кутер. Чал. Кирило. Аташе. Сало. Емайл. 

О’Тул (Питър). Цип. Ес. Нотис. Якост. Токту. „Алка“. Нес. ИС. Ам. ОАР. Сет. Раев (Ганчо). Тост. Одеса. Аншоа. Дарио (Рубен). Кришна. КА. Раева (Илиана). Нюанс. 

Аршин. Глава. Клика. Пано. Лък. Изкоп. „Рен“. Хан. Лаокоон. Панер. Ке (Шарл).

ОТВЕСНО:
Камизола. „Отело“. Агъл. Хорей. Лотос. Сделка. Пирон. Котик. Става. Лапили. Устие. Равик. Дял. Тирол. Устои. Азо (Анатолий). Дел. „Ти“. Дон. Ко. Пасаж. Юкон.

Зико. Скалп. „Винету“. Арни. Лирета. Искра. Лин. Летец. Гараш. Аен. ООН. Рамия. Манна. „Не“. Етнос. Шапка. Ешарп. Ручей. Олово. Шах. Перила. Леска. Акинак. Бу-

тало. Старт. Аноне. 
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