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ПОДАРИ СИ КРАСОТА
ОТ ПРИРОДАТА

НОВ ФОН ДЬО ТЕН NATURAL MINERALS

THE  MAKE-UP  OF  MAKE-UP  ART ISTS

С НОВ ВИД ПОКРИВНОСТ, КОЯТО МОЖЕШ ДА КОНТРОЛИРАШ. НАШИЯТ ПЪРВИ МИНЕРАЛЕН 
ФОН ДЬО ТЕН С УЛТРАФИНА, ПРАХООБРАЗНА ФОРМУЛА И С ПРОФЕСИОНАЛНА ЧЕТКА ФОН ДЬО Т
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къпи читатели, участвайте, попълвайте и изпращайте
талони на адреса на редакцията. Това ще отвори вра-

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

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

награди, на победителя от БЕЛА ПРИЗ 2008:

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

козметични и СПА процедури

облекло и аксесоари

вечеря за двама

медийно отразяване и връчване на плакет БЕЛА ПРИЗ.

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

ки месец.

Талон № 10/2008

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

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

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

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

БЕЛА ПРИЗ 2008

книги от „Еднорог“

книги от „Бард“

Голямата награда от талон № 9 – козметични процедури от DERMAPRO печели Петранка Моравенова  от София. Награ-
ди печелят още Любов Кайряк от София, Петя Радкова от Първомайци, Милена Гунчева от с. Росица, Бахтишен Ясим от Бе-

лоградец, Искра Иванова от Разград, Диана Маноилова от Дупница, Румяна Несторова от Сливен, Венка Топалова от Кърджа-

ли, Милка Григорова от София и Христина Бобчева от Бургас.

DVD-та от „Тандем“ книги от „Хермес“

книги от „Колибри“

Фармадент био

ГОЛЯМАТА НАГРАДА ЗА ТАЛОН №10:
карта за козметични процедури от

Красная линия

Виталит

И подаръци от:
ти
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Темите
в брой ноември 2008в брой ноември 2008

БЕЛА КАЛЕНДАР

Работа без край 4р

АНТРЕФИЛЕ 

Червено и жълто 5р

ХАЯ

Връщат „софийското жителство“?! 7р щ „ ф

ДИГИТАЛНИ ДВОЙКИ

За велосипедите и приказките 8д р

МОНИТОР

А това знаехте ли го? 10

МОДА

Класика и още нещо 12щ щ

Имидж
Кога модата спи 14д

БОЛНА ТЕМА

Стяга ме... квартирата 18р р
Живко Михов: „Животът под наем„ д
е перспектива“ 19р

КРАСОТА И ЗДРАВЕ

Оправдателни „присъди“ за крема 22р д „ р д р

Лаборатория
Консервантите в козметиката 26р

Грим
Макиаж по мярка 30р

Коса
Анализ на косопада 34д

Фризьорски салон
„Тенденция“ е романтично понятие 36„ д ц р

Усмивката
Кисти 38

Фитнес
Върхът на съвършенството 40р р

Хранене
Закуската изаж сама... 42у
Полезно ли е да се яде месо? 44д д

Диетично
7 супи за отслабване 46у

Душа и тяло
Фактор студФ р уд
(Как да не мръзнем тази зима) 48( д р )

Без рецепта
Да го глътна или не? 50Д

Джипи
Час пик за ваксините 54

Часът на психотерапевта 
Винаги има и по-зле 56

ГРАДЪТ

Изкуство втора употреба 58у р у р

ИНТЕРВЮ

Миглена Чакракчиева: „Животът е преодоля-р „ р д
ване“ 60

ЗВЕЗДИ

Ричард Гиър – не го наричайте секссимвол 64рд р р

Жълта подводница 
Светски новости   66

ДА ПОГОВОРИМ

Смъртен страхр р
(Или как да приемем смъртта с финес)( д р р ф ) 68
Какъв цвят е твоят свят 70ц

ЧИК СПОРТ

София Фотева – ф Ф
първата ми голяма приятелкар р 74

ТЯ И ТОЙ

Корените на изневярата 78р р
Свекървище на телефона 81р щ ф

Микрофон за психолога
Любов пресмятане 83р

Частен случай
Предпочитам сладката несигурност 84р д д ур

ДЕЦА

Отговори на неудобните въпроси 86р уд р
Лошите майки 90

ИНТИМНО

Платена любов 92
Сексът: „Мъжете ме избягват“ 94„

ПО СВЕТА

Някъде в Индийския океанд д
(остров Мавриций в кадър)( р р ц д р) 96
Монтана – страната на голямото небе 100р

СПЕКТЪР

Какво ново за четене, гледане и слушане 102, д у
Сцена 104ц

БЕЛА КЪЩА

Интериор
Подреждаме детската стая 106др д д
Антрето – лицето на дома 108р ц д
Вятър и водар д
(или домът като жив организъм)( д р ) 110

Експертиза
Неканени гости 112

Домакиня
Всичко за одеялото 113д

В кухнята
Ябълков пай 115
Пуешки рулета 118у ру

Вкусни маршрути
Англичанинът Кен Хил варир
ракия на кютюк 120р

Градина 
Работа за градинаря през ноември 124р д р р р

АСТРОНАВИГАТОР ЗА НОЕМВРИ

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

Уроци по астрология
Какви са хората с Меркурий р р ур
във ВОДОЛЕЙ 142Д
КРЪСТОСЛОВИЦА 144Ц
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Нови 
възможности
Ако нещо не ви устройва на това 

работно място, намерете начин

да продължите развитието си.

Освободеният от всекидневни-

те грижи и рутина мозък с удо-

волствие ще вкара енергията ви

в съзидателно русло. Прочетете

в интернет някоя статия по ва-

шата специалност, позаинтере-

сувайте се за новостите от ва-

шата професионална област, по-

общувайте със себеподобни в ня-

кой форум. Така ще се изпълните

със сили и готовност за промяна,

а ентусиазмът на другите хора

ще ви помогне в кратки срокове

да победите депресията и недо-

волството.

Не разбивайте стени с глава
Не се хвърляйте в най-дълбокото, когато става 

дума за работа. Започвайте всеки свой работен ден 

с нещо по-леко и подготвящо. Например подредете 

бюрото си, прочетете писмата в електронната си 

поща, проведете всички по-важни телефонни разго-

вори... И чак тогава потънете в многото работа.

Стартирането на деня с най-тежките работни за-С ар ира е о а де с ай е и е рабо и за

дачи е ссттрес за пспспсихииихихихиххххиихххххххххххххикикикикииииииииииииии ата а. И води до неработоспо-

собноссссссссссссссссст.т.т.т.т.т.т.т.ттттт  И И И дддддддд ддддддо брбрбръчъчъччкикикиккикиии ммм м м м ежежежежежежежежежежежежежежежежежжежежежежежежежежжежежежежежежежжжжжжжжжжждудудудудудуддуддудудддудддудуддддуддддддудд   веждите.

Срещайте се с приятели
Това, че имате много работа, не е повод да забра-

вите приятелите си. Ако ви поканят на клуб или на 

кино, не отказвайте. Тези малки бягства след ра-

бота ще ви помогнат да не мислите само за нея, а 

например за това, какъв виц ще разкажете на ком-

панията и какъв коктейл ще си поръчате в бара. А

на сутринта – всичко отначало и на чисто, но оц-

ветено със спомените за приятната вчерашна ве-

чер. Работата ще ви спори повече. Гаранция!

На обяд – тъмна бира
Впрочем, дори и да изнемогвате от работа, в никакъв случай 

не обядвайте на бюрото си. За предпочитане е да излезете

за час навън, да седнете в уютно заведение близо до офиса ви

и да изпиете с колегите една тъмна бира (може и светла, но

ние сме в унисон със сезона). Не прекалявайте с пивото обаче,

защото, вместо да се тонизирате, рискувате да ви се доспи.

Работете и 
над тялото
Отдавна ли се каните 

да се запишете на фит-

нес? Но все се оправ-

давате, че времето не

ви стига за трениров-

ки? Грешите. Още щом 

прочетете тези редо-

ве, вдигнете телефона 

и си запазете час при 

фитнес инструктор. 

Физическите упражне-

ния стимулират по-ак-

тивното отделяне на

ендорфини в организма, 

от което вие ще се по-

чувствате щастливи и 

бодри – сякаш не ходи-

те на работа, а сте в

отпуска. А пък и някой 

симпатичен фитнес ин-

структор може да ви се 

падне – радост за око-

то и тонизиращо хапче

за самочувствието.

през ноември
Бела календарБела календарБела календар

Работа 
без край

Предстоят големи празници през
декември, затова през ноември ще 
се наложи да запретнете ръкави и да 
стопите купчината със задачи – една 
по една. И с настроение, разбира се. 
Възможно е. Ето как.

Бела, брой 11 (129), 20084
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Т
очно преди истинската зима
да затрупа селата в чисто
бяло, а градовете – в мръсно
бяло, ноемврийската „Бела“ се

потапя под вода с новата си рубри-
ка „Жълта подводница“. С други думи,
гмуркаме се в жълтите нюанси от
живота на звездите.  
„Нашата моментна или постоянна

емоционална нагласа изисква определе-
ни цветове да присъстват в близко-
то ни обкръжение. Но и обратното е
вярно – цветовете могат да ни вну-
шават различни чувства и усещания
на несъзнателно ниво.“ Това твърди
Цветелина Благоева Радева в матери-
ала си „Какъв цвят е твоят свят“.
Жълтото, за което ви подсеща име-

то на нашата рубрика, е мелодично,
защото го взехме на заем от онази пе-
сен на „Бийтълс“. Подсеща и за еднои-
менния анимационен филм, създаден из-
цяло върху музиката на ливърпулската
четворка. Жълтото оглупява, когато
е цвят в косите на онези жени, които,
незнайно защо, са си извоювали славата
на най-глупавите в дамския спектър.
Когато жълтото е цвят на медиите,

то не е просто глупаво, то се превръ-
ща в скандално, първосигнално, тъмно, 
мръсно, ужасно. Нашето няма да бъде 
такова. Обещаваме ви да постигаме 
жълтите си цели, без да даваме на ру-
бриката мракобесническа тяга.
„Колкото по-близо до нас е опреде-

лен цвят, толкова по-голямо е влия-
нието му“, казва още Цвети в своя 
текст. Е, нашето жълто хем ще ви 
държи наблизо до известните и бога-
тите у нас и по света, хем ще спазва 
уважителна дистанция. Защото „цве-
товете имат двояко въздействие. В 
малко количество те ни помагат да 
балансираме вътрешния си свят, но в 
голямо ни действат пристрастяващо 
и ограничаващо“. „Жълта подводница“ 
ще пътешества из живота на звезди-
те, но ще спира до любопитното, за-
бавното, поучителното и истинното 
за известните хора.
Подкрепяме прощъпалника си с една 

голяма телевизионна дама, която се 
появи преди седем години в национал-
ния ефир. Динамична, прекрасна, стре-
мителна и... цялата в червено. Мигле-
на, тогава с фамилия Ангелова, създаде 

„Искрено и лично“, предаване за живо-
та във всичките му цветове, и запо-
чна да раздава сърца от чисто жъл-
то злато. С делата си различни хора
са заслужавали „Златно сърце“, приза
на предаването. Точно когато Миглена
престана да бъде дамата само в чер-
вено, жълтата преса я взе на мушка.
Четири брака, четири деца, две висши
образования, две телевизии и едно пре-
даване. Всичко това, особено напосле-
дък, се прекарва през жлъчните поточ-
ни линии на жълтата преса. Да им се
чудиш на доброволците на това гадно
писане. Дяволът на всички, които по-
тапят перото си в жълто, е много
черен и затова нашата подводница се
обявява против злобата, лъжите и га-
дните клюки и все пак за... жълтото.
Ние отидохме при Миглена, понас-

тоящем Чакракчиева, и разбрахме, че
истината за цветовете не е нито в
косите, нито в медиите, нито в пе-
сните и филмите, още по-малко е
в обувките, партиите, отборите или
парите. Истината за цветовете, как-
то и за всички дурги неща се уусеща
само искрено и лично.

ЧЕРВЕНО ЖЪЛТО
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Хая не е име на китайка, нито на богиня, нито въобще е име. Хая е обратното на „нехая“. 
А на тази страница БЕЛА ще излива своето хайство или нехайство. Според случая...

Теодора СТАНКОВА

ВРЪЩАТ „СОФИЙСКОТО 
ЖИТЕЛСТВО“?!

Столицата е във война. Войната е между живее-
щите в нея „кореняци“ и посещаващите я всеки ден 
хора от провинцията, набедени за всички неуредици 
в града, защото в по-голямата си част идвали, за 
да се ползват от него, без да спазват правилата и 
законите му. Аргументите са, меко казано, несери-
озни – трафик, замърсяване, наркомания и престъп-
ност. Тези проблеми съществуват и са резултат на 
други фактори. 
До края на годината се очаква да се създаде дейст-

ващ механизъм за адресна регистрация и контрол на 
миграцията в София. Столичният кмет Бойко Бо-
рисов обясни, че не иска „софийско жителство“, а 
ред и сигурност.  
Знаете ли какво е жителство? Право да живееш в 

съответния град. Измислил го е Богдан Филов през 
1943 г., комунистите го използваха до 1990 г., кога-
то президентът Желев го отмени. За пустото со-
фийско жителство хората сключваха даже фиктив-
ни бракове.
Аз съм от Кюстендил, бракът ми не е фиктивен и 

от 20 години живея в София. (Знам, че с това при-
знание ще скандализирам т.нар. кореняци софиянци, ко-
ито продължават да живеят с мили спомени за со-
фийско жителство по време, когато границите меж-
ду държавите изчезват). Когато дойдох в столицата 
като студентка, научих, че паметникът на изхода на 
София за Кюстендил представлява перничанин, който 
чака софийско жителство. Пренебрежението на сто-
личани към всички останали още го има, но вече няма 
значение къде си роден. Важно е какво пише в лична-
та ти карта.
Имам постоянна адресна регистрация в Столич-

на община. Плащам данъци. Плащам си сметки-
те за асансьор, стълбище, смет и всичко оста-
нало. Включвам се и в почистването на тревни-
те площи пред блока. Не се возя гратис в градския 
транспорт и си изхвърлям боклука, където трябва. 
Неотдавна временно поживях в Брюксел. След като 

се установих в наетото от мен жилище, първото
нещо, което трябваше да направя, беше да се регис-
трирам в общината и полицията. Няма държава в
ЕС, която позволява на хората да се заселват и да
живеят на едно място без никаква регистрация в
продължение на седмици, месеци и години.
Друг основополагащ принцип на ЕС гарантира пра-

вото на гражданите на Европа да пътуват и да се
установяват временно или постоянно, когато и къ-
дето решат, а подписалите тези документи държа-
ви са длъжни да осигурят упражняването на това
право. 
Избрах да живея в София. Като всеки съвреме-

нен млад човек искам да живея, където аз преценя.
Обичам големите, космополитни градове и живота в
тях. В България има само един с подобен привиден
чар и това е София. 
Като работещ и честен човек искам да разбера

какви са моите права. Защо в България няма дейст-
ващ закон за даване на жилища под наем, както е в
останалите държави от ЕС? За да наемеш жилище,
на Запад искат парична гаранция. Ако работиш – до-
бре. Ако си студент – някой трябва да ти бъде га-
рант, обикновено родител. В момента, в който на-
емеш жилище обаче, имаш право да смениш личната
си карта безплатно, защото е нормално актуалният
ти адрес да фигурира в нея; да плащаш наема си по
банков път (наемодателят там наистина плаща да-
нък); да търсиш правата си, ако наемодателят реши
да те изгони. И ако в момента има някой, който е
против това да има ред в столицата, то това е
този, който плаща наем на ръка и се страхува, че
наемът му ще се вдигне; този, който получава наем
и не иска да плаща полагаем данък; както и този,
който не иска да си плати направените разноски
като наемател и просто е избягал от големи смет-
ки за телефон, парно и ток. И ще изчезне в множе-
ството на големия град, даващ му чувство за ано-
нимност и безнаказаност на постъпките му.

ХХХХая не е
А на т

ХаяХаяХая
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Дигитални двойкиДигитални двойкиДигитални двойки

О
пиитаййте да сси преедсставвите

теези сниммки без вееллосиппеди-

тее. Вссе еедноо е да ттррябвва да си

прредссттаввятее веллосиипедд ббезз педдали,

каакъввтто ее биил еддин оот ппърввитее моде-

лии на ттовва иззумиителлно иззоббреттение, 

съъздаадееноо заа приидвиижваанее. Сегга то

сее слаавви катто наай-ммасовоотто прревозно 

срредссттвоо, кооетоо се задвиижжва сс помо-

щщта наа ччовеешкаа силла. 

ММногго оббичаам даа раазглеежждаам сним-

кии наа ннещща, ккоитто сса... мнного. ММисли-

лаа съъм сии го,, доккатоо съъм раазглееждала 

сннимкии нна куупчини ммидии, ххора, сскариди,

геевреецци, книиги ии друуги ккуппччини.

ССтрааннноото е, чее куупчиннитее, каакто и 

самооттниите преддмеети ии ххора сса еднак-

вво чеестоо срещаани вв наашаатта еепоха. Но

ккактто куупчинитте, ттакаа ии ссамоотата 

ииматт ссввоятта пррелеест.

ММожжеххмее даа ви ппокаажемм ккуупчинни с ве-

ллосиипеедии, заащотто рразпполлаггамее и с та-

ккиваа ссниимкии от беллгиййсккияя граад Брюж, 

нно неекка да ссе нааслаадимм нна саммотата. 

ННа ттеезии сниимкии имма тооллкоова ссамота, 

чче дорри разббирааме,, че заад проззорци-

тте иимма хораа, кооитоо са саамми. ЕЕдна жена 

ззад кууклленски уукрассениия пррозоорец на

ппървваатаа снимкаа и единн ммъъж заад сивия, 

нно сспрретнаат пррозоорецц нна втоората. 

ТТезии ккарртиннки не иизглеежждаат ббезутеш-

нни, ппоо-скороо изгглежждатт ппрриказзни. Из-

ллизаа, чее в градаа моожешш ддаа поппаднеш на 

приккаазкка, даа сттанееш ччоввеек и дда запо-

чнешш даа се чудиш далии щщее се намери 

добраа ффея, коятто дда заапоззнаее прите-

жжаттеелккатаа на коллелоттоо ппредд първия

прозоореец с приитежжаттелля на кколелото 

преед втториия пррозоорецц?! АА можже би те 

дваамаатта веече се ппозннавват, имат сре-

ща слледд маалко и сега тоойй проосто я 

чакка даа се пригготтви... 

А мможжее би не ттряббва даа уупражжняваме 

човвешшкка сиила ии даа не сее оопиттваме да 

обрразувамее дввойкка отт ввсеки два вело-

сиппедаа и дда осставвим прриказкката така, 

какктто сме я наамерилии зза снимане. 

Такка е най-доббре. Щее пооккажеем, че вяр-

ваммее вв силлатаа наа приикаазнното въобра-

жениие на ссамиия жживот..

Текксст Мирросллаваа ИВВАННООВАА

Снимки Евдокия НИКОЛОВА
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П часо-
ве преди коронясва-

нето на английската кра-
лица Елизабет, нейният 
поданик Едмънд Хилари 
и шерпът Тенсинг Нор-
гей стъпват на 8848 м – 
връхната точка на Еве-
рест. Според някои е въз-
можно върхът да е бил 
изкачен още през 1924 г. 
от Джордж Мелъри и Ан-
дрю Ървин, участници в 
друга британска експеди-
ция. За последно двамата 
са били видени на височина 8680 м. Мелъри и Ървин не 
се завръщат. Преди изкачването през 1924 г. една жур-
налистка попитала Мелъри защо толкова много иска да 
изкачи Еверест, а той отговорил: „Защото го има!“
За 55 години Богинята майка, както тибетците нари-

чат върха, е дала нови измерения на живота на едни ал-
пинисти и е отнела живота на други. Чрез своите съд-
би тези хора и техните близки вече 55 години не спи-
рат да задават въпроса: „Защо го има?“
Какво е българското участие в написването на историята
на най-високия връх? През 1984 г. българинът Христо Про-
данов прави първото българско безкислородно изкачване на
Еверест по най-трудния маршрут, този на Западния гре-
бен, и остава завинаги по склоновете на върха. След него
най-високото достигат други четирима българи – Мето-
ди Савов, Иван Вълчев, Кирил Досков и Николай Петков.
Двадесет години по-късно българите Петко Тотев, Дойчин
Боянов, Николай Петков (единственият българин с две из-
качвания на Еверест!) и Христо Христов стъпват на най-
високата връхна точка. Дойчин Боянов и Христо Христов
осъществяват безкислородно изкачване. Христо Христов е
вторият българин, на когото Богинята майка минава път и
го оставя завинаги по склоновете на ледената си снага.

реди 55 години, ч
ве преди короня

МониторМониторМонитор

„Мъжът ми има рожден ден. Какъв 
подарък да му купя?“ Често жени-

те, изправени пред трудността да изнена-
дат половинките си за някой празник, пра-
вят грешка и в последния момент купуват 
парфюм или още по-лошо – вратовръзка.
За да не правите тази грешка, ще обога-

тим общата ви култура с информация за... 
играчка. Мъжете обичат да им подаряват 
играчки. Качествени играчки. Като тази 
лазерна ролетка (вж. снимката). Тя може да 
мери разстояние и да определя отвеси за 
нивелация. Струва около 200–250 лв. (хм, и 
скъпа играчка!). Само си представете как 
вашият мъж ще си я носи навсякъде и ще 
си мери, мери, мери...
Пък и нивелацията на всички уреди у вас 

ще се подобри чувствително.
Ролетката е с размерите на перфоратор,
снабдена е с дисплейче за даннитеу и от
няколко страни от нея излизат червени
лъчи, които „бият точка“ в обекта, до
който искате да измерите разстоянието
или да „вземете прав ъгъл“. На екранче-
то се изписват разстоянието до обекта и
градусите на ъгъла, под който ролетката
е поставена спрямо измервания обект. С
тази „играчка“ могат да се мерят разсто-
яния и ъгли до два и повече обекта едно-
временно. На същата цена можете да ку-
пите на своя мъж куфар с инструменти,
но те са далеч по-безинтересни играчки от

тази джаджа.

Ацтеките от Южна Америка са първите, откри-
ли, че втвърдената смола на определен вид дърво в 

джунглата е много приятна за дъвчене. Към средата на 
първото десетилетие на ХХ век този вид смола е вне-
сен и в САЩ. Тя не притежава свой собствен вкус, но 
чрез прибавянето на различни есенции и подсладители 
(сироп, петмез, глюкоза) изобретателите я превръщат 
в истинско удоволствие за небцето и езика, което ско-
ро става любимо занимание за малки и големи. Правене-
то на балончета дълго време занимава американския из-
обретател Франк Хенри Флиър. Той непрекъснато екс-
периментира с различни съставки и в началото на ХХ 
век създава нов вид дъвка, наречена „разтеглива, гърмя-
ща дъвка за балончета“.
Днес в производството на дъвки вместо смола от дър-

во се използва поливинилов ацетат – синтетично веще-
ство без вкус и мирис.

Една наистина ка-
чествена дъвка за
балончета трябва да
бъде много еластич-
на. В противен слу-
чай балончетата ще
се пукат преждевре-
менно и ще залепват
върху носа и брадич-
ката. Балонът на ка-
чествената дъвка се
прибира още преди да
се е пукнал и покрива
само устните.

ЗАЩОТО ГО ИМА!

ПОДАРЪК ЗА МЪЖ

ДЪВКА ЗА БАЛОНЧЕТА

ЛЮБОПИТКА Всяка година по света се продават толкова много дъвки, че ако се 

подредят една до друга, би се получила верига, по-дълга от земния екватор.
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•  За нормална до суха
или смесена кожа.

•  Бързо хидратира,
без да омазнява.

•  Подобрява състоянието на 
кожата при лечение на акне.

Опаковка: 200 ml и 500 ml

Лосионите с урея се препоръчват за деца над 1 година.
Всички лосиони Excipial® не съдържат дразнещи кожата 

вещества като ланолин и пропиленгликол. www.spirig.bg

Excipial®

Оазис
за сухата 

кожа

лосиони

200 ml500 ml 500 ml 200 ml 200 ml 

Excipial® U Hydrolotion
ÖÍÒËÔË‡Î® ìÂfl ïË‰ÓÎÓÒËÓÌ
ıË‰ÓÙËÎÂÌ ÎÓÒËÓÌ Ò 2% ÛÂfl*

Excipial® U Lipolotion
ÖÍÒËÔË‡Î® ìÂfl ãËÔÓÎÓÒËÓÌ
ÎËÔÓÙËÎÂÌ ÎÓÒËÓÌ Ò 4% ÛÂfl* 

Excipial® 
Lipolotion neutre
ÖÍÒËÔË‡Î® ãËÔÓÎÓÒËÓÌ ÌÂÛÚ‡Î

Търсете в аптеките!

•  á‡ много ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ Ì‡ 
ÒÛı‡ ÍÓÊ‡.

•  За новородени и бебета
до 1 година.

•  Хидратира и омазнява.

• ÅÂÁ Ô‡Ù˛Ï.

Опаковка: 200 ml

•  За суха и много суха кожа.

•  Дълготрайно хидратира
и омазнява.

•  Бързо възстановява кожата след 
козметични процедури (напр.
епилация).
Опаковка: 200 ml и 500 ml
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КЛАСИКА И ОЩЕ НЕЩОКЛАСИКА И ОЩЕ НЕЩО

МодаМодаМода

КЛАСИЧЕСКО СЪВСЕМ НЕ ОЗНАЧАВА СКУЧНО. 
ОРИГИНАЛНИТЕ СЪЧЕТАНИЯ НА ЦВЕТОВЕ 
И МАТЕРИИ ЩЕ НАПРАВЯТ ИМИДЖА ВИ 
НЕПОВТОРИМ. ТРЯБВА ВИ САМО МАЛКО 
СМЕЛОСТ, ЗА ДА СЧУПИТЕ ОКОВИТЕ 
НА КЛАСИКАТА.

Не будете звяра
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зазазазазазазазазазазазазаззазааазазаазазазаа дд д д д д дддддддддддда ааа нененененененеееее ссссссссссссссссеееееееееееееееееее прпрпрпрпрпрпрпрпрпррпрпрррпппрпппрррревевевввевевевевевевевевевевеевеввеввевеевеввевев ръръръръръъръръръръръррръръръръръръръъръръъррненеенененененененененеетететтететеетететететтттете о ооо о о оооооо ооо ооооттттттттттттттт тт т тттттттттттттттттттттттттт бибибибиббибибиибиббббибибиб ззнзнззнзнзззнзннзз ееееесеессссеесееесееееееессеее   

дадададад мамамамамма в в в вв з з з з ззвевевевевввевв роророророррорр укукуккукуккукукккрорррооооооооооророоор тттттттитититититтиттитттттт тетететтеттеттелклллклклклклклккккллка.а.ааааа.а..аа...а.. Т ТТ Т Т ТТТТТТТТ ТТТТТТТТ ТТТТТ ТТТрререререереререререререееренчнчнчнчнччнччнннччнчнчнчнчнчнччнчнчнчнчннчнч-

кокококотътътътътътъътът т т ттттт ототототототтто  а а аа ааааатлтлтлтлтлтлтлтлазазаззазазазазаз   ((((((((((лллллълълълълъллълълълъллллллъъъл скскскскксккскскскскскскававававававававвававав к к к кккккккккккккккккккккоопопопопопопопопопопопппппопоопопопопопооппопопооппоопоппо риририририириририииририррририириририириириррририррр нененененененененененеененеененен н н нннннннн 

плплплпллатататататтатт) ) ) ) )) в ввв в ввввв пяпяпяпяпяяпяяпяппяпясъсъсъсъсъсъсъъсъъъчнчнчнчнчнчнччнччно о о о ооо оо злзлзлзлзлзллллззлзлллзлзлатататататататаатаататааттаататисисисисисиисистототтт  ссе е кокок м-м-м-м

бибибибибинининининирарарарарарараа а а а ааа ааадедедедедедедедедеддед квквквквквквквквквкквататататататататата нононононоононооноооооо с с с ссссссс ссс с  ссс к к к к кккккопопопопопооо ририририририририирир ннененененненеенннененеенеенененненнеененнннненннн ннннанананаанаанананааааааа п ппппп ппп пп ппп п ооололололололололололлолоололололлоллолололлааааааа ааааааа а аа ааааааа

нананааа л ллллеоеоеоеооопапапапапаапапаардрдрдрдрдрдрддддрдовововововововвоввви и и иииии щащащащащащащащащщщ мпмпмпмпмпмпмпмппмпммппмпммммппиииииииииииииииииииии.и.иии.. Ч ЧЧ ЧЧЧЧ ЧЧ ЧЧЧЧЧ ЧЧЧЧЧЧ ЧЧЧанаанананананананнанананананананананнаааананааннннананнанантттттатататтатататаатттттаттааттааттатааттататттатататататттат  н н н нн н н нн нннннн ннннн нннааа аа ааааа аааааааааааааа а

зезезезезебрбрбрррбрбра а а а ааа прпрпрпрпрпрппп ининининининнининтотототототототовевевевевевевевевее и и и иииии к к к к к к ккафафафафафафафафа яявяявявяввввввввввввяввввввввявввввввви иии ии ии ииии и иии и ввввеввевеввевеввевеввевевеевеелулулулулулулулулулулулулулууууууууууууууреререререререререререререререрререереререрререерреррер нининннининнинии  

обобобоббувувувувувувувууу кикикикикикиккики с с сс ссс ф ф ф ф ф ффффффффффререререререререеерерррррррр нснснснснснснснскикикикикикикиик  п п п п пппалалалалалаллалллецецеецецецецецеццецецццееццецеццееццецеццецецццццецецццццццццц ссссссс сс сс ссс ссс сссссссссссааааааааааааааа а ааа ааа ооотототототоотлилилилилилииич-ч-ч-ч-чч

ниннининнитететететет  д д дддд ддддопопопопо ълълълъ ненененеееенинининннн я я яя къккъкъкъкъкъкъкъкъммммм м мм ммм мммм мммммм ммммм тотототтттотттототооотттооттоттоттоалалалалалаалалетететтеттететететете а.а.аа.аа.а.а

Коприна 
и трико
Съжителството на 

две и повече материи 

в една дреха е све-

жо и нетрадицион-

но решение. В случая

атлазът с ефектна

драпировка на гърди-

те е съчетан с фино-

то трико на ръкави-

те, а светлите пан-

талони в класическа

кройка и изчистен си-

лует служат за фон

на наситеното синьо

(впрочем този цвят е 

много модерен тази

зима!).

С акцент 
върху 
детайлите
Контррарараастстстсттнининининниниитетететететеететете д д дд дд дде-е-е-е-е-ее-еее

кораттититититииитивнвнвнвнввнввв и и ии и ии тететететететететететтет гегегегегегегегеггег лилилилилилилилилллиил  и и и иииии  

огроммннннннннннннититититтитититиииитити еее е ее ееее квквквквквквквквквккквк адададаадададададдадрарррраррарарараррраат-т-т-т-тт-т-тт-т

ни коппппппппппппчччччччеееечеччечечечеееетататататтататтат  п п п ппприрририририррририррииииидадададададададад ------

ват нееееееобобобооббообобобобобообобобообообобообоббикиикикикиккиккккноннннононннононононн вевевевевевевеенонононнонононностстсттстттсттстт 

на инаааааааччечечечеччеееечечечеечеееччеечееечее к к к к к к ккклллалллалалааалалаалл сисисисисисиис чечечеччееечечечеч скскскскскскскскияииииияияяия  

като ккккккккккккрроророророророророророророророойкйкйкйкйкйкййккаа аааа а аа ааа кокококококоококкоккк стстттстттсстсттс юмюмюмюмюмюмммюмммю  

с пантттттттталаалалалаалалалалалаала онононононоонн. .... ХаХаХаХаХХаХаХаХааармрмрмрмрмрмрмррмо-о-о-о-о-о-оо-

нични   иииии и ии и и и оососососососо вевевевеевевеевевееежажажажажаажажажжажажж вававааававваввав щищищищищищищищ  

костююмюмююмюммммюммюмммюмммю аа ааа а а аа а додододододододооддоддопъпъпъпъпъпъъпъъълнлнлнллнлнннлнннннннлннлллннннлненененееенененененененеененеенеееененнееннееннннееееееенееееенеенненнеененнеее ияияияияияияияияяиияияиияииии  

са ярккккккккатаататататататататааатата а а а ааа блблблблблблбблбллузуузуззззузуззуззззуззззззаа аа а а а аааааааа аа аааа ооотоототототтоототототоотттототтотоооотооотоо   

шифонн н ннннн и и ии и и иииии момомомомомодедедедедедедедернрнрнррнрнрнрннрнрнрнрнннннрннннрнрнннннрннотоооототоототототототоототототототооттооооттотототоотототтоттоттттттттттоттто о о о оо ооооо

през ттттттттозозозозоозозооззи и иии сесесесесесеесезозозозозозозозооз н н н н н нннн чечечеччччччечечечеччеччечччччччечечер-р-р-р-р-р-р-р-ррррр

но поррррррртмтмтмтмтттмттмттт ононононоононе.е.е.е.еее

И отново 
ретро
ББББлБББлБлБлБлБлБлБлБ узузузузузузузуза а аа а а аа ототототототототтт шш шшш шш шшшшшифифифиффифифифиффффоононононононон, , ,, изизизизизиизизизизи вавававававававввввадедедедеедедеде---

нананананананана с сс с с с с сякякякякякякякяккашашашашашашашашшш о о о о ооооот тт т т ттттт сксксксксксксксксксс риририририририрринананананананан н н нн ннна а а ааааа

бабабабабабабабабабабабабабабаба, , , ,, и и и ииии и обобобобобоббобобобббообувувувуввувувувувууууууу кикикикиикикикиккикикик  с с с сс сс ссс в вв в вв ввръръръръръръръръъръърърърър з-з-з-з-з-з-зз

кккикикикикиикикик  ппп п ппприририрриирииририир дадададададдададааадддд вававававававаававваваат т т т тттттт осососососоосоооо обобобобобобобоббобобобо ененененененненнне  ч ч ч ч чч ч ччч чарарарарарарараарарар 

нанананананананаа к к к к ккклалалалалааалалалаасисисисисисисисисисичечечечечеечечеечеескскскксксксксксксксккатататататтаттаттта а а а а аа ааа аааа дедедедедедедеддедедеелололололололоолллол вавававававававаааа 

попопопоооооолалалалалалалалал . . . . . АкАкАкАкАкАкАкАААкА о о о о о ооо тетететететететететемпмпмпмпмпмпмпмпмпмпмм еререререререререрататататататататату-у-у-у-у-у-у-у-

ририририииииририририририирииириритеттетететететететттететтетететеететет  н н н нннн н нннннннавававававававававававававававававааавааааа ънънънънънънънъннънънънънънънънънъ  в в в в в вввввввв вви и ии  и ииииииии какакакакакакакакакакакакакаакарарарараррарараарараараррратт т ттттттттт дададададададададададададдадаададада 

зъзъзъзъзъзъзъзъзззззъззъзъззъзнззнзнзнзнззззнзнзззнетететтететте,е,ее,е, м мм м м мм мможожожожожожжожожжжо етететететететететете е еееееее дададададададада д д д д дд ддо-о-о-ооо--о-оо

пъпъпъпъпъъъълнлнлнлнлнннлннитититититититититее е ееееееее ее тотототттт зизззизизизизиз  т тттттоаоаооо лелелелелеелелет т т тттт т с с с с сссс

клклклклклклкллклклк асасасасасасаасасичииичичичичичии есесессскококококооо с с сссакакакааа о.о.о..о
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Нещо трикотажно 
ви топлината и мекотата 33Отдайте предпочитание над д33отто (или плетеното!) манто.33е зза разходки и за в офиффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф са.33

Романтична блуза
винаги на мода. Те са задъл-22емент от класическия стил. 22есен ги избирайте от ефирни22удобни кройки.22

Жакет болеро
Късите жакети са хитът на този се-

11н. Женствени и романтични, те за-11лжително трябва да присъстват вр стват в 11рдероба ви.рдероба ви.11
must 
have3333Материята 

е важна
РоРоРоРоРоРРоРоРоРооккклклклкллллллклкляяяятттттяя а а титтип п „м„„ммммм„ммммооололололололо иииииививвииви ““ “ “““ е клллллааааасссссссаасссасаассаа ичичичичичичичичичичеееееееессесеееееееесее какакаааааааааааааа 

зазазазазаа  ккккккккккккккккккокококоооокккккокктеееетеййлйлйлйл.. . . ПоПоПоПооооПоПоПоПоПоППП -о---ооооооооооооссссосооооооососсссоббебеебееенононототооооооотоооо  нн н нннн нннаа аа а а аааа тттатататтаттт зззззизизизизззззззззизиз  

ее е еее сссъъъъъъъъссъъъъъъъъъъъччччееееееччечеетататататаатат нинининиееетттттттетто оо нанананааааананаанананаааан  ддддвеввввеввеевв  мм мааааттттттттттааттататттттереререререререрреререррррреррииииииииииии вввввввввввввв   

едедедеде нннннннаананааннаннннанан   –––––  ч ччч ччеереререререрннанана кккккооооопппппппппппппррррриииииирирррринаннааанаааа вввв г г  гооооооррррррроорорророоррорнананананананананааааананааааттттатататтттттат  

чачаачачачачаччачачачачачаачачачаачасссстстстсттсттстссттстсттстт  ииии ии р р р ррррелелелееле ефеефеффффффнининиииининииии о о оооо оооррррнрнрнрнррррнр амамаааамаамамамаа ененененнтттттттититититииттитиитттитттттт о оо о ооооооооооооооот т т жжжжжжжажажажажажжжажажжжажжжажаж -------

какакакакакакакакакакааккакаккакаакакакааакардрдрдрдрддрдрдрддрдрдрдрррррррд   вввв в  в д ддддддддддоолололололололоо нанаананататататататаатататаааааа. .. .  . . . ММММММММоМоМоМоМММММММММММоММоМоМ жежежежжжжежжежжжжежететететееетеетееее  дддддддд дд  дддаа а а а а аа ааа ррарарараррараррр зззззз-з----зз--зззз--ззз

нонононононнонононононнн обобобобобобобоббобобобобоо ррарарарарараррарраррараар ззззизизиииизиззииииииитетететететтте  ч  чччччччереееррррррреррререрррррррнанннннааааааннаанаааанааан тататататаататататататааааа г г г гггоророророррррррррррррорроррннананананананананаа    чччччччч ччччччасасасассссассссссассттт т т тт т т тт тт с ссс с сссссс

попопопооооооооооооооодхдхдхдхдхдхдхдхдхдхдхдхдхдхдхддхдхдд ододододоододдодддддододододоододдддящящящящящщщщщщщщщящящщщщяящщящо о срсрссррррсрсррсрребебебееееббббббббебббебббе рррррииииииирририиррриририр стстстстстттстстсттто о о о оо о бибибибиииииибииииибиибиииижужужужужжужужужужжужжужужужужужжуужуууу.......

Екзотиката е 
в кройката
ТТТаТаТазизизи о ообибибиииикнкнкннововововенененена а а а роророророклклклклкля я я я я бибибибибиббииииииииии и ииииииииз-з-з-з-

глглглежежежежждадададдалалалааа с с с съвъвъвъвсесесесесем м м м м м стстстстстророророророоогогогогогогогогоггогогогогггггоггггг , , , ,, акакакккакккака о о о о ооо

нененее б б бе е е е ороророригигигигинининининалалалалала нананананан татататататааааа є єєє єєє єє єєєєєєєє к кк к к ккк к ккк к кророрроророророророророр йкйкйкйкйкйкйкййкка,а,а,а,а,а,а,аа,а    

кокококоятятяття о о о о попопоподчдчдчдчдччеререререртатататататаавававаававааваааааааа т т тт ттт тттт тталалалалалалалалалаалалалияияияияияиятататататааааа. . . ..

Яркост 
На фона на сякаш задъл-

жителните „зимни“ цве-

тове сиво, черно и кафя-

во ярките изпъкват още 

повече. Дизайнерите из-

дигнаха на челни позиции

в списъка наситените и

сочните: вишнево, сливо-

во, зелено, розово, лила-

во (по-скоро лавандуло-

во) и ледено синьо. Цве-

тът горчица също е фа-

воризиран.
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им и д ж

О
блеклото ни е 
книга с картинки 
на душата, коя-
то всеки от нас 

може да разлиства. Модата 
спи само през нощта, кога-
то ние, завити под одеяло-
то, оставаме невидими за 
света. На сутринта всич-
ко се променя, вратите на 
гардероба се отварят заед-
но с тези на деня и ние 
напускаме свободната от 
мода зона. Следва поглед в 
календара за срещи. Среща 
с директора на отдела и 
спортен празник в детска-
та градина. Любимите ви 
джинси изобщо не са мо-
дерни вече. Късата зелена 
рокля с дискретния си се-
ксапил май е най-подходя-

ща. Но може би не трябава
да демонстрирате подобно
нещо, не и преди да получи-
те повишението. А и учас-
тието в спортния празник.
Ами, обувките? Прогноза-
та е, че ще вали. Спирате
се на елегантен панталон и
виолетова блуза. Обувките
– черни, затворени. 
Какво всъщност искаме да

кажем с дрехите си?

ОБЛИЧАНЕТО Е 
КОМУНИКАЦИЯ 

От една страна, модата
ни изразява, от друга – ни
унифицира. Може би само
ако застанем съвсем голи
на автобусната спирка рано
сутрин, ще означава, че сме
самите себе си. Но и това

не е вярно, защото голота-
та също унифицира. Исти-
ната е в собствения стил.
Той се постига, когато не
се вслушваме във всички
модни заповеди „Това може
да се облече“, „Това не може
да се облече“. Именно наше-
то неподчинение се прити-
чва на помощ, за да изрази
индивидуалността ни. Всеки
наш моден избор е послание-
то ни към света днес, утре
и всеки ден. В изборите ни
участват не само срещите
от календара или времето.
В изборите участват наша-
та психика и жизнен опит.  

СТИЛЪТ ИДВА 
ОТ НАС САМИТЕ

Всяка част от облеклото
ни е част от книгата с
картинки на нашата същ-
ност. Дрехите са знаци, ко-
ито можем да прочетем без
дори да виждаме лицето на
техния носител. Дрескодът
на обличането ни помага да
се ориентираме сред непо-
знати хора. При всяка сре-
ща с непознат ние можем
да сканираме човека срещу
себе си чрез всеки елемент
от втората му кожа – не-
говите дрехи, обувки, чанта
и други аксесоари. Това ска-
ниране се случва моментал-
но и отчита основно две
неща – качеството на дре-
хите, марките, ако са ви-

дими с просто око, и под-
бора, умението дрехите да
бъдат съчетани. Възмож-
ността да получаваме раз-
лични отговори за околните
от облеклото и обличането
в наши дни е много важна
част от т. нар. социална
интелигентност.
Модата идва отвън, сти-

лът идва отвътре. Всеки
от нас се опитва да пред-
стави себе си, като съче-
тава това вън и вътре.
Понякога дори съществу-
ват конфликти между дик-
тата на модните империи
и малкия субкултурен свят
на обикновената жена. „Аз
не се обличам за вас. Не
следвам вашите очаквания“,
казва обикновената жена. 
Дрехите правят хората и

МАЙКИТЕ СА 
ПЪРВИТЕ УЧИТЕЛКИ 

на момичето в това отно-
шение. Много често те се
опитват да обличат дъще-
рите си така, както те са-
мите са искали, но по ня-
какви причини не са успя-
вали. В първите години от
живота на дъщерите май-
ките им ги обличат спо-
ред своите правила и меч-
ти. Момичетата не съзна-
ват въздействието, което
оказва този първи дрескод
върху тях, тъй както и нене
разбират защо трябва да сесе

КОГА 
МОДАТА

спи?
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замаскира голямата дупка на коляно-зам
то на дънките им. Утре може да сето
скъса пак или пък същата дупка да се
появи на другото коляно.
През пубертета момичетата започ-

ват да се разграничават от това,
което майките смятат за хубаво в
обличането. Единствените модни съ-
ветници, на които се доверяват тий-
нейджърките, са техните приятелки. 
Следва възрастта до тридесет го-

дини, когато чрез дрехите си по-мла-
дите жени показват, че все повече
се превръщат в жени и все още са
по пътя към своя стил. Едва ко-
гато наближат тридесетте, жените
могат успешно да изразяват себе си
чрез дрехите. Завършили са една дъл-
га одисея, осъзнали са себе си, дос-
тигнали са определен социален статус
и много лесно всяка сутрин намират
баланса между модата и вътрешно-
то си „аз“. 
В следващите женски възрасти на-

стъпват различни промени, свързани с
избора на дрехи. Един ден жената ре-
шава, че задникът є е прекалено го-
лям за тези дънки, и ги захвърля в

гардероба. Късите поли и дълбоките 
деколтета нямат възрастова грани-
ца. Жената ги захвърля или се облича 
с тях непрекъснато в зависимост от 
това, как се чувства. 

ОБЛЕКЛОТО СЛЕДВА 
ПСИХИКАТА

– не възрастта. Трябва да знаем, че 
няма нищо лошо в това да захвър-
лим нашата втора кожа и да я за-
меним с друга. Тази промяна може да 
стане много лесно и не бива излиш-
но да я драматизираме. Това не оз-
начава, че губим себе си, и не бива 
да хукваме при психоаналитици, кои-
то да ни обясняват защо вече не ха-
ресваме прилепналите си дънки и себе 
си в тях.
През определени периоди в живота 

на жената могат да настъпват про-
мени в начина, по който тя се обли-
ча. Най-честите причини за промяна-
та на гардероба са промяна на рабо-
тата, нов брак, встъпването в нов 
приятелски кръг. 
Няма нищо драматично в това да 

оставим най-после любимия си пуло-

вер на етажерката. Напълно нормално
е в един момент и най-любимата ни
дреха да изгуби силното си въздейст-
вие върху нас и част от блясъка є
да се заличи.

КОГАТО НОСИМ НЕЩО 
МНОГО ЖЕЛАНО, САМИТЕ 

НИЕ СТАВАМЕ ЖЕЛАНИ

Влюбването в следваща дреха може
да се случи съвсем импулсивно, кога-
то видим нещо в магазина, но може
и да ни бъде внушено от модата в
момента. Модата си играе с нашето
най-голямо желание да се харесваме на
околните и на себе си. Съдържанието
на нашата втора кожа разказва исто-
рията на живота ни и издава наши-
те копнежи. 
Всички си мислим, че владеем отлич-

но езика на обличането и модата във
всичките є превъплъщения. Но въпре-
ки всичко понякога не можем да оп-
ределим какво точно означава това
сако, преди да познаваме добре човека,
който го е облякъл, или преди да го
попитаме. Или преди да сме го ообле-
кли самите ние.
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СТЯГА МЕ.СТЯГА МЕ.
КВАРТИРАТКВАРТИРАТ
СТЯГА МЕ... 
КВАРТИРАТА

„В
една необикнове-
но гореща при-
вечер в началото 
на юли някакъв 

млад човек излезе от ста-
ичката си, която пренаема-
ше на улица С-к, и бавно, 
сякаш нерешително се запъ-
ти към К-ския мост. 
Той благополучно избягна 

по стълбите срещата със 
своята хазайка. Стаичката 
му се намираше под самия 
покрив на висока пететаж-
на къща и приличаше повече 
на шкаф, отколкото на жи-
лище. (...) Той беше задлъж-
нял до гуша на хазайката и 
се срамуваше да я срещне.“ 
Вероятността да сте по-

знали в това описание собст-
веното си наето жилище е 
голяма, особено ако сте сту-
денти или много млади хора, 
и сигурно си мислите, че 
това е част от нов българ-
ски роман, който описва нес-
годите на дошлите да тър-
сят късмета си в разраства-
ща се София или в други го-
леми градове. Не се хващай-
те на бас за сумата от един 
наем. Преписах тези думи от 
първата страница на „Прес-
тъпление и наказание“, онзи 
от големите романи на Дос-
тоевски, в който главният 
герой се превръща в убиец 
и преди да го пратят в ка-
торга, живее под наем.  
Преди да се сетя за Дос-

тоевски, мислех да сравня 
много малките простран-
ства, които хората могат 
да си позволят да наемат, 
с бъчвата, в която е жи-
вял прочутият Диоген. Из-

водът от тез
е, че за да мо
жиш на толко
лищно простр
ва да бъдеш

ИЛИ УБИЕЦ, 
ИЛИ ФИЛОСОФ 

А ако не си нито едно от
двете, какъв си, щом все
пак животът те е закле-
щил на такова място? Из-
численията, които направи-
те, могат да покажат, че
направо не сте хора, защо-
то жилищната площ дори
на домашните кучета в
България е уредена със за-
кон и често пъти е по-го-
ляма от тази, в която жи-
веят обикновените млади
или не толкова млади чо-
веци. Според Закона за за-
щита на животните напри-
мер кучетата от големи-
те породи, с тегло над 25
кг, трябва да разполагат с
минимум 10 кв. м жилищ-
на площ. Положете собст-
вените си килограми вър-
ху квадратните метри, ко-
ито обитавате, и ще ви-
дите, че правилото „Кажи
ми къде живееш, за да ти
кажа какъв си“ тук не ра-
боти. Щом не си убиец, фи-
лософ или куче, а обитаваш
27 квадратни метра, значи
си българин, който живее
под наем. Не се намираш
сред природата и няма как
да потвърдиш фразата, че
щастие може да се намери
и под открито небе. В гра-
да си и перспективата „Да
останеш на улицата“ диша
във врата ти. 

че си плащаш наема?
Животът под наем задъл-

жително е свързан с

ЖИТЕЙСКА ПРОМЯНА

Възниква като необходи-
мост, когато се създават
или разпадат семейства, ко-
гато се местите в друг град
или когато просто искате
да поживеете сами, за да по-
раснете големи. Понякога ви
се струва, че това е неиз-
годна ситуация, при която
животът ви напада с лошия
си дъх, но не предизвиквате
ли вие самите по този на-
чин едно от най-сериозните
нападения, които човек може
да осъществи?! Проявили
сте смелост да си предста-
вите живота по различен
начин, пробвате, не знаете
какво ще стане, но очаква-
те то да е по-добро.
Разбира се, „да те стя-

га квартирата“ може да
има различни измерения. На-
етото жилище може да ви
стяга с доста неща. Съ-
квартиранти, хазаи, съседи,
близката сграда, която ся-
каш ей сега ще се събори
точно върху вашия балкон,
шум, кучета, дупки по ули-
цата и това, че в десет
вечерта няма откъде да си
купите цигари. Твърде въз-
можно е и нещо друго да ви
стяга, а вие да се заблуж-
давате, че причина за мазо-
лите ви е квартирата. Не
мислете къде ви „стиска“
наетото жилище, а се въз-

в големия град, който може
да отпусне душата ви и да
запрати живота ви 

НА ЕДНО ПО-ДОБРО 
МЯСТО  

На първата си лекция един
от преподавателите ми в
университета ни попита:
„Колеги, устроихте ли се
вече битово и емоционал-
но?“ Всъщност искаше да
попита дали сме си намери-
ли квартири и дали сме си
намерили гаджета. Ние, же-
ните, непрекъснато се зани-
маваме с емоционалното си
устройване и се правим, че
битово сме много устроени
или пък че това няма го-
лямо значение. Истината е,
че битовото устройване е
не по-малко екзистенциално
от емоционалното и може
дори да го определя. Жили-
щето е задължително дори
когато нямаш работа, се-
мейство, мечти, кола, ин-
тернет или чадър.
Никога не забравяйте, че

животът под наем е преди
всичко голяма възможност.
И не е вярно, че парите за
наем нямат възвръщаемост.
Те се отплащат чрез учас-
тието ви във важно жи-
тейско реалити, което по-
мага да постигнете някакви
цели, да придобиете житей-
ски опит или, както казват
старите хора, „да си мине-
те по реда, пък, току-виж,
намерите себе си“.  

Мирослава ИВАНОВА

зи два примера
ожеш да издър-
ова тясно жи-
ранство, тряб-

Какво ти се случва, освен 
че си плащаш наема?

ползвайте от това, че сте
в големия град който може

Болна темаБолна темаБолна тема
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ЖИВОТЪТ „ЖИВОТЪТ„„
ПОД НАЕМ ЕПОД НАЕМ Е

„„
ПЕРСПЕКТИВА“ПЕРСПЕКТИВА““
ЖИВОТЪТ 
ПОД НАЕМ Е 
ПЕРСПЕКТИВА

ЖИВКО МИХОВ:

А
ко имате хубава квартира,
всеки град може да бъде ва-
шият щастлив град. Изобщо
не ви трябва вълшебна пръч-

ка, за да превърнете живота си в при-
казка, необходими са ви добър брокер и
пари за наем, депозит и комисиона.
Новата квартира на събеседника

ми се намира близо до магазина за
цветя на съпругата му и до дет-
ската градина на дъщеря им. Живко
Михов е завършил политология в Со-
фийския университет. В бизнеса е
от четири години, а от една – упра-
вител на „Пропърти консулт“. Фир-
мата е специализирана в недвижими
имоти. Няколко добри брокери рабо-
тят тук заедно с Живко и съдруж-
ника му. 

– РАЗБИРАМ, ЧЕ ТИ САМИЯТ В 

МОМЕНТА СМЕНЯШ КВАРТИ-

РА? ЗАЩО НЕ СИ КУПИШ ЖИ-

ЛИЩЕ?

– Да, в момента съм на кантар – 
напускам едно жилище и отивам в
друго, но нито съм напуснал едното,
нито съм отишъл в другото. А не си
купувам жилище, защото смятам, че
цените в момента са арогантно ви-

ки. Не искам с моите пари да се 
пуват яхти, да се плаща за охрана 
синковци и щерки. Лесно спечеле-

те пари изкривяват хората. На За-
д процентите на печалби са различ-
, нормалните стандарти сочат 20–
%. Освен това там строителният 

бизнес е разработван с години. В мо-
мента точно от българското ни въз-
питание, че трябва да имаш дом, за 
който си готов на всякакви жертви, 
печелят много хора. Тегленето на кре-
дит за покупка на жилище е вид за-
робване към една институция. Ана-
лизите показват, че българинът не 
казва в определен момент: „Майна-
та му, да я правят каквото искат 
тази къща.“ Балканската му гордост 
го кара да търси втора работа, за да 
си плаща вноските. Ние сме едни от 
най-добрите плащачи на кредити.

– ИНФОРМАЦИЯ ИМА, НО КАТО 

ЧЕ ЛИ ХОРАТА ВСЕ ОЩЕ ТРУД-

НО СЕ ОРИЕНТИРАТ КОЕ Е ПО-

ДОБРЕ ЗА ТЯХ – НАЕТО ИЛИ 

СОБСТВЕНО ЖИЛИЩЕ?

– Научил съм се да правя анализи, 
защото образованието ми е такова. 
Или както ми заръчваше дядо ми: „Да 
се научиш да четеш между редове-
те.“ Толкова съм се чудил какво озна-
чава това и какво може да има меж-
ду редовете. Между редовете озна-
чава да разбирам дали това, което е 
написано, е истина. Дали чета някак-
ва поръчкова статия за имоти, или 
чета нещо, което е истина. И... жи-

вея под наем. 
– ИЗВИНЯВАЙ, НО МИ СЕ СТРУ-

ВА, ЧЕ ТВОЯТА СПЕЦИАЛНОСТ, 

КАКТО И МОЯТА (БЪЛГАРСКА 

ФИЛОЛОГИЯ – БЕЛ. РЕД.) ПРО-

ИЗВЕЖДАТ ЕДНИ НЕ МНОГО 

ДОБРЕ ОРИЕНТИРАНИ ХОРА, 

КОИТО НЕ ЗНАЯТ КАКВО ТОЧ-

НО ЩЕ ИЗЛЕЗЕ ОТ ТЯХ... ЗАЩО 

РЕШИ ДА СЕ ЗАНИМАВАШ С 

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ?

– Резултатите от настоящата ми
работата се виждат по-бързо, а не в
перспектива. Отрано видях как се из-
карват парите. Много професии съм
сменил. Понякога това, че си кадъ-
рен, ти пречи. Някои фирми не оби-
чат кадърните, обичат хора, които
са послушни или сервилничат. Рабо-
тил съм и в големи фирми. Забелязал 
съм, че между голяма и малка фир-
ма често няма сериозна разлика. Вина-
ги има един колектив. Понякога мал-
ката фирма ти дава повече шансове,
отколкото голямата. Голямата фир-
ма ти дава името, рекламата, само-
чувствието, но какво от това? По-
знавам хора, които работят в голе-
ми фирми и имат два костюма, кои-
то обличат през ден. Големите запад-
ни фирми пристигат със стандарти-
те си на работа, а ние сме свободо-
любива нация, творческа. В западни-
те фирми творчеството е сковано
от правила.

– ЗАЩО ХОРАТА ДА ПРЕДПОЧЕ-

ТАТ УСЛУГИТЕ НА ФИРМА, КО-
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ГАТО НАЕМАТ ЖИЛИЩЕ?

– За да си спестят проблемите в
общуването. Когато наемаш фирма,
ти веднага се превръщаш в човек,
който плаща и може да постави ус-
ловията си. Освен това консултира-
нето има огромна роля. Хората труд-
но взимат решения и обикновено тър-
сят помощ. Мога да ти дам човешки
пример. Ако има някакъв проблем, мо-
жеш да се посъветваш с роднини, но
ще попиташ и някой по-далечен чо-
век и ще повярваш на него, а не на
близкия си. 

– ЗНАЧИ ДОБРИЯТ БРОКЕР 

ТРЯБВА ДА МОЖЕ ДА ОБЩУВА?

– Ако не застанеш на едно ниво с
другия, той не може да се отпусне,
не може да бъде себе си, а ако не е
себе си, не можеш да разбереш какво
иска. Това е целта ни – да разберем
какво иска клиентът. Понякога броке-
рите се опитват да втълпят на кли-
ента, че това е неговото мнение, ко-
ето е грешка.

– ОСВЕН ФРИЗЬОР И КОЗМЕ-

ТИК ЖЕНИТЕ МАЙ ТРЯБВА ДА 

ИМАТ И ЛИЧЕН БРОКЕР? ДОКЪ-

ДЕ СЕ ПРОСТИРАТ ЗАДЪЛЖЕ-

НИЯТА НА БРОКЕРА?

– Ролята на посредника е да обясня-
ва отговорностите и правата както
на едната, така и на другата страна.
Наемодателите също предпочитат да
работят с посредници, защото и те
от своя страна искат да имат някак-
ва сигурност. Хубаво е да се изгот-
ви протокол при подписването на до-
говора между наемателя и наемодате-
ля. Прави се опис на общото състоя-
ние на квартирата и брокерът е един
вид свидетел. Когато се настаняват,
хората приемат мебели, уреди и т.н.
Хубаво е да ги огледат, да ги прове-
рят. Да седнат на дивана, на който
ще гледат телевизия, да не се сраму-
ват. При описа се отбелязват и по-
казателите на водомери, електромери
и т.н. Фирми като нашата не могат
да предотвратят възможни неприят-
ности, но са насреща, в случай че след
време някоя от страните реши да си
търси правата по съдебен ред.

– КАКЪВ Е НОРМАЛНИЯТ ПРО-

ЦЕНТ КОМИСИОНА?

– Практиката у нас е наложила по-
ловин наем от наемателя и половин 
наем от наемодателя.

– ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ ПЛАЩА 

ДЕПОЗИТ И КАКЪВ ТРЯБВА ДА 

БЪДЕ РАЗМЕРЪТ МУ?

– Един наем. Когато напускаш квар-
тирата, депозитът покрива сметките, 
които наемателят има да плати. Ако 
има остатък, наемодателят връща су-
мата от депозита на наемателя. 

– КАК СЕ РЕГЛАМЕНТИРА УВЕ-

ЛИЧАВАНЕТО НА НАЕМА?

– След определен срок от време, 
упоменат в договора, наемът може 
да се увеличи с процент спрямо ин-
флацията.

– ОСВЕН ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕ-

НИЯТА НА НАЕМАТЕЛЯ И НА-

ЕМОДАТЕЛЯ, КОИТО ЗАДЪЛЖИ-

ТЕЛНО СЕ ОПИСВАТ, ЗА КАК-

ВО ДРУГО НЕ СЕ СЕЩАМЕ, А 

МОЖЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИ В ДОГО-

ВОРА?

– Могат да се включват и неща, ко-
ито обикновено не се уточняват, на-
пример че наемодателят няма право 
да влиза в жилището без присъстви-
ето на наемателя. Задължение на на-
емателя е съхраняването и поддържа-
нето на имота поне във вида, в кой-
то е приет за ползване.

– МНОГО ХОРА СТАВАТ НАЕМО-

ДАТЕЛИ ПО НЕВОЛЯ...

– Как да живее българинът с тези 
ниски заплати освен чрез рентиер-
ство? При нас това не е бизнес с 
традиции, а припечелване на втора 
заплата. И много влизат в този биз-
нес случайно, стават наемодатели, но 
нямат необходимата култура в това. 
На Запад има хора, които имат цели 
сгради, които дават под наем. Тук 
ние имаме един апартамент и го да-
ваме под наем, за да можем да оце-
леем. 

– МАЙ ТОВА Е И ПРИЧИНАТА 

ХОРАТА ДА ПОСТАВЯТ НЯКАК-

ВИ ШАНТАВИ УСЛОВИЯ, КОГА-

ТО ДАВАТ ЖИЛИЩЕТО СИ ПОД 

НАЕМ?

– Да. Например търсят младо семей-
ство, но без деца. А всъщност деца-
та задължават да се поддържа по-чис-
та среда. Задължават и да бъде под-
редено жилището, защото пък това е
възпитание. Други пък не искат сту-
денти за наематели. Познавам студен-
ти, които са маниакално чисти. Но
действително наемодателят риску-
ва повече. Наемателят е в по-изгодна
позиция, той просто трябва да реши
какво иска. Във всяка сделка едини-
ят не е удовлетворен сто процента.
Въпросът е да се постигне максимал-
но доближаване до изискванията и на
двете страни.

– КАКВИ ПРОБЛЕМИ НАЙ-ЧЕС-

ТО ИМАТ НАЕМАТЕЛИТЕ С НА-

ЕМОДАТЕЛИТЕ?

– О, има всякакви хора на този
свят! Възрастните наемодатели съз-
дават проблеми по-често. Измислят
си разни неща, не се съобразяват, го-
тови са да развалят договора един
ден само ако забавиш плащането. Въз-
можно е и непрекъснато да си ми-
слят, че са се прецакали и са дали
имота си за малко пари. Много са
объркани хората.

– ЗАЩО ТАКА СТАВА, Я, 

КАЖИ…

– Хората изпитват недоволство, ко-
ето трябва да прехвърлят на други-
те, и взаимоотношенията наемател–
наемодател са много удобни за това.
Но всеки си търси, т.е. намира, от-
ношението. Ако си благ, благо ще се
отнасят към теб. Не мисля, че тряб-
ва да се заблуждаваме и да бъдем по-
добри, отколкото ситуацията изис-
ква, но и не можем да гледаме на хо-
рата като на портфейл. Станахме
хора на реакцията, не обичаме да раз-
съждаваме. Спокооойно, нека не оста-та-
ряваме бързо. Толкова млади хора саса

„ДА ЖИВЕЕШ НА КВАРТИРА, НЕ Е НИКАКВА ТРАГЕДИЯ.
ИМАШ ПОВЕЧЕ ПАРИ, КОИТО ДА ВЪРТИШ, И ПО-ЛЕСНО МОЖЕШ

ДА СМЕНИШ МЯСТОТО, НА КОЕТО ЖИВЕЕШ. СВЕТЪТ СТАВА 
ВСЕ ПО-МОБИЛЕН, А НИЕ СМЕ НАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО.“
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в болниците.в 
– ТИ НА КОЛКО ГОДИНИ СИ?

– На 37, но се чувствам по-млад. За-
щото не съм натрупал три офиса и
пет апартамента и не живея с усе-
щането, че вече трябва да почивам.
Имам какво още да преследвам.

– КОИ СА ПОВЕЧЕ – ТЕЗИ, КОИ-

ТО СА ОРИЕНТИРАНИ В ИЗИС-

КВАНИЯТА СИ, ИЛИ ТЕЗИ, КОИ-

ТО НЕ СА?

– Напоследък са тези, които са по-
добре ориентирани. Стандартът е
по-висок и хората станаха по-неза-
висими, не се примиряват. Няма да
ги чуеш да казват: „Каквото и да е,
само да имам покрив над главата си.“
Знаят кое пространство им е по-ва-
жно, спалнята или холът, кухнята или
пък гаражът. Ами, помисли за нещо
елементарно. Всички имат приятели.
На кого ще му бъде приятно да по-
кани гости в непоносимо жилище?!
Още по-деликатен е този въпрос, ако
пък наемателите са семейство. Еди-
ният от двамата ще започне да се
оплаква: „Всички ни канят, ние нико-
го не можем да поканим.“ Ами, това
са избрали. 

– ЗНАЧИ ВСЕКИ ДЕТАЙЛ ТРЯБ-

ВА ДА СЕ ИЗЯСНЯВА...

– Ако бързаш, можеш да направиш
грешка. Трябва да претеглиш на вез-
ните. Имам познати, които имат жи-
лище, но живеят под наем, защото
това, което им е собствено, не им
пасва или са го дали на по-висока
стойност и то им носи пари. Консу-
мират разлика. Всеки от нас покрай
родителите си има някакъв дом и е
обезпечен.

– ЖЕНИТЕ ИЛИ МЪЖЕТЕ НАЕ-

МАТ ПО-ЛЕСНО?

– Жената може да си представи
как дадено жилище ще изглежда след
нейната намеса. Мъжът не може. Той
вижда това, което е в момента, и
казва: „Не, не ми е уютно.“ Това е
нормално, защото не мъжете създа-
ват уюта. Жената определя облика
на жилището. Квартирата, в която
отивам, аз самият не съм я виждал.
Жена ми я нае. Питам я „Как е?“, а
тя отговаря: „Много добре. Ще ви-

диш как ще стане после.“
– НАЕМАНЕТО НА ПЪРВА-

ТА КВАРТИРА Е ШОК СПОРЕД 

МЕН И ОБИКНОВЕНО СЕ СЛУЧ-

ВА, КОГАТО ИДВАШ ОТ МАЛЪК 

ГРАД В ПО-ГОЛЯМ. ИМА МНО-

ГО НЕЩА, КОИТО ТРЯБВА ДА 

ЗНАЕШ, И ТАКИВА, ОТ КОИТО 

ТРЯБВА ДА СЕ ПАЗИШ...

– Наемането на квартирата е труд-
но, защото трябва да извадиш пари 
накуп. Наем, комисиона и депозит. Но 
квартирата вече не е проблем за мно-
го хора, проблем е наистина за такива, 
които тепърва тръгват. Но веднъж 
като се задвижи колелото, знаеш как 
бързо да се ориентираш, можеш да се 
пазариш и за цена. Все повече ще се 
увеличава предлагането поради прос-
тия факт, че много българи си купи-
ха апартаменти. Има хора с по три-
четири апартамента. Те не могат да 
живеят в тях едновременно и какво 
правят? Дават ги под наем. Познавам 
една жена на около 60 години, която 
има 40 апартамента! Познавам и една 
с 13 апартамента. 

– КОЙ Е НАЙ-ТРУДНИЯТ ПЕРИ-

ОД ОТ ГОДИНАТА ЗА НАМИРА-

НЕ НА КВАРТИРА?

– Лятото. Хубави месеци са ноем-
ври, февруари, зимните месеци. Труд-
ността тогава идва от факта, че 
през зимата не сме в естествено-
то си състояние, свиваме се, става-
ме едни зелки. Но пък тогава е най-
изгодно да си намериш квартира. Пре-
тегляш две неща, дали ти е приятно 
и дали ти е изгодно. Ако ти е изгод-
но, действай. С приятели винаги ще 
се справиш с местенето. А и през зи-
мата ще разбереш дали парното топ-
ли. През зимата квартирата се „раз-
крива“ по-добре.

– СКЛОННИ ЛИ СА ХОРАТА ДА 

ОГРАНИЧАТ ПРОСТРАНСТВОТО 

СИ И ДА ЖИВЕЯТ СЪС СЪКВАР-

ТИРАНТИ, С КОИТО ДА СПОДЕ-

ЛЯТ РАЗХОДИТЕ?

– От опит знам, че винаги когато
съм живял със съквартиранти, ми е
излизало по-скъпо. Много чужди смет-
ки ми се е налагало да плащам. 

– ОЧЕРТАЙ ПРОФИЛА НА ХО-

РАТА, КОИТО ЖИВЕЯТ ПОД 

НАЕМ...

– По-разчупени са. Това да сменяш
квартири означава, че можеш да се
приспособяваш към райони и хора. Ако
трудно създаваш контакти, естест-
вено, че за теб ще бъде кошмар да
живееш на квартира. 

– ПОЗНАВАМ МНОГО ХОРА, КО-

ИТО НАПУСКАТ РОДНИТЕ СИ 

ГРАДОВЕ И ОТДЕЛЯТ ОГРО-

МНА ЧАСТ ОТ ДОХОДИТЕ СИ 

ЗА НАЕМ. ОПРАВДАВАШ ЛИ ПО-

ДОБНО НЕЩО?

– Да, защото това е част от тях-
ното личностно развитие. Те напус-
кат по-малките селища, в които не
виждат път към реализация. Оправда-
вам ги, защото са склонни дори с
цената на мизерстване да рискуват.
Това не е характерно само за Бълга-
рия. Всички се опитват да избягат
към цивилизацията, това е надежда-
та. Има хора, които се примиряват и
предпочитат да са царе на село. Вся-
ко нещо си идва с нуждите. Кварти-
рата – също.

– ТЕМАТА ЗА НАЕМИТЕ Е БЛИЗ-

КА ДО ТЕМАТА ЗА ПРОВИНЦИ-

ЯТА…

– Да. От провинцията идва свежата
сила. Стремежът да оцелееш генерира
енергия, която се сблъсква с инерция-
та на останалите и им създава про-
блеми. Софиянци пък започнаха да се
местят извън България.

– МАЙ ОБЪРКАХМЕ РУБРИКАТА 

НА ТАЗИ ТЕМА, ЗАЩОТО ИЗЛИ-

ЗА, ЧЕ ДА ЖИВЕЕШ ПОД НАЕМ, 

НЕ Е ТРАГЕДИЯ…

– Никаква трагедия не е. Това е
перспектива. Имаш повече пари, кои-
то да въртиш, и по-лесно можеш да
смениш мястото, на което живееш.
Светът става все по-мобилен, а ние
сме нация на движението. 

Разговора води
Мирослава ИВАНОВА

„ТОВА ДА СМЕНЯШ КВАРТИРИ ОЗНАЧАВА, ЧЕ МОЖЕШ

ДА СЕ ПРИСПОСОБЯВАШ КЪМ РАЙОНИ И ХОРА. АКО ТРУДНО 
СЪЗДАВАШ КОНТАКТИ, ЕСТЕСТВЕНО, ЧЕ ЗА ТЕБ ЩЕ БЪДЕ 

КОШМАР ДА ЖИВЕЕШ НА КВАРТИРА.“

„НАПОСЛЕДЪК СА ТЕЗИ, КОИТО СА ПО-ДОБРЕ ОРИЕНТИРАНИ. 
СТАНДАРТЪТ Е ПО-ВИСОК И ХОРАТА СТАНАХА ПО-НЕЗАВИСИМИ, НЕ
СЕ ПРИМИРЯВАТ. НЯМА ДА ГИ ЧУЕШ ДА КАЗВАТ: „КАКВОТО И ДА

Е, САМО ДА ИМАМ ПОКРИВ НАД ГЛАВАТА СИ.“
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ОПРАВДАТЕЛНИ 
„ПРИСЪДИ“ ЗА

кремакрема

Красота и здравеКрасота и здравеКрасота и здраве

П
очти няма жена, която да не
използва крем за лице. Този коз-
метичен продукт ни е жизне-
но необходим както през лято-

то, в най-големите жеги, така и през
зимата – в най-големите студове. За
да предпазва кожата ни от вредните
влияния на околната среда, от обез-
водняване и, естествено, от бръчки.
Ние очакваме от крема удоволствие
и мълниеносни резултати. И много му
вярваме. Но оправдават ли се тези
наши очаквания?

НАИСТИНА ЛИ С ПОМОЩТА НА КРЕМА 
МОЖЕМ ДА ПРЕДПАЗИМ КОЖАТА 
ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО СТАРЕЕНЕ?

Да, но е глупаво да се мисли, че
тази работа ще свърши единствено и
само anti-age козметиката. По-голяма-
та част от предохранителните мер-
ки е по-умно да „възложим“ на слън-
цезащитните кремове, които впрочем
се използват не само през лятото, а
и през зимата. Нищо че няма слън-
це, радиацията продължава да дейст-
ва подмолно и да състарява кожата
ни. Другото важно нещо е да съчета-
ваме използването на козметика със
здравословен начин на живот, който
включва богата на витамини, проте-
ини и антиоксиданти храна и огра-
ничения на цигарите и алкохола. Це-
лият този комплекс от мерки наис-
тина гарантира забавяне на процеси-
те на стареене на кожата. Ако се

съмнявате, сравнете кожата на сво-
ята майка с кожата на своята баба 
(или прабаба, ако имате нейна сним-
ка). Две поколения назад признаците 
на възрастта (по-скоро на остарява-
нето) при жената са били доста по-
силно изразени. 

Храни, богати 
на антиоксиданти
Що се отнася до крема, достатъчно е да

има надпис anti-age, за да го предпочетем

като оръжие срещу стареенето. Но що се 

отнася до храните, богати на антиоксидан-

ти, трябва да ги знаем. Най-добре наизуст!

Моркови, домати, салати, марули, спанак,

лапад, киселец, магданоз, зелен лук, чесън, 

кайсии, тиква (богати са на каротин) 

Спанак и броколи (богати са на коензим Q) 

Портокали, грейпфрут, лимони, киви, чер-

вени и зелени чушки, ягоди, малини, чай и

мармалад от шипки, броколи (богати са на

витамин С)

Слънчогледово олио, зехтин, орехи, баде-

ми, лешници (богати са на витамин Е) 

Месо (постно), риба и други морски про-

дукти, пълнозърнест хляб, боб, леща, соя 

(богати са на цинк, селен и коензим Q)

Червено вино, черно грозде, боровинки,

къпини, лук, зелен и черен чай, какао, кафе, 

ябълки (богати са на биофлавоноиди и други 

антиоксиданти)

КОИ ТОЧНО КРЕМОВЕ ПРИТЕЖАВАТ 
ВЪЗСТАНОВЯВАЩИ СВОЙСТВА, ТОЕСТ МОГАТ 
ДЕЙСТВИТЕЛНО ДА ВРЪЩАТ ВРЕМЕТО НАЗАД?

Тези, които съдържат витамин А и 
неговите производни. Те забавят про-

цесите на стареене, провокирани най-
вече от ултравиолетовото излъчване.
А също така стимулират естестве-
ната регенерация на клетките, то-
ест възобновяването на кожата. Съ-
щото се отнася и за кремовете с ал-
фа-хидрокси киселини (AHA) в съста-
ва си, за които доскоро се смяташе,
че притежават само пилинг свойства.
Учените вече окончателно устано-
виха, че те оказват също избелващ
ефект, стимулират изработването на
колаген и благоприятстват естест-
веното овлажняване на кожата. Най-
ценното им качество е, че проникват
до дълбоките кожни слоеве (до сама-
та дерма) и провокират естествено-
то възобновяване на кожните клетки
(за сметка на удебеляването на епиде-
рмиса обаче). В редки случаи към тях
може да се прояви индивидуална непо-
носимост, която се изразява в сухота
и усещане за стегната кожа, зачервя-
ване или сърбеж.

ЗАБАВЯТ ЛИ СТАРЕЕНЕТО ХИДРАТИРАЩИТЕ 

КРЕМОВЕ ЗА ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА?

Естествено. Всички биохимични про-
цеси в тъканите протичат с участи-
ето на водата. Вътреклетъчният ме-
таболизъм на обезводнената кожа е
доста по-бавен, което води до вло-
шаване на храненето и дишането на
клетките, както и на „извеждането“
на токсините от тях. Всичко товаова
не може да не окаже влияние на ско-ко-
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ростта на регенерация на кожата иро
на нейния тонус. Дефицитът от водана
води до усещане за опънатост на ко-
жата, до лющене, до поява на бръч-
ки и сухи линии – признаците на ста-
реене стават видими доста по-бър-
зо. Всекидневната хидратация е ми-
нимумът, който можем да направим
за съхраняване на младостта на на-
шата кожа.

ЛЕЧЕБНИТЕ КРЕМОВЕ, ПРЕДПИСАНИ 
ОТ ДЕРМАТОЛОЗИТЕ, ПО-ЕФЕКТИВНИ ЛИ СА 
ОТ ТЕЗИ, КОИТО СЕ ПРОДАВАТ 
В КОЗМЕТИЧНИТЕ МАГАЗИНИ?

Важно е да се прави разлика меж-
ду тях. Лечебните средства оказват
целенасочено въздействие върху кожа-
та с цел да решат определен проблем
(обсегът им на действие е тесен и
специфичен). Те могат да имат про-
тивопоказания или странични дейст-
вия. Да оцени правилно ефекта от
тях, може само лекар дерматолог. Не
бива да ги използвате безотговорно. 
Друго нещо е обикновената козмети-

ка за лице. Съвременните козметични
лаборатории работят усилено не само
над хипоалергенността и безопасност-
та на своите продукти, но и над по-
лисензорността им. Което означава,
че се стремят да създадат кремо-
ве с такъв състав, който оказва по-
зитивно влияние на всички наши чув-

ства – чрез аромата, цвета, тексту-
рата и консистенцията си. Последни-
те научни изследвания потвърждават, 
че положителният ефект от крема 
се определя не само от въздействие-
то на неговите активни полезни със-
тавки, но и от приятното чувство 
на удоволствие, което ние получаваме 
в процеса на използването на проду-
кта. За да подсилят действието на 
крема чрез изпитване на чувствено 
удоволствие, на производителите им 
се налага да изследват процеси, про-
тичащи в различни участъци на кора-
та на главния мозък. 

НАИСТИНА ЛИ НАЙ-СКЪПИТЕ КРЕМОВЕ 
СА И НАЙ-ЕФЕКТИВНИ?

Всъщност тайната на луксозна-
та козметика не се крие в пряката 
връзка между цена и ефективност. 
Някои много скъпи кремове действи-
телно са изключително ефективни. 
Но и някои по-достъпни като цена 
техни „братовчеди“ не им отстъп-
ват по въздейственост. Новите про-
дукти невинаги са по-ефективни от 
тези, които дълго време са се задър-
жали на пазара (а новите по правило 
са по-скъпи!).
Не бива да се пренебрегват и ин-

дивидуалните особености на кожата. 
Понякога тя, кожата, не може да „по-
несе“ някакъв крем, независимо колко 
скъп е той. Как да направите избора? 
Слушайте не само съветите на коз-
метиците, но и на своята кожа. Чув-
ството за комфорт, гладкостта є и 
равният цвят на тена са доказател-
ства, че сте уцелили точния крем.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЛИ Е ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ 
И ДНЕВЕН, И НОЩЕН КРЕМ ЕДНОВРЕМЕННО? 
ИЛИ ТОВА Е ПРОСТО МАРКЕТИНГОВ ТРИК, 
ЗА ДА СЕ КУПУВАТ ПОВЕЧЕ КРЕМОВЕ?

Най-важното е какво ги различава – 
това са защитните компоненти в съ-
държанието на дневния крем. Химиче-
ските ултравиолетови филтри, които 
са безспорни съюзници на кожата през 
деня, през нощта се превръщат в не-
нужно бреме за нея. Нощем кожата 
използва времето, за да се освободи 
от токсините, да неутрализира сво-
бодните радикали и да попълни енер-
гийните запаси на клетките. Форму-
лата на нощния крем съдържа точно 
такива съставки, които є помагат да 
реши всички тези „задачи“. 
Но съществуват и универсални кре-

мове, които може да се използват 24 

часа в денонощието. В този случай
обаче на кожата є трябва допълни-
телно и защитен дневен крем (напри-
мер тонално средство със SPF 15).

МОЖЕМ ЛИ ДА СЕ ДОВЕРИМ 
НА ЛАБОРАТОРНИТЕ ТЕСТОВЕ?

Безусловно. Тестовете от типа
„преди и след“ се правят на базата
на анкета с потребителите. Клинич-
ните изпитания на кремовете се про-
веждат от специалисти дерматоло-
зи. А биометричните технологии поз-
воляват да се оценят резултатите
от въздействието на козметичното
средство върху кожата. Някои воде-
щи козметични марки правят всички
видове тестове, за да получат по-дос-
товерни резултати. Могат ли произ-
водителите да ни предоставят недос-
товерна информация? На теория това
е възможно, но не им е никак изгодно.
Козметичните средства минават на-
истина през по-малко проверки от ле-
карствените, но пък конкуренцията в
козметичния бранш е толкова голяма,
че производителите наистина са заин-
тересовани от добрата ефективност
на продукцията си (тоест от дове-
рието на потребителя, от неговата
привързаност към марката). Да се ма-
мят потребителите, е разрушително
за репутацията на марката. 

КОЛКО БЪРЗО СЛЕД УПОТРЕБАТА 
НА КРЕМА СЕ ЗАБЕЛЯЗВАТ РЕЗУЛТАТИТЕ, 
ОБЕЩАНИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ? 

За да почувствате разликата, е нуж-
но да бъдете упорити в употребата
на даден крем от три до шест месе-
ца. След една седмица едва ли ще за-
бележите явни промени. 
Бърз резултат можете да констати-

рате само след използване на кремо-
ве на основата на AHA (алфа-хидро-
кси киселини), които овлажняват и
излющват кожата, изравняват тек-
стурата є и уеднаквяват цвета на
тена (особено ако преди използването
на крема тя е била повехнала, с по-
вреден рогов слой). 
Обезводнената и немарливо защи-

таваната от вредните атмосферни
въздействия кожа лесно възстановява
своята опънатост и тонуса си, ако
вие започнете да я подхранвате все-
ки ден. От друга страна, някои „бър-
зодействащи“ козметични средства
оказват само временен ефект. Напри-
мер експресните маски и гелове заза
устни с влагоустойчиви компонентити
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мигновено изглаждат кожата, но самоми
за кратък срок (например за една ве-за
чер). Същото се отнася и за свет-
лоотражателните частици, влизащи в
състава на много тонални кремове – 
те изравняват цвета на тена, маски-
рат бръчките и пигментните петна,
но въобще не влияят на причините за

тяхната поява.

А КАК ТРЯБВА ДА СЕ ГРИЖИМ 
ЗА МЪЖКАТА КОЖА?

Кожата на мъжете се различава от 
тази на жените, но малко. Тя е по-
плътна, но също толкова чувстви-
телна към вредните атмосферни въз-

действия и съответно изисква почти
същите грижи.

Съвременните мъже предпочитат да

използват кремове с ярко подчертан

мъжествен аромат. Но това не оз-

начава, че средствата, създадени зани за

жени, не им действат ефективноо. 

КАК ДА ПОДСИЛИМ

ефектаефекта

Кремът трябва да се загребва със

специална шпатула, но да се разна-

ся с помощта на пръстите на ръцете. 

И даже с целите длани, които се явяват 

най-точният инструмент на внимател-

ната грижа. 

А комбинацията нанасяне на крем плюс

лек масаж си има поне три предимства:

 подобрява се кръвообращението на

кожата  съставките на крема попиват 

по-бързо в кожата нежното докосване,

изпълнено бавно и осъзнато, облекчава

психоемоционалното напрежение. 

Да не забравим да споменем, че съпри-

косновението на текстурата на кре-

ма до кожата усилва чувственото удо-

волствие. А тактилните усещания и

ароматът на продукта позволяват да

се възползваме по-пълноценно от емоци-

оналните бонуси, замислени от създате-

лите на крема.

Някои масажни техники действат тол-

кова добре на кожата, че производите-

лите прилагат описанието им в кутий-

ката с крема. Ето и подробни указания 

за три от най-въздействащите техни-

ки за масаж.

ТОЧКОВО СТИМУЛИРАНЕ
Тази техника е заимствана от методи-

ката за лимфодренаж и моделиране на 

лицето с помощта на ритмични натис-

кания на определени точки.

Подробни указания Направете ня-

колко силни натискания на точките в центъра на брадичката и между 

веждите. В посока от центъра на лицето към слепоочията приложе-

те точково стимулиране в най-горната част на челото – успоредно на 

линията на растежа на косата, след което в долната част на челото – 

успоредно на веждите.  С помощта на натискания със средна интен-

зивност с върховете на средните пръсти преминете от „крилата“ на

носа към скулите; от външните ъгли на очите към ушните миди и след

това (леко) по горния и долния клепач (по посока от горната част на 

носа към слепоочията) и по биолабиални-

те бръчки (в посока от горе на долу).

Ефекти: дренажен, изглаждащ, стимули-

ращ, укрепващ.

ЛЕКИ ПОЩИПВАНИЯ
В основата на тази техника е познани-

ето за строежа на лицевите тъкани от 

областта на пластичната хирургия. Из-

пълнен преди нанасянето на крема, този 

масаж обещава видимо подмладяване.

Подробни указания Направете няколко 

дълбоки (стимулиращи) повтарящи се по-

щипвания в областта на челото – вина-

ги перпендикулярно на посоката на бръч-

ките, от центъра към периферията на 

лицето.  След това направете някол-

ко кратки пощипвания – перпендикулярно

на междувеждието. С плъзгащи се по-

щипващи движения разгладете бръчките 

пачи крак и билабиалните бръчки. Изпъл-

нете дълбоки (стимулиращи) пощипвания 

в областта на скулите и завършете ма-

сажа с дълбоки натискания в посока от 

брадичката към слепоочията по линията

на челюстта – едновременно с опакото

на двете ръце, свити в шепи.

Ефекти: облекчава мускулното напреже-

ние, изглажда бръчките, възстановява

контурите на лицето.

ПЛАВНИ НАТИСКАНИЯ
Този масаж се изпълнява в областта на

шията и деколтето.

Подробно описание Стоплете крема

в дланите си и го нанесете на шията. След това положете лявата длан

върху дясната страна на шията и с лек натиск я плъзнете по посока

към рамото. Изпълнете това движение няколко пъти, след което поло-

жете дясната ръка върху лявата страна на шията и направете също-

то. Положете длан в основата на шията и с лек натиск я движете

по цялото деколте до нивото на бюста.

Ефекти: възстановява еластичността и тонуса на кожата, намаля-

ва бръчките.

„Мабел“ – специална грижа за 

жената в менопауза
„Мабел“ е нов нехормонален про-
дукт, осигурява самочувствие и
комфорт на жените над 40. Той
се предлага от чешката компания
„Валмарк“ и е единственият про-
дукт на българския пазар, който 
съдържа двете групи растител-
ни естрогени – изофлавони и лиг-
нани. Благодарение на тях „Мабел“ 
облекчава неприятните симптоми,
свързани с намаляването на хормо-

та активност на яйчниците,
и поддържа жените над 40 години 
в отлична здравословна форма. По-
ради изцяло растителния си със-
тав продуктът не носи риск от
странични ефекти и се препоръчва
от специалистите гинеколози ен-
докринолози дори в случаите, кога-
то естроген-заместителната те-
рапия не е желателна. 
„Мабел“ е единственият на бъл-
гарския пазар, съдържащ лигнани. 
Чрез ценната комбинация от изоф-
лавони и лигнани, извлечени от 

червена детелина и ленено семе, 
продуктът облекчава всички не-
приятни симптоми на менопауза-
та – повишена тревожност, нерв-
ност, плачливост, главоболие, без-
съние, горещи вълни, напълняване, 
потиснато самочувствие. Изоф-
лавоните от червената детелина 

оказват благотворно влияние върху
сърдечносъдовата система и здра-
вината на костите, а лигнаните
от ленено семе намаляват риска 
от недоброкачествени образувания 
на млечните жлези. Чрез своя бо-
гат състав продуктът повлиява 
цялостното здравословно състоя-
ние в период на лабилен хормона-
лен баланс и се превръща в съюз-
ник на жената, която иска да за-
пази самочувствието и досегашния 
си ритъм на живот и след 40-
ата година.

др
налнат

Здравни новиниЗдра н н ндрадрадр
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Т
ези вещества гаранти-
рат дълготрайността 
на козметичните и/или 
хранителните проду-

кти. За да се запознаем по-
отблизо с тях, ще се на-
ложи да надникнем в козме-
тичната кухня и да анали-да анал
зираме ираме 

КАК ТОЧНО СЕ РАЗВАЛЯ 
ЛЮБИМИЯТ ВИ КРЕМ

Във въздуха около нас не-Във въздуха около нас н
престанно циркулират неза-
бележими с просто око пра-
шинки, населени с хиляди 
бактерии и спори на ми-
кроскопични гъбички. Всеки 
път, когато отваряме ку-
тийката с крем за лице на-
пример, тези прашинки по-
лепват по повърхността 
на продукта и бактериите 
попадат в идеална за тях 
хранителна среда. Прера-
ботвайки компонентите на 
крема, бактериите интен-
зивно се размножават, като 
същевременно придават на 
продукта странен оттенък 
или лоша миризма. Повише-
ната влажност и високата 
температура само усилват 
неприятните процеси. След 
няколко дни (а в някои слу-
чаи даже часове) в крема 
просто не остават полез-
ни съставки. Той се насища 
с продукти от жизнената 
дейност на микроорганиз-
мите и употребата му се 
оказва безсмислена и даже 
вредна за кожата. 
За да избегнат това, про-

изводителите на козметика 
масово използват консерван-
ти – химически вещества с 
антибактериален и антигъ-
бичен ефект. Важно е да се д
спомене, чпомене, че 

СВЕТЪТ НА 
МИКРООРГАНИЗМИТЕ 

е много богат и пренасе-много богат и пренас

лен – бактериите наброя-
ват хиляди необичайни раз-
новидности. Да започнем с
това, че има бактерии, на
които им е нужен кисло-
род, и такива, които жи-
веят и без наличие на кис-
лород. За успешното разви-
тие на други бактерии пък
са необходими определен во-
дороден показател (рН) или
наличие на определено веще-
ство, което е основата на
техния хранителен „режим“.
Науката обаче познава кон-
сервиращи вещества с изби-
рателна активност, тоест
такива, които действат
само против определени ми-
кроорганизми. Тази избира-
телност се нарича спектър
на действие на консерван-
та. Да се предскаже в как-
ва среда ще бъде отворен
поредният крем за лице, е
практически невъзможно, за-
това в козметиката се из-
ползват консерванти с ши-
рок спектър на действие,
т.е. ефективни против го-

ляма група бактерии или гъ-яма група бактерии или г
бичички.

ПОЛЗИ И ВРЕДИ

На съвременната козмето-На съвременната козмето
логия са известни няколкоия са и
десетки консерванти, кои-
то се различават по спек-
тър на действие, ефектив-
ност, изисквания към физи-
ко-химическите условия (на-
пример някои са използваеми
само в течните козметич-
ни средства). В рецепти-
те на козметичните проду-
кти се срещат консерван-
ти с трудни за произнасяне
имена: кватерниум, сорбино-
ва киселина, феноксиетанол,
хлорхексидин, хлороксиленол.
Но най-често в козметика-
та се използват производни
на карбамида, изотиазолино-
на, а също и парабените.

ПРОИЗВОДНИТЕ НА КАРБАМИДА 

притежават отлична анти-
микробна активност и оме-
котяват кожата. Самият
карбамид (лат. urea) е ве-
щество с ендогенен произ-

ход, което означава, че се
синтезира в организмите
на човека и на много дру-
ги гръбначни животни. Кар-
бамидът (да не се бърка с
пикочната киселина) е орга-
нично съединение, което е
краен продукт на обмяната
на веществата и участва
в разграждането на азот-
ни съединения (напр. амино-
киселини) и се отделя чрез
урината. В козметиката
активно се използват него-
вите производни – диазоли-
динил- и имидазолидинилкар-
бамид. 
Преди няколко години оба-

че се получиха сведения, че
в процеса на разрушаването
си тези вещества отделят
формалдехид, който се смя-
та за токсичен компонент.
Затова напоследък повече-
то козметични компании се
отказаха от употребата на
производните на карбамида
в качеството им на кон-
серванти. Не е чак толко-ко-
ва трудно да четете ети-ти-

ла б о р а т о р и я

КОНСЕРВАНТИТЕ 
В КОЗМЕТИКАТА
КОНСЕРВАНТИТЕ 
В КОЗМЕТИКАТА

НАПАСТ ИЛИ 
СПАСЕНИЕ
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кетите на продуктите, ко-кет
ито купувате, и да заоби-ит
каляте онези, върху чиито 
етикети пише Diasolidinyl 

urea, DMDM hydantoin, 

Imidazolidiny, Quaternium-15. 
Точно те могат да отде-
лят формалдехид.

ПРОИЗВОДНИТЕ 
НА ИЗОТИАЗОЛИНОНА 

(метилхлоризотиазолинон 
(катон CG), метилизоти-
азолинон) са с изключително 
широк спектър на действие 
– те предотвратяват раз-
множаването на бактерии-
те, гъбичките и плесените. 
Производните на изотиазо-
линона се използват в про-
изводството на козметика 
от 70-те години на мина-
лия век и до днес си оста-
ват най-ефективните кон-
серванти. 
Научни изследвания по-

твърдиха, че тези вещества 
провокират някои странич-
ни ефекти. При дълъг прес-
той върху кожата например 
метилхлоризотиазолинонът 
провокира раздразнение. Ос-
вен това веществото про-
никва почти до дермата 
(кожен слой), където може 
да се натрупва. Съобразно 
с тези факти, използване-
то на производните на из-
отиазолинона в козметика-
та е допустимо, но само 
в малки концентрации и за 
предпочитане само в про-
дукти, които не остават 
дълго върху кожата – шам-
поани и душ-гелове. Ако по-
добен консервант се влага 
в крем за лице, то негова-
та концентрация трябва да 
е още по-ниска. Може да 
се обобщи, че в малки кон-
центрации производните на 
изотиазолинона са признати 
за безопасни консерванти не 
само в Европа и в САЩ, 
но и в Япония, която е из-
вестна с най-строгото си 
законодателство с цел опаз-
ване на здравето на потре-
бителите на козметика.

КРАЙЪГЪЛНИЯТ КАМЪК

на съвременната козмети-съвременната козмет
ка обаче са парабените. Заобаче с
тези вещества се твърдяха
и продължават да се твър-
дят какви ли не страхо-
тии, неподкрепени от на-
учни факти. Парабените са
третата група най-масо-
во използвани консерванти
в козметиката. Те са из-
ключително ефективни сре-
щу гъбичките и плесените.
Интересно е, че парабено-
подобни съединения могат
да се констатират напри-
мер в състава на червена-
та боровинка, което позво-
лява на този плод да съх-
ранява свежестта си дълго
време. Без парабени не ми-
нава нито едно козметич-
но средство. Парабените се
използват като консерван-
ти и в хранително-вкусова-
та промишленост. 
Но преди няколко години 

във Великобритания бяха
проведени научни изследва-
ния, които поставиха под
съмнение безопасността на
парабените, приписвайки им
възможна канцерогенност.
Тези изследвания привлякоха
вниманието не само на об-
ществеността, но и на ор-
ганите, контролиращи обо-
рота на козметичната про-
дукция. Без оглед на про-
дължителните разгорещени
дискусии по този въпрос,
канцерогенната активност
на парабените не е потвър-
дена до днес. Законодател-
ствата на много страни (в
това число и на САЩ) при-
знават парабените за без-
опасни консерванти както
за козметичните продукти,
така и за храниттака и за храните.

РАСТИТЕЛНИТЕ 
КОНСЕРВАНТИ 

Или има ли козмети-Или има ли козмети
ка без консерванти? Иска-
те да използвате натурал-
на козметика без консер-
ванти? Това е възможно в
домашни условия. Полезна-

та маска от краставица се
приготвя за няколко мину-
ти, но неизползваната смес
трябва да изхвърлите вед-
нага. Виж, парафиновите
маски можете да съхраня-
вате доста дълго, но всъщ-
ност те пък не могат да
бъдат наречени натурални.
Още преди години козмето-
лозите са били убедени, че
козметиката „без консер-
ванти“ е антипод на на-
туралната козметика. Но
и технологиите не стоят
на едно място и за някол-
ко години толкова се раз-
виха, че днес е възможно
да се произведат козметич-
ни продукти с максимално
натурален състав при пъл-
но отсъствие на изкустве-
ни консерванти. Това стана
възможно благодарение на...
растенията. 
Те са щедри източници на

антибактериални и анти-
гъбични вещества. Напри-

мер в състава на екстра-
ктите от лайка, невен и
облепиха има изключително
ценни противовъзпалителни
съставки, които се използ-
ват и във фармацията. Те
„бдят“ за съхраняването на
ценните свойства на козме-
тиката, защитават я от
преждевременно разваляне.
Етеричните масла от чаено
дърво и евкалипт отдавна
са известни с антибакте-
риалната и даже противо-
вирусната си сила! Наред с
въздействието, което оказ-
ват върху нашите емоции
и кожа, те са и натурал-
ни консерванти, които за-
щитават кремовете от па-
тогенни микроорганизми. 
Но даже и комплексът

от екстракти и масла с
изявено антибактериал-
но действие все още не
е гаранция за трайността
на козметичния продукт,кт,
в който е вложен. Защо-що-
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то растителните (природ-т
ните) консерванти нямат нит
толкова широк спектър на 
действие като изкуствени-
те. Затова е важно в ре-
цептурата на даден про-
дукт да се влагат няколко 
екстракта или масла в оп-
ределени пропорции, като 
се избере една – най-ефек-
тивната композиция. Тър-
сенето на такава формула 
изисква дългогодишни лабо-
раторни изследвания, зара-
ди което на козметиката 
„без консерванти“ се гледа 

като на чудо на козмето-
логията.огията.

КАКВО НИ „ГОВОРИ“ 
СРОКЪТ НА ГОДНОСТ 

Той е отличен индикаторТой е отличен индикато
за натуралността на даден
козметичен продукт. Ако
например е 3 или повече
години, продуктът едва ли
съдържа натурални компо-
ненти (възможно е, но в
много малка концентрация)
и е повече от сигурно, че
е натъпкан с консерванти.
Когато се говори за коз-

метика без консерванти, в
която натуралните веще-
ства са 75–99% от проду-
кта, потребителите очак-
ват да видят на етикета
много кратък срок на год-
ност и цифра от например
година и половина ги учуд-
ва (срокът им се струва
прекалено дълъг). Но сро-
кът на годност, изписан
върху тубите и флаконите,
е всъщност срокът, в те-
чение на който козметика-
та може да бъде предлагана
в продажба. На лавиците в
магазините тя е подредена
в оригинални опаковки (все
още неотворени за употре-
ба) и затова средата в ку-
тиите и флаконите е все
още стерилна.
Когато отворите крема

за първи път, срокът му
на годност значително се
съкращава – възможно е да
му остават не повече от
няколко месеца. За да се
запазят по-дълго време по-
лезните свойства на козме-
тичния продукт, е необхо-
димо да се спазва темпера-
турен режим (от 0 до 30
°С), а също така флаконът
да не се оставя на пряка
слънчева светлина или в по-
мещение с повишена влаж-
ност. Важно е да не раз-
въртате дозатора и да не
бъркате директно с ръце в
кутията или флакона. Кре-
ма е добре да загребвате с
шпатула.

ЗНАЕТЕ ЛИ КАКВО 
ИЗБИРАТЕ?

И до днес хората са мно-И до днес хората са мн
го подозрителни към кон-
сервантите. За съжаление в
такива случаи има само два
изхода: или въобще да не из-
ползвате козметика, или да
се примирите с това, че в
нея има парабени и други
подобни вещества. 
Има и трети вариант – да

избирате такива козметич-
ни продукти, които съдър-
жат минимално количество
изкуствени консерванти. 
За целта е нужно да спаз-

вате няколко правила. 
Обръщайте внимание на

срока на годност – колко-
то по-дълъг е той, толко-
ва повече консерванти съ-
държа продуктът. Опа-
ковката също е важна. От
кутиите с широки отвори
съдържанието се загребва
обикновено с пръсти (малко
са дамите, които използват
така горещо препоръчвана-
та шпатула). Тази манипу-
лация обаче бързо води до
заразяване на крема с бак-
териите, които живеят по
човешката кожа. За да из-
бегнат бързото разваляне
на крема, производителите
влагат в „кутиената коз-
метика“ ударна доза консер-
ванти. Кремовете в тубич-
ки и в шишенца с дозатори
се славят с по-малко съдър-ъдър-
жание на антисептици.

ВъВъзхзхододи и и пападедениния я
нана ПАПАРАРАБЕБЕНИНИТЕТЕ

Тези съединения са били открити през 20-те

години на миналия век и отначало са били из-

ползвани изключително като хранителни консер-

ванти. Но понеже придавали на храните непри-

ятен вкус, били спрени от употреба и изпрате-

ни в забвение за няколко години. Но през 60-те 

години водещите козметични компании, които 

търсели ефективен и безопасен начин да кон-

сервират своята продукция, реабилитират па-

рабените. Та тези вещества удължават сро-

ка на годност на един крем за лице 6–7 пъти, не 

влизат в химическа реакция с другите компонен-

ти от крема и не променят консистенцията му!

Така започва „ерата на парабените“, която про-

дължава повече от 40 години. Твърде дълго

време парабените били смятани за идеалните

бактериостатици, лишени от каквито и да било

недостатъци. Но в средата на 80-те години ре-

путацията им е силно разклатена (абсолют-

но несправедливо, както се изяснява впослед-

ствие). По онова време около някои консерванти 

се разпалва горещ научен диспут. Той започнал

със скандални публикации, в които се твърдяло, 

че повечето козметични антисептици притежа-

ват канцерогенни свойства, тоест провокират 

рак (най-вече на гърдата). За пример били дава-

ни съединенията на формалдехида, които са били 

широко използвани при производството на пар-

фюми и лакове за нокти. Действително чрез на-

учни изследвания било доказано, че тези веще-

ства влияят на структурата на белтъчините

в кожата и способстват за преждевременното 

є стареене. А в голяма концентрация стават и 

мутагенно активни. Тези разобличения доведо-

ха до това някои алдехидни производни да бъдат 

забранени за използване в козметиката. Но 

оттогава уплашените потребители гледат не-

доверчиво консервантите и в частност парабе-

ните. Плъзнаха слухове, че те са канцерогенни,

че се явяват силни алергени и възпрепятстват 

обновяването на епидермиса. Но нито едно об-

винение по адрес на парабените така и не се по-

твърди. Многобройните експерименти доказаха 

само, че тези вещества не нанасят ни най-мал-

ка вреда на здравето на човек и въобще нямат

отношение към състоянието на кожата. Така че

с времето репутацията на парабените е отно-

во възстановена. Даже повече от това – учени

твърдят, че днес парабените се явяват най-ща-

дящите и безопасни бактериостатици, които

се използват в козметичната промишленост.
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тттататтайтйтйтййтее е е със слсслойййй п ппудуду рарара. . ндирайте също и клепачите със спе-ГрГ уну

я под сенките за очи.цицииалалллнна осноовово а,а,  ккккояятотто ссссе е нан нананаасс С възглав-

деликатно напластете кремообраз-нииичкчкч ата нанана б б беееззззимимимимеенниия я прп ъссстт т 

у горните клепачи – до под веждите. нинии златистстс ии и и ссссеес нкнки и сас ммо върхуу

решните ъгли на очите. За да издър-Акцентиииирррраайа тет  вввърърхху вътр

те го със слой златисти прахообраз-жи по-дълггго о ггггргрг имиммътъъ , , фификск ирирайайа т

ни сенки. оптически очите, изтеглете по ръ-ЗаЗаЗЗЗЗ  д дддда аа уголло емемиттте е 

нии с бял молив.бовете ннаа а а ддддоодод лнлнл ититттии е е кллк епепе ачччи иии ллилиииннн Не нанасяйте

просто ги разделете с безцветна. черна спспспиириририиииирииралалааа а а върхрхрррр у уууу мимиглгллллититтии е,е,е, п

И И ннинининиииииккакакк кък в в руружж!ж!ж  ото „петно“ са устните, гримираниЦввввЦвеетттетннонннон

Препоръчително е да го нанесете св в оранананнннннннжжжжжжжжежежж вовво-ччерервевенононоононоон  ч ч еррррервивививилолоолооол . . П

с хартиена мека салфетка.чееттктктккткткткткккккт а.а.а. И Излз ишишшъцъциттттте е еее попоппипиийттйтйй е е е с

НАНАНАНАНАНААНААНАААА КККОГОГГОГО О ОТОТИВИВВА А А НАНАНААННННАЙЙ-Й-Й-ЙЙ МНМНММНМНМНОГОГОГООО ОО На дами, които поне малко приличатН

рени, решителни, смели. Жени, кои-ннннана М Маарлеенне Дититититттриирих х – – сасасс момомоувуву еер

ат също толкова свободно, колкото итттото и и вв денендидии к кккооссо тютюттююююм м ммм мм изизии глглгллллежежежжддаа

вввв сесекскси и кокосттстюмюм.

ДЯЩЗЗЗАЗА К КАКАККЪВЪВ ССЛУЛУЛУУУУУУУЧАЧАЧАЧАЧАЧАЧААЙ Й ЙЙ ЕЕ Е ПООПООДХДХДХДХДХД ОДОДОДОД ЩДД ДДД  Златно по клепачите?! Този гримЩ

ия, насрочени за след 18.00 ч. – клубо-еее поподхд ододящящщ з зза а а всввссссяккя акакаквивиииии с събъбъбббититтитии

ввееее, татанцнци, ффффлилилиирртртттрр овоовве.е ...
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Естествено, с кафяви вежди
СВЕТЛОРОЗОВ ГЛОС ВЪРХУ УСТНИНИИИИН ТЕТЕТТЕТЕТ , , НЕНЕНЕНЕЕНЕНЕНЕЗАЗАЗАЗАЗЗЗ БЕЕБЕББ ЛЕЛЕЛЕ--
ЖИМА ОСНОВА... НЕ СИ ЛИ ПОММИМИИИМИМММ СЛСЛЛЛСЛЛСС ИХИХХХХХХИХИИИИИ ТЕТЕЕТЕТЕТЕТЕТЕ ЗЗЗ З ЗЗЗ  А А А А КАККАКАКАР-Р-РР
ЛА БРУНИ? ИЛИ...
КАК СЕ ПРАВИ Базата за пооостстстсс иигигии ананнне е е ее наааааан  пп пп п подоооддодододоо обобобобобобо ----

на естественост е лекият покрииииивевевевв н нн фофофф н н дьддьдьо о тетететететтет н.н.нн.нн  

Неравностите „изгладете“ ссс п пппомоо ощщтаа ннна а а кок реререеереек-к-к-ккк--

тор. Кремообразен руж в прааассксксккс овово ененеене о о рор зоовов  щщще е

придаде на бузите здравословна ррррумумуммуменне инина.а  КлКлКлКле-е-е-

пачите гримирайте с кремави прррррахахаха оооооообрббрб азниии ссссенененкикикикииии. . .

Миглите ви ще изглеждат пооооооооооо-е-е-е-е- сстстстсттсстс ессесствененне о,о,о  аааакококо

ги „срешите“ с четката на чернаа а аааа аааа ссспспспспспсспсс иририририрририри аллала а а заза ммиггии ---

ли, но без да я топите в туша. АкАкАкАкААкАкАкАкАкАкААААкАА цецецецецецецецентнттнн ътътътъъ  ттукукукк с ссаа а 

веждите – оформете ги с гел и ггигиииигги у ууу уу уууплплплплплплплплплплплпллъътътъътътътътттътъъъътътъътттнененененеененететеееет  сс   м мо-

лив за вежди, който да е с един ттототоототоон нн ннннн нн попопопопопопопооппопопопооп -т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-тттъмъмъмъмъмъмененееннен о о о т ттт есесс-

тествения цвят на самите вежддидиидидидидид ..... НеНеНеНеНееНеНеНееНее с с сс сссссс сее е е е ее лиллилилилилилилилилилиллилллиилиии с с с с сс с сссетететттеете ихихихихии ттттететете 

сега пък за Брук Шилдс през 80-тттттттттттте?е?е?е?е?е?ее??е?е ВъВъВъВъВъВъВъВъВъВъъВъъВъВВъърхрхрхрхрхрхрхрххрхрхрхрхрхххххрр у у уууу у уу уууу уууууу ууууу усусусусусууууууууу т-т-тттт

ните нанесете само светлорозов глос.вв

НА КОГО ОТИВА НАЙ-МНОГО На жените, които

имат подчертана естествена изразителност на лии-

цето.

ЗА КАКЪВ СЛУЧАЙ Е ПОДХОДЯЩД Д Щ За всеки повод,

който изисква сериозно поведение. С този грим ще

изглеждате по-скоро поддържани, а не гримирани. Ноо 

ако мечтаете да се запознаете с френския прези-

дент, да знаете, че гримът на Карла Бруни се съче-

тава идеално с джинси и пуловер. 

Шоколади злато върху клепачите
ТОВА СИ Е ЧИСТО УСЕЩАНЕ ЗА 80-ТЕ ГОДИНИ! УСТНИТЕ ИТОВ
ВЕЖДИТЕ ОСТАВАТ НА ЗАДЕН ПЛАН. В ЦЕНТЪРА НА ВНИ-ВЕЖ
МАНИЕТО СА ГЛАМУРНО ГРИМИРАНИТЕ ОЧИ. МАН

К СЕ ПРАВИКАК Нанесете бежов покривен тонален крем 

а го в разновидност за всички типове кожи), за да израв-(има

те цвета на тена. Изберете нюанс, който да е малко по-нит

твения цвят на кожата ви, тъй като щеттттттттттттттттълъълълълълълълълъъълъълъълълъл о о оооо о оооооот т т т т т т т ттт тт тттттт есесесеесесесесеесесесеее тетететееететететееттеттеетеееестстстсстстстстстстстссстсстсстстстстсвсвсвссветтететеете

с тъмни сенки. мммммммммммммммммммиририририририррриририрририррриририррратататататататататататататтататаа ееееееее еееееее очочочочочочочочоочочочочоочоооо итититититититититтитиитити ее ее е ее еее е еее егргргргргрримимимимиимим Грундирайте и клепачи-

т по-дълго сенките за очи. зазазазазазазазазазазазазазазаззааа д дд д д ддд д д д д дддд д д ддаа аа а а а а аа а а аааааааа изизизизизиззизизизизиззиииизиззизизиззи ддъдъдъдъдъдъдъдъдъъъдъдъдъдъдъдъдъд ржржржржржржржрржржрржржржржржржататататтататататтатааатетететет , , С апликатор 

прахообразни сенки за очи – над външния еееееееееееееееееесесесесесесесеесесееесесесесссесееес тетететететететететететеетететететтеетете к кк к кккк к к кк кк кк афафафафафафафаффафафаффафафафафафафаффявявявявявяввявявяввяяяяявявяяви и и и и и и иии ии пппппппппппнанананананененененеен

исоко над сгъвките на клепачите изрису-лллллллллллллл ннн н н нннннннаааааааа ааааааа аааа окококококококококоокококккоккоооооккоккокототототототототототототототоототототтттттто о о о ооо о оо ооооо ооооо ии и иии и иииии и ии вивививививививививививииививвивививъгъгъгъъгълълъл

вижейки апликатора към вътрешния ъгъл на тттттттттттттте е ее ее ее е еее попопопопопопоопопоооолулулулулулулулулулуулулуулулуллулулукркркркркркркркркркррккркккрррръгъгъгъгъъгъгъгъгъгъгггъ , , , , ,, , ,,, двдвдвдвдвдвдввдвдввдввдввдввввавававаайтйтйтййт

ачалото на веждата). тттттттттттто о оооо оо о ооо (п(пп((п(п(п((п(п(п(п((п((( очочочочочочочочочочочочоччочтититититититититититититииитиит  д д д д д д д дддд д д д дд д дддддо о о о о о ооо ооо оо оо нннннннннокококо отот Нанесете малко

лните клепачи – в посока от външния ъгъл яяяяяяяяяяявововововововововоов  и иииии и и ииииии в в в в ввв в ввввв въръръръръръръръръръръррърърърърръррхухухухухухухухууухухуухуххуу д д дд дд д д д ддд ддддд ддддддололололололололоолоолооолооооооокакакакакаакафяфяфяфяфффяфф

ата на клепача. Така ще придадете дълбо-оооооооококококококококококккоккккокококококкоототототототооотототототоотооотоотооототт  к к к к к кк ккк к ъмъмъмъмъмъмммъммъмъммъмммм с с с с с ссс сс сс сс сссреререререререререререререререееререр ддддддддддддддддднанананананн  о о оо оо

ааааааааааааааааааааааааааааааа н н н н нн н н ннн нн нннннн нннннн нннн ннннннна аааа а а а аа аа а ааааааааа попопопопопопопоппопопопопоглглглглгглглглглглгллглгллглгллгллллглглг едедедедедедедеддддеедедедеддедедддеддддеедеедда.а.а.а.а.а.а.а.а.аа.а.аа.а.а.а.аааа.а   чичичиччичичч нанананаананн Идва ред и на златистите сенки. Вър-

и нанесете в посока от вътрешния ъгъл на ороророророророророрророрроророрроророророррнинннининининининиинининнинининнининиининн я я я я яя я я яяя яя яяяя клклклклклклклклклклклклкклклклклллклклепепепепеепеепепепепепееепепееепепепееепе ачачачачачачачачачачачаачачачаччаачччач г г г ггг г г ггг гг гггггииииииииииихухухууухуууууу г гггг ггг ооооо

а на клепача. Напластете малко и върху до-тттттттттттттттттто ооо о о оооо о ооооооо къкъкъкъкъкъъкъкъкъкъкъкъкъкъкк м мм м мммм мм м ммм срсрсрсрсрсрсрсрсрсрссрсррредедедедедедедедедедеедеедедедедеееедеддатататататататататататтаататааааа аааааокккокооко отототтттот

яяяяяяяяяяяяяяяяяя кккккк  ккккккккккккккккклелелелелелеелелелелелелелелелллепапапапапапапапапапааппапач.ч.ч.ччч.ч.ч.чч.ч.ччч.ччч  лнияияияя акрая туширайте грима с полупрозрачен ННаНаНаННаННаНаНаНаНННННННа

кафяви сенки и нанесете черна спиралайййй п п п пппппппрарарарарарарарааррраррахохохохохохохохоххохохохооооообобобобобобобобобообобобрараррарарарарарараараррр знзнзнзнзнзззззз и и ии слойо

мммигигигиглилилилитетететететееететее..... нанаа м м кафяв молив изтеглете линия върху долнияС С С СС СССС

ппаччч. . клклклепепп нала срешете веждите във форма. НаНаНаНаНаНаНааНаНаНаНаНаНаНааНаааНа ф ф ффффф ф ф фф ф фффф ффффининининининининииииин

НАЙ-МНОГОКККОГОГОГООГОО ОО ОТОТОТОТОТОТТОТОТТТТТО ИВИИИВИВИВИВИВИВИВИИВИИИВИВА ААААА А А ААА АААААА НАНАНАНАНАНАНАНАНАННННАННАННАННАННАННННА К На всички! Но особено добре 

сини очи заради контраста топло–студено. оиооои наа а а дадададааамимимимииимиииимиими с с сссс сссссъсъсъсъсъсъсъсъсссъсъссъссссссъссъъссъсс с ссссс с с  сс сссто

Й Е ПОДХОДЯЩЗЗ ККАКККАКЪЪВЪВЪВЪВЪВВ С С С ССССССЛУЛУЛЛЛУЛУЛУУЛУЛУЛЛУЛЛУЧАЧАЧАЧАЧАЧАЧАЧААААЧАЧАЧААЧАААЧАЧААЧАЧААААЧАЧАААЧААЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЗАЗА К Д Д Щ За вечеря, за парти, за ве-

искате да приличате на светеща коледна ррррнрррррр сажжжжж. . ННоНоНоо ааааааакокококоокоооококоококоооооокоооооооокоооооо н ннннн н нн н нн н ннннннннннннееее ееее ееееееееееернниссис

йте с бижутата. В по-умерен вариант, на-елелелеллелелелеееееел аааааа, ,, , ннененен  ппппррееееекакакакакаакакакакакаакакакакакааакааакааакаааааакакакакакалялялляллялялялялялляляляляялялялялляяляллляяляляляялллллялялявававававвввавававааввавввввввававав йййййлллхах

слоеве, този грим е подходящ и като все-ненененесеес н н нанана ппппппппппооооо-о-о--о-о-о-о-о-о-ооо-оо-о-ооо тътътътътътътттътътътътътътътътътттътътъттътттттттъттт нннкнкнкнкнккнкннкнннннкнн и ии иесе
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Кафяво-виолетови устни 
и порцеланов тен
ИЗГЛЕЖДА ЕКСТРЕМНО ИЗКУСТВЕНО, НО ТАКА И ТРЯБВА ДА БЪДЕ. 
КАК СЕ ПРАВИ За да изглежда добре този суперсветъл тен, всички неравности по ко-

жата преди това туширайте с коректор, след което грундирайте лицето с фон дьо тен в

цвят порцеланово бежово. Запечатайте със слой прозрачна пудра (нанесете и върху кле-

пачите). Напластете прахообразен руж с цвят на синя слива в най-горната точка на 

скулата и го разнесете надолу към средата на лицето. Подчертайте с руж и най-висо-

ката точка под веждата. Грундирайте устните със специална основа, за да издър-

жи червилото по-дълго. Нанесете след това виолетово-кафяво червило. Ако естествени-

те контури на устните ви не са много прецизни, възползвайте се и от контурен молив за 

устни. 

НА КОГО ОТИВА НАЙ-МНОГО На жените със светла кожа. На блондинките този грим при-

дава елфическо излъчване. Тъмнокосите обаче съветваме да вържат косата си на опашка 

или да я приберат на кок, ако са решили да се възползват от този начин на гримиране. Не 

се гримирайте така, ако редовно посещавате солариум!

ЗА КАКЪВ СЛУЧАЙ Е ПОДХОДЯЩД Д Щ За шопинг с приятелки. Но стои чудесно и като вечерен.Щ

Плътна очна линия и металик лак
СРЕБРО ВЪРХУ КЛЕПАЧИТЕ, МЕТАЛЕН ГЛАНЦ ВЪРХУ НОКТИТЕ, А ВЕЖДИТЕ – ЕКСТРЕМ-
НО ПОДЧЕРТАНИ С ЧЕРЕН МОЛИВ. КАТЕГОРИЧНО ТОВА Е СТИЛ, ВДЪХНОВЕН ОТ 50-ТЕ
ГОДИНИ НА МИНАЛИЯ ВЕК. ПЕРФЕКТНИЯТ ГРИМ ЗА ПАРТИ!
КАК СЕ ПРАВИ Изтеглете плътен щрих с очна линия над горните клепачи. Ако нямате

очна линия подръка, използвайте остър черен мазен молив. По-лесно ще ви е, ако вдигнете 

брадичка нагоре – тогава клепачите автоматично се спускат надолу. Поставете върха на

молива върху вътрешния ъгъл на окото и изтеглете коса черта по посока края на вежда-

та. Свържете най-високата точка на линията с външния ъгъл на окото. Получи се остро-

ъгълен триъгълник – свържете останалите точки в една линия и попълнете триъгълника

с очна линия. За да са красиви миглите, минете между тях с фината четка на очната 

линия. С памучен тампон загребете сребристи сенки за очи и поръсете внимателно

горния клепач. Подчертайте веждите с черен молив, като продължите нарочно краи-

щата им. За финал – слой спирала за мигли. 

НА КОГО ОТИВА НАЙ-МНОГО На младите дами със самочувствие, които са влюбени в епо-

хата на 50-те години.

ЗА КАКЪВ СЛУЧАЙ Е ПОДХОДЯЩД Д Щ Можете да се възползвате по всяко време на денонощи-

ето от този грим, но през уикенда. Най-подходящ е за бар. 

Котешки очи в дълбоко тъмно 
джинсово синьо
ТАЗИ NEW-WAVE ОПТИКА Е ПЕРФЕКТНА, АКО ПРЕДВАРИТЕЛНО СТЕ ОБРАМЧИЛИ ОЧИТЕE

С ЧЕРЕН МОЛИВ. НА ТОЗИ ФОН УСТНИТЕ ОСТАВАТ СВЕТЛО ПЕТНО.
КАК СЕ ПРАВИ Първо туширайте всички несъвършенства по лицето с коректор.

Нанесете основа върху горните клепачи, чак до под веждите. Очертайте очите

(като кант) с черен молив. Нанесете с четка тъмносини ( в цвят деним) прахообраз-

ни сенки върху целия горен клепач – над сгъвките на клепачите също, както и извън външ-

ните ъгли на очите (чак до края на веждите). За да не „виси“ оптически окото, от до-

лния клепач изтеглете една линия със сините сенки нагоре и внимателно я свържете с

края на линията, изтеглена над външния ъгъл. Черният молив по ръба на окото е за-

дължителен за New-Wave оптиката, както впрочем и спиралата за мигли. Върху уст-

ните нанесете само прозрачен балсам.

НА КОГО ОТИВА НАЙ-МНОГО Няма спор, че на млади момичета. Но пък тъмносиният цвят

на сенките кара бръчките да „потъват“. Така че и дамите, надхвърлили 30 години, могат

да се възползват от този начин на гримиране, но в неговата по-нормална версия – опуше-

ни в тъмносиньо очи.

ЗА КАКЪВ СЛУЧАЙ Е ПОДХОДЯЩД Д Щ Покана за коктейл? Супер – това е точният макиаж за

това събитие. На вечерна светлина и гримирани в кафяви тонове, съблазнителните коо-

тешки очи изглеждат малко по-строго, затова в този случай косата трябва да е прибррана.
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ЖЕНИТЕ ИЗПАДАТ В ПАНИКА, КОГАТО СЛЕД 
СРЕСВАНЕ ЗАБЕЛЕЖАТ ВЪРХУ ЧЕТКАТА ЦЯЛ 
КИЧУР КОСА. И СЪВСЕМ ОСНОВАТЕЛНО. 
СТАТИСТИКАТА СОЧИ, ЧЕ ВСЯКА ЧЕТВЪРТА 
ЖЕНА, НЕЗАВИСИМО НА КАКВА ВЪЗРАСТ Е,
СТРАДА ОТ СЕРИОЗЕН КОСОПАД.

П
ри дамите засиленият косо-
пад може да започне прак-
тически на всякаква възраст.
Даже 15-годишни момичета

неочаквано започват да се оплакват
от необичайната загуба на коса. 
Естествено, определено количество

косми (средно до 100 на ден) опад-
ва ежедневно при всеки човек. Така
че невинаги валмото върху четката
е признак за здравословен проблем.
Но козметичната профилактика ни-
кому не е навредила. Впрочем поняко-
га ефективното лечение може да спре
до профилактичните мерки, ако няма

сериозна причина, която да задълбо-
чи проблема.
Но защо косата започва да пада 

понякога в повече? За да отговорим 
на този въпрос, първо трябва да 
ви информираме за начина, по кой-
то тя расте. 

ПРЕКЪСВАНЕ НА ЦИКЪЛА 
НА РАСТЕЖ

Експерти твърдят, че косата из-
раства с около 0,7–1,2 см всеки месец. 
Целият активен живот на един косъм 
(когато той расте) е от две до шест 
години. Достигайки тази възраст, кос-
мите се „задържат“ още малко на гла-
вата, след което опадват и от техни-
те фоликули израстват нови. Този ци-
къл се преповтаря обикновено до пен-
сионна възраст. С напредване на въз-
растта обаче жизненият цикъл на рас-
теж на косата постепенно се съкра-
щава. Оредяването на косата, което 
се дължи на остаряването, се нарича 
инволюционна алопеция. То е абсолют-
но нормално и не изисква лечение. 
Но при някои хора с генетична пред-

разположеност към загуба на коса в 
този естествен цикъл се намесват 
група хормони, наричани андрогени, към 
които се отнасят например тестос-
теронът и някои други. Андрогените 
се произвеждат в голямо количество 
в мъжкия организъм, а в женския – в 
малко. При хората с генетична пред-
разположеност към загуба на коса тес-

тостеронът влиза в контакт с ензи-
мите, отделяни от космените фолику-
ли, и се превръща в много силен андро-
ген DHT, който се внедрява и натруп-
ва дълбоко във фоликулярните рецеп-
тори и с времето променя и прекра-
тява цикъла на растеж на косата. Ня-
кои фоликули просто загиват, а други
атрофират и стават неспособни да
произвеждат или да поддържат здрава
коса. Крайният резултат е олисяване
– състояние, известно в медицината
като андрогенна алопеция.
Медикаментозното и козметично ле-

чение на андрогенното олисяване не е
ефективно именно поради факта, че
косъмът не може да расте без фо-
ликули, а в този случай фоликулите
отсъстват. От атрофиралите фоли-
кули в редки случаи (в резултат на
въздействие на медикаменти) може да
израсте косъм, но той би бил мно-
го тънък и слаб. Единственото реше-
ние на проблема тогава е присаждане-
то на коса.
При жените андрогенната алопеция

обхваща почти цялата повърхност
на главата, като най-интензивна е на
темето. При мъжете тя се съсредо-
точава на слепоочията, темето и в
предната част на главата. 
Десетилетия наред лекарите смята-

ли, че андрогенната алопеция се явява
основна причина за олисяването както
при мъжа, така и при жената. Днеснес
те твърдят друго – че косопадътът

АНАЛИЗ НА КОСОПАДА

1. ПРОБВАЙТЕ ДА БОЯДИСА-
ТЕ КОСАТА! Ако косопадът

ви е провокиран от наследстве-

ни причини, то по-скоро косата ви 

е здрава и ще може да издържи на

боядисването. Боята ще придаде 

на косата по-здрав вид, необходи-

мия блясък и обем. Но не се боядис-

вайте сами вкъщи. Доверете се

на специалист. С боядисване в до-

машни условия има риск да повре-

дите косата и да ускорите опад-

ването є. Боядисването трябва да

се извърши с безамонячна боя или 

крем боя, а най-добре с къна. Рас-

тителните оцветители не по-

вреждат косъма и фоликулите, а

напротив – благоприятстват рас-

дртежа и оздравяването на косата. 

2. ИЗПОЛЗВАЙТЕ СРЕДСТВА 
ЗА ОБЕМ. Те визуално ще

уувеличат обема на прическа-

та ви. 

3. МИЙТЕ КОСАТА САМО АКО 
НАИСТИНА Е МРЪСНА. За 

да щадите изтощената коса, не 

бива да я миете прекалено чес-

то. Старайте се да го правите 

само когато тя наистина е мръс-

на. Използвайте меки шампоани

за слаби и повредени коси. 

4. ПРИЕМАЙТЕ ВИТАМИНИ НА 
ТАБЛЕТИ. Причината за не-

достига на тези вещества може 

да бъде също и лошото усвоява-

не на храните, които ги съдър-

жжат, заради тютюнопушене или 

р д Дприем на някои медикаменти. Де-

фицитът на витамини в органи-

зма обаче води до увреждане на

космените корени и до усилен ко-

сопад.

5. НЕ НОСЕТЕ КОСАТА, ВЪРЗА-
НА НА ОПАШКА. Или поне не 

използвайте много силни ласти-

ци, ако това е вашата прическа. 

Не е препоръчително също така

да я решите влажна или да я 

сплитате. Постоянният натиск,

който оказват фибите и ласти-

ците върху един и същ участък

от косата, също може да причини

нейното окапване.

6. ЗА УКРЕПВАНЕ НА КОСА-
ТА МОЖЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ 

МАСКИ. Един път седмично е на-

пълно достатъчно. Предлагаме випълно достатъчно. Предлагаме ви

една ефективна маска, която мо-

жете да приготвите сами. Наре-

жете 1 глава лук (без да я бели-

те) на няколко парчета. Залейте я

с 1/2 ч. ч. ябълков или винен оцет. 

Оставете настойката да прес-

тои 1 денонощие на стайна тем-

пература. Извадете парчетата 

лук, а получения балсам втрийте

в кожата на главата. Най-добре е 

да направите това преди лягане, 

като увиете главата си в найло-

нов плик, защото този балсам ми-

рише лошо. На сутринта измийте 

косата с мек шампоан. 

Народната медицина препоръчва 

още срещу косопад пресен зелев 

сок и сок от алое (втриват се в

)кожата на главата).
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при мъжете и при жените е обусловенпр
от различни причини. Някои от тяхот
са свързани с излишъка на тестосте-
рон, но някои – не. За разлика от мъ-
жете, при които андрогенната алопе-
ция започва след 30-годишна възраст,
при жените тя обикновено се проявя-
ва не по-рано от 40 години. 

ДРУГИ ПРИЧИНИ ЗА 
КОСОПАДА ПРИ ЖЕНИТЕ

Те могат да бъдат свързани със
здравословното състояние и с вредно-
то въздействие но фактори от окол-
ната среда: стрес, нарушена екология,
радиация, безконтролен прием на ме-
дицински препарати, химиотерапия, а
понякога и с неправилната грижа за
косата. 
Женските хормони (естрогени) за

разлика от мъжките (андрогени) са в
състояние да удължат жизнения ци-
къл на растеж на косата. По време
на менопаузата нивото им обаче се
понижава и на този фон влиянието
на андрогените (те също присъстват
в женския организъм) става все по-
отчетливо. В резултат продължител-

ността на жизнения
цикъл на косата се 
съкращава и тя за-
почва да пада.
След раждане

съдържанието 
на естрогени в 
женския органи-
зъм също рязко
намалява, което 
оказва отрицателно влияние на рас-
тежа на косата и води до интензи-
вен косопад. Но обикновено след опре-
делен период от време след раждане-
то функциите на фоликулите се въз-
становяват. 
Някои автоимунни нарушения мо-

гат да провокират проблем, известен 
като alopecia areata – не много сери-
озен възпалителен процес, при който 
цялата коса пада на отделни кичури 
или само в някои участъци. Особено 
често това заболяване се среща при 
децата и подрастващите. Възможно е 
даже косата да опада напълно, но след 
няколко години, особено след правилно 
лечение на alopecia areata, в 90% от 
случаите пораства отново. 

До окапване на ко-
сата могат да
доведат и ня-
кои лекарства
– тези, с които

се лекуват тумо-
ри, антикоагуланти-
те, ретиноидите (из-
ползват се за лечение
на кожни болести), ме-

дикаментите, контроли-
ращи кръвното налягане, и оралните
контрацептиви.
За опадването на косата може да се

обвинят също и анемията, нарушени-
ята на функциите на щитовидната
жлеза и някои хронични заболявания.
Много често косопадът е единствен
симптом за поликистозни яйчници.
Преди да пристъпите към лечение на

косопада, трябва да установите какво
го провокира. Въпреки наложилото се
мнение прекалено честото миене на
косата, къдренето и боядисването є
НЕ ПРИЧИНЯВАТ косопад, ако няма
друга причина за него. Тяхното прила-
гане само може да влоши ситуациията
– да изтощи и изтъни косъма.

гр. София, 

на ъгъла на бул. „България“ 

и ул. „Гоце Делчев“, бл. 22 

(на гърба на сградата на HYPO),
студио за красота „КАЛИ“

тел.: 089 664 53 26, 088 642 07 74
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М
атерията, подложена на без-
спирни колебания, е живата
плът на времето в непрекъс-
нато развитие, във вечно дви-

жение, в постоянно пресъздаване. Тен-
денцията е съвкупност от множество

импулси, излъчвани от улицата, изку-
ството, музиката, събитията, соци-
алните движения. Или казано накрат-
ко, избор от аспекти, отразяващи 
състоянието на света, уловени в дви-
жение от неколцина наблюдатели яс-

новидци, които след това се опитват
да дешифрират тези влияния, за да
станат те достъпни за нашия свят.
Haute Coiffure Francaise е най-престиж-
ната асоциация на световно признати
майстори фризьори и стилисти – соб-
ственици на общо 15 000 престижни и
процъфтяващи салона за красота. Те са
част от ясновидците, които опреде-
лят световните тенденции за косите.
От 50 години изкуството да съблазня-
ваш минава през Haute Coiffure Franсaise.
Obsessions е манията на сезона, ннало-
жена от Haute Coiffure Francaise.

Марин Хубенов–Мърфи – собственик на фризьорски салони „Мърфи“ – може да отговори на вашите въпроси, свързани с ко-

сата. Задавайте ги в писма до редакцията (1124 София, ул. „Загоре“ 4, ет. 2) или на e-mail: redakciabela@cablebg.neg t.

Моля, отбелязвайте на пощенския плик „За рубриката „Фризьорски салон“. Съветите от страниците на БЕЛА ще са безплат-

ни за вас. Ако решите да ги приложите на практика и да си запишете час при фризьор, направете го на телефони: 02/953-11-

82, 02/481 95 70, 088/841-97-75 или 088/742-83-26. Фризьорите от салони „Мърфи“ ще ви приемат и преобразят с удоволствие. 

А ако имате късмет, можете да седнете и на стола на самия Мърфи, който бе излъчен за фризьор № 1 за 2008 г. от списание

COIFFURE beauty.

ф р и з ь о р с к и  с а л о н

�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

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

ТЕНДЕНЦИЯТА Е
ПОНЯТИЕромантично

ИзИзИИзИИ цяцяцяцяяялолололололололо к к к к к ккклалалаллаласисисисисисисичечччч ски стстстстттилилилилиллл

с прррррреоеоеоеоеоеооеоееооееоеое тккткткткткририрр т чар р р рр р р зазазазазазаза тт ттазазазаззззи 

ненепооооопопокккккокорнрнаа а мъмъмъжкжкжкжккжж а а аа веверсрсияияяя.. ..

ПрПрПрПрПрПрПрП иччччччччи есесесесесеесесесесскакааатата е е  сссс я я яснно оч-

ертани контури, варираерррртатататтаниннннн кккккконооо туририририри ваариираа--

щи дължини и стилизи-

ращ ефект, постигнат

с вакса.

ОсОснононононован е е е е нанааа п пририририичеч ска

титититт п „боб““, сссс ххх ххараракакккктетееререререн н 

обем на въвъвъвълнлнлнлнииии. ПП Пододо стттттририж-

ката е яяяяснснссно очочерррртататаананананна, , ,, оф-

ормена с машинка, а послеормена ссссс машашашашшиниии какака, аааа попопопосле

изтънена с ножици. Коса-

та е мека и свободна. Цве-

тът е хитовото за сезона

светло естествено русо с

изключителен блясък.

Иззвавававававааяннннннннаа а а а а прпричичччччччччесеее какааааакаа ссссссссссс 

ппопопопоопоодвдвдвдввввдввдддд иититититии кркраиаиииииища ииииии 

дъдъдъдъдъддъдъдддддддд лглги и кикикикикичучучучуч рририри, грижиижижижижижи -----

лилилилиллиливвввовоо п пододредед ниннннннн  ссссссс п оо-оооо

мощта на машинмомомоммм щтщтщттааа нана ммашшшшшашшшинннннннн-

ка. Цветът е отно-

во рус с перлен от-

тенък.

КЪСА ЗА МЪЖА

СРЕДЕН СТИЛ
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Ако проявявате желание лично да се убедите в способ-

ностите на д-р Пешев като стоматолог, а не само да че-

тете статиите му, можете да се обадите на телефони: 

02/952-27-55 или 0889/983-959, за да си запишете час за по-

сещение. 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

1.Киста е всяка патологична (не-

естествена за човека) кухина в 

организма, която отвън е обвита с

капсула, а отвътре е постлана с епи-

тел и пълна с течност (нарича се кис-

тозно съдържимо). Ако кухината не

отговаря на едно от тези условия, то

тя не е киста.

2.Кистите не са тумори! Някои

тумори могат да се развиват

като кисти, но кистите много рядкок

се превръщат в тумори.

3.Лечението на кистите е само ме-

ханично – просто се налага да се

отстранят.

В
лицево-челюстната област
кистите са два вида: кисти
на челюстните кости и кис-
ти на меките тъкани. Над

90% от 

КИСТИТЕ НА КОСТИТЕ 
са със зъбен произход. Много рядко
се появяват такива, които са резул-
тат от дефекти, развити в процеса
на растежа на костите. Зъбните кис-
ти също са няколко вида, но най-чес-
то срещаната е свързаната с корена
киста, наричана радикуларна.

РАДИКУЛАРНАТА киста се образува
на върха на корена на мъртъв зъб,
който не е лекуван или е с лошо за-
пълнени канали. При мъртвите зъби
хроничното възпаление на върха на ко-
рена рано или късно прераства в кис-

та. Чрез нейното образуване органи-
змът се мъчи да се защити от ин-
фекцията. С нарастването си киста-
та избутва и разклаща околните зъби, 
раздува костта, може да притисне 
нерв и да провокира изтръпване на 
зъба, а в най-лошия случай и счупване 
на костта (поради силното є изтъ-
няване). За щастие обаче тези кисти 
се установяват на достатъчно ранен 
етап – тогава, когато са още твърде 
малки, за да предизвикат такива се-
риозни проблеми. Диагнозата при тях 
се поставя с помощта на рентгенова 
снимка, което не представлява про-
блем за опитния зъболекар. Но тряб-
ва да призная, че често поради греш-
но разчитане на снимките се вадят и 
зъби (защото лечението се състои в 
изваждане на въпросния зъб). Ако кис-
тата не излезе заедно със зъба, тя 
трябва да се изстърже от костта. В 
противен случай ще продължи да на-
раства в костта и ще предизвика се-
риозните проблеми, за които споме-
нах. Много рядко съвсем малки кисти 
е възможно да се излекуват и без ва-
дене на зъба. Първият начин на лече-
ние без вадене на зъб може да даде 
резултат при съвсем начални кисти 

и представлява просто правилно ле-
куване на мъртвия зъб. Вторият на-
чин е чисто хирургичен и представля-
ва изваждане на кистата от кост-
та, но без да се вади зъбът. Това се
прави, когато до корена на зъба може
да се стигне през костта и когато
този зъб е много важен – например
ако носи голям мост или е преден и
трябва да се спаси.

КИСТИТЕ НА 
МЕКИТЕ ТЪКАНИ 

биват вродени (но такива много ряд-
ко се получават) и придобити, които
са по-често срещани.

ПРИДОБИТИТЕ кисти най-честоЕ
се развиват вследствие на запушва-
не на каналче на слюнчена жлеза. То-
гава слюнката започва да се съби-
ра в жлезата и не може да излезе.
Жлезата се надува като мехурче. По-
добно нещо става и ако жлезата не
е слюнчена, а мастна – ако пората
є се запуши трайно, тя се подува.
Това образувание неправилно се нари-
ча „атером“, което означава вид ту-
мор. Всъщност то си е просто една
подута жлеза – напипва се като ясно
очертано, подвижно и сраснало с ко-
жата топче.
Макар кистите да не са тумори,

винаги след вадене на киста тряб-
ва да се направи т.нар. хистологич-
но изследване (кистата се изследва
под микроскоп, за да се потвърди ди-
агнозата).

Д-р Цветан ПЕШЕВ,

стоматолог

ИзИзИИзИзИ лелелелл кукукуккувававав нананаа ооо от т тт д-д-ддддд р рр р р ПеПеПеПеП шешешешеев в в кикиикистстсттта.а.а.а  Н Н НННа а а а пъпъъпърврврврврвататататта а ааа ререерентнтннтн гегеегенононновававава с сснинининимкмкмкмкмкка а аа сесесе в ввв вижижижижиждадададада г г гггололололля-я-я-я-я

мамамама к кръръръръръглглглг а аа тътътът мнмнмнмна а аа сясясянкнкнкнкн а а а ококококолололо оооо кокоререееер нананаа нн нна а гогоог ререререн н н н чечечечетвтвтвтвърърръртитититити з ззъбъбъб. . НаНаНаН  в вввтототооторарарараатататата –– –– ссссъщъщъщъща-а-а-аа

татаата с ссянянняянкакаааа к к кккконононо тртрттт асасасастититит рараррр  н на а а а лололлошошшошошо з ззззапапапаппълъълълнененеенининия я яя зъзъзъз б.бб.бб. Н Н ННа а а тртртрретететатататата ааа – –– д-д-д-д р рр р ПеПеПеПеПешешешеешев в ввв е е ее зазазаза--

пъпъпълнлнлнл илиил д до о въвъввърхрхрхрхр а а двдвдввдвататата а а а какакк нананааналалаал  н на а а кококкоререррер нананаа н ннна а а зъзъзъбабабабааа (( (((двдвдвдвдвдветететете ее бебебебеелилиллилл  и иививививицицицици п п поо оо дъдъдъдъдължлжлжлжлжининининна-а-ааа

тататт  н на а кококореренананан ).).)  В ВВижижиждададад  с се,е,е  ч ччче е е слслслледеде  3 3-м-мммесесееесечечеччнонононооо л лл лечечечененниеиеиееии  к ккисистататтататааатта е ееее п почочтититититии и ииизчзчзчзчзчезезезезнанананалалалала..

ОЩЕ В НАЧАЛОТО НА ТАЗИ

СТАТИЯ ЩЕ НАПРАВЯ ТРИ ВАЖНИ

УТОЧНЕНИЯ ЗА УСПОКОЕНИЕ

НА ЧИТАТЕЛИТЕ.КИСТИКИСТИ
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ф и т н е с

ВЪРХЪТ НА 
СЪВЪРШЕНСТВОТО
СТЕГНАТА ВИСОКА ГРЪД И КРАСИВ РЕЛЕФ НА МУСКУЛИТЕ НА РЪЦЕТЕ. 
МНОГО МОМИЧЕТА МЕЧТАЯТ ЗА ТОВА, НО МЕЧТАНИЯТА В ТОЗИ СЛУЧАЙ СА 
НАПРАЗНИ. ВМЕСТО ДА ВИТАЕТЕ В ОБЛАЦИТЕ, ПРАВЕТЕ УПРАЖНЕНИЯ!

А
ко природата не ви е надарила с красив бюст
или пък той е изгубил привлекателността си,
ако и през лятото, и през зимата избирате
дрехи с дълги ръкави и срамежливо прикрива-

те отпуснатите мускули на ръцете, ако не желаете да
се сблъсквате с много по-сериозни проблеми от тези,
продиктувани от суетата, изпълнявайте комплекса от
шест лесни, но много ефективни упражнения, който ви
предлагаме.
Желателно е да ги изпълнявате всеки ден по 20 пъти

всяко. Това ще ви отнеме не повече от 15–20 минути
(надяваме се, че можете да си позволите да ги открад-
нете). В случай че наистина няма как да изпълните це-
лия комплекс за гърди и ръце наведнъж, просто го раз-
делете на части и го изпълнявайте на няколко пъти в
течение на деня.

От изправен сто-

еже  с леко раазтворер -

нини к краракака пприрититиснснетете е 

длдланани и прпредед ггърърдидитете 

и и ототвовореретете ллакактититете

встрт ани.и  Р Рититмимичнчно о и и 

със силала ннататисискакайтте

дланитте една в дру-

га. По желлание може-

тете дда а вземеметете топкка а

заза т тененисис и и с същъщо о татакака  

риритмтмичичноно д да а я я стстисис--

какакакакакакакккатетететететете ммммм межежежежежеждуду д длаланинитете. . 

ПоПоПоПоПо т тозозозозоззи ии и и и нанааааанаанаанаачичичччччч н н щещеще у уувевеве--

ллллилилллллил чиииитететете н   нататататттовововововвовововововооварарр ававаанеене-

тттттотоооттто н нн нннааа а а ммумумускскккулулулулулу ититттттитититти е.е.

бран корем вдиг-ОтОтОтт и изпзпз рараавевев ннн сттоеж с прибиб

нете в лактите. ненен тететет  р ръцъцццъъ е е е вивиисоко и ги сгън

скулите и при из-ВдВдВддишишишии айайайтететее, , ннапрегнете мус

пред тялото.дидидидидддидидидишвшвшвввшвшшвшвшшвшввшвшваананааанананананананнаанннеееееееееееееееееее ее съсъсъсъсссссъъссссъсъссъссъсъссъъсъъъъъбберете ръцете 

кулите и върнетеСлСлСлСлСлС едедедеде  тт тововвовововвва аа оооотооооооо пуснете муск

ие.ръръръъръъцецецецецц тететете вввввв в и и ии и изззззхзхзхзхзхзззхзззз оддодноно ппололожожен

ЗА ГРЪДНИТЕ 

МУСКУЛИ

ЗА МУСКУЛИТЕ НА РЪЦЕТЕ, 

ГЪРДИТЕ И РАМЕНЕТЕ

ЗА МУСКУЛИТЕ НА КРАКАТА, 

РЪЦЕТЕ, КОРЕМА И СЕДАЛИЩЕТО

ЗА МУСКУЛИТЕ НА 

ГЪРДИТЕ И РЪЦЕТЕ

е на пода по корем и ритмичноЛегнете

вайте тялото нагоре, като си по-отблъскв

с ръцете. Може да изпълняватемамагагатете с с

ванията от лег със сгънати в ко-отототттттблблббббб ъсъсъсквквквв

рака или пък с крака, качени налеленеетететеееееееееее ккккк к ккк кккк к к  

ъцете остават опрени на пода). пепеепейкйкй а а (р(ръ

При изпълнението на това уп-

ражнение трябва да следитете 

лактите да бъдат близо дддо о о тятятятяяяяяяяя------

лото. При издишване повддддигигигигайайайййаййййййййййййй-

те ръцете към гърдите, аааа п пррририририририириририррррирр  

вдишване ги отпускайте до 

степен да станат успореедднииииииииииииииииии ннннаааа ааааа

пода. Ако не разполагате сс гииииии-ииииии-ии

ричките, необходими за изпзпъълъллллллллълллллълллълнненеееенеее---

нието на това упражненииеие, , мммммммммоооммммоммоммммммм ---

жете да ги замените с мааалклкккккккклккккккии и 

бутилки минерална вода ((((пъпъпъпъъъъъъъъъъъллллнлнллллнлнлллллни!и!и!и!)).).)....

1

2
3
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ЗА МУСКУЛИТЕ НА 

ГЪРДИТЕ

ЗА МУСКУЛИТЕ НА ГЪРДИТЕ 

И РАМЕННИЯ ПОЯС

На пръв ппопоглгледед у упрпражажненениниетето о 

изглежда ссъвъвсесс м мм леееснснно,о  нно о всв ъщъщъщ-

ност трябвбвва а дада сслеледидитете м мноно-

го вниматтетелнлнно о какактктто о о дидииишашашш ненетото, ,

така и наапапряряр гагааанененен тототото н ннна а а мумуммусксксс улулулули-и-и-

те по вреемемме е ее наннана м мммахахахаховововететете е.ее.е  ТТ Темемем--

пото на уупупупрарараражнжнжнж енене иеиеиеиетототото т тттряряряб-б-

ва да бъде ее д дддососостатат тътътъчнчнч о о бъбъбързрззрзо о о и и 

всеки мах да изпълнявате приаа ииизпзпзпълълъллнянянянявавававатететее пппприририри

издишване.

стоеж с разтворени на ширината наООтОтОтОтОттттт и иизпзпзпрараравевевен н 

рака приберете корема, изпънете ръце на-ррарарарарарарааарарараааааарарррр ммемемммммммммеммммммм нененен тететет  кккрарара

пред и ги сгънете в лактите (дланите им трябва да 

сочат една към друга). Пляскайте ритмично от това 

изходно положение. Моментът на пляскането трябва

да бъде кратък – точно тогава издишайте силно.

За укрепване на мускулите на гър-

дите може да ви помогне и кон-

трастен душ с топла и хладка (а

не студена!) вода. В противен слу-

чай може да се простудите. Дока-

то сте под душа, можете да въ-

ведете още една полезен навик – 

проверявайте гърдите си за нео-

бичайни уплътнения или бучки. 
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С
игурно можете да продължите тази стара максима.
Доверете є се и не пропускайте закуската. Според
статистиката всеки четвърти човек на планетата
разчита сутрин единствено на чаша топло еспре-

со. Кафето на гладно, освен че е вредно за стомаха, бър-

Ако в областта на кулинарията се при-
държате към естествения подход, тога-
ва крем „Будвиг“ е вашата закуска. При-
готвя се за броени минути и практичес-
ки е безупречно балансиран и полезен за 
здравето.
КРЕМ „БУДВИГ“
ТЕОРИЯ Измислен е през 50-те години на мина-

лия век от германския биохимик Йохан Будвиг

и е кръстен на него. Оттогава популярността 

му по цял свят расте. Формулата за приготвя-

не на този крем е подчинена на принципите на 

рационалното хранене: повече растителна и 

по-малко животинска храна, сурови или преми-

нали краткотрайна термична обработка проду-

кти (варени или печени) плюс незаменими поли-

ненаситени мастни киселини.

КАК СЕ ПРИГОТВЯ Разбийте 4 с. л. извара с 2

с. л. слънчогледово олио (за предпочитане сту-

дено пресовано). Прибавете сока от половин 

лимон. Намачкайте един добре узрял банан и

го смесете с изварата. Добавете към крема 2

ч. л. овесени ядки и 2 ч. л. смлени слънчогледо-

ви, сусамови или ленени семена. Разбъркайте 

до хомогенност. Обогатете крема с един свеж 

плод (според сезона), нарязан на парчета.

МНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТА Това блюдо е по-

лезно и балансирано, богато е на витамини, ми-

нерали и незаменими мастни киселини. Но не е

в крак с прогреса на диетологията. Днес люби-

телите на крема препоръчват замяна на млеч-

ната извара със соева, а плодът съветват да

бъде изяден отделно, половин час преди консу-

мацията на крема. Процедирайте в следната

последователност: ставане от леглото, изяж-

дане на 1 плод, тоалет, закуска.

Обичате да откривате нови вкусове?
Комбинирате без проблем сладко със со-
лено? Тогава тази оригинална закуска в
източен стил ще ви помогне да изпита-
те радост от настъпващия ден.
БЛЮДО В СТИЛ ДЗЕН
ТЕОРИЯ Храната на японските монаси, из-

повядващи дзен будизма, се състои от обик-

новена оризова супа гуен май, допълнена

от зеленчуци и тофу. По времето на Буда 

е било прието монасите да се хранят два 

пъти на ден – сутрин и на обед. На масата

се е пазела тишина, защото храненето се е

смятало за продължение на процеса на ме-

дитацията. 

КАК СЕ ПРИГОТВЯ Това ястие можете да си

приготвите в количество, достатъчно за 2–3

дни, като след това го притопляте на пор-

ции. Сварете ориз в дълбока тенджера заед-

но с моркови, праз лук, ряпа и целина. Преди

сервиране подправете ястието със соев сос

или със сусам, запържен със сол. 

МНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТА Навикът да за-

почваме деня с нещо сладко е сравнително

нова мода, която повече се базира на успехи-

те на сладкарската промишленост, отколкото 

на физиологичните потребности на органи-

зма ни. Въглехидратната закуска обаче може и 

да не е сладка и пример за това е точно дзен 

оризовото блюдо.

х р а н е н е

Закуската изяж сама...Закуската изяж сама...
зо създава усещане за простъргващ глад. Затова не пре-
небрегвайте първото и най-важно хранене за деня, което
„запалва“ обмяната на веществата – залог за поддържа-
не на линията.
Сандвич? Не буди интерес. За вчерашна кифла също не

огладнявате. Еднообразната и небалансирана храна не съ-
бужда вашата гастрономическа фантазия? Ние ще ви по-
могнем да превърнете закуската в неизчерпаем източ-
ник на гастрономическо удоволствие. Не е никак трудно.
Предлагаме ви пет варианта за утринна трапеза, като
оставяме на вас да изберете дали да редувате петте ме-
нюта, или да си изберете едно и да го повтаряте цяла
седмица. Освен че са здравословни, всичките ни предложе-
ния са и вкусни. 

Хранителност + дзенХранителност + дзен

Полза + изисканостПолза + изисканост ЗАБЕЛЕЖКА! Семената е добре да смелите непосредствено преди 
употреба. Не е хубаво да приготвяте крема от вечерта. 

Очистване + енергияОчистване + енергия
Рано сутрин нямате апетит? Чувства-
те се отслабнали и организмът ви има
нужда от прочистване? Тази лека закус-
ка ще ви подготви деликатно за новия
предстоящ ден.
ТОНИЗИРАЩИ СОКОВЕ 
ТЕОРИЯ Преди 40 години американката Ан Уиг-

мор разработила свой „енергиен“ подход към хра-

ненето. В основата му е редовната консума-

ция на сурови растителни продукти. По мнение-

то на Уигмор твърдата храна сутрин е непоси-

лен товар за нашата храносмилателна система.

Затова до средата на деня тя препоръчва пряс-

но изцедени сокове. Те подпомагат извеждане-

то на натрупаните през нощта токсини от ор-

ганизма. Чак следобед можете да посегнете към

твърдата храна и към пресните плодове и зе-

ленчуци.

КАК СЕ ПРИГОТВЯ Соковете не трябва да бъ-

дат прекалено сладки. Започва се от най-лекия. 

Със сок от диня например или със сок от крас--
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Ресторант CARRERA – 

царството на месата

Групата ресторанти, обединени под марка-
та Captain Cook’s Group, към която спадат
Captain Cook, Tambuktu и SASA, обогати порт-
фолиото си с още едно елитно заведение – 
ресторант Carrera.
Елегантното заведение отвори врати с об-
новена кухня и изцяло променен дизайн. Но-
вото меню включва екзотични и уникал-
ни  специалитети, приготвени от биволско 
и птиче месо, прясна паста (меси се на мяс-
то) и морски дарове, включени в специалите-
ти от средиземноморската кухня.

Водещият на предаването „Вкусно“ Ути 
Бъчваров бе натоварен със задачата да пред-
стави ресторанта пред гостите и медиите. 

За да впечатли публиката, той избра афри-
канска рецепта за приготвяне на месо от 
антилопа, и убеди всички присъстващи, че
именно Carrera е царството на месото. Кух-
нята на заведението е първата по рода си в 
България с доловим италиански акцент върху
ястията от различни видове месо, сред кои-
то месо от антилопа, елен и заек.
Ресторант Carrera ще ви очарова с изиска-
на атмосфера, перфектно обслужване и един-
ствената по рода си в София зимна гради-
на, аранжирана в средиземноморски стил – 
с много зеленина и неповторима романтична
обстановка.

р
Ресторанттора CARRERA – 

Шарени новиниар н н нарарр

Искате да се храните балансирано, но не
сте готови в името на каузата да хаби-
те сили и време? Предлагаме ви тради-
ционна закуска, която е одобрена от спе-
циалистите по диететика.
ИЗОБРЕТАТЕЛНА КЛАСИКА
ТЕОРИЯ Белтъчини, мазнини, въглехидрати –

това съдържа класическата закуска, наричана 

още континентална. В нея присъства всичко, 

от което се нуждае нашият организъм. 

КАК СЕ ПРИГОТВЯ Намажете филия пълнозър-

нест хляб с масло и с мед (или конфитюр). Допъл-

нете закуската с едно сварено яйце. Завършете

храненето с някакъв сезонен плод (изяжте го цял, 

а не под формата на сок, нужна ви е целулоза). 

Направете си пресен чай (не кафе!). Ако ведна-

га след ставане не изпитвате глад, изпийте

за начало чаша вода или чаша чай, а закуската 

отложете малко. Или пък се ограничете само

с ръжен хляб, плодове и зеленчуци (доматчета 

чери, репички) и натурално кисело мляко.

МНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТА Главното дос-

тойнство на тази закуска е балансът. Ако

лошо усвоявате или пък не обичате яйца, заме-

нете ги с парче шунка или някакъв млечен про-

дукт. Избягвайте сметаната. Задоволявайте 

нуждите на организма от мазнини с продукти, 

които съдържат полиненаситени мастни кисе-

лини. Но имайте предвид, че е по-добре да пред-

почетете малко краве масло, отколкото много 

маргарин. Конфитюрът трябва да съдържа мно-

го малко захар. В идеалния случай той трябва

да напомня гъст плодов компот. Хлябът задъл-

жително е пълнозърнест. (Ако обаче този хляб 

не ви е по вкуса, можете да ядете обикновен –

самоизтезанието не води до нищо добро.)

Харесва ви да започнете деня с обилно 
ядене? Този тип закуска ще ви позволи 
да се заредите с енергия и да предпази-
те организма от преждевременно ста-
реене.
ЗАСИЩАЩИ ПРОТЕИНИ
ТЕОРИЯ Тази рецепта е разработена от док-

тор Клод Шошар, специалист в борбата с

преждевременното стареене на организма. Тъй

като сутрин организмът по-добре усвоява не 

захарта, а протеините и мазнините, ударение-

то в тази закуска пада именно върху тях.

КАК СЕ ПРИГОТВЯ В тефлонов тиган, без да 

използвате мазнина, направете омлет от едно 

цяло яйце и два белтъка. Като гарнитура към

него си направете салата от два домата,

овкусени с растително олио и натрошено си-

рене. Изяжте закуската с филия пълнозърнест

хляб. За да не ви втръсне това хранене, може-

те да редувате омлета с варено пилешко месо 

без кожа или запечена сьомга. Напитката е 

билков чай с лимон.

МНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТА Едва ли някой 

ще се наеме да оспорва ползата от протеини-

те. В нашия организъм те изпълняват множе-

ство различни функции. Но все пак трябва да 

ги консумирате с мярка и да не злоупотребява-

те с белтъчните храни – точно както не бива

да изключвате от ежедневното си меню и бав-

но усвояемите въглехидрати. Последните рабо-

тят в полза на натрупване на енергиен резерв,

който ни поддържа работоспособни и енергич-

ни през целия ден.

Практичност + балансПрактичност + баланс

Бодрост + младостБодрост + младост

Яйцата са незаменим източник 

на протеини, но не бива да се 

пържат в мазнина
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тавици. След 30–45 минути, когато усетите 

чувство на глад, можете да изпиете фреш от

изцедени пшеничени кълнове и различни сезон-

ни зеленчуци (моркови, целина, магданоз, цвек-

ло). Тази смес можете да овкусите с подправ-

ки по избор.

МНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТА Течната закус-

ка тонизира 100% организма и осигурява лек

старт на деня. Преходът към твърда храна, ко-

ято се храносмила по-трудно, се осъществява 

постепенно – около средата на деня, когато ор-

ганизмът има нужда от нов заряд енергия. По 

обед заложете на храна, съдържаща бавни въ-

глехидрати (например пълнозърнест хляб, спа-

гети, ориз).
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„О
т месото се старее.“, „Ме-
сото е отрова!“ – в диску-
сията за месоядството аргу-
ментите са повече митоло-

гични, отколкото научни. Най-крайни 
са вегетарианците, които гледат на 
месото като на „грешна“ храна, не-
съвместима с духовното израстване. 
Тази идея не е нова, тя има архаич-
ни корени – в примитивните племена 
са вярвали, че човекът, убил живот-
но, си присвоява неговата хитрост, 
бързина, остро зрение и т.н. Съвре-
менната трактовка на тази идея е, 
че този, който яде месо, става аг-
ресивен и глупав и деградира, защо-
то обостря първичните си животин-
ски качества.
Сега да се върнем на научните фа-

кти. Наистина ли човешкият органи-
зъм изпитва потребност от месо и
доколко месото му вреди? 

НАИСТИНА ЛИ СЕ РАЖДАМЕ МЕСОЯДНИ?
Храносмилателната ни система се

отличава от тази на хищниците, но
и на тревопасните. Човекът е всея-
ден и това му дава еволюционно пре-
димство. В сравнение с растителна-
та храна месото засища по-бързо, но
ако е сурово, изисква много енергия за
храносмилане, заради което след хра-
нене хищниците спят.

МОЖЕ ЛИ РАСТИТЕЛНАТА ХРАНА 
ДА ЗАМЕСТИ ДОСТОЙНО МЕСОТО? 

Отчасти. Месото съдържа 20–40%
белтъчини, докато във варените зе-
ленчуци и бобовите те са едва 3–10%.
Орехите и соята, в които има също-
то количество белтъчини, каквото и
в месото, за съжаление са по-труд-
но смилаеми от него (изискват по-го-
лямо количество стомашни сокове и
ферменти за всяка извлечена единица
полезни вещества). Енергията и всич-
ки жизненоважни хранителни състав-
ки, които получаваме от месото, се
включват много бързо в обменните
процеси на организма.

НАИСТИНА ЛИ СЕ СТАРЕЕ ОТ МЕСОТО?
Това е мит. Оптималният прием на

животински белтъчини е една от ва-
жните предпоставки за „железен“ иму-
нитет. Дефицитът от хранителни 
компоненти (белтъчини, калций, фос-
фор, магнезий, силиций и т.н.), които 
преимуществено получаваме от месо-
то, води до отслабване на опорно-дви-
гателния апарат (плътността на кос-
тите намалява, мускулите и ставни-
те връзки отслабват). Недостигът на 
селен например предизвиква мускулна 
дистрофия (включително и на сърдеч-
ния мускул), а също и дистрофия на 
съединителната тъкан на ставните 
връзки. Но излишъкът на животински 
белтъчини в организма е вреден колко-

то и дефицитът им. 

КЪДЕ Е ВРЕДАТА? 
Усвояването на месо не е обаче най-

лесната задача за човешкия организъм.
Излишъкът на животински белтъчи-
ни например води до загуба на кал-
ций, претоварване на пикочните пъти-
ща, повишен риск от сърдечносъдови
заболявания и инсулти и до образува-
не на тумори. По-голямото потребле-
ние на животински белтъчини е оправ-
дано при натоварен физически режим.
При неактивен начин на живот вреда-
та от прекаленото количество проте-
ини в менюто ще бъде по-голяма, от-
колкото ползата. 

КОЛКО МЕСО ДА ЯДЕМ? 
За възрастния организъм препоръчи-

телната доза белтъчини на денонощи-
ето е от 0,6–0,8 г на килограм тегло.
При това тази норма само наполови-
ната трябва да бъде „покрита“ от
животински белтъчини, а останалата
половина – от растителни. Това прави
не повече от 50 г месо на ден. Спо-
ред статистика употребата на пове-
че от 100 г червено месо дневно води
до повишен риск от рак на стомаха.
Затова препоръчителната доза черве-
но месо е 3 малки порции седмично.
През останалото време консумирайте
бяло птиче месо, риба или дроб.

НАИСТИНА ЛИ МЕСОТО Е ОСНОВЕН 
„ВНОСИТЕЛ“ НА ТОКСИНИ В ОРГАНИЗМА?

Да, но дотолкова, доколкото при
отглеждане на животните се използ-
ват антибиотици, хормони и насите-
ни с различни химикали и консерванти
храни. Разбира се, в месото на свобод-
ните животни и дивеча тези химиче-
ски вещества отсъстват.

КАК ДА СВЕДЕМ ВРЕДАТА ДО МИНИМУМ?
Залагайте на прясното месо. Избяг-

вайте месни продукти и полуфабри-
кати. Преди термична обработка из-
мивайте месото със студена вода, а
най-добре е да изливате първия буульон
от варенето.

ПОЛЕЗНО ЛИ Е
ÄÀ ÑÅ ßÄÅ ÌÅÑÎ?

Етика, икономика, 
екология

Десетки милиарди животни годишно се 

умъртвяват, за да се превърнат в храна. Ло-

шите условия, при които се отглеждат жи-

вотните в изкуствени системи, водят до 

все по-масово използване на хормони, консер-

ванти и антибиотици, което в крайна смет-

ка се отразява на нашето здраве. Живот-

новъдството е едно от най-неекологичните

производства. На него се падат 28% от всич-

кия метан, изхвърлян в атмосферата.  Жи-

вотните, отглеждани за месо в САЩ, използ-

ват 5 пъти повече зърно, отколкото се из-

ползва за изхранване на население на тази 

страна. С това зърно могат да се нахранят

800 милиона души.
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С МАКАРОНИ 
Към вече прир готвената суупа 

основа добавете 1/2 буркан кон-

сервиран бял боб и притоплете на

кокотлтлононаа. С Свавареретете м малалкоко п пълълнонозъзър-р

нести макарони и ги разбъркайте

в притоплената супа. Разпределе-

тете с супупататаа попо ч чининиииитете, какатото п прередиди

поднасяне гарнирате всяка порция 

с пармезан, босилек и други под-

прправавкики н наа вквкусус..

МЕКСИКАНСКА С ПИЛЕ
Към зеленчуку овата суупа оос-с

новва д боб вавете нарязани к късчета

предварително нарязано пилеш-

коко ф филилее, к кононсесерврвирирананаа цацареревивицаца и и 

малко кимион. Сложете тенджера-

та на котлона и изчакайте супата 

дада к кипипнене. РаРазбзбъръркакайтйтее ии осостатавеветете 

всичко да се вари на слаб огън под

капак. Когато пилешкото се свари, 

прприбибававететее нанарярязазанн нана д дреребнбноо какар-р-

тоф. Овкусете с копър. 

РИБЕНА ЧОРБА ПО ГРЪЦКИ
Нарежете 1 картоф на малки

кукубчбчететаа ии гого с свавареретете. ДоДобабавеветете

го към зеленчуковата супа основа и 

сложете тенджерата на огъня. 120

гг фифилеле о отт пъпъстстърървава ( (илилии тртресескака)) 

нарежете на парченца и също го 

добавете в супата. Варете на ба-

вевенн огогънън, додокакатото р рибибататаа сесе с сваварири.

По желание можете да добавите

и 2 с. л. натрошено сирене фета.

Товаа щ щее єє прпридидададее изизисискаканн срсредеди-и

земномор кски вквкус.

ПИКАНТНО ЧИЛИ 
Сварете 120 г пуешко филе в

малко вода, в която предварител-

ноно с стете р разазтвтворорилилии 1/1/22 лълъжижицаца ч чилилии 

и щипка кимион. Когато пуешкото

филе се свари, го нарежете на куб-

чечетата. ДоДобабавеветете м месесототоо къкъмм зезе-

ленчуковата супа заедно с 1/2 кон-

сервр а сварренн з зрярялл бобобб ии 1/1/44 коконснсерер-

ва салца. Загрейте супата на ба-

вен огън, като я разбърквате чес-

тото. СеСерврвирирайайтете я я с с о обебезсзсололененоо сиси-

рене чедър.

ТАЙЛАНДСКА СЪС СКАРИДИ
Сварете половин чаша ориз. 

Сложете тенджерата със супата 

ососноновава н наа кокотлтлононаа ии какатото д добобавав-

ка изсипете в нея 150 г почистени 

скариди. Варете на слаб огън. Ко-

гагатото с скакариридидитете с сее свсварарятят, додобаба-

вете ориза и варете още 2–3 ми-

нути. „Тайландски“ вкус ще постиг-

ненетете, какатото п прередиди с серервивираранене д доо-

бавите във всяка чиния по 1–2 с. 

л. кокосово мляко и по 2 ч. л. лимо-

ноновв сосокк. 

ГУЛАШ
СвСварарететее 121200 гг пупуешешкоко ф филилее, 

като добавите във водата 1/2 лъ-

жижицаца с слаладъдъкк чечерврвенен п пипиперер,, мамалклкоо 

кимион и морска сол на вкус. Кога-

то филето се свари, нарежете го 

нана и ививицици и и г гоо прприбибававететее къкъмм зезелеленн-

чуковата супа основа. Подгрейте 

я на слаб огън, при постоянно бър-

каканене. РаРазпзпрередеделелетете я я п поо чичининиититее ии 

всяка порция гарнирайте с по 1 лъ-

жица нискомаслена сметана. 

БОБЕНА С КАФЯВ ОРИЗ
Сварете 2 кренвирша и ги наре-

жежетете н наа тътънкнкии кркръгъгчечетата. НаНарережеже--

те само бялата част на един стрък

праз и я добавете към зеленчукова-

тата с супупаа ососноновава. КоКогагатото к кипипнене, прприи-

бавете още 1/2 консерва зрял боб и 

1/2 консерва сварен кафяв ориз. Ва-

реретете 5 5 м минин п прири н непепререкъкъснснататоо раразз-

бъркване. Прибавете сварените 

кренвирши и оставете всичко да 

къкъкркрии поподд какапапакк ощощее 22–33 миминн.

ВАРИАНТИ СПОРЕД ВКУСА

7СУПИ ЗА
ОТСЛАБВАНЕ
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нашите рецепти, е лесно-
изпълнима: готвите голя-
ма тенджера със зеленчуко-
ва супа основа, а след това,
за да постигнете вкусово
разнообразие, при всяко хра-
нене я обогатявате с раз-
лични добавки: чили, мор-
ски, мексикански, тайланд-
ски... За разлика от много
други диети, които имат
противопоказания, супената
е подходяща за всеки. Пък
и не е нужно да готвите
отделно супа за останали-

те членове на семейство-
то, които не се опитват
да намалят теглото си – 
нашите диетични предло-
жения са пълноценни първи
ястия за всеки. 
От момента, в който

сте готови да се захванете
сериозно с диетата, супа-
та ще се превърне във ва-
шето основно и единствено
ястие. Винаги когато ви се
прииска да похапнете нещо,
яжте супа. Ако усетитеите
желание да схрускате нещоещо

ди е т и ч н о
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ 
Яжте само това, което ви е 

вкусно Ако наистина откри-

ете продуктите, които са ви

вкусни, диетата ще се превърне

в удоволствие.

Диетата не е мъчение Ако

не можете да си представи-

те живота без любимото сире-

не, просто го заменете с ниско-

маслено. 

Отложете похапванията До-

бре би било да не посягате към

фруктиерата с плодове веднага 

след като сте изяли супата. На-

правете го след час и половина.

Експериментирайте с нови 

вкусове Свежа зелена подправ-

ка, лимонов сок, горчица, соев 

сос, мента – всички те могат да

превърнат диетичната ви супа в

любимо ястие.

Избягвайте плодовите сокове 

Пийте повече вода и билкови 

чайове. Плодовите сокове съдър-

жат много захар и е добре да ги 

ограничите по време на диета. 

Приемайте мултивитамини

Това е много важно, особено 

през студените месеци, когато

количеството пресни зеленчуци

на пазара е ограничено.

Автентичен ориенталски 

ресторант „Истанбул“ 

в София 
Автентичен ориенталски ресто-
рант отвори врати в столичния 
„Кемпински хотел Зографски“. В
петзвездния ресторант „Истанбул“ 
главният готвач Димитър Клаклов 
приготвя пред погледа на клиен-
та кулинарни изкушения от ли-
ванската и турската кухня. Йени
ракъ и Текирда ракъ са подходящо
питие както за разнообразните 
мезелъци и разядки, така и за пи-

тни гозби като карашък тава,
кашарлъ кебап, чорбан алдажай и
приготвяното с часове от суро-
во телешко месо чи кюфте. Неза-
бравимото кулинарно пътешествие 
по ориенталски табиет приключва
с турска и арабска баклава, када-
иф фастъклъ и кюнефе. За да ос-
тане споменът незабравим, след 
обилната храна тук ще ви предло-
жат чаша ароматно турско кафе 
с кардамон, приготвено върху пя-
сък. За мераклиите – придружено
с наргиле.  
Интериорът пресъздава в стенопи-
си и мозайки известната истанб-
улска Синя джамия. Множество-
то автентични ориенталски пред-
мети – наргилета, арабски пушки,
саби, везани носии – идеално до-
пълват мистичното внушение за 
Ориент. Ресторантът разполага с 

над 200 места. 

Tete-a-tete „Мляко 

и етерични масла“
Марката Tеte-a-tete вече има че-
тири ексклузивни съставки, кои-
то подхранват кожата. Серията 
е изградена изцяло на базата на
млякото, което има подхранващи
свойства и поддържа кожата мла-
да за по-дълго време, като я прави 
свежа и благоуханна. На българския 
пазар марката е единствената, ко-
ято изгражда цялата си серия са-
пуни на базата на млякото.
Четирите растения, добаве-
ни към продукта – бяла магно-
лия, смокиня, гроздови семки и ма-
ракуя, – имат особени козметич-
ни свойства и обогатяват про-
дукта с разнообразни аромати за
всеки вкус. 

„Новата концепция на Tеte-a-tete

„Мляко и етерични масла“ е разра-
ботена, за да отговори на търсе-
нето на пазара, което налага про-
дуктът да притежава добавена 
стойност към функционалното си
предназначение. Факт е, че досега 
няма цяла серия сапуни на българ-
ския пазар, която да се базира на 
мляко. Това също прави Tеte-a-tete

„Мляко и етерични масла“ уника-
лен и сме сигурни, че ще се хареса 
и на най-взискателните дами”, каз-
ва Петя Гуламали, бранд мениджър
на сапуните Tеte-a-tete.
Освен на българския пазар Tеte-

a-tete „Мляко и етерични масла“ 
се предлага и на останалите па-
зари, където марката е предста-
вена – Сърбия, Македония, Украй-
на, Армения.

р
кант
к

Шарени новинивар н н нарарр

(а не само да сърбате!), на-(а 
режете си краставица, мор-реж
ков или сладка чушка в от-
делна чиния. Това ви е на-
пълно достатъчно. Макси-
малното количество супа, 
което е разрешено да изяде-
те на едно хранене, е чиния 
и половина, което е рравно 
приблизително на 100 каал.

ПРИГОТВЯНЕ
1. Лукът, целината и мор-

ковите се почистват и 

нарязват на дребно, след 

което се запържват за 

кратко без мазнина в те-

флонов тиган. Добавят се 

пасираните скилидки че-

сън. Зеленчуците се ос-

тавят на котлона още 

8–9 мин при често разбър-

кване, докато течност-

та, която са пуснали, не 

се изпари. 

2. Докато се готвят зе-

ленчуците, обелете тик-

вичките, нарежете ги на 

полукръгове и ги отделе-

те в чиния. Нарежете и 

зелето. 

3. В тигана при зеленчу-

ците добавете предвари-

телно намачканите с лъ-

жица домати (заедно със 

сока). Оставете ястието 

още 2–3 минути на огъня. 

4. В дълбока тен-

джера 

смесе-

те 

нарязаното предварител-

но зеле и фасула, налей-

те водата и овкусете със 

сол и черен пипер. Сместа 

се вари на силен огън при 

постоянно бъркане. 

5. Когато супата за-

ври, намалете котлона на 

средна степен и добаве-

те в тенджерата зелен-

чуците, приготвени в те-

флоновия тиган. Разбър-

кайте всичко добре. След 

10 мин отново усилете 

котлона на максимална 

степен и добавете тик-

вичките и спанака, изча-

кайте 1–2 минути, след 

което пак намалете кот-

лона. Когато супата ки-

пне, значи е готова. 

6. Изчакайте да изстине 

и я разпределете на пор-

ции (обяд и вечеря) за два 

дни напред. Съхранявайте 

супата в хладилник. 

ВСЯКА ПОРЦИЯ (стан-

дартна чиния за супа) съ-

държа 45 кал – 2 г проте-

ини, 9 г въглехидрати, 1 г 

мазнини, 4 г целулоза, 0 мг 

холестерол, 410 мг натрий. 

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! 
Всички добавки за супата 

могат да бъдат замразе-

ни с изключение на риба-

та и морските продукти, 

тъй като след размразя-

ване те стават твърде 

меки и биха се разварили 

в бульона. 

ЗЕЛЕНЧУКОВА СУПА ОСНОВА
ПРОДУКТИ:  4 стръка целина  2 скилидки чесън  1/2 средно голяма зелка  500 г 

зелен фасул  3 средно големи тиквички  800 г моркови  3 средно големи глави 

лук  2 консерви с домати  1,5 л вода  шепа листа от спанак  1 ч. л. сол  1/4 ч. л. 

черен пипер  кубче зеленчуков бульон (по желание)
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Ч
овекът не е приспосо-
бен към студа. Предци-
те ни винаги са пред-
почитали мек климат 

или през зимата са търсели 
комфорт в топли пещери. 
В процеса на еволюцията 
гъстата им козина се заме-
ня от дрехи, ушити от ви-
сокотехнологични термома-
терии. Въпреки това, кога-
то температурата навън е 
–10 °C, ни е много трудно 
да се сгреем, дори да сме 
увити в няколко ката от 
тези дрехи. Как да надхи-
трим студа и да не мръз-
нем през зимата?
Най-простото обяснение 

за нашата зиморничавост е

НЕСЪВЪРШЕНОТО 
КРЪВООБРАЩЕНИЕ

на човешкото тяло. Уседна-
лият начин на живот вло-
шава положението още по-
вече. Ако по-голямата част 
от времето си прекарваме, 
седейки – в офиса, пред те-
левизора, зад волана, – чес-
то страдаме от недоста-
тъчно оросяване на крайни-
ците. Причина за нетърпи-
мостта ни към студа мо-
гат да бъдат и някои здра-
вословни проблеми – главно 
нарушения в имунната и ен-
докринната система. В този 
случай ендокринологът веро-
ятно ще ви препоръча рент-
геново изследване на хипо-
физата. Именно там е раз-
положен центърът, отгова-
рящ за постоянната телес-
на температура. Чувстви-
телността към студ може 
да е свързана и с намалено-
то производство на хормо-
ни от щитовидната жлеза 

(хипофункция на щитовидна-
та жлеза). А също и с въз-
палителни процеси в надбъ-
бречните жлези, вследствие
на които намалява производ-
ството на кортизол. 
За да изолирате съмнение-

то за нарушения в имунна-
та система, за начало мо-
жете да си направите кръ-
вен тест (венозната кръв
съдържа автоантитела, чи-
ето съдържание може да
бъде определено с негова
помощ). Образуването на
тези автоантитела е па-
тологичен процес, при кой-
то организмът синтезира
антитела, които действат
срещу клетките на собст-
вените му тъкани. Повише-
ното или пониженото им

съдържание свидетелстват
за нарушения, които дори
могат да не са клинично
проявени (например наличи-
ето на инфекция в органи-
зма може да протича съв-
сем безсимптомно за опре-
делен период от време).
Стресът, който може да

доведе до спазми на капи-
лярите, също се явява една
от причините за наруше-
но кръвообращение. В ре-
зултат ръцете и краката
ви са постоянно студени – 
доста неприятно чувство,
заради което даже е невъз-
можно да заспите. 
Ако някои от горепосоче-

ните симптоми са ви при-
същи, непременно се консул-
тирай със специалист. Аист. 
това, което ние можем дание можем д
ви предложим, са няколкожим,  някол оо
много прости, но ефектив-сти, но фефекк ив-

ни начина за сгряване.

ТОПЛА ВАНА  
РЕЦЕПТАЦ Смесете 3 капки пе-
руански балсам (продава се
в аптеките), 3 капки мас-
ло от черен пипер и 50 мл 
прясно мляко и разтворете
сместа във водата във ва-
ната. Температурата на во-
дата трябва да е 38 °С.

ЕФЕКТФ Маслото от черен
пипер подобрява циркулаци-
ята на кръвта и възста-
новява нормалния є приток
към крайниците. Чрез обо-
нятелните рецептори хипо-
таламусът получава сигнали
за възстановяване на тем-
пературния режим на тяло-
то. В резултат се задей-
ства процесът на стопля-
не. Миксът перуански бал-
сам оказва тонизиращо въз-сам
йствие върху психиката,дейс

дава усещане за сигурност
комфорт.и к
Ваната може да се прилагаВа

сутрин или вечер в продъл-
жение на няколко дни. След
това тази смес от етерич-
ни масла можете да носи-
те в дамската си чанта и
да вдишвате от нея, когато
ви завладее усещане за студ.
Мозъкът ви ще реагира на
тази миризма също както на
действието на топлата вана
с тези етерични масла.

ДИХАТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ   
РЕЦЕПТАЦ Това заимствано от
йога упражнение се нарича
„капалабхати“ („диханието
на огъня“). Изпълнява се от
изправен стоеж, като кра-
ката са разтворени на ши-
рината на раменете, а стъ-
палата са успоредни. Поста-та-
вете едната длан на слънче-нче-

д у ш а  и  т я л о

ФАКТОР
КААК ДАА ННЕЕ ММРРЪЗЗЗНЕЕММ ТААЗЗИ ЗЗИИМАА
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вия сплит и практикувай-вия
те коремно дишане. Прити-те
снете леко – ще усетите,
че при издишване стома-
хът хлътва навътре, а при
вдишване се издува. Напра-
вете 3 серии от 15 рит-
мични вдишвания и издиш-
вания през носа.

ЕФЕКТФ Това упражнение ак-
тивизира храносмилателния
„огън“, който според йоги-
те отговаря не само за хра-
носмилането, а и за „усво-
яването“ на заобикалящата
ни обстановка (т.е. помага
ни да реагираме адекватно
на условията на външната
среда). Дихателните упраж-
нения цигун също са мно-
го подходящи за сгряване. В
енергийното тяло на човек
действат два вида енер-
гия ци – хранителна и за-
щитна. Ако човек постоян-
но мръзне, това означава, че
неговата вей ци (защитна-
та енергия) е слаба. За да
уравновесите ин (студа), е
необходимо да усилите ян
(огъня). Това може да ста-
не с помощта на динамични
и вибрационни упражнения:
кръгови движения с ръцете,
прикляквания и подскоци.

СГРЯВАЩ ЧАЙ

РЕЦЕПТАЦ Почистете и рендо-
сайте (на едро ренде) корен
от пресен джинджифил. За-
лейте го с вряла вода, до-
бавете няколко зърна карда-
мон, малко карамфил и ва-
рете 10 минути до кипва-
не. Налейте течността в
чаша и когато чаят поизс-
тине (непосредствено преди
консумация), го подсладете
с 1 ч. л. мед.

ЕФЕКТИФ Според аюрведа
джинджифилът и „сладки-
те“ подправки (кардамон,
канела, карамфил и муска-
тово орехче) притежават
сгряващи свойства. А пък
чаят – дори и да е горещ
– невинаги сгрява. Зелени-
ят чай например притежа-
ва качества на енергията

ин, т.е. студ, и оказва ох-
лаждащ ефект. Изключение 
от зелените чайове прави 
жасминът. Той има сгряващ 
ефект, въздейства непо-
средствено на черния дроб 
и ускорява всички процеси в 
организма. Червеният и чер-
ният носят качествата на 
ян – забързват всички реак-
ции. В процеса на фермен-
тация тези чайове буквал-
но попиват свойствата на 
енергията на огъня.

МАСАЖ НА ХОДИЛА 
И ДЛАНИ 

РЕЦЕПТАЦ Тъй като стъпалата
и дланите са своеобразна 
карта на целия организъм, 
ако успеете да ги стопли-
те, усещането за топлина 
ще стигне до цялото тяло. 
Масажът е най-бързият на-
чин за стопляне при вся-
какви условия. Използвай-
те смес от етерични масла 
от градински чай и джин-
джифил в съотношение 4:2. 
Тази смес разтворете в 10 
мл топло растително баде-
мово олио (или друго расти-
телно масло).
След като нанесете мал-

ко количество от сместа 
върху стъпалата или длани-
те, масажирайте поотдел-
но всяко пръстче с кръгови 
движения – от върха към 
основата. Така ще активи-
зирате лимфопотока и кръ-
вообращението.

ЕФЕКТИФ Масажът има миг-
новен сгряващ ефект. Мо-
жете да го прилагате все-
ки път, когато изпитва-
те стрес – той освобожда-
ва кръвоносните съдове от 
спазми и помага да преодо-
леете синдрома на студени-
те ръце, свързан с наруше-
ние на вегетативната нерв-
на система.
Аромотерапевтите се къл-

нат в сгряващите свойства 
и на маслата от лимон и 
камфор. Достатъчно е даже 
само да ги помиришетте, за 
да се стоплите.

Белла, броой 11 ((129), 222008 49



Х
апче против главоболие,
хапче против зъбобол, хапче
против настинка, хапче за
подобряване на храносмила-

нето, хапче и за повдигане на настро-
ението. Приемаме ги, без да се зами-
слим, а впрочем едно и също лекар-
ство действа на различните хора по
съвсем различен начин.
С всяка изминала година ние купува-

ме все повече лекарства. Една огро-
мна част от лекарствата, които взи-
маме, са обезболяващи или такива, ко-
ито приемаме при простуда. Пием ги,
като си мислим, че тези лекарстве-
ни средства са едни от най-безобид-

ните за организма, но те невинаги са 
уместни. Крайно време е да се зами-
слим върху факта, че не е необходи-
мо да тровим тялото си с лекарства, 
при положение че могат да ни помог-
нат и далеч по-безопасни средства.
Проведохме импровизирана анкета 

сред приятелките си в опит да разбе-
рем средно колко таблетки седмично 
поглъщат жените. По приблизителни 
сметки само 40% процента от наши-
те познати се стараят да избягват 
приема на таблетки, ако това е въз-
можно. Останалите 60% се тъпчат с 
хапчета при всеки удобен случай. При-
ятелките ни приемат и много вита-

мини и хранителни добавки. 
Имаме всички основания да мислим,

че подобни са процентите и при мъ-
жете. Защо се случва това?
Психологическият подход обяснява

високия прием на таблетки с факта,
че те могат да се купят свобод-
но и достъпът до тях е много удо-
бен и лесен. Изобилието е също фак-
тор в тази посока. Само през послед-
ните десетилетия в продажба са на-
влезли десетки нови препарати. Разби-
ра се, това носи на производителите
добри приходи. 
И баба знае, че при главоболие нене

е необходимо да тичате за рецептапта

б е з  р е ц е п т а

ДА ГО ГЛЪТНА 
ИЛИ НЕ?

НННЕЕ ННАРРУУШШААВАААЙТЕЕ 
ДОЗЗИРРОВВККААТАА, ККОЯЯТОО ВВИИ 
Е ПРРЕДДДППИССАЛЛ Л ЛЕЕКААРРЯЯТ,, 
ААКККО ИСССККАТТЕ СС ППРИИЕЕММАА 

ННА ММЕДДИИКААМММЕННТИИ ДДАА 
ПППОССТТИИГГНЕЕТЕЕ ЖЖЕЕЛААНИИЯЯ 
ЛЛЕЧЧЕЕББЕЕН ЕФФФЕЕКТТ. ППРРИИ 

ПООННИИЖЖААВВААНЕЕ НННАА ДДОЗЗЗАТТАА 
ЛЕЕЕКААРССТТВВОТТО ННЯММАА ДДАА 
ООККАЖЖЕЕ НЕЕОББХХООДИИМММОТТОО 

ВЪЪЗДДЕЕЙЙСТВИИЕЕ, А ПРРИИ 
ПООВИИШШШАВВААННЕЕ ТТО ММОЖЖЕЕ ДДАА 

ССЕ ПРРЕВВЪЪРННЕ ВВ ОТРОООВВА. 
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при лекаря. Съвет от фармацевта впр
аптеката ще ви свърши добра рабо-апт
та. Много от актуалните в момента
препарати не толкова лекуват бол-
ката, колкото отразяват стила ни
на живот. Живеем в потребителско
общество и лекарствата много чес-
то са просто продукти, които ни
се налага да купуваме, както и без-
брой други неща. Издигането в култ
на медикаментите е функция на кон-
суматорския ни бит. Да вземем на-
пример обезболяващите. Те са толко-
ва красиво опаковани и непрекъснато
се рекламират. На много малко хора
обаче прави впечатление, че съставът
им не се променя толкова често, кол-
кото опаковката и рекламните клипо-
ве, с които ни ги представят. Пове-
чето обезболяващи са на основата на
аспирин, аналгин, парацетамол и ибуп-
рофен. Независимо от това ние има-
ме огромен избор. Можем да избираме
между десетки продукти във вид на
таблетки, сиропи, пасти и пр. Опа-
ковките правят тези прости препара-
ти много привлекателни.
Един от мотивите да си купува-

ме таблетките е обещанието, че те
много бързо могат да премахнат не-
приятните болки и други симптоми.
Аргументите на купувача са, че той
не може да си позволи да се разболее
сериозно. Но същите тези купувачи,
любители на хапчета, не се замислят

сериозно за последствията. Заболява-
нето, което бързаме да заглушим с 
хапчетата, не ни ли заплашва с далеч 
по-сериозни последици и усложнения?!
Медиците твърдят, че препарати-

те, които съдържат кодеин, могат да 
формират зависимост – ефект, кой-
то е добре дошъл за фармацевтична-
та индустрия. 
С основание можем да отбележим, 

че надзорът върху продажбите как-
то в Европа, така и у нас е сери-
озен. Компетентните органи упраж-
няват контрол и могат със спокой-
на съвест да заявят, че витамините 
и медикаментите, които се продават 
свободно, не представляват опасност 
за потребителите. 
Проблемите могат да започнат оба-

че, ако не внимаваме с дозировката.

КАК ДА ПРИЕМАМЕ 
ЛЕКАРСТВА, 

БЕЗ ДА ЗАСТРАШАВАМЕ 
ЗДРAВЕТО СИ

Използвайте услугите на добри 
фармацевти и посещавайте ли-

цензирани аптеки.
Четете внимателно инструкции-
те върху опаковката и в упът-

ването и не пропускайте детайлите. 
Особено внимание отделяйте на про-
тивопоказанията и взаимодействието 
на медикамента с други лекарства.

Подробно се запознайте с тази 
част от инструкцията, която се 

отнася до дозировката. Не забравяй-
те, че ако използвате няколко различ-
ни препарата против настинка, пове-
чето от тях съдържат едни и същи 
противовъзпалителни компоненти – 
парацетамол и ибупрофен.

Спазвайте продължителността 
на курса на лечение. Не е препо-

ръчително на своя глава да съкращава-
те продължителността на терапията 
с антибиотик. Ако лекарството не 
помага и симптомите не отзвучават, 
вместо да предприемате самолечение, 
веднага се обърнете към лекар.

Натуралното невинаги е безопас-
но. Предозирането на витамини-

те и хранителните добавки е също 
толкова опасно, колкото и предозира-
нето с лекарства. Особено внимател-
ни бъдете с мастноразтворимите ви-
тамини A, D и E.    

АКО ЛЕКАРСТВОТО 
Е ПРЕДПИСАНО ОТ ЛЕКАРЯ

Трябва да бъдете внимателни дори 

когато лекарството ви е предписано
от лекар. Естествено, специалистът
ви е назначил лечение, като добре се е
запознал с клиничната картина на ва-
шето заболяване. Той обаче е приспо-
собил към вашия случай традиционна
схема на лечение, а хората реагират
различно на едни и същи препарати,
както и на съответните дози. Ако
ви се струва, че предписаното от ле-
каря не ви помага, то отново се кон-
султирайте с него. Винаги соъбщавай-
те на лекуващия специалист за дру-
ги лекарства или добавки, които при-
емате. Трябва да сте наясно дали те
могат да си взаимодействат и дали
няма да неутрализират ефекта сии.

1. Защо съм сигурна, че това ле-карство ще излекува болестта 
ми?

2. Има ли алтернативни способи на лечение?

3.Какво ще се случи, ако не при-емам това лекарство?

4. Какви са страничните ефекти на дадения препарат?

5. Кой от двата ефекта е по-силен в моя случай? Страни-
чиният ефект или вероятният ле-
чебен?

5ВЪПРОСА, КОИТО ТРЯБВА 

ДА СИ ЗАДАДЕТЕ, ПРЕДИ 

ДА ЗАПОЧНЕТЕ ПРИЕМ 

НА ЛЕКАРСТВА

по приемането 
на лекарства

ИНСТРУКЦИИ

ТТабблетттккиттте сее ггъълтттаат сааммоо сс 
ввоодда ии поо въъъзмможожжнноостт не с пооолоо--
ввиинн глллъттккка, а с поонне ппоолооввиин чашшшаа 
ввоодда.

При прием на лекарства много 
стриктно трябва да се съблюдава
времето – преди и след хранене.
Целта е лекарството да не встъ-
пи във вредно взаимодействие с 
храната. Необходимо е да се спаз-
ват и интервалите на прием. 

ННииссттааттиинна ((леекааарссттввоттто ппрротттиввв 
ггъббичккки, кккоеттоо чччессттоо сссе ппредппписсвваа 
ззаеедднооо сс аантттиббииооттиикк) ррраззттвваррряййттее 
ппоодд ееззиккаа,, ппоонежжже ее ввреедеенн за стттоо-
ммаашшнииитте соккковве. 

Аспиринът е най-добре да се при-
ема след хранене, разтворим или 
стрит на прах. Таблетките аспи-
рин в по-голяма степен дразнят 
слизестата обвивка на стомаха.

ССллеедвва даа отттддаввваттее прреедппоччитттаннниее 
нна лекккаррссттвааа, коооиттто саа ннаа ппаззза-
рра поонне оотт ппеет гооддиинии. ПППроодъъължжжи-
ттееллнооотто пприиисъъстттвииие нааа ппаазаарааа ннаа 
ддадденооо ллееккаррссттвооо ее ннеооббхооддиимооо, зза 
дда бъддатт устттаанооовенни вссиччккии нннегоовии 
ссттрраннниччниии ееффеекттти,, ккоииттоо заастттраа-
шшаавваттт паацциееннттаа..

Бела, брой 11 (129), 200852



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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Ваксинирането е 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА:
Възрастни и деца над 6 месеца с

хронични белодробни заболявания, 

астма, заболявания на сърдечносъдо-

вата система, метаболитни заболя-

вания, диабет, хронични бъбречни за-

болявания, болни на хемодиализа.

Ако сте над 65-годишна възраст.

Ако имунната ви защита е намалена, 

ако приемате кортикостероиди или се под-

лагате на лъчелечение и химиотерапия. 

Ако работите с много хора и има риск от 

заразяване във връзка с професията ви.

Ц
елта на ваксина-
та е да създаде
способност на
организма да раз-

познава проникналите ви-
ЦЦ
руси и да изгради специ-
фична имунна защита (ан-
титела) срещу тях. Тези
антитела се изработват
в рамките на 14–21 дни
след ваксинацията. Вакси-
ните се произвеждат от
високопречистени белтъч-
ни култури на грипни ви-
руси, които са инактиви-

рани и не могат да предиз-
викат заболяване, но са дос-
татъчно активни да възбу-
дят изработване на защитни

антитела. 

Вирусите мутират 
бързо 

затова Световната здравна организа-
ция всяка година посочва най-актив-
ните щамове и всяка година се про-
извеждат ваксини само срещу тези
вирусни щамове, които се очаква да
бъдат най-разпространени. Първата
грипна ваксина от т.нар. първо поко-
ление съдържа инактивирани цели ви-

русни частици. В момента у нас се 
предлагат ваксини от 2-ро и 3-то 
поколение: Сплит ваксини – съ-
държат частици от сърцевината и 
от повърхността на вируса. Су-
бединични – съдържат само части-
ци от повърхността на грипните ви-
руси, които са отговорни за образу-
ването на специфични антитела. Те 
са по-пречистени, честотата и рис-
кът от странични реакции са по-ред-
ки. Вирозомни – създадени по нова 
технология от високопречистени по-
върхностни антигени от щамове А и 
В на грипния вирус за оптимален иму-
нен отговор.
В 70–90 на сто от случаите вакси-

ната предпазва от усложненията, ко-
ито могат да се получат вследствие 
на заразата. На деца между 6 месе-
ца и 3 години, които не са боледува-
ли от грип, трябва да им бъде по-
ставена малка доза на два пъти през 
един месец. Причината е, че бебета-
та по-трудно изграждат имунитет.
Странични ефекти на ваксинацията 
са редки. Най-чести са лекото възпа-
ление на мястото на ваксинирането, 
температура, общо неразположение с 
продължителност от 1 до 3 дни.

Грип се „пипва“ 
много лесно 

защото се предава по въздушно-ка-
пков път. Изключително важно е да 
не се самолекувате. Често пациенти-
те бъркат симптомите на настинка-
та и грипа и се тъпчат безразбор-
но с антибиотици, които са напъл-
но безполезни срещу грипните виру-
си, а се предписват, ако се наложи, за 
да се борят с причинените усложне-
ния. Запазена марка на инфлуенцата са 
температура, втрисане, мускулни бол-
ки, отпадналост, главоболие, възпале-
но гърло, кашлица. Мускулните болки 

и високата температура са основни-
те симптоми на грипа, които го раз-
личават от обикновената настинка.
При всички случаи посещението при
лекар е препоръчително. Ако няма ус-
ложнения, болният трябва да почива в
дома си поне 7 дни, за да може да се
възстанови напълно и да не застраши
здравето на колегите си.
Болният може да бъде повален на

легло буквално за няколко часа. За-
разата се предава изключително лес-
но. Инкубационният период е кратък
– едва ден-два. Дали човек ще се раз-
более, зависи много от имунната му
система.
В България обаче традиционно много

малко хора се имунизират срещу грип
– едва 5% от населението, сочат да-
нните. Ако сте закъснели и вече е
обявена грипна епидемия, не е подхо-
дящо да се имунизирате. В този слу-
чай трябва да се пристъпи към спеш-
на профилактика с т.нар. химиотера-
певтици – например с препарата „Ри-
мантадин“, при приема на който гри-
път се изкарва по-леко. Той може да
се приема както по време на забо-
ляването, така и профилактично. И
не забравяйте пълноценната и силна
храна, приемането на топли напит-
ки, както и на големи дози витами-
ни С и Е.
Освен ваксината, която си оста-

ва най-сигурният начин за предпаз-
ване от грип, в аптеките има и
т.нар антивирусни и имуностиму-
лиращи препарати. Те имат ефект,
ако започнат да се пият предвари-
телно (имуностимулаторите) или
още при първите симптоми на бо-
лестта (антивирусните лекарства).
Само малка група хора не може да се
ваксинира – тези, които имат алер-
гия към белтъчини или друга теежка
алергия.

Час пик за 
ВАКСИНИТЕ
Час пик за 
ВАКСИНИТЕ

С ввв в в вСС настъппването на есеенно-зиимния ссезон ооотновво идват нна моода аннтивввируссниттте 
вваксини. ККакто ппри всиччки дррууги боллести,, най-ддоброото ссредсство за зааащитта
ссрещу грипа е вааксинаццията.

д ж и п и
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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, у

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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Н
егативното мислене, негативните
очаквания и песимизмът ни обез-
сърчават, демотивират ни за жи-
веене, „изсмукват“ енергията ни.

Песимистът не е действен човек. Той
няма за какво да действа, да гради, да
твори. Как тогава се случват нещата
в неговия живот, след като той не се
стреми към тях? И как въобще могат
да се случват в негова полза? 
Средата, в която живеем, безспор-

но е стресираща, но и средата вътре
в нас – нагласи, възгледи, вярвания – 
също може да провокира стрес. Как-
то обикновено, ще ви предам част
от разговора ми с мой пациент за
позитивното и негативното мислене.
Възможно е да решите, че не съм
достатъчно убедителна в отговори-
те на неговите въпроси. Е, няма ли
тук пръст вашият негативизъм? Не е
ли той дяволчето, което ви нашепва,
че позитивното мислене е пълна глу-
пост? „Ти затъни в проблеми до шия
и мисли позитивно – искам да видя
как ще стане това. Как може да е
хубаво това, че парите не ти сти-
гат, че шефът ти е идиот, че жена
ти/мъжът ти кръшка, че времето за
нищо не ти стига...“ – такива въпро-

си задава дяволчето.
Сигурно има право. Само че човек 

не започва да мисли положително само 
след един разговор, в който е чул 
„правилните“ отговори. Позитивното 
мислене изисква да сменим гледната 
точка. А това е процес. Положител-
ното мислене е умение, което се въз-
питава и добива, ако някъде сме го 
изгубили по пътя. Защото

ЧОВЕК НЕ СЕ РАЖДА ПЕСИМИСТ

И така, Мариян, 30-годишен IT спе-
циалист, работи във фирма. Не е удо-
влетворен от работата си. Има при-
ятелка. От 7 години живеят заед-
но, но Мариян все още не се решава 
да є предложи. Няма време за прия-
телите си, работата му е доста ан-
гажираща. Постоянно се чувства на-
прегнат и нервиран, но се старае да 
не го показва. Твърди, че в момента 
се чувства като „нападнат от всич-
ки страни от проблеми“. Няма сили да 
се бори с тях.
– Не съм бил такъв – започна разка-

за си той. – Преодолявал съм доста 
неща в живота си. Но има и таки-
ва, с които няма смисъл да се бориш, 
защото просто не зависят от теб. 

Всичките ми проблеми и трудности
възприемам като сериозни. На околни-
те те могат да се сторят дреболии,
но на мен – не, защото съм положил 
доста усилия, за да ги реша. Ако ня-
кой измъкне играчката камионче от
ръцете на някакво дете, проблемът
за него ще е толкова голям, колко-
то проблемът на мъжа, чийто авто-
мобил са откраднали. Макар че два-
та проблема обективно са несравними.
Е, да, разликата между камиончето и
истинската кола е само в цената. Но
когато върнеш камиончето на дете-
то, то ще се зарадва и ще продължи
да си играе. А възрастният, на кого-
то са върнали откраднатата кола, ще
продължава да се ядосва, че му е била
отнета. Възрастните са по-склонни
да се фиксират негативно върху неща
и ситуации.
– Естествено е мъжът да се ядо-

са на престъплението. Лошото обаче
е, че повече ни занимава онова, кое-
то нямаме, онова, което не сме по-
стигнали, онова, което не можем да
направим, а пък ни се иска. По-ряд-
ко обръщаме внимание на това, което
имаме, което сме постигнали и кое-
то можем да правим – включих се и
аз в разговора.
– Това е, защото позитивното хора-

та възприемат за нещо естествено и
затова го подминават, без да му об-
ръщат особено внимание. Докато не-
щата с отрицателен знак им правят
по-силно впечатление. Малките успе-
хи, малките радости, малките късме-
ти ние просто не ги отчитаме. Не
се спираме да им се порадваме, да се
възнаградим за тях. А малките неус-
пехи винаги гледаме много критично.
Само че 

КОЙ Е КАЗАЛ, ЧЕ ХУБАВОТО 
Е НЕЩО НОРМАЛНО?! 

То е една илюзия за света, в койтойто

„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

ВИНАГИ ИМА ИВИНАГИ ИМА И ПО-ЗЛЕ
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живеем – констатира Мариян. жи
– Ето че и вие сте песимист – кон-

статирах аз.
– Не, не съм – убедено ми отвър-

на Мариян.
– Всъщност позитивното и нега-

тивното са равностойни – едното не
може да съществува без другото. Но
нашите нагласи ни карат да акценти-
раме върху негативното. Ако се нау-
чим да се радваме на малките неща,
бихме живели по-лесно.
– Значи „мислете позитивно и всич-

ко ще ви е наред“...
– Е, резултатът няма да е живот

без трудности и проблеми.
– А защо да се уча да мисля пози-

тивно тогава? 
– Защото ще се справяте по-лесно,

което не е никак малко.
– Аз преди време си бях купил една

книга за положителното мислене. Оп-
итвах се да спазвам съветите, напи-

сани в нея, но нямаше особен ефект. 
Не е ли малко налудничаво сутрин да 
ставаш и да си казваш „Днес всич-
ко ще бъде наред“, когато знаеш, че 
няма да бъде. 

НЕ МОГА ДА СИ ПОВЯРВАМ

– Но има едно нещо, на което мо-
жете да повярвате безрезервно – че 
винаги може да бъде и по-зле. Има 
трудни житейски ситуации, от ко-
ито можете да излезете единствено 
ако повярвате в тази фраза.
– Но има ситуации, от които няма 

излизане.
– Да, има. Единственото, което ни 

остава, е да ги преживеем, като све-
дем пораженията до минимум. Което 
изисква активност от нас!
– Да, но има моменти, в които ни-

каква активност не помага.
– Тогава си струва да си зададем 

друг въпрос: „С какво аз помагам на 

ситуацията, като постоянно я виж-
дам в черно?“ Или: „С какво ми по-
мага песимизмът, че не съм склонен
да го променя към позитивизъм?“ По-
грешно се смята, че да мислиш пози-
тивно, значи да се мъчиш да си вну-
шаваш нереални неща и да се правиш,
че си вярваш. Такъв „грешен тон“ за-
дават дори някои от книгите за ма-
сова психология. Позитивното мисле-
не е цялостна система на отношение
към света и към теб самия. То е уме-
ние да извличаш позитивите по пътя
си, а негативите да възприемаш като
ориентири, без да се фиксираш върху
тях. Позитивното мислене е процес
на промяна на нагласи, стереотипи и
автоматизирани навици. Когато чо-
век реши да започне психотерапевтич-
на работа с такава заявка, трябва да
бъде готов за нелек и некратък път.
Но резултатът си заслужава. И ее аб-
солютно постижим за всекиго.

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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ГрадътГрадътГрадът

ИЗКУСТВО
ЛАНЕТА. ТАЙНАТА НА ТАЗИ ЗАВИСИМОСТ ЧИСТИ МИСЛИ – ЧИСТА ПЛА

А НА ИМЕ САША ТОДОРОВА.РАЗКРИВА ТАЛАНТЛИВА ДАМА 

Саша Тодорова, 

която вижда 

красотата 

навсякъде

втора 
употреба

Д
а обърнеш гръб на добротоото въз-
питание, в много случаи означаваачава
път към истинското изкуство.
И не си представяйте разюздани

нрави и първични инстинкти в стил 
ДД
Пикасо! В случая със Саша Тодорова
невъзпитаното най-много да се изрази
в кривване към някоя кофа за боклук с
омазан надпис Волф“ Защото покрайомазан надпис „Волф . Защото покрай
нея дебне идея за нова картина, вдъх-
новение за нещо хубаво...

ХУДОЖНИЧКАТА 
СЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ МНОГО НЕЩА, 

КОИТО ВИТАЯТ В КОСМОСА

Пише поеми, изучава йога, цигун и

езотерика-рейки... Задълбавайки се в 
зследване за та, прави и оригинално из
българския космичността на чисто 

танц паневритмия.
ериката освен Днес обаче за нея езотер

ане към собст-всичко друго е обръщан
Да бъдем духовно вената ни планета. Да

я съхраним по най-зрели, значи и да я 
обяснява ни своята фи-добрия начин, обяс

лософия. Така се ражда „Екоарт“.лософия. Така 
По време на сутрешните си разход-

ки из софийския „Лозенец“ е удивена 
от невероятните неща, които хората 
изхвърлят. Снабдява се с шперплати, 
кофички, капачки, мрежи плюс малко 
отпадъци като от бутик – грамофон-

80ни плочи с шлагери от 80-те и злат-
ни филмови колекции на DVD – явно 
твърде бързо омръзнали на старите 
си собственици...

РАБОТИЛНИЦАТА ЗА ИЗКУСТВО 
ВТОРА УПОТРЕБА НАБИРА СКОРОСТ

След месеци се ражда и първата ко-

лекция от картини. Сглобява капача капач-
ки, шнурове и кутийки, коикоито после
благодарение на цветовеовете се оказват
като пъстри пеперуеруди, само че със
странни форми. ИИзпробва и нова тех-
ника, придавайкийки на нарисуваното гра-
павина. Саша а показва всичко това на
изложбата сси „Звън от Всемира“ за-
едно с ощеще свои произведения. „Хо-
рата харессаха този екоарт, макар че
показах каартините с малко страх“ – 
коментираа тя и се впуска в подроб-
ни обясненния кой трофей за какво е
послужил.
Така от непотребното, подобно на

птицата ФФеникс (Саша твърди, че
втя е символъ Б ) жлът на България), се раж-

да пъстрота. . Неустоима и завладява-
ща, предизвикващваща добрите мисли да
се множат. А с с тях планетата ще
зеленее.

Красимир мир ПРОДАНОВ,

главен ревен редакторор
на списание „УсуриУсурии“

Бела, брой 11 (129), 200858



Хармонията на водата 

върху капак от бидон

Стиропор, гарниран 

с копче

Строителни отпадъци, 

превърнати в пано

Стиро

с копче

Грамофонна плоча, ко-

ято вече е картина

„Вселенски семафор“ върху 

метална гарнитура

С
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м
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Момент удоволствие 

в магазинче за чай „Моменти“
Новооткритото магазинче за чай
„Моменти“ не предлага просто
чай. Желанието на собственици-
те е то да се превърне в мяс-
то за специални емоции, свързани 
с чая. Живителната напитка има
дълга и интересна история. Чаят
е и традиция, и ритуал, и елик-
сир за здраве и дълголетие. Зато-
ва домакините на магазинче „Мо-
менти“ са отдали дължимото на
чая, като са събрали на едно мяс-
то най-ценното многообразие от
сортове чай, всеки от които със
своя собствена магия. В магазинче-
то ще откриете още удивителни
чайни аксесоари и приказно вкус-
ни ръчно изработени шоколадови 
бонбони и трюфели. Магазинчето 

оменти“ се намира на адрес: 
бул. „Тодор Каблешков“ 53, търгов-
ски център Friends.

Ново от Fa само за мъже
Съвременните мъже като тай-
но оръжие използват дезодоранти,
кремове и гелове. Те искат коз-
метични продукти, създадени спе-
циално за тях, които са лесни за 
употреба и запазват усещането за 
отлична форма в продължение на 
24 часа. Ето защо Schwarzkopf & 

Henkel представя два нови арома-l

та от Fa for Men, които да задо-
волят изискванията на модерния
динамичен мъж – Fa for Men Energy

Zone и Fa For Men Rush Hou. 
Свежият аромат с пикантни нот-
ки на новия Fa for Men Energy Zone

„експлодира” с абсолютна енергия,
за да даде начален старт на деня. 
По време на сутрешен душ, след

спорт или в края на уморителен 
ден душ-гелът Fa Energy Zone съз-
дава усещане за съживяващ при-
лив на енергия. Той е рН неутра-
лен и оставя кожата мека, като 

я предпазва от изсушаване. Под-
ходящ е и за ежедневно измиване 
на косата. 
Част от серията за мъже Fa 

Energy Zone е и новият дермато-
логично тестван дезодорант, кой-
то се предлага като спрей, стик 
и ролон. Благодарение на двойно
активната формула Fa for Men X-

Protect с антибактериални състав-t

ки дезодорантът осигурява бърза
и ефективна 24-часова защита от
неприятна телесна миризма.
Продуктовата серия Fa for Men

Rush Hour е създадена за актив-r

ни мъже, които са непрекъснато
в движение. С енергизираща, нату-
рална свежест, която издържа с
часове, душ-гелът, спрей-дезодоран-
тът и стикът предлагат върхов-
на защита с мъжествен аромат и
свежест от сутрин до вечер.

р
„Мо

Шарени новиниШаре и ови иШарени новиниввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввар н н нарарр
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МИГЛЕНА 
ЧАКРАКЧИЕВА:

ИнтервюИнтервюИнтервю

– Когато тръгвах насам, една моя ко-
лежка ме изпрати с думите: „Кажи є 
на Миглена, че много я харесвам.“

– Много благодаря!
– А вчера една позната ме попита: 
„Ама, ти сама ли ще ходиш при нея? 
Да не те набие!“ Защо по толкова 
противоположни начини ви възприе-
мат хората?

– Защото хората, които ме позна-
ват и са ме виждали, ще ми пратят
много поздрави и ще кажат: „Аз мно-
го я харесвам.“ Другите четат неща,
които обикновено нямат нищо общо
с мен. Тези хора, които ме описват
като една такава зла, гонеща, тормо-
зеща, душаща хората, убиваща ги бук-
вално, те никога не са ме виждали,
но това е тяхната представа за мен.
Всеки от нас, описвайки когото и да
било, всъщност разказва себе си. Про-
ектира своите преживявания, винаги
разпознава своите достойнства и сво-
ите недостатъци у хората. Но чита-
телите не могат да си направят тази
сметка. Аз вече съм много спокойна,
не се интересувам кой какво е казал,
не страдам и не обяснявам. Много се
радвам, че се излекувах, защото преди
имах такова възпитание и на кого ли
не обяснявах какви са били мотивите
ми за някои мои постъпки.

– Връщате ли се често към момента, 
когато сте дошли в София? Спомням 
си, че преди години правеха по-нор-
мални интервюта с вас...

– Тогава имаше по-интересни журна-
листи. 

– Та тогава бях прочела в едно интер-
вю с вас, че е много трудно човек да 
умре от глад и че това сте запомни-
ли от пристигането си в София…

– Аз и досега смятам, че е хубаво чо-
век д
дизвик
макси
щаш п
ваш д

– Четете ли вестници? 
– М
при т
за ж
въобщ
рам, 
рани, 
реалн
прост
та и
услови
от гл
Но к
за ис
тика,
ята 
тии, 
са кол
срещн
срещн
прест
ите м
съм г
разлис
как м
че Ст
след 
ите“ 
ла. Да
а те 
съм г
е дру

нещата са много зле вече.  
– Какво ви липсва на страниците на 
женските списания? 

– Липсват ми повече разкази за успе-
ли хора. Такива, които са преодолели
неща, защото животът е преодолява-
не. Иска ми се да чета истории за

– Много ваши колеги редуват 
изявите си, имат ко-

лонки във вестни-
ците или списа-

нията…

д , у
а има препятствия и да има пре-
кателства. Повече вече приемам 
имата: „Господи, защо не ми пра-
предизвикателства? Не ми ли вяр-
достатъчно, че ще се справя?“
етете ли вестници?
ного малко напоследък,
това въобще не говоря
жълти вестници. Тях 
ще не ги коменти-
те не са регистри-
не съществуват 

о в юридическото 
транство, държава-
им е създала такивава 
ия и те се хранятят 
лупостта на хораатат . 
когато става въпррос 
стинската журналлиис-
, която има претеннцици-
да печата честни сстата--
аз твърдя, че много малкоко  
легите, които идват дда а се
нат лично. Когато пъък к се 
нат лично, не е лошошо да
танат да предават т сво-
мисли в кавички, ссякаш 
ги казала аз. И кокогато 
стя другите стррана ици,
мога да бъда сиги урна,
танишев това е к азал, 
като знам, че ааз „мо-
думи не съм ги и каза-
аже съм отреклал  нещо, 
са ми го лепнала и, че 

го казала. В списас нията 
уго, но във вестстниците

д р
хора, които се справят, а не кой как-
во си е намазал на лицето, в кой бу-
тик е пазарувал или откъде са му из-
карали поредния слой мазнина.

– Много ваши колеги редуват 
изявите си, имат ко-

лонки във вестни-
ците или списа-

нията…
– Аз много 
съчувствам 
на харти-
ята. Ру-
б р и к и -
те въввъв 
вев стни -ни -

„Животът  е „Животът  е 
преодоляване“преодоляване“

ТЯТЯ ННЕ Е ЛЛЕЕСНА ЖЖЖЖЕНА,, ННО АККО ССИ ИССККРЕЕН, 
НИНИКААКК НЕЕ ЕЕ ТРУУДДДДНО ДДАА СТТИИГНЕЕШШ ДДО 
НЕНЕЯ ЛЛИИЧННОО. ПЪЪТТЯТ ДДОО СТТУДУДИИОТОО 
НАНА „„ИИСККРРЕНО ИИИИ ЛИЧННОО“ В НООВАА 
ТЕЕЛЕЕВИИЗИИЯЯ НЕ ЕЕЕ П ОСТТЛЛАНН СС ПРРЕББИТТИИ 
ХООРАА, ОГГЛЛЕЛЕДАЛААААТА В ГГРРИММЬЬОРРНАТАА ННЕ 
САА ОППРРЪССККАНИ СССС КРЪВВТТА ННАА РААНЕЕННИИ. 
ККАКВВООТОО ИИ ДА ННННАСТООЯЯВЯВА ЖЖЪЛЛТААТАА ППРЕЕСА, 
ММИГГЛЛЕЕННАА НЕ КОООЛОЛИ, ННЕЕ БИИЕ,Е, 
ДООРИИ ННЕ ХХАХАПЕ. ИИИИМАХХ ТТОЧЧНОНО ООБРРААТТНИИТТЕ 
НАА ММРААЧННИИ ПРЕДЕДДДЧУВССТТВИИЯЯ ЗАА ТООВАА 
ИННТЕЕРВВЮЮ ИИ ИНТТУУУИЦИЯЯТТА МММИИ ННЕ ММЕЕ 
ПООДВВЕДЕДЕ.. ССАМАААА СЕ УББЕЕДИИХХ, 
ЧЕЕ ТЯЯ ЦЦЯЛЛААТА Е ХХХХАРАККТТЕР ИИ СВВЕТЛЛИИНАА..
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–– Какво вии липсва на страницитте на 
жженскитее  списания? 
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ците не мога да ги понасям. Там имаци
суета във всеки ред, във всяка думич-суе
ка. Те казват: „Вижте ме аз какъв
съм, а вие не сте.“ 

– Но телевизията не е ли също суе-
та? Всяко показване е суета...

– Не всяко показване е суета. Суета е,
ако излеш на екран и мислиш колко гън-
ки на корема ти са се очератали, къде
ти излиза двойната брадичка, кой про-
фил ти е по-красив. Ние сме се вър-
тели по половин час, без да можем да
започнем предаване, защото на извест-
ния ни гост единият му профил бил 
по-красив от другия, а пък според мен
те изобщо не се различават. Но ние го
местим и му правим терапия, въпре-
ки че аз не съм го поканила в хола си
и отвсякъде го дават камери и няма
как да му даваме само единия профил.
Това е суета, която убива. На мен из-
общо не ми пука къде са ми бръчки-
те и къде ми е нагънат коремът. Въз-
приемам професията си не като това
аз да се покажа като много красива,
начетена, велика и безгрешна. Възпри-
емам я като моя начин да дам увере-
ност на хората, че в грешките няма
нищо лошо, че натрупването на греш-
ки е всъщност пътят към успеха и че
просто трябва да си направиш равно-
сметка навреме и да коригираш себе
си, защото никой не ти е виновен. 

– Гледате ли телевизия?
– Старая се да не гледам. Имам мно-
го музикално ухо и когато слушам раз-
вален говор, когато слушам клиширани
мисли, възможно е в трудна ситуация
точно тях да повторя.

– Остава ли ви време за четене?
– Купувам книгите, когато ги харесам
и защото се страхувам, че ще им се
изчерпи тиражът, а то май няма та-
кава опасност. Трупам ги през цялата
година и през лятото, когато съм в
отпуск един месец, ги изчитам. Чета
много бързо, по книга на ден, незави-
симо каква е и колко е дебела.

– Това ли е професията, която смя-
тате, че ви изразява най-добре? Не 
ви ли се е искало да се занимавате с 
нещо друго?

– Не, защото винаги когато съм оп-
итвала да кривна от телевизията,
съдбата, животът или небесата са
ме удряли много здраво и са ме вкар-
вали пак в този път. В един момент
спрях да упорствам и обърнах внима-
ние на поличбите. Каквото са каза-
ли небесата. Имам всички причини да
вярвам на небесата. В телевизията
винаги съм се чувствала по-спокойна
– това е моята вода, това е смисъ-
лът. А ако човек си харесва работа-

та, тя трябва да го промени в пра-
вилната посока.

– Лесно ли се оцелява в този вече бър-
зо развиващ се медиен пазар?

– Навремето в едно практическо за-
нятие по телевизионна журналистика 
в университета попитах Лили Райче-
ва: „Аз имам ли талант? Ставам ли 
за тази професия?“ Тя каза: „Никой 
не може да ви отговори. Това зависи 
от характера ви най-вече. Ако имате 
характер, може би ще станете и вре-
мето ще го покаже.“ Никога не съм 
мислила, че съм секс, топ, попзвез-
да, журналистка или символ. Хората 
много обичат да се къпят в подоб-
на слава. Това, че ме показват по-чес-
то на екрана, не ме прави по-различ-
на от хората, които доят овце или 
работят в консервна фабрика или ръ-
ководят голям бизнес. Вярвам в това, 
че когато човек си е на мястото, 
той винаги ще бъде интересен. Кога-
то човек не се озвезди и не реши, че 
управлява светкавиците, той винаги 
ще бъде искрен. Искреността коства 
доста и не се среща често, тя про-
дължава да бъде истинска перла. Осо-
бено пък в телевизията, която увели-
чава, фалшът много си личи, когато 
имитираш някого, много си личи и за-
това аз смятам, че е лесно да бъдеш 
себе си. Аз не лъжа, защото не помня, 
и затова съм много искрена.

– Свързана ли е с възрастта работа-
та на телевизионния водещ?

– С възрастта се научаваш как да 
излезеш от ситуация, натрупваш ре-
акции, които знаеш как изглеждат на 
екрана. Но искреността не е свърза-
на с възрастта. С възрастта идвала 
мъдростта, но понякога мъдростта 
не идвала. Смятам, че всичко е вре-
менно и човек не трябва да забравя, 
че животът не е в телевизията, жи-
вотът е извън телевизията. 

– Какво идва с по-младите в професи-
ята на телевизионния водещ?

– Не обичам да обсъждам младите, 
защото не съм одъртяла чак толко-
ва. Но повечето неща имат нужда от 
натрупване. 

– Възхищавате ли се на някого? 
– Никога не се замислям за възхищени-
ето, защото всеки плюс има своя ра-
вен по сила знак минус. Когато виж-
даш на сцената някого, пълен с енер-
гия, много жив, който пее по най-пре-
красен начин, същият този зад кули-
сите е един умълчан, мрачен, изморен 
човек, който не иска да говори с теб. 
Но за да го има минуса зад кулиси-
те, трябва да го има плюса на сцена-
та. Аз съм много наясно с това и в 

този смисъл не мога да кажа, че из-
питвам чисто възхищение. Знам това
какво коства. Човекът е цялостен,
има плюс, има и минус, черно, бяло, за-
виси балансът как го държи и на кол-
ко хора пречи.

– Как все пак проверявате дали някой 
ви харесва на вас?

– Ако харесвам един човек в живо-
та, никога няма да му задам много
от въпросите, които ще му задам в
студиото. Почти не разпитвам хора-
та, които срещам в живота. Човек
или ти разказва, или не ти разказва.
На мен много са ми разказвали. Раз-
брах, че едно предаване, което на мен
ми се струва много успешно премина-
ло, всъщност от него няма какво да
се извади като текст. Сигурно сте
имали такива интервюта. Гледате в
очите на човека и минавате буквално
през него, но после се оказва, че няма
какво да извадите от това интервю.
Всичко се е случило в сферата на оне-
зи тънки светове, където душите по
някакъв начин се сливат, енергиите се
вихрят и всъщност вие само се усе-
щате и ви се иска с такива хора да
помълчите. Просто да помълчите. А
с хора, които не приемам, са се по-
лучавали много интересни предавания.
Когато на мен ми допадне някой, ако
например е колега журналист, аз му
правя някакъв подарък. Споделям му
нещо, което не съм казвала на никого.
За колега мога и стотици километри
да измина, за да се появя по кабелна
телевизия, която се гледа от десет
души. Това означава, че водещият или
репортерът са ми направили някак-
во впечатление и знам, че този човек
трябва да бъде подкрепен навреме. И
няма да попитам ще ми платите ли
бензина дотам, както ме питат мен
разни пудри.

– Кой ви е подкрепял вас?
– По моя път, в нужните моменти
особено, са се появявали много до-
бри хора. Даже по едно време си ми-
слех: появи ли се добър човек, след-
ва препятствие. Човек среща това,
което е. 

– Какво искате за децата си?
– Искам да бъдат самостоятелни и
им го позволявам, поемайки рискове-
те от това. Опитвам се да им вну-
ша, че трябва да са готови да пое-
мат удари и да нанасят удари. Кога-
то го чух това за пръв път във Фа-
култета по журналистика преди годи-
ни, много се възмутих. Но разбрах, че
това е част от живота. Ако искашкаш
да бъдеш нещо, ще трябва да се на-на-
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учиш да нанасяш удари, иначе не мо-учи
жеш да издържаш, просто не можеш.же
Така че и това трябва да знаят и
могат, не точно сега може би, но ако
си на 30–40 години и не можеш да
се биеш, по-добре стой вкъщи и бър-
кай манджи.

– Успял човек ли сте?
– Спокойна съм с някои свои качест-
ва. Знам, че в трудна ситуация няма
да загубя дух и мога да успея да се
преборя. Ако успехът е да извървиш
едни път честно и достойно, то да.
Аз съм човек, който не е изневерил 
на принципите си, не е продал душа-
та си.

– Притеснявам се, че ви отнемам 
много време...

– А, не се притеснявайте, аз мога
сама да се грижа за себе си...

– Знаете ли, аз не съм се омъжвала...
– Не ви и трябва.

– Кажете вие как го правите, защо ви 
се случва?

– Ами, защото не искам. Но поне-
же съм човек на предизвикателство-
то, затова приемам риска от вре-
ме на време. Просто следвам живота.
Омъжих се за първи път на 20 годи-
ни, но по времето на социализма беше
друго. Все за някого се омъжваш, без
да познаваш себе си. Сега нагласите
на обществото са различни. Трудно е
да намериш коректния мъж.

– Какво губят жените, които са 
сами?

– Абсолютно нищо не губят. Има
много начини, по които човек може да

си и 
окоен. 
ято е 
хологи-хологи
мните 

ъгълчета, в които 
може да се свие, 
докато е сама, тя 

ме мерки и да остане 
и да остави нормал-

ни децата си. Има много жени, които 
са с някого и нанасят такива пато-
логии върху децата си, че по-добре да 
бъдат затворени в тъмна стая във 
висока кула много надалеч. 

– Имате ли мъже в екипа си?
– Не. Как мъжете ще обяснят, че 
работят в едно такова феминистко 
предаване, за каквото е набедено „Ис-
крено и лично“?

– Но Георги Игнатиев дълго време 
беше при вас…

– С Жоро работихме шест години за-
едно. Казвала съм му, че с него съм 
изкарала най-дългия си брак всъщност. 
Сега той е един изключително та-
лантлив юрист, защото има добре 
развито чуство за справедливост, как-
вото рядко се среща. Не мога да му 
кажа: „Стой тук да правим „Искрено 
и лично“. Никога няма да застана на 
пътя на развитието на някого. Никога 
няма да му предложа тези условия, на 
които той не може да откаже. 

– Бихте ли водили реалити шоу?
– Ами, аз го правя в общи линии вече 
осем години. Ние снимаме едно към 
едно. Ако се случи голяма глупост, тя 
си остава на екран. Никога не съм ис-
кала от колегите да ми режат глу-
постите. Не съм спирала предаване-
то, макар че сме на запис, защото 
смятам, че от това би се изгубило 
усещането за контакта в студиото. 
Пък и може да са четирима души, но 
те ще знаят, че в „Искрено и лично“ 
има нещо фалшиво, и не съм го поз-
волявала. Ако говорим за реалити от 

„Биг брадър“ и такова воде-типа на 
ного му се радвам на Милен,не, аз мн
много малко хора могат да сизащото м
вят колко сложно е това.представ

– За телевизията е много важно да 
можеш да усещаш времето. Вие лесно 
ли се научихте на това?

ябва да имаш чувство за ри-–  Е,ЕЕЕ,ЕЕЕЕЕЕ,ЕЕ  т   ря
усещам времето с две изклю-ттъттъттътъттъттътътътъммммммм.м.мммм.м.. А    з 
когато съм в един спа центърчечеччееч нининининииининиииииин я яяяяяяяяяяяяяя – к
о съм на кино.и и ииииии и ииииииии ккокококококококококкккк гато

– Колко време говорим вече?
би около 40 минути.– –– Може 

– Точно толкова. 
есет минути, и ще направим– Още д
скрено и лично“.едно „Ис

– Вие ли измислихте името на преда-
ването?

ато жена пред екрана си да-– Да. Ка
дох сметка, че имам нужда някой да
ме накара да се почувствам можеща
и силна, да ми покаже, че някой някъ-
де се справя, че животът не е само
ужасът, който на мен ми се случва.
А всичко това може да се случи само
искрено и лично, така дойде името.
Не съм го изчислявала по срички и ну-
мерология.  

– А изречението „Изживейте 
своя...“?

– Взето е от агни йога (което оз-
начава огнената връзка между хора-
та) и там изречението е „Премине-
те през живота динамично, прекрас-
но и стремително, като по струна
над бездна“.

– На вас кой ви дава увереност?
– Книгите и колеги, с които работих
в Телевизионен център – Русе. Една
от тях е Елена Джелепова, тонрежи-
сьор. Когато си заминавах оттам, тя
ми каза: „Само трябва да се успоко-
иш и да оставиш светлината да из-
лиза от теб.“ Като ти кажат така,
как да не оставиш светлината да из-
лиза от теб, ако я имаш?! Другата
такава жена е Любинка Няголова, ко-
ято навремето водеше „По света и
у нас“. Тя казваше, че когато се от-
пуснеш на стола, не трябва да забра-
вяш, че това ти е любимата работа.
Най-опасният труд е този, който не
ти е любим.

– Много ви благодаря! Винаги съм 
знаела, че един ден ще мога да ви сти-
сна ръката...

– Аз много ви благодаря, че не ме
попитахте как се справям с чети-
ри деца и ежедневно токшоу, как се
чувствам като българската Опра Уин-
фри и всякакви такива глупави въпро-
си, на които, ей богу, нямам отговор.
Нямам искрен отговор. 

Разговора води Мирослава ИВАНОВА

остане себе 
да остане сп
Една жена, коя
наясно с психнаясно с псих
ята и с тъм
ъгълчета в к

учиш да нанасяш удари иначе не моу

ще може да взем
нормална, както 

–– Успял чоовек ли сте??

–– Какво гуубят женитте, които саа
ссами?

–– Но Георгги Игнатиеев дълго врееме 
ббеше при ввас…

–– Бихте лии водили рееалити шоуу?

тоолкова.–– Точно 

и иизмислихте името на ппреда-–– Вие ли
?вването?
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ЗвездиЗвездиЗвезди

В
ярно че с този култов 
филм той бе изстре-
лян в звездна орбита, 
но покрай него му се 

наложи да се сблъска и с не-
малко проблеми. Макар че е
най-горещата звезда на Хо-
ливуд в началото на 80-те, 
младият актьор стига до-
там да изпитва

НЕНАВИСТ КЪМ 
САМИЯ СЕБЕ СИ 

ХХ„ХХ„ХХХХХХ„Хоророророрратататататтааа аа очочочоччочо кккакаккакаккакаквававввавававахахахахаха оо ооттт т мемемеменнн н н н
дадададада б бб бъдъдъдъдаааа а сесесекскскси и слслслададдадуррур, нонооно аа аз з 
не бб ббяхях. ПрПрПрПрПрититесесняняняяввававвах се от 
цецелилия я тотозизи шшумум ии сссее е заза--
творих в себе си. Не се 

наслаждавах на онова, кое-
то правех. Но това е мина-
ло...“ – споделя Гиър. Мал-
цина актьори са минавали
като него през такива въз-
ходи и падения. Въпреки че
толкова години Гиър така
и не успя да излезе от ам-
плоато на американски жи-
голо, чест му прави, че не
спспспспспспряряяряряряря дд дд дд ддааааааа опопоппопопопопопититиитититититититвввввававававаа. . . СеСеСеСегаггага т тт тоййойойойойй
е е е е ммомомможжежеже б б б и и и и нананай-йй-й-изизизвевевестстстс нинин ятят
бубубууудидидидидистстстстс в в в ввв  ХХололивививвивудуудууду , , ,, блбблблизизизиизъкъкъкък
прпрррпрпррияияияияияяияи тетттеел лл нананан  ДДДДДД ДДалалалалаййййайайайай ЛЛЛЛЛЛЛ Лааамаммаа а иии
чеечестстстсто ооо сессесее аа ангнгнгнгнгажажажажажиририри а аа с ссс блбблбла-аа
готворритителни ккауаузизи. . БлБлаго-
дадареренининие ее нанан  ппрородъдължлжитителелнана-
та му борба за свобода на

Тибет Гиър вече е възпри-
еман като истински хума-
нист, загрижен за хората в
нужда. „Народ, който изгу-
би своята земя, не прите-

-жава нищо. Изгубиш ли зе-
амята, изгубваш културата
-си, изгубваш себе си“ – убе-
-ден е той. Но въпреки мно-

гото сривове и скандали

КИНОКАРИЕРАТА МУ 
ПАК Е ВЪВ ВЪЗХОД 

ввНоНННННННоНовивввввввивиятятят мм муу у у фифифифифифифифифифилмлмлмлмлмлмлмл  „„ННоНоННоНоНоННоН щищищищищищи в ввввв
ееРРоРоРодададантнтнте“е“е  щ ще е е нининиии уу убебеббедидии, чечче
иирор лилитете в в люббюбововнини и истсторорииии

стстрарашншно оо мумум  ооотитивават.тт
ддОще в гимназията Ричард

Тифани Гиър загатва, че е
мултиталантлив. Той спор-
тува активно и участва в
отборите по лакрос и ски,
членува в училищния съвет,
свири на пиано, китара, бас
и тромпет. Ричард дори сам
написва музиката за няколко
училищни постановки. 
В гимназията той излиза

само с най-умните момиче-
та. Една от бившите му
съученички си спомня как
Ричард обичал да я води
кино – да гледат филми
за чудовища или черно-бе-
ли класики. Постепенно ин-
тересът му към киното за-
почва да става все по-явен.
Момчето дори се урежда с
участие в училищни пиеси
като „Кралят и аз“ най-
вече защото „изглежда до-
бре, когато си свали риза-
та“. След гимназията той
за кратко се изявява като
лидер на рокбанда. Но сла-
ва богу, решава да се зае-
ме сериозно с актьорство-
то. „Заминах за Ню Йорк.
Имах дълга коса, можех да
пея и да танцувам, да сви-
ря на китара и първото ми
прослушване беше за рокмю-
зикъл“ – разказва Гиър.
Докато е в Ню Йорк, бъ-

дещата звезда живее

В ПЪЛЕН С ХЛЕБАРКИ 
АПАРТАМЕНТ 

заедно с приятелката си,
която среща в Сиатъл. Тя
е „първата истинска жена“
в живота му. За съжаление
връзката им не продължава
дълго. След няколко роли в
театъра Гиър е одобрен за
участие във фолкмюзикъл.
По време на репетициите се
влюбва в своята партньорка
Пенелопе Милфорд. Следвадва
големият му пробив на Бро-ро-

НЕ ГО НАРИЧАЙТЕ СЕКССИМВОЛ

ДА БЪДЕ ОТЪЖДЕСТВЯВАН С ПЕРСОНАЖА, 
КОЙТО Е ИЗИГРАЛ, Е ПРОКЛЯТИЕ ЗА ВСЕКИ 
АКТЬОР. А КЛЕЙМОТО „СЕКССИМВОЛ 
№1“ Е ПО-СКОРО БРЕМЕ, А НЕ ЩАСТИЕ. 
ЗАТОВА РИЧАРД ГИЪР БИ ПРЕДПОЧЕЛ 
НИКОГА ДА НЕ Е ИГРАЛ ГЛАВНАТА РОЛЯ ВЪВ 
ФИЛМА „АМЕРИКАНСКИ ЖИГОЛО“.
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дуей, където младият ак-дуе
тьор е определен за дубльор ть
за ролята на Дани Зуко в 
постановка на „Брилянтин“. 
Когато продукцията гастро-
лира в Лондон, Ричард вече е 
повишен и играе Дани Зуко 
– ролята, която Джон Тра-
волта ще изиграе на екрана. 
Младият талант е приет 
изключително радушно от 
по принцип консервативни-
те англичани и дори е пока-
нен да се присъедини към из-
вестна театрална трупа за 
един сезон – рядък пробив за 
американец. Гиър си прекар-
ва страхотно, купува си мо-
тор и обикаля Лондон, обле-
чен в черни кожени дрехи. С 
мотора си той се завръща 
в Ню Йорк за още 

ЕДИН РУНД ДИВО 
КУПОНЯСВАНЕ 

Краят на купона е поста-
вен, след като Ричард е из-
хвърлен от екипа на пър-
вия си филм. Мястото му 
е заето от младия Силвес-
тър Сталоун. Разочарован и 
депресиран, младият актьор 
не става от леглото цели 
три дни. Когато се съвзе-
ма, вече е друг човек – все 
така див, но по-съсредото-
чен. И тогава му хрумва да 
се захване с трансцедентал-
на медитация, прицелвайки 
се в духовното си и профе-
сионално израстване. Резул-
татът не закъснява. Още 
първите му роли в киното 
са приети учудващо добре. 

Единственият проблем е,
че Ричард въобще не приема
с въодушевление етикета
„американски секссимвол“.
В едно интервю го питат
дали се възприема като сек-
суален обект, а той отвръ-
ща ядосано „Искате да ви-
дите сексуален обект?“

И... ИЗВАЖДА ПЕНИСА СИ 
Гиър се опитва да създаде 

един различен живот за себе
си. Заедно с новата си при-
ятелка бразилската худож-
ничка Силвия Мартинс той
пътува постоянно – най-на-
пред до Тибет, където се
среща с лами и монаси, по-
късно двамата отиват до
Хондурас, Никарагуа и Сал-
вадор, където бушува война.
Всички тези преживявания
се комбинират с нараства-
щото желание на Ричард да
помага на другите, особено
на племенните народи, изго-
нени от своята земя и за-
плашени от изчезване. Той
става съосновател на Tibet 

House – организация, чиято 
цел е съхраняване на ти-
бетската култура. 
Премиерата на „Американ-

ски жиголо“ променя зави-
наги живота на Гиър. Като
сексуален ескорт на въз-
растни дами, натопен за
убийство, което не е из-
вършил, младият актьор се
превръща в сензация за една
нощ. Америка подлудява по
своята гореща звезда. Като
истински секссимвол Ричард

се появява гол до кръста на
корицата на списание People

под заглавие „Непризнаващи-
ят се за секссимвол“. Той
обаче е ядосан от фото-
сесията за списанието и
уволнява агента си.
И неприятностите започ-

ват. На всяка една жена,
която иска „американския
жиголо“, десетина мъже из-
гарят от желание да му
разбият главата. Дори един
разгневен шофьор на ками-
он изблъсква колата на Гиър
от пътя. Омразата ражда
гнусни слухове за перверзии-
те на признатия за сексуа-
лен бог актьор, обвиняват
го и в това, че е прикрит
хомосексуалист. Трябват му
няколко години да си стъ-
пи на краката. Методист-
ката и будистка дисципли-
на и търпение най-вероят-
но помагат на Ричард да
преживее всичко това. През
1990 г. той е отново на
гребена на вълната

СЛЕД УСПЕХА 
НА „ХУБАВА ЖЕНА“ 

По това време той на-

истина излиза с една хуба-
ва жена – топмодела Син-
ди Крофърд. След кратък
флирт двамата заживяват
заедно. На 12 декември 1991
г. Крофърд казва на дълго-
годишния ерген, че ако не
се оженят, ще го напусне.
Още същия ден двамата от-
литат за Лас Вегас, където
сключват брак. За съжаление
той трае кратко. След раз-
вода през 1995 г. Ричард има
няколко кратки връзки, дока-
то не открива голямата лю-
бов в лицето на актрисата
Кери Лоуел. През 2000 г. тя
му ражда син, а две годи-
ни по-късно е тяхната сват-
ба. „Кери ми помогна да пре-
одолея ненавистта към са-
мия себе си и да намеря по-
кой“ – казва със задоволство
Гиър. А какво мисли за мина-
лото си на секссимвол? „О,
аз все пак съм на 58. До-
кога мога да бъда секссим-
вол?! Ако хората смятат,
че все още изглеждам добре,
виновна за това е пластич-
ната хирургия“ – добавя със
смях той.

Текст Ивайло ТОДОРОВ

Поредната екранизация на 
роман на Никълъс Спаркс 
след хитове като „Писмо в 
бутилка“ и „Тетрадката“. 
В него отново бушуват 
силни страсти между два-
ма души, които ще откри-
ят, че винаги има втори 
шанс да намериш голямата 

„НОЩИ В РОДАНТЕ“

любов. Адриан (Даян Лейн) търси спокойствие и уединение в 
малкия крайбрежен град Роданте, за да вземе важно решение 
– дали да не постави точка на своя безрадостен брак. В ней-
ния хотел отсяда и Пол (Ричард Гиър), който на свой ред тряб-
ва да измисли как да се помири със своя отдавна отчужден 
син. Докато навън бушува буря, двете сродни души ще изжи-
веят един приказен уикенд, който ще преобърне живота им.

Макар и само на 43, тя вече 
минава за една от ветеранки-
те на Холивуд. Кариерата на 
Даян Лейн стартира в начало-
то на 70-те – още като дете 
тя се снима в доста филми и 
едва 14-годишна се появява на 
корицата на списание TIME. 
Младата актриса си партни-
ра с много звезди, но най-пол-
зотворно е сътрудничество-
то є с Ричард Гиър. Двамата се 
снимат за първи път в „Котън 

клуб“ на Франсис Форд Копола през 1984 г. Следващият им 
съвместен филм е „Изневяра“ и за него Лейн бе номинирана за 
„Оскар“ за главна роля. „Ричард е свидетел на моето израства-
не – и в професионален, и в личен план. Той ме познава много до-
бре, може би на това се дължи химията помежду ни“ – споделя 
тя. Иначе след поредица несполучливи връзки, включително с 
Джон Бон Джови и кратък брак с Кристоф Ламбер, вече чети-
ри години Даян е щастливо омъжена за актьора Джош Бролин. 
Покрай него тя се сдоби и с най-страховитата холивудска све-
кърва – Барбра Стрейзанд. Но Даян не се оплаква. „Барбра е не-
вероятна жена. Особено се възхищавам на умението є да кому-
никира с хората. Когато излезем заедно на вечеря, тя се спира 
да разговаря с всеки срещнат в ресторанта.“ 

ДАЯН – отново до РИЧАРД
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жъ л т а  п о д в о д н и ц а

хора, кок ито вярват на всвсв ичко в таблоидите. Все още има СС товова 

е примирири Ан Хатауей. ЗвЗввезе дата от „Умирай уне може да се умнон “ ссе

иятелитете си, които приемматата  за чиста истинаядосва на при а слулухо-

блоидите зза нейния любовенн жживот и най-вечевете от таб е на ппрер д--

о, ч е е лесбиийка. Тя стана обеектк  на много клюкположението ки, осоо-

зддяля ата с пррияи теля си Рафаелл ФФолиери. Хатаубено след раз уей на-

се оощещ  не е оббвързана с никого  ии є е писнало дсттояо ва, че вс да дава

невеерни клюкии н а своите прияттелеле и, които чеобобясяснения за тат об-

тата ппреса и жълълтите сайтове вв ии нтернет. „стстоййноно жълт „Аз не

акъв тиип издания,я, но моите приятеелил  ги четапопоглглеже дам т ат. Те

аат изневивиделица и ппитат дали се сререещащ м с нямими с се е обобажа дада якого.

мм с е срещщала а с кого лли не. Не мога даа рр азбераОчОчОчОчОООчОчОчОчОчевевевевеее идидноно ссъмъ а как им 

е иизлизам сс Емили Блъънт“ (нейна партннььорка ве еее еее е еее хрхрххррхррхрхрхррхрхрумумумумумумумумумуммумуму наннаннннннн лоло, , чч в хита 

си „ППрада“), въвъзмущава сес  Ан.„Д„Д„Д„ДДДДД„Д„Д„„Д„„Д„ДД„„„ явявявявявяввявввололололлоллолллътът нносос

Едва ли няякок й е очаквал, чче Натали Портмтман ще се замесси и в религиозен сскак ндал. Ак-

трисата, кояятот  играе ролятта на принцеса АмАмидала в „Междудузвездни войни““, е е из-

вев стна с това, ч че се старае с с нищо да не предидизвиква обществтвеното мнениее и и ни-

коогага не се снима вв о открити сексссцец ни. Тя обаче ннара анила цялата и индуиската общ-щ-

ностт с с участието си и във в видеоклип нан  бившето си гагадже Девентра Б Банхарт. Оказа-а-

ло се, че е рор лята є на прининцеса в него обобижда религиятаа и  се подиграва а с с индуиските 

вярвания и ссимволи. „Дълбококо наранен съм оот това видео, кокоето създава грреше ни пред-

стави за индуиуизма. Не може прередставените в в него образи да а сес  използват по о такъв 

нначин“, сподели изизвев стният политтически деец РаРаджан Зед. От ииндн уиската общнносо т наачин , сподели

чно изизвинение от Порртмт ан. Техен гоовов рител заяви, чче е прошката е едндна поисскак ха публич

е доброддететели на индуизмма а и че ако акттрир сата се извинини публично, ин-от въррхоховните

о ще є просстят т, но и ще се е мом лят за нейниния успех в бъдещеще. дусите не е сас мо

Какво белььььо о прпредедпопочиччичичичиииичиииииттттттатаааааттт Е ЕЕ Е Еллллилилилиииилизззззазазазазазаааааазазаазззаззааззаазаззз бебебетт 

ХъХърли? ММайаййй в вечечее ввсичкикикикикиккикикиккикикиииикикиииииииииии зззз з ззз з зззззз ннананананананаанананаааааананааннннн яяяяяятяттяяятя , слслледедеед 

ккато на бллаготворителлллнлнлнннннннллннлннннннннннноооо о съсъсъсъбибитиие е вв в

Ню Йоррк ророооклклятятаа єє се вдидидиииииидиииииииигнгнгнгнала а въвъв вв

ввъздуха и рразкрила нейнитттетееетететеететеееееее б б  б ббежежежежжововововии и и

бикини. Биввшата изгора наа а ааа аа ХюХХюХюХХХюХХХ Г Г Г Грарараранттнтнт 

била воддещещщщаа нана с събъбитиетотооотоотототоотототоо, , ,,,, с с сссссс кокококококококккккоее-е-е-ееее-е-ее

то стартиирала кампаниииияяияиииииияиии  з за а а а бобобобборбрбрбрр ааа а с сс

рака на гъррдата. Статтттититттттттт чнч отототто оо еллекек--

трриччесествтвоооо мемежжду черрррррвррррррвррр ененияия кк илиллимим и ии 

нейната роозова сатттттттееененеееенеееее ена ророоклклля я я обоба-а-

че станалоо п приричичинаааааанаааааа зз а а въпрпрпрососснононо---

тто рразазгоголвлввванане. Л Лизззззззззз   ссссе ее опоппопитититалалала аа дадада с ссее е 

засмее и си прибраааааааааааааалалала р рококкклялялял татата,,, нононо зззаа-а

срамена отт сконфууууузуззууууууу нананан таа ссититтуауауаацицициц я,я,я,, 

тя побобърързазааалала да сииииииииииииииии ттттръър гнгне е слслследедед к к крарараяяя 

на благотвворителнннннонон ттото събъбитититиеиеие.

втори път щеДДДаДаДДДаДаДДДДааДДДДДД ниниелелелелелелел К ККК реррер йгйг, , кокогогооотттоттттттт  за 

д в „Спектър навививвиивиииииииииивииивииддидддд м какаакакааатото Д ДДжежеймммймсс ссс Бонд

отвратен от утутутутттттуутттутттеехеее ата“а“ааа , спспс ододделеле и,и, ччеее е ее ее е о

ад екипа прокля-слллллллууууухухууухухухууу овете ее зазаз  ттегегненеееещощооооооо на

мата идея за по-тиииииииииее.е.е.ееееее  Спопопопооререререед д акактьтьоророоро а а сасасасасассам

одукцията наис-дод бббббнбнннннбнбннбно нещооощ  еее о обибиднднднднна.а. П  ППррррорррр

олко тежки ин-титинннннаааананн  бе беелялял зазазаазазазаазазазазазазаанананананананннн  о оооот т т т нянян ккккокккк

атастрофа, коя-цидддддеееееееееентннн а, вклллюючючюччиттитититеелелелелнонононо к кк кк каааааааа

н от каскадьор-тот  нннннннннннаааарарани кррритититтиччичичннононоо е е еедидидиннннн

те коли, кара-иттеееееее,, а    една а отототот с с ссппоппорртртрттнинининиттт

езеро. Самиятни ввввввввъъъвъъъвъъъъъъ  ф фф ффилилмаамама, , , попопопопппап дндннна а а а в в в в еееее

няколко пъти.КрКрКрррейейейеййййййййййг г съсъсъсъсъщощощощощо п п п ппососососттрттт ада ааа нананана  

след като си Тоооййй йй йй й бббебебебеббеее п п п пппрриририр ететететет в в в   б бббббббббббббббббббболница, сссс

ва се сдоби с на-прррреерррррррррррязязяззяза а аа аа прпрпрппръсъсъсъст,т,т,тт  о о ооооооооооосвен т ттттооовоо

а ръка, а на гла-сисисииинннененееееееененононононо оо ококококо и и ии ф ф ф рараааааараааааактккк уруррра а а а нааанан

осем шева след ввваваававввввввввввв тттттатаатттатаа м м м ммму у уу у бябябябяхахахаха н н н напапаппппппаппппррраррр вевевеенининии о о ооо

риск във всичко,едеддддддддддддддддддннннанааанаана б бб б б бойойойойо нананана с с с сцецецеценананана.. „ИИмамамамма р ррр рр

зполагаме с най-кокоеттеттто о о о о прпрпрп ававававимимиммм. .. НоНоНоНо нннниеиеее р р рразззазазаз

ск е сведен додододододобрбрбрбррррититититите е е е хохохохорарарара и и и в вв ввсесесесекикикик  р рррисисссисиси

вете Даниел.мимимииминининиинимумумумум“м“м“м“, , , , тутутутушишишиширарарар  ссслулулуулухохохохоховвввввв

Тя не е лесбийка

По бельо Проклетият Бонд

Възмутителната Натали

Бела, брой 11 (129), 20202000000200 8888866



Джордж Майкъл отново бе арестуван в об-

ществена тоалетна, този път за притежаниие 

на наркотици. Легендарният изпълнител прекка-

ра няколко часа в полицейския участък и послее

се извини за постъпката си. Не че някой ще мму 

повярва, че няма да го направи отново.

Новото момиче на Джеймс Бонд Джема Артерр-

тън разкри своята уникална тяйна – тя била ро-

дена с по шест пръста на двете си ръце. Ощще 

като дете допълнителните пръсти били пре-

махнати оперативно. „Имах и други дефекти по

рождение“, признава красавицата, която сега ще

видим редом до Даниел Крейг като агент Филлдс.

тява-ДоДоДоДоДоДоД  к к к ккакакакака вовововово в в ввввододододддодии и и ии глглглллг едедедедеддеданананананнннаннететететететететететттеттооо оо ооооооооо нанананаан  п пппоророророррнононононоо? ? ?? ?? ДоДоДоДоДоДоД ...... . . . прпрпррррпрррпрпприсисисисисисиии тртртрттртртрасасасасаа

и, кои-неннеенен . . . ДеДеДеДеДеДеД йвйвйввйввидидидидидд Д Д ДДД ДД ухухухухуухухховововововвнинининининни е еееееее  ееееееееееееееееееееееееее сс сссссссссс с сссссс ссссссссссссссссссреререререееерееереерреереереееререеееерееееедд д д д д д ддддддддддд мамамамамаммам лклклклклл ототототтототоо о оо знзнзнзнзнзнамамамаммаммаа ененененененененнититититититтосососоститититтт

филми.тототтотттоооо ч ч ччисисиссстотототооотосъсъсъъсъсърдрдрдрдрдрдр ечечечечеччнонононоонноно с сс си ии и иии ииии ииии ппрппрпрпрпрпрпрпрррррррппррпррррпрпрррррпрпрррррпррпрпрпрпррпррпррррпррпрррррррррррииизизизизизизииизизизизииииззииззииииизизиииизиииииизиззииизиизиииизиззизиииззииииизиииииизииииизиииизизиииииззиииииизииизииииииии нанананананаавававававаавав тт,т,т,т,т, ч ч ччче е е еее глглггллгледедедедедде атататтатаат пппп пппоророророррнононон ффффф

щоотоСъСъСъС прпрррпрппрругугугуугугътътътътътъъ  нн н нна а аа а ТеТеТеТеТеТеа а аа а ЛеЛЛеЛеЛеЛеЛееононононоононо и и ии и и обобобобобобообачачачаачче е е ее е явявяявввнононон  е еее п п ппререререр какакаааааккалилилилилил л,л,л, з з ззззащащащащащщщщщ

сии мумумумм  с сссе ее нананананаалолололооожижижижижижи дд д ддда аа аа сесесеее лл лл лекекекккекувувувувувуву а а ааа ааа ототототот п пп ппприририрристстстсттрарааараараррастстстсттененеененене осососососо тттттттттттта а а аа

ацияя в  къкъкъкъккъъм м м мм сесесесесессексксскскса.а.а.а.а. Т Т ТТТойойойойо  с сеее е е зазазапипипиипп сасасассаааал л лл в в ввввв клклклклкклкк ининикикикки а а ааа попоппопоп  р рррррррехехехехехехеее аббабабаббилилилилли ититтититии ааааааа

а секк-АрААрАрААрррА изизизизизизонононоо а а ааа прпрпрпррррезезеезз а аааавгвгввв усуссусуст,т,ттт,тт  з за аа а дадададааа с ссссе е е еее опопопоппопитититти а а а дададдадаа к к кккоонононононтртртртрололлоллириририрриир

а запо-сусусуусус алалалаллала нининининииия я я сисисисии н н нагагагаагага онононон. . НааНааскскскс ороророррррррррррррррроооо о о о ооо о ооо о ДДДуДуДуДДуДДуДуДуДуДДуДуДДДуДуДуДуДуДДДДууДууДууДуДуДуДууДуДуДууухоххохохохооооххохохохооохохооохоохохохоххоохохоохохохоххоховвнвнвнввнвнвнвнвнвнвнввнввнвнввннннв и и и и я я я яя нананананапупупупупуупупуупупппууснснснснсннс а,а,аааа  з ззза а ааа дададаа

лече-чнччнчнчнчнее е еее рарарарарарар бобобобообоб тататаата п п п ппоо о о оо нононононооооооооооооооооооовввввввв ввв в фифффиифифифифифифифиф ллмлммлмл . ббб тататаа ппппоооо нононононооввввввввввввввввв фффффффифифифифифифифииифифифииилллммммлмлммлмлмлммммлмлмлм. ССССппСССппоророророррредедедедедд н  ннннн нннеегеегегегегегегеггегегегегеегггеегегееггггггеегегггеггегге ововововвововоовооооооооо ияияияияяяяяияияяяияя а а аааа ааааадвдвдвдвдвдвд окококококококатататататататт л л ллл

.нининининиетететететето о о ооо мумумумумумуу е е ее п п ппппририрррриририррррррррирррррр ккккллллллллкклклклллкллллллклллючючюючючючючючю илилилилоо усусусусуспепееешншншншшнно.оооооооо.о. ЕЕЕЕЕЕ Е Е, ,, даддадаааааааааададад ноооооооооонооононнонноннонноононоонооо ддд  д д дддаааа а а еееЕЕЕ дддааааааааааннннооооонооооноооо ддддддддааааааааааа е е е ее тататататаатат какакакакакакк

Обикновевеноно р речите на политицицицицциццццититититттитте ее еде инннннннннннинниннннннннннстсстстстстстстссттсстттвеввевеевевевееееенонононо м мм моггоогататататт д д ддддддаа ааа аа доддододод вевевевеедадададададаатт т тт дододооодо п ппппп поо-о-оо-о-о-о-о-оо-о-о-о-ооооо-ооо-оо---

качване на кръвнв отото.о. На Дрю БаБаБаБаБаааБариририририририирр момомоммм р рр р р рр р рр ррррррр обобобобобобобобобобоббобоооо ачачччччаачачаччаччееее е ее е е тететете с с с се еее ототототтототтрарарарараразязязязззяязз вававвавав т тт т попопоппопо д д д ддрурурурр г г нанаааан ----

чин. Актрисата заяви, чее з засасттататаатавваввавааваа з з ззззззззададададададдддддадддаададдадддааааддддаадд п п п п п п пппппппппппререререререззиззизизизззиизииззззизззз дедедедедентнтнтнттсксксксскскатататататта а а аааа какакакак ндндндндидидидидддатататата урурурру а а а а наанааа  

БаБарар к Обама, след като емоццицииононононннналалалалалллааллалалалннннананананааанааннннаннананнннанннататтататтаттатттаттт  м м мммммммммммммму ууууу уууууу реререререч ч чч чччч зазазазза п ппппррараррарар вававав тататааа н н нна а а а гегегегегг йойойовевевеететеетее яя  

накараалала д да се разплаче. Обаммамааааа б ббб бб ииилилилилиллилииллилиилллллии  т т т т т тт т т тттттттоолололололо кокооооооококооокоокковваввававава у ууууубебебебебебеббедидидидиддитеттетттелелелен,н,н, ч ччче е е е нананан какакк рарарал л л л БаБаБаБББа--

римор да нарушшии прправилото ссисисисииииии  д д дддаа нененененененененеен  с   ссс сссе е е е е е е наннннананаананнананананнан мемемемесвсвсвсвссва а аа а в вв в в вв попопооопоп лилиллллиттитит ччечеескскскс и и какаакампмпмпмпананана ииииии. . 

„Когато го чух да гововорири з за ттотооот вававааа,,,, ,,,  ,,,,, чечечечечечечечееечеччечее   е ееееееедидидиддиидидииин ннннн нн ннннн хохохохомомомооооосесессесеесессс ксксксксуауауауауаауауауу ллилилииистстт н нне е ее моожежежеж   д ддда а ааа стттттстооооооооиоиоииооооооооииооооооооооои 

пред болничната стая, докат имият му човек лежи болен р  итотототототооо ллл л лл лл ллллюююбюбюбюбюбюбюбюбюбююююбюююбюбююбюббююбюбю ииииииммимммимиии ияияияияииияияяи тт т ттттттттттттт мммуммуууум  ч ччччччоовововвво екекеке   ллллл леежежжи и бобооболелелл н н въвъътрттрртре,е,е,ее,ее  иииззз-з-з--

бубухнх ах в сълзи. Много хора, на които ддърържаж , са хомосексуалисти и е хубба-а

во, когаатото и има някой, толкова чувствителен ннаа тат зи тема. Искам да жи-

вея в такъв сввятят, в в който възприемаш всички, колкотото и и р различни да са 

от теб“, казва тя. Развъвълнлнувуваната Дрю признава, че това е и и пъпървр ият 

път, в който наистина се опредделеля я като поддръжник на демократитее.

С ново пороршеше и и горещ видеоклип посрещна рожддененияия си ден Тони То-

момовава. ППрез деня изпълнителката на „Нощщнинитте реклами“ почерпи в

студиото на режисьора Иван Любюбененов, където все още се монтирра-а

ше последната є видеопопрородудукция, а вечерта събра най-близизкикитте си

приятели в рестоторарант „Никовата къща“ във Варнаа.. БрБроени дни пре-

ди празнзникика певицата си подари чисто нововоо попорше, което побърза 

дада увековечи във видеото на най-ноновавата си песен „Лунна пътека“.

Освен луксозната кола тятя с самама подкара и още по-скъпа яхта в момо-

рето край Варна.а. „ „БаБаща ми беше капитан на кораб 40 ггододинини, така

че това а нене ми е непознато. Доволна съм, че се е пополлучи много хубав 

клклипип““, сподели Тони. На 1 ноември тя щщее имима концерт във Варна, а 

скоро след него ще излезе и ноновивиятят є албум.

Порноманиак

С нова кола и яхта

Да те разплаче Обама

НАКРАТКОО

Джема 

Артертън
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В
сички намират 
Силвия за стран-
на. Тя е на 37 го-
дини, но вече си е 

купила парцел за гроб, на-
писала си е завещанието и 
даже едно прощално писмо 
до 12-годишния си (в момен-
та!) син. Приятелите є са 
изумени, а роднините є са 
в шок, което пък удивлява 
Силвия: „Не виждам нищо 
странно в това, което съм 
направила. Аз не седя да ча-
кам дните да отминават, 
мислейки си за смъртта. 
Както всички хора, също 
се боя от нея. Но реших 
да се „разпоредя“ със смър-
тта, преди тя да се е „раз-
поредила“ с мен, както каз-
ваше баба ми.“ Несъмнено 
възрастната жена е имала 
чувство за хумор. 
Като дете Силвия прекар-

вала ваканциите си на село 

при баба си. „В градината
на къщата ни имаше ябъл-
ково дърво – спомня си тя
– и във всяка ябълка има-
ше червейче. Беше ми про-
тивно, но баба ми ме кара-
ше да ги ям, поучавайки ме:
„Отмъсти им, изяж ги, пре-
ди те да са те изяли.“ Друг
неизличим детски спомен за
Силвия е, когато двете с
баба є отиват на гроба на
дядо є, а бабата го поздра-
вява шеговито: „Как я ка-
раш без мен, старче, заба-
вляваш се, а?“ ляваш се, а?“ 

MEMENTO MORI

Самотните хора многоСамотните хора мног
трудно преживяват загуба-
та на близък човек. И, ес-
тествено, започват да се
готвят за смъртта, тъй
като тази загуба ги е по-
дсетила, че самите те са
смъртни. Във всички култу-

ри са съществували мисти-
чески, религиозни и фило-
софски представи за смър-
тта, някои от които поз-
воляват да се примирим с
нея, да не се боим от нея
и даже да я желаем.
В повечето традицион-

ни общества хората не са
изпитвали страх от смър-
тта – гледали на земното
съществуване като на кра-
тък етап от един безкраен
живот. Логично – раждайки
се, хората идват отнякъде,
живеят на земята, а след
смъртта си отново оти-
ват някъде. От тази глед-
на точка смъртта е прос-
то праг, след който започва
животът. Телесната земна
обвивка може и да изчезне,
но душата е безсмъртна.
Карл Густав Юнг, изследо-
вател на отношението към
смъртта в различните кул-

тури, е стигнал до извода,
че колективното несъзнава-
но ни кара да се отнасяме
към смъртта като към из-
пълнение на житейското си
предназначение и като цел 
на живота, а не като към
просто безсмислено прекъс-
ване на съществуването.
Целият ни живот се явя-
ва подготовка за следващия
етап – смъртта. И е много
важно как човек ще я по-
срещне. В много традиции
се култивират не бягство
от нея, не забрава, а напро-
тив – непрекъснато мисле-
не за нея. 
Например в християнство-

то ежедневното молитвено
правило предполага човек да
застане с лице пред смър-
тта и да си направи рав-
носметка за деянията и по-
мислите си. Тази духовна
практика освобождава от
лукавство пред самия себе
си, прави помислите ни пра-
ведни, пробужда от опияне-
ние и суета. Позволява ни
да разберем какво в живота
е истински важно и кое е
второсторостепенно.

ТАБУТО НА ХХ ВЕК 
До началото на ХХ векДо началото на ХХ ве

хората са си умирали вкъ-
щи, в обкръжението на
близките си. Тогава е било
важно не от какво умираш,
а да умреш в мир. През по-
следните сто години обаче
отношението към смъртта
се е променило. Атеизмът,
материализмът и научни-
ят прогрес лишиха смър-ър-
тта от мистериозност ит и

Да поговоримДа поговоримДа поговорим

СМЪРТЕН СТРАХСМЪРТЕН СТРАХ
ИЛИ КАК ДА ПРИЕМЕМ 
СМЪРТТА С ФИНЕС

НЯКОИ ОБИЧАТ ДА СЕ ШЕГУВАТ СЪС СМЪРТТА, ОПИТВАЙКИ СЕ ТАКА ДА ПРЕОДОЛЕЯТ СТРАХА СИ 
ОТ НЕЯ. ДРУГИ БОРЯТ УЖАСА, КАТО СЕ СТАРАЯТ ДА НЕ ГОВОРЯТ ЗА „ЧЕРНАТА ГОСТЕНКА“. ТЯХ 
ДОРИ МИСЪЛТА ДА СИ НАПРАВЯТ ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ ГИ КАРА ДА НАСТРЪХВАТ. И ПОНЕЖЕ 
НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА Я ОТРЕЧЕ, ПОНЕ ИМА ЛИ НАЧИН ДА МИСЛИМ ЗА СМЪРТТА СПОКОЙНО?
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ни внушиха, че тя е неиз-ни 
бежно окончателно унищо-беж
жение на личността. 
Днес много хора умират 

в болници. Често в само-
та, без да имат близък чо-
век до себе си в този ва-
жен момент. Излиза, че въ-
просът да умрем или не не-
рядко е в ръцете на лека-
рите специалисти. В такъв 
момент човек разчита не 
на бог, а на непознати хора, 
което го поставя в слаба-
та позиция пред страха от 
смъртта.
На хората, несвободни от 

лични тревоги, религията 
дава възможност да освобо-
дят съзнанието си и да се 
справят с проблемите си. 
Тревогата в една или друга 
форма е присъща на всеки-
го. Тя обаче придобива из-
меренията на всеобща тре-
вога, когато се разрушат 
първичните структури на 
властта и на вярата. Зато-
ва по време на големи про-
мени смъртта е тема табу 
– за да не множим тревоги-
те си и да не раняваме чув-
ствата на другите.твата на другите.

ОТ КАКВО СЕ БОИМ 
Смъртта плаши, защото Смъртта плаши, защото

се явява край на всичко: в
живот, любов, радост, удо-
волствие и даже на страда-
нието. Страхът от смър-
тта е скрит, латентен 
и ние трябва да се нау-
чим да разпознаваме много-
то му лица, с които той 
се проявява. Страхуваме се 
не от самото небитие, а 
от наказания, загуби, раздя-
ла, страдание, болка, ста-
рост, безпомощност, про-
мяна – всичко, което по 
някакъв начин се асоциира 
със смъртта. Тези страхо-
ве обикновено са отражения 
на наши дълбоки психологи-
чески проблеми. 
Често смъртта несъзна-

телно се възприема като 
наказание, като осакатява-
не, осиротяване, тежка за-
губа, насилие, страдание. 

Такова отношение може до
доведе до вменяване на чув-
ство за вина (например за
агресия, проявена към други
хора). Зад страха от смър-
тта може да се крият и
страх от безпомощност,
беззащитност, зависимост
и разрушаване на личност-
та. Това е във връзка с до-
миниращата представа на
човека за себе си – как-
во у себе си той приема и
какво е склонен да игнори-
ра. Ако например човек се
старае да изтъква своята
независимост, най-вероятно
той се бои да не стане за-
висим. Ако има нужда да
демонстрира своята значи-
мост, се страхува да не се
покаже безпомощен. Ако до-
минира представата му за
външна красота, то много
вероятно е в смъртта да
го плашат обезобразяването
и уродливостта.
В течение на живота чо-

век преминава различни ета-
пи. За да навлезе в нов пери-
од, е необходимо да се от-
каже от предишните си на-
вици, начин на живот, въз-
гледи и да приеме нови. При
тези преходи той се бои
от смъртта – дотолко-
ва несъзнателно, доколкото
промяната/загубите се асо-
циират с нея. Ние прежи-
вяваме такива микросмърти
многократно. Всяка раздяла
– отделяне от родители-
те, завършване на учили-
ще, започване на нова рабо-
та – може да се възприеме
като малка смърт. Натруп-
ването на опит също води
до момент на преосмисляне
и необходимост от промя-
на – на себе си или на от-
ношенията ни с другите. И
даже до необходимост от
пълна промяна. Някои пре-
живяват промяната трудно
и този процес е съпроводен
с активизиране на различни
страхове.
Ние не можем да не се 

боим от смъртта. Ин-
стинктът за самосъхране-

ние ни го налага. Но ако
успеем да си отговорим на
въпроса „С какво именно ме
плаши смъртта?“, можем
по-добре да разберем себе
си. Нормалното отношение
към смъртта е продукт на
сериозна системна работа
над себе си.ад себе си.

УРОЦИТЕ 
НА ЖИВОТА

„Мъжът ми умира от ракМъжът ми
– разказва 39-годишната
Ивета. – Никога не съм ми-
слила, че това ще се слу-
чи и че ще се случи толко-
ва рано. Диагнозата е без-
утешна. Остава му съвсем
малко време. Вече не пра-
вим общи планове. Живеем
в днешния ден. И всеки от
тези дни е толкова пълен,
колкото всички тези годи-
ни от съвместния ни жи-
вот дотук, взети заедно.
Но най-важното, което раз-
брах, е, че това, към кое-
то по-рано съм се стремя-
ла – да печеля повече пари,
да се реализирам в работа-
та – пред лицето на негова-
та смърт отива на втори
план. Колко дълго съм има-
ла всичко, необходимо за да
бъда щастлива – до мен е
бил човекът, когото обичам,
но не съм го оценявала.“
Съществуват Съществуват 

ПЕТ СТАДИЯ 
НА ПРИЕМАНЕ 

на смъртта: отрицание, аг-а смъ
ресия, търсене на изход, де-
пресия, приемане. Когато

човек стигне до последния,
се случва нещо много важно
– всичко второстепенно и
несъществено се отхвърля,
а същественото не просто
се осъзнава, но и започва да
се осъществява днес, да се
случва в тази минута. Раз-
бирането за това, че време-
то ни е ограничено, проме-
ня качеството на живота,
на преживяването на насто-
ящето. Човек се освобож-
дава от мъчителния избор
– изборът вече е направен.
И животът започва да се
строи поновому. Ако човек
приеме предизвикателство-
то на смъртта, ще изжи-
вее това, което му е от-
редено, без капризи и пре-
тенции към съдбата – така
може да намери истинския
смисъл на живота. 
Френският психиатър и

психоаналитик Кристоф
Форе, който дълги години е
работил с болни от СПИН,
пише: „Приемането на смър-
тта е дълга и трудна ра-
бота. Но осъзнаването на
това, че смъртта е реал-
на, води до преосмисляне на
приоритетите и колкото и
да е парадоксално, позволява
по-добре да се изживее ос-
таващият отрязък живот.
Без губене на време. Което
дава смисъл на действията
ни и ни прави отговорни за
тях. Този опит позволява на
хората да преодолеят себе
си. Именно осъзнаването на
смъртта прави възмоожни
великите постижения.“
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ЖЪЛТО
Един от трите основни 

цвята в спектъра. Свързва-
ме го със слънцето и слънче-
вата светлина. Жълтото е 
било емблематично за древ-
ните, които асоциирали с 
него върховните си божест-
ва. Ако изследваме емоции-
те си при продължително 
наблюдение на жълтия цвят 

и отчетем несъзнателните
си асоциации, насадени от
начина, по който е бил въз-
приеман той, можем да за-
ключим, че жълтото е за-
редено с много силна, по-
скоро духовна, но и душев-
на енергия. По принцип я
схващаме като позитивна,
излъчваща топлина, радост
и щастие. Жълтото е све-
тъл и бляскав цвят, затова
много се забелязва.
Символиката на жълто-

то тръгва от изображение-
то на усмихнатото жълто
личице (символа be happy),
минава през жълтата роза
(символ на омразата) и
стига до жълтата книжка
(символ на лудостта).

ЕМОЦИИ В ЖЪЛТО 

Хората, които обичат
жълто, се опитват да на-
мерят или току-що са на-
мерили опората в себе си.
Те излъчват сила и жизне-
радост. Но не е изключено

да проявяват също и доми-
нантни нагласи, тъй като
жълтото е и символ на
сила и власт. Ако приемате
себе си за слабохарактер-
ни, носете известно време
жълти дрехи. Ако не може-
те, отдайте предпочитания
на червените. В случай че
смятате себе си за човек с
характер обаче, не се „дро-
гирайте“ с жълто. 

СВЕТЛОСИНЬО
Първото, за което се се-

щаме при споменаването
му, е небето, разбира се.
Но също и морето. Когато
успеем да „извадим“ погле-
да си от ежедневните из-
нервящи подробности и да

го насочим към необятната
синя шир над главите си,
установяваме колко малки и
преходни са нашите пробле-
ми на фона на вселената, в
която ние сме само песъ-
чинки. В душата ни нахлу-
ва несравнимо с нищо спо-
койствие. И именно то е
първата асоциация на синьо-
то. И още – необятност
и сила да продължим... Си-
ньото е цвят на мечтите
и надеждите. Но и то си
има обратна страна. Симво-
лизирайки необятната все-
лена, то също асоциативно
е цвят на властта, силата,
дори грандоманията. А има
и друг ефект – може да ни
направи меланхолични и нос-
талгични. Тези чувства мо-
гат да ви завладеят, дока-
то наблюдавате необятно-
то море, което несъзнател-
но ви респектира със стра-
ха от потъване и удавяне.не.
Синият цвят често се из-из-

КАКЪВ ЦВЯТ

е твоят свят
Н

ашата моментна или посто-
янна емоционална нагласа из-
исква определени цветове да
присъстват в близкото ни

обкръжение. Но и обратното е вярно
– цветовете могат да ни внушават
различни чувства и усещания на несъз-
нателно ниво. Ако зависи от вас, в
какъв цвят бихте боядисали стаята
си? А какви на цвят са дрехите, ко-
ито носите напоследък? Колкото по-
близо до нас е определен цвят, толко-
ва по-голямо е влиянието му. Затова
изборът на цвета на дрехите е много
важен. Световната мода налага „ак-
туалните“ тенденции. Но, повярвайте,

не бихте приели или отхвърлили нито 
една от тях, ако вътрешната необхо-
димост не ви диктува това.
Цветовете са навсякъде. Разбира се, 

можем просто да ги оставим да ни 
влияят. Но защо да не се научим да 
ги познаваме не само с очите си? 
Така ще се възползваме максимално от 
тяхната сила насред отрупания със 
стрес живот.

Лекарство или отрова?
Интересно е, че цветовете имат дво-

яко въздействие. В малко количество 
те ни помагат да балансираме вътреш-
ния си свят, но в голямо ни дейст-

ват пристрастяващо и ограничаващо.
Дългогодишното предпочитание към оп-
ределен цвят говори за наличието на
душевен дисбаланс. Толкова голям глад
сте изпитвали за някаква емоция, че с
всички сили сте се вкопчили в цвета,
които ви я носи. Нарекли сте го „своя“
цвят. Чувството, с което ви дарява
той, е завзело мястото на всички ос-
танали разнообразни емоции, които чо-
век е добре да си позволява да изпитва.
Полезният ефект на цвета е същият
като на билковата отвара – накисна-
тата във вряла вода билка отделя ле-
чебни вещества, но до 20-ата минута.
След това отделя токсини.
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ползва за обозначаване на п
политически партии. То е пол
цветът на дрехите на ра-
ботници или на хора, на ко-
ито някой иска да внуши, 
че са част от мощна сис-
тема (например светлосини-
те комсомолски ризи). Чес-
то с него се акцентира 
главният офис. Подходящо 
е и за боядисване на кухня-
та – изненадващо, но синьо-
то възбужда апетита.

ЕМОЦИИ В СВЕТЛОСИНЬО 

Ако сте в стрес, не се 
чувствате много щастли-
ви и успешни, „лекувайте“ 
се със светлосиньо. Но ако 
сте отчаяни, пробвайте с 
оранжево. В синьо обик-
новено боядисват дома си 
хора, които са в депресия 
или системно са изложени 
на опасност от такава.

ЧЕРВЕНО
Основен цвят в спектъ-

ра. Червеното е цветът на 
кръвта и на живота. Кръв-
та циркулира в организма, 
като по асоциация главни-
ят орган, свързан с нея, е 
сърцето. Щом тялото и 
кръвта на човек са студе-
ни, значи човек е мъртъв. 
Кръвта трябва да бъде то-
пла. Ако тя се пролее, това 
асоциативно ни носи усеща-
не за нараняване, болка, аг-
ресия. Червеното е активен 
цвят. Дава сила за живот и 
радост, че сме живи, даря-
ва ни със сърдечна топлина 
(любовта на всички нива) и 
ни вдъхва сила и увереност, 
че ще се справим. Но при 
продължително наблюдение 
може да раздразни сетива-
та ни. Затова трябва да 
се използва с мярка, особено 
от хората с характер.

Най-често срещаните сим-
воли са червеното сърце
(знак за влюбеност и лю-
бов), червеният кръст (знак
за здраве и живот) и чер-
вената роза (отново символ 
на любовта).

ЕМОЦИИ В ЧЕРВЕНО

Ако отивате на парти и 
сте неуверени, а искате да
създадете добро впечатле-
ние, облечете нещо черве-
но. Червеният цвят внуша-
ва усещане за крепко здра-
ве. Затова бабите препо-
ръчват болното място да
се омотава с червен въл-
нен шал. Ако носите чер-
вено от дълго време, това
показва, че имате изключи-
телно голяма нужда от фи-
зическо или душевно здраве.
Твърде вероятно е да има-
те понякога агресивни проя-
ви към околния свят. Може
би е време да минете на
лилаво. НО не бързайте, то
само ще ви „повика“, като
му дойде времето.

ЗЕЛЕНО
Това е цветът на расте-

нията и на пролетта. Ко-
гато наблюдаваме обширни
тревисти площи, душата
ни се успокоява. Този цвят
„умее“ да успокоява дори ду-
шевноболните. Носи радост
и надежда за нов или за по-
добър живот. Озеленените
площи създават чувство за
подреденост и уют. В своя
отровно зелен вариант оба-
че цветът има точно обра-
тен ефект – причинява без-
покойство. Така че, ако сте
решили да боядисате зеле-
ни стените вкъщи, използ-
вайте по-ненаситен и све-

тъл нюанс. 

ЕМОЦИИ В ЗЕЛЕНО

Хората, които обичат зе-
лено, са енергични, сърдеч-
ни и големи оптимисти. Те
са влюбени в реда и чес-
то са склонни към педанти-
зъм. Ако отскоро сте фен
на зеленото, значи настъ-
пил е моментът, в който
искате да подредите живо-
та си и да улегнете. Ако
сте маниаци на тема зеле-
но, внимавайте да не оста-
нете самотни в собстве-
ния си уют, тъй като едва
ли някой ще може да спази
всички налагани от вас пра-
вила. В този случай преми-
нете към оранжевото. Ако
ви е трудно, направете кра-
тък преход през цикламено-
лилавите нюанси.

ОРАНЖЕВО
Не се среща често в при-

родата – по-често само
като детайл акцент сред
останалите цветове. Оран-
жеви са портокалите, не-
вените, някои птици, риби
и цветя. Оранжевото носи
усещане за цитрусова све-
жест и тонизира. То е
цвят на чистата енергия.
Според єога – и на сексу-
алната чакра. Азиатските
монаси го смятат за духо-
вен, асоциативен на жълто-
то цвят. В наши дни оран-
жевото се възприема пове-
че като весел, отколкото
като сериозен цвят. То из-

разява свобода, а понякога
и бунт към установените
правила.

ЕМОЦИИ В ОРАНЖЕВО

Весело, сърдечно, жизнера-
достно е и излъчването на
тези, които го носят (или
поне те така искат да бъ-
дат възприемани). И поне-
же е много активен цвят,
го предпочитат хора с ан-
гажирано ежедневие, затру-
пани от тежки, отговорни
задачи. На тях оранжево-
то вдъхва свежест, сила и
работоспособност. Ако усе-
тите, че се пристрастява-
те към оранжевото, това е
алармен сигнал, че трябва
да разредите ангажименти-
те си и да намерите вре-
ме за почивка. Преминете
към светлосиньо. Ако ви
е трудно, значи може би
сте работохолик – вземете
крайни мерки. 

ЛИЛАВО
Този цвят варира между

по-цикламените си оттенъ-
ци и по-синкавите такива.
Рядко се среща в природа-
та. Някои плодове и цве-
тя са цикламени или си-
ньо-лилави (например люляк,
патладжан и др). Лилавото
е сложен цвят – и като
комбинация от цветове, и
за обяснение. Свързва се с
царската и свещеническата
мода (в Стария завет на
Библията), но и с разврата.
Създава нагласа за сложни
духовно-философски размиш-
ления и въжделения. 

ЕМОЦИИ В ЛИЛАВО

Хората, които го обичат,
са в период на духовно и
емоционално израстване, ко-ко-
ето често включва стре-тре-
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меж към емоционална неза-ме
висимост (а също и индики-ви
ра такава). Ако това е лю-
бимият ви цвят, огледай-
те се дали не сте се от-
къснали от реалния живот. 
Може би другите отдавна 
ви смятат за чешит или 
пък за необщителен и само-
влюбен човек. Излекувайте 
уединението си с „общи-
телното“ оранжево. Ако не, 
поне смекчете този цвят 
с розово. 

ТЪМНОСИНЬО
Може да се каже, че тъм-

носиньото символизира на-
шето работно настроение.

ЕМОЦИИ В ТЪМНОСИНЬО 

В този цвят се обличат 
хората, вглъбени и настро-
ени на интелектуална, ра-
ботна или делова вълна. За-
това и работните дрехи 
често са в такъв цвят (на-
пример дънките или пък ня-
когашните ученически прес-
тилки). Продължителна-
та му употреба отблъск-
ва околните. „Изцерете“ го 
със светлооранжево или ро-
зово. 

РОЗОВО
Изключително деликатен,

нежен, мек, дори романти-
чен цвят. Емоционален и
женски. Влюбен цвят. Са-
мовлюбен дори. В природа-
та главно цветята са розо-
ви. Розовата роза е класика
в жанра. Този цвят се рад-
ва на внимание от страна
на купчина вманиачени дами.
Като че ли другата купчина
категорично го мрази. 

ЕМОЦИИ В РОЗОВО

В моето студио по соци-
ални латино и бални танци
понякога идват жени, кои-
то открито заявяват, че
искат да танцуват, за да
станат по-женствени. Пре-
поръчвам им да се обличат
по-често в розово. Розовото
обаче може да стане опас-
но, ако се използва твър-
де дълго – има риск околни-
те да започнат да гледат
на вас като на лековати и
несериозни (по асоциация с
образа на кухата блондин-
ка от вицовете). От вре-
ме на време „уравновеся-
вайте“ розовото със зелено
или тъмносиньо.

БЯЛО
Това е най-светлата локал-

на стойност на цветовете,
така че думата „цвят“ е
съвсем фиктивна тук. Бя-
лото е чистота, празнота,
необремененост, емоционал-

на сила, свобода, мир, побе-
да. Някъде по света бяло-
то е цветът на смъртта,
защото се вярва, че след
нея душата се освобожда-
ва. Бялото знаме е цветът
на поражението, но с цел 
мир. Белият гълъб е символ 
на мира. Бяло носят хора-
та със самочувствие – сво-
бодни и уверени в себе си.
Препоръчва се на интервю
или на изпит да се носи
бяло. Но продължителната
му употреба подсказва сте-
рилност във взаимоотноше-
нията, което може да от-
блъсне околните. Сменете
го с оранжево. Ако то е
твърде ярко за вкуса ви – 
с кафяво.

КЯФЯВО И СИВО
Кората на дърветата,

почвата и изпражненията
са кафяви. Кафявото се
смята за базисен или фонов
цвят. Сивото пък е цве-
тът на съвременното ас-
фалтово или жилищно па-
нелно обезличаване.

ЕМОЦИИ В СИВО 
И КАФЯВО

Хората, които носят ка-
фяво или сиво, имат нуж-
да да се слеят с обстанов-
ката, за да не бъдат обез-
покоявани, докато ровят в
естеството си, за да наме-
рят корените си. Продъл-
жителното носене на тези
цветове говори за склон-
ност към депресивни мисли
и/или психотични състоя-
ния. Разнообразете сивата
или кафява гама с по-свежи
цветове – червено, жълто,
оранжево, розово.

ЧЕРНО
Това е най-тъмната локал-

на стойност на цветовете.
Черното символизира уеди-
нението и смъртта.

ЕМОЦИИ В ЧЕРНО

Хората, които го носят,
искат да се изолират от
ситуация или среда, която
по някакъв начин ги стре-
сира. В малко количество
може да бъде изключител-
но градивно. Но в голямо
е деградивно. Ако любими-
ят ви цвят е черният, най-
вероятно имате нужда от
професионална терапевтич-
на помощ. 

Цветелина

Благоева РАДЕВА,

психодрама асистент
и собственик на танцово

студио Sangre Caliente

Цвети, както всички ние я наричаме, е цветна и енергична. Няма как да е иначе. По цял ден е в ритъма на танца за-

едно с учениците на танцово студио Sangre Caliente. Ако искате да оцветите живота си, да тонизирате сетива-

та си и да се почувствате по-млади или по-уверени, запишете си час по танци на тел.: 02/944 92 35 (17–19 ч.), 088/670 

78 04. Студио Sangre Caliente е на суперудобно място (зад Орлов мост) – ул. „Загоре“ № 3. Няма да загубите много вре-

ме в придвижване – ще запазите силите си за танцовите движения.

SANGRE CALIENTE предлага:  индивидуално и групово обучение по латиноамерикански и бални танци  ежеседмична

възможност за практикуване на наученото в реална танцова среда. Възрастта и предварителният опит са без зна-

чение и не влияят на доброто настроение☺.
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И
мам приятелки от учили-
ще, от университета, от
баскетбола и балета, от
автостоп, интернет и от

къде ли още не, но не бях имала при-
ятелка от книгите. Нищо не бях чу-
вала за нея, когато бях на 23 години,
а тя – на 28. Видях тази снимка на
корицата на първата є книга и си ка-
зах: „Не виждам лицето є, но в това
момиче има нещо интересно. Обикно-
вените хора не сядат върху всички
столове, а внимателно изваждат един
и се настаняват удобно.“ Учтивият
интерес, който проявявам при всяко
запознанство, веднага се превърна в
жив, защото много ми се прииска да
имам такава приятелка.
Родена е на 13 август 1971 г. и

започва да катери като ученичка в
Математическата гимназия в София.
Веднъж отишла „за купона“ на скали-
те край гара Лакатник с момчета ал-
пинисти. Тогава за първи път се вър-
зала на въже и много трудно, но се
справила с един от туровете за начи-
наещи, наречен „Дамата“.

СЕРИОЗНИТЕ КАТЕРАЧНИ 
ПОСТИЖЕНИЯ 

започват да се редят в годините след
1992. София има редица изкачвания от
VІ–VІІІ категория по Егюи дьо Ша-
мони във Френските Алпи. Премина-
ва тура на Валтер Бонати и Луча-
но Гиго на Гран Капюсен и централ-
ния ръб Френе на Монблан. Доста из-
качвания прави в Доломитите (Ита-
лия) – тура на Джовани Батиста Ви-
нацер и Еторе Кастильони на Мармо-
лада, Чима Пиколисима ди Лаваредо,
тура на Емилио Комичи и братята
Димаи на Чима Гранде, тура „Модер-
ни времена“. Туровете, които е ми-
нала в България, не ги броя. Републи-
канска шампионка е по спортно кате-

рене и носителка на купата на НСА 
по спортно катерене в дисциплината 
„трудност“. Републиканска шампионка 
по ледено катерене, с второ място 
в анкетата за най-добър алпинист на 
годината (1999) сред спортните от-
дели и редакции на централните сред-
ства за масово осведомяване…
Но най-голямото постижение на Со-

фия Фотева идва, когато през 1998 
г. като участник в българска експе-
диция преминава Словенския маршрут 
по Безименната кула на Транго Тауър 
(6257 м) в Каракорум, Пакистан. Така 
София става 

ВТОРАТА ЖЕНА В СВЕТА 
СЛЕД КАТРИН ДЕСТИВЕЛ 

изкачила този изключително труден 
скален връх. 

Ръководител на експедицията е Ни-
колай Петков, останалите участни-
ци са Михаил Михайлов, Милен Мил-
чев, Сотир Стойчев, Димитър Коле-
шев. Всички достигат върха на скал-
ната игла.  
Всъщност българското изкачване на

Транго Тауър е знаково за родния ал-
пинизъм. Транго е една от най-труд-
ните от т. нар. big wolls (големи сте-
ни), защото е висока и е на висо-
ко. Фамозният хилядаметров отвес е
разположен в тежка климатична зона
на изключително голяма надморска ви-
сочина.
Идеята за Транго се въртяла от

много години в главата на Николай
Петков, много преди той и София
да станат семейство. Животът подпод
един покрив с най-резултатния бъл-бъл-

Чик спортЧик спорт
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гарски алпинист съвсем естественогар
променя мащабите и на нейните меч-про
ти. Петков вече е разпрострял по-
стиженията си върху всички конти-
ненти, по най-опасните маршрути на
най-високите върхове и по най-теж-
ките турове на най-трудните скали.
За София синът им Петър и идеята
за пакистанската експедиция се раж-
дат почти по едно и също време – в
края на 1997 г. 
Една от характерните черти на ал-

пинисткото съсловие е, че катерачи-
те се отличават с добро образование,
както и с това, че се изявяват като
добри специалисти в професиите си.
С инженерната си специалност София
не прави изключение от това прави-
ло. Алпинистите са и отлично тре-
нирани в това да изкарват пари и да
намират спонсори сами, защото алпи-
низмът е

МНОГО, МНОГО СКЪП 
НАЧИН НА ЖИВОТ 

който все още не може да се похва-
ли с рекламния комерсиален ефект на
други спортове.
Голям помощник в организацията на

пакистанското начинание е алпинис-
тът Тончо Тончев, пътувал вече два
пъти по суша до Пакистан и опоз-
нал особеностите на това начинание.
Заради инцидент при изкачване сами-
ят Тончо отпада от българската гру-
па, но участва в подготовката на
експедицията с разяснителната кам-
пания, която провежда от болнична-
та стая.
Равноправен член на експедицията е

и УАЗ на туристическото дружество
в Пещера. Журналистите, които ги
изпращат, мислят, че транговците
нещо ги баламосват и че не е възмож-
но с това возило да бъдат преодолени
общо към 15 000 км по пътищата на
България, Турция, Иран и Пакистан.
„Корабът майка“, както София на-
рича превозното средство, всъщност
изпълнил предназначението си, макар
че според нея през цялото време УАЗ
се носел от последната към следваща-
та си повреда. 

ОЧАКВАНИ И 
НЕОЧАКВАНИ ПЕРИПЕТИИ 

съпътстват нашите не само по пъ-
тищата, но и на граничните пункто-
ве, в пакистанското Министерство
на туризма и т. н. В Исламабад сме-

нят превозното средство за пътува-
нето до Скарду и Асколе, после следва 
трекингът до базовия лагер.
Прищевките на времето, лавината, 

която разрушава част от базовия ла-
гер, и още много други трудности и 
интересни неща забъркват цвета на 
тази експедиция. София разказва за 
експедицията достатъчно искрено, за 
да разберем, че експедиционните от-
ношения не са винаги идилични, но и 
че хората се събират и съвместяват 
и в крайна сметка общата цел опре-
деля облика на начинанието, а не от-
делните участници в него. Пък и Со-
фия не се разкъсва между това

ЦВЕТЕ ИЛИ МЪЖКО МОМИЧЕ 
НА ЕКСПЕДИЦИЯТА

да бъде. За себе си и изкачването на 
Транго Тауър тя говори, сякаш иска да 
каже само: „Издържа се!“ Само едно 
не я прави еднаква с мъжкия състав 
и мъжкото предизвикателство, което 
следва дисциплинирано и наравно с ос-
таналите – просто сред мъжете има 
една майка. Една снимка, която е със 
София по време на изкачването, ста-
ва повод за шеги след експедицията – 
и бебето Петър е стигнало върха на 
скалния феномен. София често спо-
менава Николай Петков като човека, 
обладаващ най-голям опит във всичко, 
свързано с такива начинания. Това, ко-
ето София споделя за него, звучи ся-
каш „него си го знаем“, но това мо-
жем да є простим, нали са семейство 
– тя си го знае. 

РАЗКАЗЪТ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ 
НИКОЛАЙ 

за онези дни показва как тактиката 
на едно изкачване се оформя посте-
пенно и на място. „Тук и сега“ често 
измества (без да ги прави излишни) 
всички дълго и старателно събира-
ни информации за маршрута, както и 
предварителните намерения. Ето как-
во споделя той: „В мрака на палат-
ката започна да ми светва как тряб-
ва да процедираме, за да изкачим този 
връх. Трябваше да катерим дори в ло-
шото време. Все по някой час на ден 
се проясняваше. Важното е в този 
час да си в края на парапета, за да 
напреднеш с някой и друг метър. Пре-
ди време на Фицрой пак така про-
зрях тактиката. Само че там в дъл-
гото лошо време се появяваше про-
междутък от по ден-два хубаво, до-

като тук интервалите бяха по-начес-
то и по-къси.“
Оказва се, че освен ежедневната ра-

бота писането също е важно занима-
ние в базовия лагер. За скелет на кни-
гата на София служи пакистанският
є тефтер. „Някои скитания не пред-
разполагат към водене на дневник – 
казва тя. – Или не са интересни, или
са така тягостни, че на човек му
се иска да не са се случвали, или пък
всичко тече толкова бързо, че не ос-
тава време за тефтера и химикал-
ката. Ходенето в Пакистан само по
себе си е нещо екзотично, а когато е
комбинирано и с експедиция, воденето
на дневник става наложително.“
Книгите след експедиции не се по-

явяват „дежурно“, а са резултат от
вътрешна необходимост, която се
овъншнява чрез книгата само у ня-
кои. София е и единственият тран-
говец (засега), който превърна това
събитие 

ОТ НЕЩО ЗА СЕБЕ СИ 
В НЕЩО ЗА ДРУГИТЕ 

като написа „Транго Тауър – първата
ми голяма стена“ – книгата, коятоято
ме запозна с нея.

ПлПлП ананининнскскскатата а а а гргрупупа аа ТррТрананангогог  с се е изизздидид гага в вляявово 

отот л ледедниниикакака Б Б Балалалтототоророро в в в КК Карарракакорорумум, , ППакикистстанан. . 

НаНайй гоголялямм инини тетеререресс заза ааалплпининисиститете ппререддНаНай-й-гоголялям м м инини тетереререс с с зазаза ааалплпл ининисистититете п преред-д-

стстстставававлялялл вавава Т ТТрарарарарарр нггнгго оо НеНеНеННеймймймлилилиисс с ТаТаТ уъуъъуу рр рр (Б(Б((( езезимимменен--

нананататата ккк кулулулу ааа нанана ТТТ Трарарар нгнгнг )о)о)о)). ППрПрПррезезез 111 1979797975555 ггг. аа ангнгнглилилийсйсйсккакака 

експедиция прави първи опит за изкачванеекекспспедедицицияия ппраравиви ппърървиви оопипитт заза ии кзкачачвване-

то на скалната игла. Един от алпинистите 

заклещва коляното си в цепка по маршру-

тата и и у успспявяваа дада с сее изизмъмъкнкнее слследед н некекололкокочачасосо--

ва борба със скалата. Инцидентът налага

прекратяване на опита, но през следваща 

година англичаните успяват и стават пър-

ввите, изккачили Б Безименната к кула на Т Транго.
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Казва, че всички, които се захва-
щат с нейната книга, не бива да оч-ща
акват събития, облечени в думи от
бутик, а по-скоро в думи от битпа-
зар, понеже в училище математика-
та є вървяла повече. Тя обаче успя-
ва да създаде увлекателно четиво и
по този начин да разкаже на повече
хора за Транго. Книгата е израз имен-
но на нейното приятелство, защото
който и от приятелите є да попита-
те, това ще ви каже: София намира
дума за всеки.
Смисълът на подобни четива е и да

образоват, да изясняват спецификата
на катеренето по големи стени като
високоадреналинова разновидност на
алпинизма, която изисква отлична ка-
терачна техника. Повествованието е

пълно с обяснителни бележки, които 
го правят достъпно и за не толкова 
просветена аудитория. По този начин 
книгата отговаря на много насъщната 
нужда да информира и приобщава.
Всъщност самата София формулира 

феномена на непопулярност на биг уол 
катеренето, като описва в книгата 
пресконференцията след изкачването: 
„През предоставения ни един час (…) 
отговаряхме на въпроси, голяма част 
от които (според мен) издаваше не-
компетентността и незаинтересува-
ността от темата на задаващите ги. 
Беше ми тъжно, че говорим на различ-
ни езици – колкото и да се опитвахме 
да обясним, че „скромните“ 6257 м на 
Транго Неймлис Тауър не означават, че 
това е един лесен връх.“
В „Транго Тауър – първата ми голяма 

стена“ катеренето е показано 

КАТО МАГИЯ И КАТО 
ОБРАТНОТО НА МАГИЯ 

С други думи – привлекателно и ис-
крено. Затова и съм сигурна, че про-
читането на книгата увеличава както 
кръга от приятели на София, така и 
групата на желаещите да гледат све-
та от горе надолу.
Вече съм на 31 години, София про-

дължава да е на 28. 
На 29 август 1999 г., само дни след 

рождения си ден, София Фотева по-
лита от скала край гара Лакатник. 
Умира след нелеп инцидент при тре-
нировъчно изкачване. Николай Петков 
увива в одеяло тялото на съпругата 
си и я транспортира до София.
Винаги съм си задавала въпроса, ми-

слят ли алпинистите за продължител-
ността на живота, предвид занимани-
ята им, които според мнозина водят 
много бързо към смъртта. Именно ал-
пинизмът превърна София в 

НЕИЗЛЕЧИМО БОЛНА 
ОТ ЖИВОТ 

и є помогна да направи първи неща,
в които има толкова бъдеще, че ни-
кой не би могъл да предположи, че те
ще се окажат и последни. Животът
на София скъса въжето си при пър-
вото є дете, първата є голяма сте-
на и първата є книга и близо до онзи
маршрут за начинаещи „Дамата“.
„Транго Тауър – първата ми голяма

стена“ е всъщност общ тур за София
Фотева и Николай Петков, тур, кой-
то София изводи докрай. Тя завърш-
ва ръкописа малко преди смъртта си
в онзи фатален месец, събрал в едно
рождения и последния є ден. А Нико-
лай написва „Писмо до София“, което
заема мястото на предговор в после-
дователността на книгата. Тези редо-
ве ни карат по-остро да усещаме, че
София я няма и че я има. Достатъч-
но е да почувствате само това:
„Мила Софи,
Ти остави такава огромна пропаст,

като се пресели в Отвъдното, че аз
и най-близките ти хора сме в безте-
гловност от пропадането в нея. (...)
Ти нямаше лоши и скрити помисли.
Говореше, каквото мислеше, и беше
добра. 
Седя и плача. И пиша. Горкото до-

бро дете. Обичам те много…“
Само някои хора могат да отменят

неразрешимото противоречие меж-
ду живота и смъртта. „Писмо до
София“ е любимото ми послание от
тази книга и от живота на тази
жена, която винаги ще бъде по-голя-
ма от мен. Защото писмо се пише не
до някого, който го няма, а до няко-
го, който остава!

Мирослава ИВАНОВА

Vademecum 2 в 1 – 

100% свеж дъх
Благодарение на иновация от „Хен-
кел“ вече можете да се целувате с
увереност, а също и да демонстри-
рате зашеметяващата си усмив-
ка. Vademecum 2 в 1 комбинира до-
казаното качество на пастата за
зъби Vademecum и антибактериал-
ната свежест на водата за уста в 
един уникален продукт. За здрави 
зъби и 100% свеж дъх! Vademecum 2

в 1 представлява истинско откри-

тие в грижата за устната кухи-
на. Благодарение на течната, кли-
нично тествана формула на новата
Vademecum 2 в 1 можете да достиг-
нете части от устата и между
зъбите, недостъпни за четката. А 
когато се смеси с вода, Vademecum

2 в 1 действа точно като вода за 
уста, оставяйки зъбите и венците
тръпнещи от свежест. Освен че 
премахва бактериите, тази инова-
ция от лабораториите Vademecum

осигурява и дълготрайна защита
срещу кариес, плака, проблеми с 
венците и лош дъх.

Новата серия Vademecum 2 в 1 
се предлага в четири варианта: 

Vademecum 2 в 1 Menthol Fresh

(осигурява свеж дъх за 12 часа и
защитава зъбите) Vademecum 2

в 1 White Fresh (за хора, които ис-
кат по-бели зъби, но без да ув-
реждат деликатния зъбен емайл 
– видими резултати след 10 дни) 

Vademecum 2 в 1 Titan Fresh (за 
хора, които искат силни и из-
дръжливи зъби и върховна све-
жест) Vademecum 2 в 1 Eucalyptus

Fresh (осигурява интензивна све-
жест с дъх на евкалипт).

дрЗдравни новиниЗдра н н ндрдрдр

Бела, брой 11 (129), 200876



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

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

ПРО ИЗ ВО Д СТВО: 

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

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

МО НИ ТО РИНГ:  

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

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

ПАТ РУЛ НА И ФИ ЗИ ЧЕС КА ОХ РА НА: 

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

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

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

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

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

ЧРЕЗ КА ЧЕ СТ ВЕ НО ОБС ЛУЖ ВА НЕ И ДО ВЕ РИЕ.
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Тя и ТойТя и ТойТя и Той

КОРЕНИТЕ НА изневярата
Р
ди две години в неговата фирма недве години в неговата фирма не
назначили секси стажантка. „Тя запо-
чна да флиртува с мен буквално щом
прекрачи прага на офиса. Това продъл-
жи половин година, след което прес-
тана да бъде игра. В един прекрасен
ден през главата ми мина отчетли-
вата опасна мисъл, че наистина же-
лая това момиче. Беше само въпрос
на удобен момент, който много скоро
се появи – жена ми замина на три-
дневна командировка. Споделих това
със стажантката и още същата ве-
чер тя звънна на вратата ми, а по-
сле се озова и в спалнята ми. Осъз-
навах, че прекрачвам някаква забране-
на черта с това момиче, което обаче
се оказа по-опитно в секса от жена
ми. Срещнахме се още няколко пъти,
след което твърдо реших да се раз-
деля с него. Когато разбра за решени-
ето ми, по време на секс то започна
да ме дере – искаше да остави види-
ми следи по тялото ми... Слава богу,
всичко приключи без неприятни после-
дици, но неочаквано и за мен самия

удсекс на неудобно място невинаги ми тс
харесваше.“

ФАНТАЗИИ ЗА ПЕНИСА

Банална история, нали? Да, но напъл-
но съответстваща на културно-исто-
рическото клише, че мъжете са по-
лигамни по природа. Битува и мне-
ние (предимно сред мъжете), че ис-
тинският, качествен мъж никога не 
би пропуснал отворила му се възмож-
ност за изневяра. Иначе какъв мъж 
е?! Какво толкова – нали семейство-
то няма да пострада от един секс?! 
Да, тези мъже твърдят, че обичат 
своите жени, но не обичат ограниче-
нията. 
Днес изневерите на жените преста-

наха да ни шокират, но почти всяка 
анкета по темата доказва, че шампи-
они по изневеряване си остават мъже-
те. Френският психоаналитик Дидие 
Дюма обяснява това с особености-
те на мъжката психика: „Сексът по-
вишава самооценката на мъжа, защо-
то облекчава мъчителните съмнения 

дтова, че в детството момчетата са
възприемали половия член на бащите
си като идеален. В момчешките фан-
тазии бащата разполага със свръхмо-
щен сексуален механизъм.“ 
На свой ред момичето отначало за-

вижда на пениса, но по-късно мечтата
да бъде обладано от него се сменя с
мечтата да има деца благодарение на
него. Жената идеализира мъжкия по-
лов член заради решаващото му учас-
тие в раждането на дете. 
Обикновено жените слагат граница

между старата и новата любов в
живота си, а мъжете могат да под-
държат сексуални отношения с някоя
жена даже и ако емоционалната им
привързаност е съсредоточена върху
друга. Какво смятат психолозите за
това? Просто че мъжът не придава
особено значение на физическата из-
невяра, а жената почти винаги въз-
приема физическата изневяра и като
емоционална. И, естествено, страда
ужасно. Но дали и това не е клише,ше,
което времето е опровергало?
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МАДОНА И КАРМЕН

С първообраза на онова, което по-
късно започваме да възприемаме като
изневяра, всеки от нас се сблъсква в
ранното детство – когато детето
разбира, че не е в състояние напъл-
но да „обладава“ майката, защото тя
принадлежи още и на бащата. В този
момент, наричан от психолозите пре-
живяване на едипов комплекс, малко-
то момче чувства себе си изключено
от родителската двойка, захвърлено
и унижено. То се опитва да се справи
с недоволството, което изпитва към
„изневерилата“ му майка... В душата
на детето се ражда двойствено от-
ношение към родителя от противо-
положния пол. Появява се образът на
майката Мадона – предана, грижовна,
но асексуална. И на майката Кармен
– сексуално привлекателна, но измъч-
ваща с изневери. 
В същия момент малкото момиче

пък се чувства пренебрегнато от ба-
щата. Неговата душа е „заразена“
от същото двойствено отношение – 
към грижовния, предан баща и баща-
та мъж, който е сексуално привлека-
телен.

„За да обичаме някого, ни е нуж-
но да го идеализираме – смята френ-
ският психоаналитик Жан Пиер Вин-
тер. – Но за да желаем някого, ни е 
нужно да го възприемем като обект. 
В идеалния случай тези два вида от-
ношения си съжителстват, но ако 
конфликтът „Мадона–Кармен“ не се 
реши, той държи човека в напреже-
ние. Търсейки решение на този про-
блем, този човек често се стреми да 
раздели двата полюса: от една страна 
да постави любимия човек, а от друга 
– желания сексуален обект.“
42-годишният Красимир е женен от 

десет години и от година се среща 
с омъжена жена. „Самият факт, че 
сме любовници, ми действа много въз-
буждащо. Тя ми доставя огромно удо-
волствие, аз на нея – също. Допъл-
нително ни възбужда и това, че се 
срещаме само заради секса. Тази жена 
никога не отваря и дума за любов.“ 
Тази история наистина доказва горно-
то твърдение, но не е ли тя още 
един коз в ръцете на мъжете? 

В ТЪРСЕНЕ НА УНИКАЛНОСТ

По всеобщо мнение мъжете започ-

ват да изневеряват, когато в семей-
ството се появи бебе. Обяснението
е, че жената съсредоточава цялото
си внимание върху малкото същество
и забравя за партньора си и въобще
за секс.
Има и друго мнение – че верност-

та на мъжа в голяма степен се оп-
ределя от това, как се е отнасяла
към него в детството майка му. Ако
тя е била настроена против бащата
или пък патологично е опекунства-
ла малкото си момче, когато пора-
сне, то ще се чувства използвано от
жените, а не обичано за това, кое-
то е в действителност. Вероятност-
та този мъж да започне да изневе-
рява е по-голяма в сравнение с този,
който в детството си е бил безу-
словно обичан от майка си. Човекът,
неуверен в майчината любов, по-къс-
но се съмнява и в чувствата на сво-
ята партньорка. Изневерявайки, той
даже не се чувства измамник. И на-
истина – как въобще един мъж, кой-
то не се чувства желан, може да ос-
ъзнае изневярата като нещо нередно?!
Такъв нарцистичен тип мъж посто-то-
янно изпитва нужда жената до негоего
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да изтъква мъжките му достойнствада
и да го ласкае. Той постоянно събираи д
доказателства за своята изключител-
ност. Обикновено такъв мъж решава
да приключи сексуалните си търсения
и да установи по-дълготрайна връз-
ка с някоя жена, когато самата жена
го е отличила, видяла е и е признала
неговата уникалност. Впрочем доста
мъже имат подобни очаквания от же-
ните си и ако те останат неоправ-
дани, има голяма опасност мъжете да
изневерят с първата срещната – она-
зи, с която са се почувствали на пи-
едестал.

В ТЪРСЕНЕ НА ОПРАВДАНИЯ

Никой не се съмнява, че излъгани-
ят партньор изпитва силна болка. Но
рядко осъзнаваме, че болка може да
изпитва и този, който е изневерил.
„Преди месец, когато бях в команди-

ровка, неочаквано се оказах в леглото
с абсолютно непознат мъж – разказ-
ва 29-годишната Алина. – Беше прос-
то порив, от онези, които не водят
към нищо сериозно. А когато се вър-
нах вкъщи, видях, че мъжът ми ме
чака: почистил къщата, купил цветя,
написал ми любовна картичка... Преди
да замина, ние с него се бяхме скара-
ли и това беше неговият начин да ми
покаже, че иска да се сдобрим. През
нощта се заключих в кухнята – пу-
ших, плаках, обвинявах се за нелепата
ми изневяра и се ядосвах на мъжа ми
за неговата наивност и безсилие. Сра-

мувах се от себе си и бях убедена, 
че нещата в моето семейство няма-
ше никога да бъдат както преди дори 
и ако мъжът ми никога не узнаеше за 
изневярата ми.“
Понякога такива непоносими чувства 

ни заставят да се оправдаваме, като 
очерняме партньора си, като търсим 
у него все нови и нови недостатъ-
ци. Опитвайки се да избягаме от чув-
ството за вина, ние се самоубеждава-
ме в стил: „Колко голяма трябва да 
е тази негова/нейна глупост/недодяла-
ност/безразличие, та да не забележи 
моите изневери!“

ДА ИЗМЕНИШ... ОТНОШЕНИЯТА

Каквато и да е причината за измя-
ната, тя почти винаги се преживява 
като сериозно изпитание с неочакван 
край. „Когато мъжът ми си призна 
за една своя забежка със счетоводи-
телката на фирмата, в която рабо-
ти – спомня си 34-годишната Мари-
ела, – през първите дни аз изпитвах 
само ярост, болка и унижение. Обаче 
след разговор с приятелка стигнах до 
извода, че неговото признание е на-
чин да промени ситуацията в наше-
то семейство. Няколко седмици след 
това признание с него ние разговарях-
ме и плакахме заедно и сред тази ла-
вина от чувства успяхме да осъзнаем, 
че ни свързва истинска любов. Но все 
пак аз все още не знам ще можем ли 
да останем заедно в бъдеще. Станах 
много подозрителна, а знам, че това 
отравя живота.“
Изходът от ситуацията на изневяра 

до голяма степен зависи от типа на 
отношенията в двойката. Едни двой-
ки водят строг отчет за постъпки-
те и на единия, и на другия, интер-
претирайки ги като доказателства за 
любов или нелюбов – обясняват психо-
лозите. За тях изневярата е разруши-
телна, защото автоматично поставя 
измамения в ролята на жертва.
Други двойки пък постоянно си на-

помнят за дистанцията, която са си 
обещали да спазват в началото на 
връзката. За тях изневярата може да 
бъде само от полза – тя ще им по-
могне да се убедят (може и за поре-
ден път) колко силно са привързани 
един към друг, нищо че всеки живее 
отделно своя емоционален живот. 
Има и двойки, които, преживявай-

ки изневярата, коренно променят от-
ношенията си. Но това е възмож-

но само ако партньорите са готови
да седнат един срещу друг, да обсъ-
дят проблемите и да ги решат. Иначе
след време единият от тях отново
може да започне да изневерява.
Подобни ситуации служат за индика-

тори на неосъзнати проблеми в двой-
ката. Всичко може да завърши с раз-
рив, но ако партньорите се окажат
достатъчно мъдри, получават шанс да
преосмислят и задълбочат своите от-
ношения в бъдеще.

Често измаменият партньор е фиксиран

само върху сексуалната страна на изневя-

рата. Но невинаги тя е най-важната.

Понякога сексуалните отношения имат

подтекст, който не е свързан със секса. 

Причината за изневярата може да бъде силно

желание за самоутвърждаване, страх от при-

вързаност...

Но понякога ние сексуализираме изневярата,

придаваме є съвсем друг смисъл, който няма 

нищо общо с онзи, който е в основата є. В из-

невярата сексът може и да не играе водеща 

роля – психологическите причини за нея са по-

важни от физиологичните. Е, за мъжете това

важи в по-малка степен, но все пак важи. По-

вечето изневеряващи мъже имат навика да 

оправдават забежките си с неудовлетво-

реност от секса в двойката. Но всъщност

така искат дежурно да прехвърлят отговор-

ността на партньора и да не се замислят за

истинската причина.

Отговорът на този наистина труден въ-

прос е индивидуален за всекиго. Но преди 

всичко той зависи от това, какви са отно-

шенията в двойката по принцип.

Естествено, случайното разкриване на из-

невярата винаги създава по-големи про-

блеми. Измаменият прави основателния из-

вод, че другият не се е чувствал виновен от 

предателството си, щом толкова дълго е

мълчал и криел своята странична връзка. Ис-

тината е обаче, че самото признание е сиг-

нал, че изневерилият не може повече да жи-

вее с чувството за вина и в ситуацията, в

която сам се е поставил. Признавайки си, той

се освобождава от чувството си за вина.

Задължително ли обаче да признаваме изневя-

рата? Това зависи от отношенията в двой-

ката, от нивото на взаимно доверие и не на 

последно място от това способен ли е парт-

ньорът да прости измяната. 

Мъжете по-трудно прощават изневя-

ра от жените. Отчасти това е след-

ствие от двойния морал, дълго време владял

обществото ни – в близкото минало изневя-

рата беше „позволена“ за мъжете, но „забра-

нена“ за жените. Но по-вярното обяснение

е, че мъжете, дори и най-уверените в себе 

си, се страхуват от сравнението. Само ми-

сълта, че жената получава оргазъм от няко-

го другиго, е изключително болезнена за един 

мъж.

Ако вашата двойка е немислима без 

откровения диалог, тогава ще тряб-

ва да признаете изневярата. В този случай 

изневярата е винаги показател за промени,

случващи се във вътрешния свят на човека,

и другият е длъжен да разбере за тях, за да 

може на свой ред да има възможност да се 

развива.

Ако сте от партньорите, които гле-

дат на живота като на път, по който 

двама вървят хванати ръка за ръка, но като

съвършено отделни личности (всеки има сво-

ите тайни), няма причина да признавате из-

невярата. В този случай тя засяга само онзи,

който е изневерил, и по-скоро тази част от 

неговия личен живот, до която другият няма 

никакъв достъп.

Не само СЕКС Да призная
или да не призная?
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П
ървият ми сблъ-
сък с въпро-
са „Свекърва или 
свекървище е май-

ката на съпруга ми?“ беше 
теоретичен. В опитите си 
да обясни понятието „об-
ратнопропорционално“ учи-
телката ми по математика 
от четвърти клас използва 
следния пример: „Любовта 
между снахата и свекърва-
та е обратнопропорционал-
на на разстоянието между 
тях – колкото са по-далече, 
толкова повече се обичат, 
колкото са по-близо, тол-
кова по-бързо изчезва любо-
вта помежду им.“  
Да, може би учителката 

ми е била права за време-
то си. Тогава нямаше мо-
билни телефони и номера, 
с които можеш да говориш 
безплатно. Преди 15 годи-
ни бе трудна задача да осъ-
ществиш грубо вмешател-
ство в живота на някого, 
ако се намираш на 200 км 
разстояние. Бурното разви-
тие на технологиите през 
последното десетилетие 
има и своите големи мину-
си. Разбрах ги, след като се 
омъжих. Всичко започна, ко-
гато се замислих за някои 
странности в поведението 
на мъжа ми. 
Твърде често от устата 

му чувах типичните репли-
ки на свекърва ми. Променя-
ше и мнението си страшно 
внезапно и без основателни 
доводи. Предлагам му нещо, 
на момента той го приема, 
съгласен е с мен, а на след-
ващия ден вече е против, 
без да може да ми обясни 
защо. Зад всичко това за-

почна да ми прозира нечия
чужда намеса, сещате се на
кого. Не подозирах свекър-
ва си, защото знаех, че из-
ползва услугите на мобилен
оператор, различен от този
на мъжа ми, но се оказа,
че информацията ми е ста-
ра колкото примера на учи-
телката ми по математи-
ка от четвърти клас. Ока-
за се, че свекърва ми не
само е в мрежата на мъжа
ми, но и

ИМА КЪМ НЕГО 
БЕЗБРОЙ БЕЗПЛАТНИ 

МИНУТИ 
Оказа се, че му се обаж-

да всеки ден по „един-два
пъти“, а може и повече,
при което за деня се съ-
бират повече от час „слад-
ки“ приказки и „практични“
съвети.
Всичко ми се изясни. Как 

например бих могла да си
обясня по друг начин, че
след като се бяхме разбра-
ли да правим ремонт в кух-
нята, изведнъж ремонтът
стана ненужен. Свекърва ми
не обича синът є да вла-
га пари в „моята къща“,
но нейната е в провинция-
та и не живеем там. Вече
сме женени от години, има-
ме дете и ремонтът е не
просто каприз, а необходи-
мост. Мъжът ми беше съ-
гласен с всичко това, дока-
то свекърва ми не си смени
мобилния оператор.
След тези не особено при-

ятни констатации се зами-
слих колко важно е с кого
и по колко време общуваме
и как това до голяма сте-
пен определя решенията ни,

начина ни на мислене и по-
ведението ни. Хората не са
затворени системи, те са
податливи на влияния – ня-
кои повече, други по-малко.
Факт е, че всички се подда-
ваме, особено спрямо хора,
които чувстваме близки. Те
са в състояние не просто
да ни влияят, а дори и да
ни променят. Изпаднах в
паника. Свекърва ми

ДЪРПАШЕ КОНЦИТЕ 
НА МЪЖА МИ 

пред собствените ми очи, а
аз не знаех какво да напра-
вя. Поддадох се на емоция-
та и допуснах груби грешки.
Обидих майка му, обидих и
него. Нарекох го мамино де-
тенце – обида, която би за-
сегнала всеки уважаващ себе
си мъж, и моят все още
не я е преглътнал. Той вле-
зе в ролята на защитник
на „безгрешната“ си и до-
бронамерена майка, а аз се
оказах „усойница“. Ако сте
в подобна ситуация, знай-

те, че това е най-голяма-
та глупост, която можете
да направите. Не обиждай-
те свекърва си пред мъжа
си, така само ще го превър-
нете в неин самоотвержен
адвокат. Не забравяйте, че
тя му е майка и той не
може да я види с други очи.
Тя може да е властна, злоб-
на и манипулативна, но за
него е мила, добронамере-
на и „просто се опитва да
ни помогне“. „Е, с друго не
мога да ви помогна, но поне
със съвети.“ 

„АЗ НЕ ЧЕ ВИ 
СЕ БЪРКАМ, НО...“ 
Това е малка част от лю-

бимите реплики на свекър-
вищата. Някои други харак-
терни техни белези са:

НЯМАТ ПРИЯТЕЛИ,ИИ
защото негативната

им енергия се понася труд-
но. Смятат всички окол-
ни за недостойни за тяхно-
то внимание, така оправда-да-
ват и липсата на хора око-ко-

СВЕКЪРВИЩЕ 
НА ТЕЛЕФОНА
СВЕКЪРВИЩЕ 
НА ТЕЛЕФОНА
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ло себе си. 
НЯМАТ И МЪЖЕ, раз-
ведени или разделени са 

от много години. Обикнове-
но парадират с думите „Аз 
съм сама. Аз съм силна“, 
без да разбират, че силни 
са тези, които се борят 
всеки ден за човека до себе 
си и могат да правят ком-
промиси, вместо да мислят 
само за себе си.

БЕЗГРЕШНИ СА! На-
истина вярват, че са 

такива, и убедеността им 
е непоклатима. Пред тях 
не можеш да изразиш раз-
лично мнение, без да бъдеш 
порицан.

РАЗБИРАТ ОТ ВСИЧ-
КО – компетентни са 

по всички въпроси и вто-
ро мнение след тяхното не 
трябва да има.

НАСТРОЕНИ СА СИЛ-
НО НЕГАТИВНО СРЕ-

ЩУ ВИСШЕТО ОБРАЗОВА-
НИЕ. Обикновено нямат 
висше образование, но са 
способни да надприказват 
професор. Според тях сту-
дентите учат само защото 
не им се работи. „От при-
казки човек не може да се 
научи на нищо. Учи те жи-
вотът, учи те работата.“ 
Да, ама на право, медицина 
и още много неща животът 
не може да те научи. 
Ако вашата свекърва при-

тежава и петте изброени 

характерни белега, значи не
е никаква свекърва

ТЯ Е СВЕКЪРВИЩЕ 
Логичен е въпросът „Как

би могъл човек да се справи
с подобно зло?“.
Ако имаше универсална ре-

цепта, милиони жени по све-
та щяха да са по-щастливи,
отколкото са в момента.
Такава за съжаление няма,
но има едно нещо, което
със сигурност може да по-
пречи на вашето свекърви-
ще да взима решения за се-
мейството ви вместо вас. 

КОНТАКТУВАЙТЕ СЪС

СЪПРУГА СИ ПО-ЧЕСТО, 

ОТКОЛКОТО ТЯ С НЕГО.

Установих, че взаимоотно-
шенията ни са се влошили,
откакто свекърва ми запо-
чна да разговаря с мъжа ми
повече време в сравнение с
това, което аз прекарвам с
него. Не му звъня по време
на 12-часовите му смени, за
да не го притеснявам. Тя
обаче го прави и за разлика
от мен свекърва ми общува
къде-къде по-усилено с него,
въпреки че е физически по-
далече. Откакто установих
този факт и реших, че ще
променя ситуацията, неща-
та започнаха да се оправят
като с магическа пръчка.
Стараех се да намирам кол-
кото се може повече вре-
ме за нас, спрях да комен-

тирам майка му, спрях и да
общувам с нея. Обясних му,
че за мен тя не е и нико-
га няма да бъде това, ко-
ето е за него, че не ми е
приятно общуването с нея
и че не желая да лицемер-
нича. Повече от месец съ-
пругът ми се опитваше да
ме убеди колко е прекрас-
на и как аз не я разбирам,
да ме накара да є се оба-
дя, та дори и да и се изви-
ня за това, че не общувам
с нея, след това се отказа.
Сега всичко е такова, как-
вото трябва да бъде. Реше-
нията за нашия живот, за
нашето дете, за нашия дом
си ги взимаме ние.
Разглеждайки няколко фо-

рума, в които се коменти-
ра този проблем (за набе-
зите на свекървищата), се
сблъсках с ужасни истории;
мелодрами, по-невероятни и
от сапунена опера, и ре-
дица 

СЛУЧАИ НА 
РАЗДЕЛЕНИ 
СЕМЕЙСТВА 

Общото за повечето слу-
чаи беше, че жените на
„любимите им синове“ се
смятат от повечето све-
кърви за враг №1, за на-
трапници, които искат да
съсипят живота на безцен-
ното им дете и само да
го използват. Една от тези
жени бе написала във фору-
ма, че не иска да има мом-
че, защото някой ден тя
(майка му) ще се превърне в
свекърва, а по-голямо чудо-
вище от това няма. Друга
беше написала, че се е съ-
гласила да заминат за Испа-
ния със съпруга си само за
да е по-далече от ужасна-
та му майка и кошмарно-
то им съвместно съжител-
ство. Имаше и доста по-
крайни изказвания от някол-
ко дами. Запознах се с тол-
кова много истории, а поло-
жителни отзиви за свекър-
вата почти нямаше. Сблъс-
ках се само с няколко слу-
чая. Важното е, че все пак

ги има. Има и жени, които
не си загубват акъла, след
като синовете им се пус-
нат от полата им. Жени,
които са достатъчно ин-
телигентни, за да разберат,
че е нормално и повече от
естествено в един момент
да спрат да бъдат „един-
ствената“ жена в живота
на децата си, че това мяс-
то ще се заеме от друга,
която, независимо дали им
харесва или не, е 

ЖЕНАТА, ИЗБРАНА 
ОТ СИНА, КОГОТО 
ТЕ СА ВЪЗПИТАЛИ 

Общото между тези
страшно малко на брой
случаи с добри свекърви в
главните роли е спазване-
то на необходимата дис-
танция. Както и при шо-
фирането, дистанцията е
нещо изключително важно
– ако я няма, стават ка-
тастрофи. А при семейни-
те катастрофи най-големи-
те жертви винаги са деца-
та. Ако спазваме необходи-
мата дистанция и не допус-
каме „опасна близост“, ще
предпазим тях, ще предпа-
зим и себе си. Вашите род-
нини и роднините на мъжа
ви трябва да са наясно, че
вашето семейство и ваши-
те деца са си ваша работа.
Те могат да изказват мне-
ние, могат да изразяват съ-
гласие или несъгласие, но не
и да ви налагат своите ре-
шения за вашите проблеми.
Покажете им ясно и недву-
смислено тази дистанция.
Покажете им, че ако не я
спазват те, ще я спазвате
вие. Ако са достатъчно ин-
телигентни, свекървите ви
ще разберат, че е по-до-
бре да са малко по-настра-
ни, запазвайки добрия тон и
добрите ви взаимоотноше-
ния, вместо да са „на всяка
манджа мерудия“ и източ-
ник на неприятности, от
които най-потърпевши ще
са децата.

Калина ТОДОРОВА
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З
а теб любовта е иде-
алната симетрия – да-
ваш толкова, колко-
то си получила. Само 

така можеш да осмислиш 
ежедневието си, да поддър-
жаш самочувствието си, 
да се усещаш комфортно в 
собствената си кожа. Не-
прекъснато

НАБЛЮДАВАШ, БРОИШ, 
АНАЛИЗИРАШ 

всеки жест и всяка дума на 
партньора си. Имаш нужда 
редовно да получаваш сигна-
ли за безграничната му лю-
бов и доказателства за не-
говата ангажираност към 
теб. И ако не ги получа-
ваш, започваш да гледаш 
другия под лупа, да забеляз-
ваш и преувеличаваш и най-
незначителните му недос-
татъци. 

„НЕ ПРАВЯ НИЩО ЗА НЕГО, ПРЕ-
ДИ ТОЙ ДА НАПРАВИ НЕЩО ЗА МЕН. 
ЛЮБОВТА Е ВИД ОБМЕН, В КОЙТО 
ТРЯБВА ДА ИМА РАВНОВЕСИЕ“ 

– сподели веднъж с мен 

една моя клиентка.
В любовта 

РАВНОВЕСИЕТО Е 
НЕВЪЗМОЖНО 

На полето на чувствата 
се срещат две живи съще-
ства, всяко от които ево-
люира по различен начин в
любовната връзка. 

ЗАТОВА В НЯКАКЪВ МОМЕНТ 
ЕДИНИЯТ ОТ ПАРТНЬОРИТЕ МОЖЕ 
ДА ОБИЧА И ДА ДАВА ПОВЕЧЕ НА 
ДРУГИЯ, А В ДРУГ – ДА БЪДЕ 
ОБИЧАН И ДА ПОЛУЧАВА 
ПОВЕЧЕ ОТ ДРУГИЯ.

Но защо някои са толкова 
предпазливи и се отварят
пред интимния си партньор
едва след като са получи-
ли необходимите потвърж-
дения и доказателства за
чувствата му?
Да накараш другия да те 

пожелае силно, е 

ЕДИН ОТ НАЧИНИТЕ 
ЗА СЪБЛАЗНЯВАНЕ 

Но съблазняването е игра,
която няма нищо общо с
демонстрацията на истин-
ски чувства. Да поддържаш
тази игра дълго време в лю-
бовната връзка, е опасно,
тъй като рискуваш да за-
губиш интимността. А да
изкажеш желание и да по-
казваш свободно чувствата
си са знаци за афективна
автономност – нещо, което
може да спаси връзката. 

ОТКАЗЪТ, ИЛИ ПО-ТОЧНО 
СТРАХЪТ, ДА ИЗРЕЧЕШ НА ГЛАС 
ТОВА, КОЕТО МИСЛИШ, Е 
ИНДИКАТОР ЗА УЯЗВИМОСТТА ТИ 
ОТ ЕВЕНТУАЛЕН ПРОВАЛ. ПРОВАЛ, 
КОЙТО ТИ ИЗЖИВЯВАШ 
КАТО ЗАГУБА НА МОГЪЩЕСТВО. 

Самата мисъл за него те
парализира, кара те да се

затваряш в себе си и с не-
доверие да следиш всяко
действие на любимия чо-
век. 

ПЪРВО ТОЙ, ПОСЛЕ АЗ 
„Колкото той, толкова и

аз“ – повтаряш си ти, без
да проумяваш, че причината
да се превърнеш в калкула-
тор е липсата на доверие в
самата теб. Кога и как си
го загубила, са въпроси, на
които трябва да намериш
отговор.

ДА ДАВАШ И ДА ПОЛУЧАВАШ, ДА 
ИСКАШ И ДА ОТКАЗВАШ БЕЗ СТРАХ 
И ПРЕСМЯТАНЕ СА ОСНОВИТЕ НА 
АВТЕНТИЧНАТА ИНТИМНА ВРЪЗКА. 

Време е да ги откриеш,
за да почувстваш удоволст-
вието и от това да пред-
лагаш интерес, разбиране и
любов, без да очакваш ннищо
в замяна.

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

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

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

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

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

ЛЮБОВ 
ПРЕСМЯТАНЕ
КОЛКОТО ТОЙ, 
ТОЛКОВА И АЗ
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З
апочнах да пиша това след поред-
ния пристъп на бяс и гняв към
моя приятел, когато аз бях на ра-
бота, а той имаше свободен ден

и, логично, се забавляваше. Няма да
споменавам името му, нито да разказ-
вам подробности за връзката ни прос-
то защото изповедта ми не е продик-
тувана от отношенията ми конкретно
с този човек. Тя е плод на отношения-
та ми с всичките ми бивши, настоящи
и бъдещи гаджета. Оттук, надявам се,
става ясно, че проблемът далеч не е в
целокупното мъжко население, колкото
и странно да звучи тази констатация,
тъй като мъжете са виновни поне за
96% от световните беди. Проблемът
обаче си е лично мой.

Случвало ли ви се след много тежък
работен ден, когато едва сте се до-
брали до вкъщи, да побеснеете, защо-
то любимият ви е излязъл навън да се
забавлява с приятели? Дори не е задъл-
жително в графата „приятели“ да има
същества от женски пол. Просто ком-
пания мъже, заета с безобидни неща
като пиене на бира и разказване на въ-
одушевяващи истории за автомобили,
техника и от време на време за жен-
ски бюстове. На мен това ми се случва
често и този факт ме плаши, защото
усещам, че логиката ми се изплъзва.

Щом съм с някого, аз държа той да
е щастлив, да се забавлява, да се виж-
да с приятелите си и, най-общо каза-
но, да се чувства добре. Защото, по-
вярвайте ми, няма по-голямо наказа-
ние за жената от нещастен мъж до
нея, който постоянно мрънка, че върху
плещите му се е стоварила световна-
та несправедливост. Наистина предпо-
читам някой доволен, макар и хъркащ
като дъскорезница, отколкото изнежен
страдалец.

Откъде тогава произтича това про-

тиворечие – хем искам мъжът до мен 
да е щастлив, хем, когато той е та-
къв (без моето присъствие!), далеч не 
съм доволна. Дълго мислих върху това 
странно явление и може би открих 
поне част от причината за него. 

Смятам, че една жена става ревни-
ва или неприятно заядлива, когато се 
чувства несигурна. А пък леката неси-
гурност е част от онази тръпка, ко-
ято ни кара да желаем мъжа до себе 
си повече и повече. Оплетено стана 
всичко, но противно на твърденията, 
че всичко в живота е много просто, 
аз смятам, че е достатъчно сложно, за 
да докарва на човек тежка мигренозна 
криза поне два пъти месечно. 

Оказва се, че жената, която не е гле-
дана като икона, която има пред себе 
си мъж, с когото да поспори и да се по-
скара, която има макар и минимални по-
води за ревност, става заядлива и леко 
неуверена. Неуверена в това, че не тя е 
единственото нещо, от което мъжът 
до нея има нужда. Нека си признаем, че 
всички мечтаем да сме като въздуха и 
водата, че и малко по-необходими за лю-
бимия мъж. Трудно се свиква с мисълта, 
че този уж влюбен в нас човек успява 
да си прекарва весело и да бъде щаст-
лив дори и в наше отсъствие. 

Но ако се замислим, самите ние не 
бихме се отказали от сладкото бъбре-
не с приятелки, ходенето по магази-
ните, оформянето на маникюра, чете-
нето на любими книги и гледането на 
романтични филми само за да се чув-
ства мъжът единствено необходим за 
нас. Няма да загърбим тези блага прос-
то защото те ни правят щастли-
ви. Някой мъдър човек беше говорил 
за личното пространство и свобода-

та и колко важни са те за една връз-
ка. Пращам му много поздрави. Остава
само да ни научи как даването на тази
лична свобода и отпускането на това
пространство да не стават за сметка
на хиляди изразходвани нерви и мисли.
От несигурност.

Мисля обаче, че несигурната жена е
някак по-влюбена, по-страстна, по-ат-
рактивна и по-старателна във връзка-
та си. Защото несигурността, освен
че поотравя леко живота є, я кара да
бъде изобретателна и да не обръща
голямо внимание на вмирисаните чо-
рапи на своя избраник, на невротич-
ния му смях или на неспособността
му да изразява нежност по адекватен
начин. Така че от тази наша несигур-
ност печелят и мъжете. А те, колко-
то и да повтарят, че не харесвали за-
ядливи и ядосани жени, също изпадат
в паника да не би красивата им поло-
винка да реши да прекрати съвместно-
то бъдеще след поредния спор, избух-
нал в пристъп на несигурност. Впро-
чем, въпреки че поведението им сочи
обратното, мъжете ЗАБЕЛЯЗВАТ уси-
лията на несигурната жена да бъде в
перфектна външна и душевна форма.  

Бихте ли заменили обаче тази неси-
гурност с отегчението и най-вероят-
но отвращението, което бихте изпи-
тали, ако мъжът до вас започне да се
съгласява с всяка ваша идея? Предста-
вете си, че ходи навсякъде след вас,
спре да има каквито и да било соци-
ални контакти и всеки божи ден пов-
таря единствено: „Да, миличко, разби-
ра се, миличко!“ 
Ммм, не, благодаря, предпочитам си

своята сладка несигурност.
Маргарита ГАНЧЕВА

ч а с т е н  с л у ч а й

ПРЕДПОЧИТАМ 
СЛАДКАТА 
НЕСИГУРНОСТ
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ДецаДецаДеца

НА КАКВА ВЪЗРАСТ ДЕЦАТА ЗАПОЧВАТ 
ДА СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ВЪПРОСИТЕ 
ЗА СЕКСУАЛНИЯ ЖИВОТ?

На 3–4-годишна възраст. Макар че
тогава все още сексуалността не ги
интересува в смисъла, в който я при-
емат възрастните. През този пери-
од детето започва да осъзнава сво-
ята полова принадлежност и да про-
явява интерес към собственото си
тяло. То констатира, че момчетата
и момичетата са устроени по разли-
чен начин. Представителите на два-
та пола се наблюдават един друг, оп-
итват се да видят родителите си
голи и им задават въпроси от сорта:
„Защо момичетата пишкат седнали?“,
„Защо мама има големи гърди, а тат-
ко – не?“ На тази възраст, изследвай-
ки своето тяло, децата често откри-
ват мастурбацията. 

КАКВА Е РОЛЯТА НА РОДИТЕЛЯ В СЕКСУАЛНОТО 

ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕТЕТО?  

Да обяснява и да предупреждава. Ро-ава
дителите трябва да реагират спокой-т сп
но на поведението на децата, да отго-
варят на въпросите им без стеснение 
и ясно да определят границата на до-
пустимото. Така децата ще се научат 
да възприемат сексуалността нормал-
но. Когато родителите не отговарят 
на въпросите и избягват разговора по 
„онази тема“, възниква усещане за вза-
имна неловкост. Споменът от това 
преживяване може задълго да остане 
в паметта на детето и вече в зря-
ла възраст да попречи на пълноценния 
му сексуален живот. В същото време 
не трябва да забравяте, че сексуално-
то възпитание е дълъг процес, който 
започва от момента, в който детето 
ни е задало първия си въпрос по „онази 
тема“. С жестовете си, с постъпките 
и отношението един към друг родите-

лите несъзнателно предават на децата
си модела на сексуално поведение.е.

КАКВО ДА КАЖЕТЕ, КОГАТО ВИ Е ТРУДНО 
ДА ГОВОРИТЕ ПО ТЕМАТА?

Например „Трудно ми е да ти обясняи о
тези неща, защото на моята възраст
моите родители не са говорили с мен
за тях.“ Предложете му алтернатива
– разговор с лекар, на когото се до-
верявате, или книга, съответстваща
на възрастта на детето. Важното е
да му покажете, че сте готови под
една или друга форма да дадете от-
говори на неговите въпроси. Ако де-
тето зададе въпрос в неподходящ мо-
мент (пред гостите или в трамвая),
реагирайте спокойно и без стеснение,
кажете например, че ви трябва време
да помислите. В удобен за вас момент
се върнете към разговора. И, разбира
се, обяснете, че не всички теми тряб-
ва да се обсъждат пред хората. 

НЕОБХОДИМО ЛИ Е ДА ОТГОВАРЯТЕ 
НА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ? 

Трябва ли вие да започнете разговорраз
по темата за сексуалността, ако де-
тето не ви е попитало? Ако то не
задава въпроси, това не означава, че
то няма какво да ви попита. 
Отсъствието на любопитство може

да е индикатор, че при първите си
опити да попита другите за различ-
ни неща, свързани със сексуалния жи-
вот, те са реагирали с тревожна не-
ловкост. Именно това обяснява него-
вото мълчание. В този случай родите-
лят трябва внимателно да се отнесе
към темата и по подходящ начин да
влезе в диалог с детето си. Вземете
инициативата и поговорете с него на
достъпен за възрастта му език. На-
пример разкажете му как се появяват
котенцата. Друг начин да проведете
диалог с детето си е да му купите
детска книжка за сексуалното разви-
тие и да я прочетете заедно. 
Да бягате от отговор, не е решение.ние.

ÎÒÃÎÂÎÐÈ ÍÀ 
ÍÅÓÄÎÁÍÈÒÅ 
ÂÚÏÐÎÑÈ
ÊÊÀÊÊ ÄÀÀ ÎÎÎÁÙÙÓÂÂÀÀÌÌÅ ÑÑ ÄÅÅÖÀÀÒÀÀ ÏÏÎÎ ÂÂÚÏÏÐÎÎÑÑÈÒÒÅ 
ÍÍÀÀ ÑÑÅÊÑÓÓÀÀËËÍÎÎÑÑÒÒÀ??

ÍÀ ÊÀÊÂÀ ÂÚÇÐÀÑÒ ÒÐßÁÂÀÍÀ ÊÀÊÂÀ ÂÚÇÐÀÑÒ ÒÐßÁÂÀ

ÄÀ ÇÀÏÎ×ÍÀÒ ÐÀÇÃÎÂÎÐÈÒÅÄÀ ÇÀÏÎ×ÍÀÒ ÐÀÇÃÎÂÎÐÈÒÅ

ÇÀ ÑÅÊÑÓÀËÍÎÑÒÒÀ? ÇÀ ÑÅÊÑÓÀËÍÎÑÒÒÀ? 
ÊÀÊÂÎ ÄÀ ÈÌ ÊÀÆÅÒÅ? ÊÀÊÂÎ ÄÀ ÈÌ ÊÀÆÅÒÅ? 
ÊÎÉ ÒÐßÁÂÀ ÄÀ ÐÀÇÃÎÂÀÐß ÊÎÉ ÒÐßÁÂÀ ÄÀ ÐÀÇÃÎÂÀÐß 
Ñ ÄÅÒÅÒÎÑ ÄÅÒÅÒÎ - ÌÀÉÊÀÒÀÌÀÉÊÀÒÀ

ÈËÈ ÁÀÙÀÒÀ?ÈËÈ ÁÀÙÀÒÀ?
ÅÒÎ ÊÀÊÂÎ ÏÐÅÏÎÐÚ×ÂÀÒ ÅÒÎ ÊÀÊÂÎ ÏÐÅÏÎÐÚ×ÂÀÒ 
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÈÒÅ .ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÈÒÅ .
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Детето при всички случаи ще се опи-Де
та да узнае истината – било то с по-та
мощта на приятели, по-големи от него,
или от телевизията. Но е далеч по-
добре вие да удовлетворите любопит-
ството му. Отговорите ви трябва да
бъдат кратки и ясни и да са съобра-
зени с възрастта му. Понякога деца-
та дълго питат за едно и също нещо.
Това обикновено се случва, когато те
нещо не са разбрали. Затова задавай-
те уточняващи въпроси – „Какво има-
ше предвид, когато попита за...“ – и
отново поговорете с него по темата,
която го е вълнува. Но не го натовар-
вайте с подробности. Детето може да
се смути или даже да се уплаши. и.

КОЙ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ НА ВЪПРОСИТЕ – 
МАЙКАТА ИЛИ БАЩАТА?

До 6–7-годишна възраст това нямаова 
значение. За пълното удовлетворява-
не на любопитството на детето са
нужни два източника на информация.
Така че и на двамата родители ще им
се наложи да дават обяснения. По-къс-
но (в идеалния случай) със сина тряб-
ва да разговаря бащата, а с дъщеря-
та – майката. На майката ще є бъде

трудно да обсъжда особеностите на 
мъжката сексуалност с момчето, за-
това пък с момичето ще е по-уверена 
в разговор за женската физиология.гия.

КАКВО ДА КАЖЕТЕ НА МОМИЧЕТО, АКО ТО 
СТРАДА, ЧЕ НЯМА ПЕНИС?

Липсата на пенис понякога не на а н
шега тревожи 2–3-годишните моми-
ченца. Родителите могат да успокоят 
дъщеря си, като є обяснят, че мъже-
те и жените са устроени по различен 
начин и че нейните полови органи не 
отсъстват, а просто се намират въ-
тре в тялото є. Това е подходящ слу-
чай да подчертаете, че гениталиите 
са нужни не просто за пишкане. Мо-
жете да є обясните, че между крака-
та си момичето има особено отвер-
стие, в което, когато порасне, може 
да попадне малко семенце, от което 
на бял свят се появява бебе. Момиче-
то трябва да знае, че може да ста-
не майка само с помощта на мъжа – 
това ще го предпази и от илюзията 
за майчиното могъщество. 

КАК ДА УСПОКОИТЕ МОМЧЕТО, АКО 
ТО СЕ ТЕРЗАЕ ЗАРАДИ РАЗМЕРА И ФОРМАТА 
НА ПЕНИСА СИ?

Около 3-ата си година някои момчен-
ца започват да се боят, че техният
пенис ще изчезне. За да помогнете на
сина си да преодолее този страх, му
обяснете, че половите органи са част
от тялото, така както ръцете или
краката. И не могат да изчезнат. Ако
детето страда заради размера и фор-
мата на пениса си, кажете му, че в
продължение на няколко години той ще
продължи да расте. Важно е да под-
чертаете, че размерът на пениса (как-
то и цветът на очите или косата)
при всеки мъж е различен и не може да
се каже кой е по-хубав или по-лош.ош.

КАК ДА РАЗКАЖЕТЕ НА ДЕТЕТО СИ 
ЗА ЗАЧАТИЕТО? 

Някъде към 4-годишна възраст деца-ст 
та започват да питат откъде се поя-
вяват бебетата. Най-вероятно защото
се интересуват как самите те са се
появили на бял свят, а не от сексуал-
ния аспект на процеса. Затова е важно
родителите да не разказват само за
устройството на човешкото тяло, но
и за чувствата между мъжа и жената
и за любовта. Можете да кажете, чече
възрастните, които са влюбени много,ого,
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много силно и искат да имат дете, семно
милват един друг, обсипват се с ласкими
и таткото „посява“ в корема на май-
ката малко семенце. Подобно обяснение
успокоява сина или дъщерята и им поз-
волява да разберат, че тяхното появя-
ване е било желано. По-късно, когато
детето стане на 7 години, родители-
те могат да му обяснят, че по време
на половия акт пенисът на таткото
прониква във влагалището на майката.
Обяснете му и че в спермата, която
излиза от пениса, се съдържат сперма-
тозоиди, които трябва да срещнат яй-
цеклетката и да я оплодят. Но не е
необходимо да се задълбочавате в де-
тайли. На този етап от развитието
си детето няма да ги осъзнае.  

НЕОБХОДИМО ЛИ Е ДА СПОМЕНАВАМЕ 
ЗА УДОВОЛСТВИЕТО ПО ВРЕМЕ НА СЕКС? 

След като разбере как се е появи-е п
ло на бял свят, детето обикновено
се замисля за емоционалната страна
на сексуалния акт. И понякога пита
как точно възрастните правят любов
и дали от това не ги боли. Говоре-
те за сексуалното удоволствие като
за нещо естествено и обяснете, че
това е приятно. Така детето отно-
во ще се убеди, че неговото появява-
не на бял свят е било радост за ро-
дителите му. И ще може да направи
разграничение между секса и процеса
на възпроизводството. В същото вре-
ме е много важно детето да разбере,
че сексът е „игра“ за възрастни. и. 

КАК ДА РЕАГИРАТЕ НА МАСТУРБАЦИЯТА 
ИЛИ НА ИГРИТЕ СЪС СЕКСУАЛЕН ПОДТЕКСТ? 

Мастурбацията е много разпростра-про
нена сред децата, но при тях тя не
е просто начин за получаване на сек-
суално удоволствие (както е при под-
растващите или възрастните), а прос-
то им помага да се успокоят. Родите-
лят не бива да се кара на детето си
и да го засрамва, в случай че го хва-
не да мастурбира. В противен случай в
зряла възраст то няма да има пълноце-
нен сексуален живот, защото ще гледа
на сексуалното удоволствие като на за-
бранен плод. Кажете му, че действията
му са естествени, но това е интимен
процес – нали не ходим голи по улиците
пред всички. Ако детето мастурбира
постоянно, това може да бъде признак
за силен емоционален дискомфорт, кой-
то то се опитва да тушира по този
начин. Обърнете внимание на атмос-
ферата и стила на общуване в семей-
ството ви. Що се отнася до игрите

със сексуален подтекст, не трябва да 
се безпокоите – в тях няма еротичен 
интерес. С играта на „мама и татко“ 
или „чичо доктор“ децата просто про-
веряват какво са усвоили и разбрали от 
поведението на възрастните. 

ТРЯБВА ЛИ РОДИТЕЛИТЕ ДА КРИЯТ 
ГОЛОТАТА СИ ОТ ДЕЦАТА? 

По-добре се придържайте към злат-ъм
ната среда, без да превръщате голота-
та в табу. Старайте се да не се по-
казвате без дрехи пред децата, ако те 
са навършили 3 години. Бъдете целомъ-
дрени, за да не смутите детето, за-
щото половите органи на възрастните 
и децата много се различават. Сравне-
нието може да породи у детето ком-
плекси или нежелателни фантазии. Раз-
бира се, таткото, синът, дъщерята и 
майката не трябва да се крият един 
от друг в съблекалнята на басейна. Но 
не е добре децата да виждат гол ро-
дител от противоположния пол вкъ-
щи например. Тази гледка може да ги 
развълнува или да ги разтревожи. За-
това обяснете на своите наследници, 
че не е добре да се навлиза в лично-
то пространство на другите хора – 
не бива например да се влиза в баня-
та, ако там някой се къпе. Родители-
те също така не бива да позволяват 
децата да ги докосват по половите 
органи (гърдите на мама и пениса на 
татко). Отстранявайки ръката на де-
тето, му обяснете, че това е интим-
на част от тялото, която принадлежи 
само на вас. И че то също трябва (и 
даже е длъжно!) да отблъсква подобни 
опити от страна на други хора. Ако 
детето има явен интерес към голота-
та на възрастните, лесно ще удовлет-
ворите любопитството му, като му 
покажете албум с репродукции на голо 
тяло или картини и скулптори в худо-
жествената галерия. Като вниманието 

трябва да е акцентирано върху красо-
тата на човешкото тяло. На етапа
едипова фаза от психосексуалното раз-
витие (3–5-годишна възраст) детето
фантазира да стане съпруг/а на роди-
теля от противоположния пол. Това е
подходящ момент да му обясните, че
кръвосмешението е забранено, т.е. то
не може да се жени за родители, бра-
тя, сестри и че представители на раз-
лични поколения не трябва да влизат в
сексуален контакт. Това ще му послу-
жи като несъзнателна защита, в слу-
чай че някога попадне на педофил.ил.

НА КАКВА ВЪЗРАСТ ТРЯБВА ДА РАЗКАЖЕТЕ 
НА МОМИЧЕТО ЗА МЕНСТРУАЦИЯТА?

Обикновено въпроси по темата замат
менструацията момичетата започват
да задават между 7-ата и 11-ата го-
дина. Обяснете им, че от определена
възраст тялото на жената всеки ме-
сец започва да се готви за бъдещо май-
чинство. Можете да кажете, че ако
„капсулата“, в която расте бебето, не
се използва по предназначение, органи-
змът я заменя и я изхвърля заедно с
известно количество кръв, а хигиенич-
ните превръзки и тампони са нужни, за
да предпазват дрехите и бельото от
изцапване с нея. По-късно, когато дъ-
щеря ви стане на 10 години, можете
да є обясните как да ги ползва и да я
подготвите за първата менструация.ация.

КAК ДА РАЗГОВАРЯТЕ ЗА ПЪРВОТО ПОСЕЩЕНИЕ 
ПРИ ГИНЕКОЛОГ?

Този разговор не се различава многова 
от онзи за първото ходене при стома-
толог или друг лекар специалист. Опи-
шете какво точно лекува гинекологът
и какви манипулации се извършват в
лекарския кабинет. Хубаво е първата
визита при гинеколог да бъде направе-
на веднага след първия месечен цикъл.
В този момент в женския организъм
настъпват сериозни изменения. Квали-
фицираният специалист може да обяс-
ни значението им и да даде отговор на
всички въпроси, които вълнуват дъще-
ря ви. Запишете є час при гинеколог,
като е по-добре лекарят да е жена, за
да се чувства момичето по-уверено. По
време на прегледа майката  не бива да
влиза в кабинета, за да не се смуща-
ва дъщерята. Не забравяйте, че момче-
тата също се вълнуват от въпросите,
свързани с тяхната сексуалност. Зато-
ва през периода на половото съзряване
е много важно да дадете възможност
на сина си да обсъжда тази темма с
трето лице (например с лекар).
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Н
аричат ги още майки шегобийки.
Но това прозвище не отличава
толкова чувството им за хумор,
колкото тяхната незрялост, аг-

ресивното им поведение и фрустраци-
ята им да не изгубят своето майчин-
ско могъщество. Всичко това лошите
майки крият зад недодялани, а поняко-
га и доста жестоки шеги, които из-
ричат по адрес на дъщерите си.

ВЪНШНОСТТА НА ДЪЩЕРЯТА 
е първият прицел за шегите и агреси-
ята на майката. Ако психотерапевт
се опита да обясни на майките шего-
бийки, че техният хумор носи стра-
дание на дъщерите им, майките, ес-
тествено, биха отговорили: „Не раз-
бирам за какво говорите.“ 
Някои майчини думи обаче раняват

толкова тежко, че белезите от тях
остават задълго. И макар пороят от
критични фрази често пъти да „вали“
през усмивка, дъщерите изпитват ис-
тинска болка и не спират да се пи-
тат какво са искали да кажат майки-
те им. Но защо лошите шеги на май-
ките притежават такава сила?

Дъщерите слушат майките си от 
най-ранна възраст, идеализират ги, 
смятат ги за всемогъщи.

„ЗАЩО МАМА Е ТАКА 
СУРОВА С МЕН?“ 

е въпрос, който си задават много 
деца, но без да протестират и без 
да губят надежда, че рано или къс-
но тяхната родителка ще ги обсипе 
с милите думи, от които те толко-
ва се нуждаят. 
Причината за сложните отношения 

между майките и дъщерите се крие в 
самата природа на майчината любов. 
В символистичен смисъл дъщерята е 
своеобразно огледало на майката – ро-
дителят вижда собственото си от-
ражение в детето си, в това число и 
чертите, които не иска да признае, че 
притежава. Именно оттук идва двой-
ствеността на майчините чувства, 
както и оттенъкът на агресия. 
Голяма част от майките, които са 

агресивни и обичат да се присмиват 
на децата си, притежава много чер-
ти, които са характерни за така на-
речените незрели родители.

ЛОШИТЕ 
МАЙКИ

Без замисляне ще познаете кои от изказвани-

ята принадлежат на майката и кои – на дъ-

щерята. 

„На майка ми є доставя удоволствие да си

спомня какво разочарование є е донесло по-

явяването ми на бял свят: „Момиче! Пак не 

ми провървя!“

„Когато бях на 14 години, отношенията с 

майка ми се обтегнаха толкова много, че 

започнах да получавам пристъпи на астма. 

Когато лекарят я посъветва да ме заведе на

психолог, тя отвърна, че и сега є струвам

достатъчно пари.“

„Ако принципно не бях против абортите,

мислиш ли, че щеше да се появиш на бял 

свят?“

„Когато след тежка катастрофа аз все пак 

се бях отървала с малки контузии, майка

ми дойде в болницата и се пошегува: „Още

малко, и всичките ти проблеми щяха да бъ-

дат решени.“

„Преди да се съгласи да ме заведе на тан-

ци, майки ми не спираше да обяснява кол-

ко съм тромава. А когато от време на вре-

ме оставаше да наблюдава занятията ни, не 

спираше да се провиква: „Не ходи като ко-

кошка. Ех, защо толкова приличаш на баща

си, защо поне малко не приличаш на мен?“ 

„Нищо не ти отива. Изглеждаш като чувал

с картофи!“

Анонимни „шегички“

НЕЗРЕЛИТЕ РОДИТЕЛИ 
по правило не чувстват нито вина,
нито отговорност и си остават ве-
чни егоцентрични деца. Психологиче-
ската зрялост предполага контрол 
над собствените пориви, но майките,
за които говорим, не са способни на
това. Те преливат от завист и рев-
ност. Смятат, че всички са им задъл-
жени с нещо и че всичко, което имат
другите, особено собствените им дъ-
щери, ги ограничава, засяга и дори
обижда. Тези родителки изглеждат чу-
десно адаптирани към социалните из-
исквания, а понякога са дори предани
на децата си – кърмят ги, грижат се
за тях, водят ги на училище и после
ги прибират вкъщи, но всъщност се
интересуват само от собствената си
персона. Освен това не могат изобщо
да понасят мисълта за смъртта и ко-
ето е много интересно, доста често
изглеждат по-млади, отколкото са. 
Често в отношенията с дъщеритеите

си те проиграват стари конфликтикти
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с техните собствени майки. Майки-с 
те с такова поведение често са дви-те
жени от

НЕОСЪЗНАТА АГРЕСИЯ 
Агресията към собственото им дете

е чувство, което жените трудно при-
знават пред самите себе си, но то
намира обходни пътища, по които да
се изрази. Дори да осъзнае, че е жес-
тока с дъщеря си, такава майка вина-
ги ще намери оправдание за това. 
Има теория, според която на под-

съзнателно ниво раждането на дъще-
ря фрустрира някои жени. Заради фа-
лическата сила, с която се ражда, де-
тето от мъжки пол е по-желано от
тях, защото ги зарежда с повече си-
гурност. Докато детето от женски
пол напомня на майката, че тя не е
всесилна. Когато такава майката съ-
зре у дъщеря си черти, които не при-
ема в самата себе си, тя иска да се
разграничи от детето си. Но ако има
син, тя с радост би изтъквала сход-
ствата си с него.
Може би защото дъщерята се въз-

приема и като конкуренция. Според
някои майки със самото си същест-
вуване дъщерите крадат частица от
тяхното същество, от женственост-
та им и това представлява заплаха
за тях.
Друг феномен, който определя осо-

беностите на психологическото разви-
тие на детето, са така наречените

МАЙЧИНИ МЕЧТАНИЯ 
На всяко действие и даже на всеки

звук, издаден от малкото дете, май-
ката отвръща със своите фантазии
и представи за това, от какво се
нуждае то. Чудесно би било, ако тя
може да улови неговите истински по-
требности, а не да се фиксира върху
собствените си представи за тях. И
още по-чудесно, ако не вменява на де-
тето си своята собствена програма
за развитие.
Много съвременни майки с гордост

казват: „Аз нищо не натрапвам на
детето си.“ Но тази отстраненост
също може да има лоши последици.
Когато майката не казва и не очак-
ва нищо от детето си, то расте без
ориентири и не знае как да се държи.
Децата на такива „извисени“ майки
страдат от всичко това почти тол-
кова, колкото и децата, които изоб-
що нямат родители.

Най-сериозните напрежения в отно-
шенията майка–дъщеря се преживя-
ват по време на

ПОЛОВОТО СЪЗРЯВАНЕ 
НА МОМИЧЕТО 

– възрастта, в която девойката за-
почва да утвърждава своята самолич-
ност. „Когато за първи път получих 
менструация, майка ми само каза: „Не 
се безпокой, това е просто мириз-
лива излишна кръв, която тече все-
ки месец.“
Изказванията на майката по повод 

променящото се тяло на момичето 
влияят много върху неговата по-ната-
тъшна съдба. Много е важно майката 
да се опита да общува с дъщеря си 
на равни начала, да є помогне да при-
еме новата житейска роля.
Някои майки изпитват истинско 

удоволствие да се промъкват в живо-
та на дъщерите си – да четат днев-
ниците им например. А в дневниците 
на момичетата обикновено се назова-
ва обектът на първите любовни тре-
пети. Има родителки, които толкова 
злоупотребяват с правата си, че на-
пример се обаждат на момчето и му 
обясняват, че дъщеря им е влюбена в 
него и че хлапакът непременно тряб-
ва да є обърне внимание. Независимо 
колко големи са дъщерите на такива 
майки, те винаги страдат от май-
чиното вмешателство в личното им 
пространство. А оправданието на ро-
дителките е, че те правят всичко в 
интерес на дъщерите си.
След смъртта на Марлене Дитрих 

нейната дъщеря Мария Рива напис-
ва книгата „Моята майка Марлене 
Дитрих“, в която разказва на целия 
свят колко лош родител е била звез-
дата.

ЕГОИСТКА, МАНИПУЛАТОРКА, 
ТИРАНКА И ЦИНИЧКА 

Всъщност самата Мария Рива по-
стъпва като лоша майка – намира и 
прочита дневниците на майка си, осо-
бено онези редове, които се отнасят 
до любовния є живот. Оттам дъще-
рята на звездата се сдобива с инфор-
мация за първия сексуален опит на 
Марлене и за това, че тя обожава-
ла... импотентните мъже. Разкривайки 
тайните на майка си, Мария се надя-
ва да нанесе удар върху нейната жен-
ственост, да є отмъсти. Да отмъс-
ти на онази, която е била прекалено 

самовлюбена и толкова суетна, за да
твърди, че кърменето е деформира-
ло бюста є. 
Понякога отношенията могат да се

подредят

КОГАТО ДЪЩЕРЯТА 
СТАНЕ МАЙКА 

Но само понякога. Защото за ня-
кои майки е много важно да останат
единствените истински майки. „Ти
очакваш момиче? На мен вече ми е
мъчно за него“ – ще ги чуете да каз-
ват. Ситуацията „дъщерята на май-
ката шегаджийка ще има момиченце“
отприщва грозни закани от страна
на майката баба: „О, само да порасне,
аз ще є разкажа какво представляваш
всъщност.“
„Дъще, ти си лоша майка!“ е първа-

та критика, която майката баба из-
рича в тази ситуация. Като обвиня-
ват дъщерите си, че са лоши май-
ки, лошите майки се опитват да сне-
мат вината от себе си. А ако млада-
та майка сподели случайно със своята
майка, че се притеснява от прекале-
ната опека, която упражнява над де-
тето си, най-вероятно би чула нещо
от сорта на: „Ха, та ти въобще не
се грижиш за него!“ 
С появата на следващото поколение

майката баба се счита за още по-за-
страшена, защото по този начин се
посяга на нейната единствена и не-
пристъпна светая светих – майчин-
ската власт.
За да се освободи от влиянието на

своята майка, дъщерята трябва да
престане да приема всяко нейно съж-
дение за закон. Това е начинът да
се превърне в пълноценен възрастен и
такава е цената на самостоятелнос-
тта. Възможно е, стига да е гото-
ва на тази бавна и сложна въттреш-
на работа.
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ИнтимноИнтимноИнтимно

Не, не. Не съм го направила. Не
съм се продала, нито пък съм си купи-
ла секс. Материалът ми няма да бъде
за това, което си мислите. Нито съм
станала проститутка заради едно слу-
жебно реалити, нито пък съм си на-
ела мъж. Вероятно и на вас подобно
нещо не ви се е случвало, или по-ско-
ро само така си мислите. 

ДА ПОСМЯТАМЕ МАЛКО

ТАКСИ 

Колко ви струва то до неговия
апартамент и не е ли това плащане
за любов, секс или както там го на-
ричате? Около 10 лева в едната по-
сока. От този разход не може да се
пести, защото градският транспорт
понижава нивото на естрогена – хор-
мона, който провокира възбудата при
жената.

БЕЛЬО

Някои жени му придават толкова
голямо значение, че винаги когато пра-
вят секс, са с ново бельо. Според тях
чифтът бельо за секс може да се упо-
треби повторно само с различен мъж.
Това прибавя нови около 100 лева. 

ТЕН

Шест минути солариум три пъти
седмично – 24 лева. 

БУТИЛКА ВИНО,

ако той е казал, че ще се погрижи
за вечерята. Да закръглим на трий-
сет, защото една бутилка може да
не стигне. Алкохолът е също важна
отговорност, защото тенът не може
да се сложи на масата, той е принос
към постелята. 

ПлатенаПлатена
любовлюбов

КОГАТО ТРЯБВАШЕ ДА ПИША ЗА СПИН, 
СИ НАПРАВИХ ТЕСТ ЗА ХИВ. 
НЕОБХОДИМО БЕШЕ МАТЕРИАЛЪТ МИ 
ДА СТАНЕ ПО-РЕАЛИТИ. 
ТЕОРЕТИЧНИТЕ ТЕКСТОВЕ 
НЕ СА ТОЛКОВА ВЪЗДЕЙСТВАЩИ.
КАК ДА ПОДХОДЯ КЪМ 
ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ, КОГАТО 
ТЕМАТА МИ Е „ПЛАТЕНА ЛЮБОВ“?

ЕПИЛАЦИЯ 

Тя е по-индивидуално нещо, което не 
бих могла да сложа в таблицата за 
пресмятане на разходите, а и косми-
те са проблем, който днес може да се 
изкорени един път завинаги. 

ПЕДИКЮР ПЛЮС МАНИКЮР 

30 лева.

МАСАЖ НА ЦЯЛО ТЯЛО

ще е от полза за тялото и ще релак-
сира портмонето ви с 35 лева. 

ФИТНЕС

Пак 30 лева, но за седмица. Ако въ-
преки общо 500-те коремни преси, ко-
ито правите седмично във фитнес 
залата, коремът ви не е достатъч-
но плосък, остава ви едно успокоение. 
Платили сте за фитнеса и не е има-
ло какво повече да направите. 

ПРИЧЕСКА 

Не разбирам жените, които прите-
жават гребени – аз не притежавам и 
не си боядисвам косата, а само я под-
стригвам. Така че разходите за при-
ческа си ги доппълнете сами. Защото 
вие сигурно ще предпочетете мъжът, 
с когото ще правите секс, да разроши 
косата ви, която преди това е мина-

ла поне през сешоар. Значи с 15 лева
по-красива и по-секси. 

ПОДАРЪК 

Жените обичат да подаряват и
това е една от скъпите особености
на женското обичане и женското пра-
вене на секс. От любов те много ис-
кат например да оплетат пуловер на
любимия, но нямат време за това, по-
неже трябва да работят. Ето защо
купуват скъп пуловер, равен по стой-
ност поне на бельото им за секс, рав-
но на 100 лева.

СПИСЪКЪТ С ВЛОЖЕНИЯТА 
които опират до секса, може да бъде
продължен.
Ако не беше сексът, щяхте да се

откажете, нали?
Всички суми могат да варират в за-

висимост от града, в който живе-
ете, разстоянието, фирмите, които
използвате, магазините, в които вли-
зате. Можете да спестите всяко от
тези неща и по този начин да смък-
нете сумата значително, но така ще
изгубите голяма част от вдъхновени-
ето и възбудата. Колко пъти можете
да си го позволите? Веднъж месечночно
или веднъж годишно?
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Само ви предупреждавам, че ако стеС
жена, похарчила всички тези пари сже
цел секс, и вечерта завърши току
след изключително приятната вече-
ря и разговор, то само си припомне-
те какво ви се случи при последното
пазаруване. Не бяхте ли отишли да
си купите палто за 250 лева и не си
ли купихте вместо него пола за 180?
Ами, това е същото. Отишли сте за
секс, но имало разговор. Каквото сте
намерили, това сте купили. Важното
е, че ви е било по мярка и ще си го
носите със здраве.
„Ама, за какво ви е секс, щом има-

те толкова много пари?!“ – неразби-
ращо ще попитат някои. Това може
да бъде въпросът на всички, които
смятат интимността в леглото за
непристъпно скъпо удоволствие и ко-
ито, ако имат вашите пари, първо ще
се напият едно хубаво, после ще оти-
дат да похапнат някъде и ако евенту-
ално нещо им хартиса, ще правят и
секс. Сексът действително заприличва
все повече на шоубизнес, който не е
по джоба на всеки. Много тъжна ста-
ва картинката за всички, чиито дохо-
ди не им позволяват да се появят

НА СЦЕНАТА НА ШОУТО НА СЕКСА 
Животът и сексът стават все по-

скъпи и затова – все по-невъзможни. На
много хора им остана възможността
само да си спомнят секса, да го шпио-
нират или да го четат. Един от отго-
ворите на въпроса, защо толкова много
се пише за секс, е, че много по-евтино
излиза да четеш за секс, отколкото да

го правиш, т.е. да си го купуваш. Ето 
защо върху нощните шкафчета на мно-
го жени можете да намерите купчинка 
книги, образувана например от следни-
те заглавия – „Сексът и градът“, „Се-
ксът и неомъжената жена“, „Сексът и 
офисът“, плюс няколко модни списания. 
Цялата тази купчина секс струва не 
повече от 50 лева.
Въпреки повишените цени истерия-

та по пазаруването на секс не спира. 
Продиктувана е не само от повише-
ната покупателна способност на оп-
ределени групи жени, но и от повише-
ния страх от страна на нежния пол, 
че третата възраст в секса настъп-
ва много бързо. 
И аз не знам откога сексът преста-

на да бъде нормална човешка дейност 
и се превърна в блян за хората с по-
ниски доходи. Сексът се трансформи-
ра все повече в приготовление, в пла-
нирано действие, което има нужда от 
счетоводство, и по-малко в истин-
ско приятно занимание и преживяване. 
Разходите за любов и секс в бюджета 
на една жена се разхвърлят по други 
различни графи и затова често не си 
даваме сметка колко харчим на месец 
за любов, но не е далече моментът, в 
който ще започнем да искаме повише-
ние на заплатата с думите: „Парите 
не ми стигат за секс. Искам повише-
ние на заплатата!“
Не знам кой преобрази секса в 

ПРАСЕ КАСИЧКА  
в което трябва непрекъснато да пус-
каме пари, но знам, че платежоспособ-
ността на жените у нас противоречи 
на самотата им.
Какво да ви кажа, за да ви повдиг-

на духа?
Единственото успокоение е, че пове-

чето изброени инвестиции са вложе-
ния в красотата и самочувствието 
на жената. Те са необходими на вся-
ко нежно създание, за да работи пове-
че и по-добре и за да може да изкарва 
повече пари, които пък са необходи-
ми, за да работи създанието по-добре. 
Някъде в този омагьосан кръг се вър-
тят сексът, любовта, семейството, 
жилището, пътуванията... Но само се 
въртят. Защото дори само за да се 
навъртат покрай нас, трябва да ра-
ботим много.
Ако чуете някой да ви казва, че не 

може да изхарчи парите си, да знаете, 
че не прави секс.

Мирослава ИВАНОВА
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Н
а тях не им е нужен 
секс без любов, не им 
е нужен и секс прос-
то защото трябва 

да правят секс. По всич-
ко личи, че на тях май въ-
обще не им е нужен секс. 
Трудно е да повярваме, но 
май твърдението, че всич-
ки мъже, без изключение, са 
хиперсексуални (по-просто 
казано – само за секс ми-
слят), е ретроклише. Нима 
наистина на мъжете вече 
не им е интересно да бъдат 
сексуални машини?
При консултации с пси-

холог представителите на 
мъжкия пол все по-често 
се оплакват от проблеми 
с либидото и потентност-
та. Самите те (или жени-
те им) обвиняват за това 
физиологията или възрас-
тта, но действителността 
е друга. Сексолозите ни оп-
ровергават с извода, че фи-
зиологичните причини мно-
го рядко са в основата на 
пониженото либидо – в не 
повече от 7–10% от случа-
ите. Всички останали слу-
чаи се дължат на сложнос-
тта на човешката психика 
и сложността на нашето 
съвремие. Излиза, че факто-
рите, поради които мъжете 
се занимават с любов по-
рядко и с по-малък ентуси-
азъм, са много.

НЕСТАНДАРТНИ 
ОРИЕНТАЦИИ

Има вероятност мъжете, 
които постоянно отказват 
секс на жените, просто да 
не се интересуват от жен-
ския пол, но да не си дават 
сметка за това. Латентна-

та хомосексуалност затова е
скрита, защото невинаги се
реализира в интимни отно-
шения със същия пол. Прос-
то партньорът от проти-
воположния пол изглежда по-
малко привлекателен. 
Има обаче и много случаи

на жени, които не страдат
от факта, че съпрузите им
не ги удостояват със сексу-
алната си страст. Възмож-
но е тези жени да се на-
слаждават повече на стату-
са „омъжена“, на материал-
ния комфорт и топлата се-
мейна привързаност, откол-
кото на секса. В резултат
на това жената също може
да сметне представителки-
те на своя пол за сексуал-
но по-привлекателни. Такива
точно жени не могат да раз-
палят сексуалната възбуда на
мъжа, защото тяхното ли-
бидо е запазено за... жени. 
Изборът на съпруг, с кого-

то сексуалните отношения
са невъзможни или затруд-
нени, също може да се опре-
дели като резултат от ла-
тентната хомосексуалност
на жената. Подобни отно-
шения понякога продължа-
ват с години и напълно ус-
тройват и двамата съпрузи.
Едва когато възникнат сери-
озни проблеми в семейство,
в което единият или и два-
мата партньори са привле-
чени от представители на
своя пол, започват сериозни-
те разговори, които разкри-
ват действителността. Но
най-често и двамата съпру-
зи намират сили да призна-
ят истинската си ориента-
ция и започват да търсят
спътника/спътницата, кой-

то/която ще им подхожда в
пълна степен. 

ЖЕНСКОТО МОГЪЩЕСТВО

Мъжете общуват с жени-
те от най-ранна възраст.
Майката, бабата или по-го-
лямата сестра оформят ха-
рактера на момчето и чес-
то го моделират по сте-
реотипите на специфич-
ното женско поведение. И
ако детето от мъжки пол 
няма модел за мъжко пове-
дение, който да следва, в
неговия характер и в бъде-
ще ще преобладават жен-
ските черти. Това се про-
явява особено силно, когато
жените, които го възпита-
ват, се опитват да култи-
вират у момчето послуша-
ние и отстъпчивост. Кога-
то това дете порасне, най-
вероятно ще стане ласкав и
мил мъж, на когото ще му
е много трудно да се дър-
жи... мъжки. Както в живо-
та, така и в леглото. Него-
вите партньорки ще стра-
дат от това, че живеят с
мъж, който на психологиче-
ско ниво всъщност е жена.
Но дори мъжът да е ис-

тински мъж с изявено мъж-
карско поведение, жената до
него е напълно способна да
го превърне в женчо. И то-
гава причината за хладното
му отношение към секса ще
е самата жена.
Една жена, за която се-

ксът не е толкова важен,
може несъзнателно да „по-
туши“ желанието и на своя
партньор (или съпруг). И
начините за това са мно-
го. Точно когато той иска
да правят секс, тя започ-

ва да се занимава с дома-
кинска работа и не спира,
докато той не заспи. Или
пък поставя условия, да ре-
чем – шест оргазма за нощ.
Мъжете се страхуват от
женската ненаситност. Да
не говорим, че всяко условие,
поставено в леглото, гово-
ри за липса на искреност в
отношенията. Използвайки
секса като средство за уп-
равление и предлагайки лас-
ки само срещу пръстен, пар-
фюм или нещо друго, жена-
та отново рискува да убие
мъжкото либидо.

Кой е победител?
Жената, която изисква от парт-

ньора си прекалено много, може да 

се сблъска с неговото нарцистич-

но нежелание да отдава. Дори при

човек, който по природа не е скло-

нен към нарцисизъм, такава нагла-

са може да се появи в момент на

вътрешно изтощение. Мъжете не 

могат открито и честно да при-

знаят изтощението си. Това би

било голям удар за тяхното огро-

мно и в същото време ранимо „аз“.

Тогава те просто предпочитат 

да се откажат от секса, да „избя-

гат“ от него, както бягат от до-

макинските задължения. От тяхна

страна това е реакция на психоло-

гическа защита – като да закриеш

главата си с одеяло и да не мър-

даш, въобразявайки си, че така ни-

кой не те вижда. Жените са длъж-

ни да уловят знаците, намеците за 

действително крайната форма на

вътрешно изтощение на мъжа и да 

не се обиждат, а да почувстват

състоянието на партньора си и да

му повярват.

ВЪЗРАСТТА НА ИЗБОРА

В живота на всеки човек
има различни периоди и спо-
ред това, как се сменят
те, се сменят и нашите

ЕКСЪТ:СЕКСЪТ:
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вътрешни приоритети. Ко-
гато са на 16 години, мом-
четата не мислят за нищо 
друго освен за секс, но ко-
гато наближат 40, мъжете 
избират – да правя секс с 
приятелката си или да зас-
пят по-рано преди тежък 
работен ден. Както се до-
сещате, второто желание 
често надделява и сексът 
остава за следващата нощ.
Повечето от възрастните 

мъже мислят за секс по ня-
колко пъти в денонощието, 
но не е единствен сексът, 
който занимава съзнанието 
им. Той дели място в ми-
слите на мъжете с много 
други неща. Сексът безспор-
но е важно поприще, върху 
което концентрираме енер-
гията и интересите си, но 
на определен етап от живо-
та си. С напредване на го-
дините сексът и въпросите 
за продължението на рода 
минават на заден план и 
отстъпват почетното мяс-
то на социалните задълже-
ния и на хобитата. Каране-
то на ски в планината на-
пример занимава някои мъже 
повече, отколкото сексът и 
между другото им доста-
вя почти същото физическо 
удоволствие, колкото и ин-
тимната гимнастика.
Съвременният живот 

предлага голямо разнообра-
зие на различни удоволст-
вия. Сексът по принцип за-
ема високо място в тази 
йерархия, но вече има и не-
малко конкуренти. Възмож-
ностите да удовлетвориш 
нагона си са много и кон-
кретните начини, по кои-
то мъжете стигат до же-

ланата цел, за някои прес-
тават да бъдат толкова
важни. В подобна ситуация
сексът престава да бъде
форма на уникални взаи-
моотношения между двама
души и се превръща прос-
то в стока, която може да
се купи наред с други та-
кива. В това свое качест-
во сексът бързо се обезце-
нява и губи своята привле-
кателност. 

ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕУСПЯВА 
НАВСЯКЪДЕ  

Жените поощряват стре-
межа на силния пол към со-
циални успехи и материал-
ни постижения. Но в този
процес съществува и обра-
тна страна. Мъжете започ-
ват да прекарват прекалено
много време в работа и ве-
чер силите им стигат само
да вечерят. Жените се оп-
итват да разберат мъжете
си, но когато това „разби-
ране“ продължава например
пет месеца, то започва да
се превръща в проблем.
Постоянното пребиваване 

в офиса може да се раз-
гледа като една от фор-
мите за отказ от сексуа-
лен живот. Ако ситуация-
та се задълбочава, вместо
да се променя, жените не
трябва да се сърдят, а да
помислят защо мъжете им
се крият от тях в офиса.
По правило, ако има сексу-
ално желание, мъжете нами-
рат сили за секс.
Предпочитанието на рабо-

тата пред секса може да се
разглежда и като невъзмож-
ност на мъжа да постигне
успехи веднага и във всич-

ки области. 
Опитайте се да си пред-

ставите какво чувства та-
къв работохолик. Възможно
е да разбира, че не може да
се прояви в постелята така
забележително, както в ра-
ботата, и просто се стра-
хува от фиаско.
Отсъствието на сексуално

желание може да бъде и ре-
акция на прекаленото вни-
мание, което обществото
отдава на секса. Благодаре-
ние на сексуалната револю-

ция възникна устойчивият
мит, че всеки мъж е длъ-
жен да бъде готов за секс
веднага с когото му е угод-
но и при всякакви обстоя-
телства. Но когато мъжът
разбере, че не съответства
на повишените изисквания
на обществото, той „прев-
ключва“ на своеобразна не-
съзнателна защита – отказ
от секс. По този начин мъ-
жът излиза от травмира-
щата рамка и се съхраанява
като личност.

МЕ ИЗБЯГВАТ“МЕ ИЗБЯГВАТ“
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НЯКЪДЕ В 
ИНДИЙСКИЯ 
ОКЕАН

НЯКЪДЕ В 
ИНДИЙСКИЯ 
ОКЕАН
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Капризните женски шлюк-шлюк
Разхождайки се, подритвам нещо странно,

подобно на сламена обувка. Оглеждам се, 

виждам втора, трета... Оказа се, че „сла-

мените обувки“ са несъстояли се къщи на 

пилетата шлюк-шлюк – онези, които все-

ки ден кацат на прозореца ми и без страх 

кълват от ръката ми. 

Те живеят в гнезда по върховете на мес-

тен вид дърво. За да осигури домашен 

уют на своята любима, мъжкият шлюк-

шлюк изплита гнездото от сухи треви и 

листенца – удивително творение, зака-

чено с дълга сламена нишка към клона. Когато приключи със „строи-

телството“ на семейното жилище, мъжкарят кани женската, за да є

го представи. Тя го разглежда и ако не го одобри, скъсва въпросната 

нишка само с едно-единствено движение на човката си и пилешката 

къща тупва на земята. Това се случва доста често, имайки предвид 

колко такива неодобрени „къщи“ прибрах и до днес грижливо пазя вкъ-

щи. Явно женските шлюк-шлюк са много претенциозни.
Текст и снимки
Дона ЗЛАТАНОВА

ИИИИзИИИзвИзвИзИзввИзвИзввИИИИзИИИзвввИзвИИзИИзИ вИзвИзвИзвввИИИИ вИзвИ вИИзИ вИзИИ ввИзвИИзвИИИзввИИзвИзвИзвИзвИзвзИзвИзвИзвИзвИИзвИзвИзвИзвзвИИзвИзвИзвИИзвИ вИИзИ естестеестестесестестестестестестестестестесттестесестсестттнатнатнатнатнананнатнатнатнатнатнатннатнаттнататнатнатнанататата са са са са са са са сса са са сса са са саа сса  пр пр прпр пр пр пр пр пр п прпрпрпррпр прпррпрпрпрпрпр пристистистистистистистистистистистистистистистистсттстисттанианиананианиананианианианнанианианианиананианианина ииин щетщщетщетщетщететщетщетщетщетщетщетщетщетщетщеттщещетщеттттщетщщ тщщ о со соо со со ссо со со со ссо со со сооо сооо иииии и иииии и и ии

стостостостостостостостостототостостосстотостоссссстттссстоссстостостссстотстстстотстосстостоостостоссстотостосттоост лицлицлицилицлицлицлицлицлицлицицилицллицлилицллицлициццлицлицлилилицлилицццлицллицицццллицлицлицлицллицлициццццццццццццццццццца на на наа на на на на на на наа наа ннннна нааа на наааа на нна наа на наа на на на нна а ннаа на на на нннннна Ма Ма Ма Ма Ма Ма Ма Ма Ма ММа Ма Ма Ма Ма ММа ММММа Ма Ма МММа Ма МММааа ММа Ма Маа ММа ММа ММММа а Ма Ма МММа авравраврааврвравравравравравраврвавравравраврававраавраврававравравравравраврававраврввврравраврврвравравраврввврвраававааввврврвррврврррррррррррррррррррррррррррициициициициициицициициицициициицицииицииццццициициициициицииициицииции ииицииицииициициицииицициицииццццццццццццццццццццццц й Пйй Пййй Пй Пй Пй Пй Пй Пй Пй Пй Пй Пй Пй Пй Пй Пй ПППй Пй Пй Пй Пй Пй Пй Пй ПППй Пй Пй ПППй ПППй П ППй ПППППйййй орторторторторторторторттортортортортторторторттортоортортортторторторторторттторторторторторортторторторортррорторторорртртртрттррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр ЛуЛуЛЛуЛуЛуЛуЛуЛуЛуЛуЛуЛууЛуЛуЛуЛуЛууЛуЛуЛуЛуЛуЛуЛуЛуу ЛуЛуЛуЛЛЛуЛуЛ ЛуЛу ЛуЛЛуЛууууууууууууууууууууууууууууууууууууиииииииииииииииииииииииии

РРомРРомРомРомРомРРРомРомРРоРоРРомРомРомРомРомРомРомРомРРомРРРРРРоРомРомРомРомРРРРРРРРоРомРомРомРРРРРомРомРомомРомРомРомРомРомРомРомРомРРРоРомРомРомРомРомРомРомРомРомРооРомммммРоммРРомРоммРомРомРомРомРРРомммммРРРоРомРомРРРРРРРРРР моммРоРРРРРРР ммРРРомРоРР ът тътът ътът тът ът ът ътъттътътътъттт ътът ът ътът ътътът ът ътъът ът ътътът ттът ъът ът т ттът ъътътът тътътътъъттттът се сесесесе сесе сесе сесе се сесе е есесесе сессе сеесе есе се сесе се сессесесеесе сесе сесеесесеесесе ссесесееееееееесеесеее сс ккккокаокаокакккаокаокаокакокаккокаококаокаокаокаокакокакккккккокакокаокаокаокаокакаакаокаокакаккккоккккккккокаокаккокааококаокаокаоокакокоокаокаокаокоокаоокаок заза зазаза зазаза за за за за заазазаза ззаааазазазаазааааза аза зззааазааа заааа попопопоопопо попо попо попо попопопоопо поопоопопопопо попопопоопоопоопоопопо ппоппопопопооооппо по ппопоппоп кквквквквкувквквквкукквквкукккккквквквкувкввввкввкуккквкувкувввввкувкввввкувкукккквквкувкукукувкуввкувкуквкувкувкуввкувкуквквкувкувввкувкуквкукувкувкувкувккукувкувккквкукувкукукувкуувкувкуввкувкувкувкувкувквкувкукуувкувкувкувкукуввквквкувкувквкувквкусасасаса са са сасасасасаасасасасасасасасассасасасаасасса сассасасссасаасаааа аа 

ннннене не не не еееененнене неене ене нннне нне е ееенеенннне нне нннннеееннееннне неннене ннннн аммсамсамамсамамсамамаамсамсссамсссамсамамсамсамасамсамсамсамсаммсамссамсамамссасамсасамммссамасамсасаммсамсаасасаамсас нноо но но ноо нннооооо но но но но ноооо о но о но ноо но н но но нно но но но ннно но но о на ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха хааа ха ха ха ха хааа ха ха ха ха ха ха хаа хххааа ха хха хаа а ха хааа оороророророраораорораораорааорааораораораораоорораорораораорааораороррараораораораорораорараораораооораорараоооо аооораораорараоррааааааооррарррррр та,та,та,та,та,та,тата,тата,та,атата,та,тата,та,та,ттатататтататата,та,татттаата,ттаа,ттттттатттатт аааааааааааа аааа а аааа а а аа а аааааааа  а аааааааа  а  аааааа а ииииии нии ни ни ни ниииииии и иииииииииииии ни ни а..а..а ...а... .  .

мммммммесмммемесмесмесмесесмммммммесмесесмммммемесемесмммемммесеемесмесссмммееесеесемесмесмесмммесмемесемемемессммммесмесемесмемесмммесмеммесеееесмммесммммммеесесмесмессмеммммесммеесммесммесмммемеемемесесмесммесмемммесемесссмммеммммемемееессссттнитнтнитнитнитнитнитнитнитнитнитнинитнитнитттнинитнитниттнтнитттттниииитниннитнитнитнининитнииттнитнинтнинитттнитниннитниттнтнннтниттнтнтнттнтнтттнтнтнтнитниттнтттнттнинининиитнттнтнтниттнннитететттетететттетееттттттетееееттетеетететееетеетететееетееееетеететтетететететеететететтттттттете теетеееетттттттеееееееее ттеееее гущгущгущщущгущуугущгущгущгущгущгущгущуууущщщщгущгущгущгущгущущуууущгущгущгущгущгущщгущгугущгущщущгущгущгущгущгугущщгущущущгущгууущгущгущгугущгущщущгущущщущущщгущщгущгущгугугущущщущгущгуущщщщщггугущгущгущгугуууущщщгггугущгущгущгуууугущущщгущгущщущггущгущууущщщущщущущуууущущщщщщщщууущуущущущущущщщщщууущущущущуущщщщущщщущщщщщууущуущущууущщщщщщщщщууууууу ериееериериериериереерииериериериреририериериеериеррериеририиеерририериерериерериееририиериериерериеереррериериерииеррериерирериериееририериеририериииииереерериериериеререрррериррреериереририерррериерериериерерррререриериерериеррреририерериереререррерииририиррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр

ДДраДДрДДрДраДДДраДраДДраДраДДДДДрааДрДраДраДраДДраДДрДраДраДрДрДраДрДраДраДрДраДраДДраДраДДраДДДДДДДДДДДДДДДДДраД арДр ккккккккккконкконкккккккккконконккконнккок нконконкоконккокооннкокококоннкокооокоонконннкк и, и, и, и,и, и,иии чудчудчудчудчуддчудуд ввовивввввввовиовиовиовиищаща,щаща,щаащщ  то тоттоооотоотто--------

аааалеалалеалалеааалаалала титиииии тииииииии иии от оот отототтт тотооотт евтевтевтевтевтевтинаинаинаинаинининанан к ко коко ко к припририприририипрпрпр --------------

нннннанааанааа а ааааанааааааа наааана нн иииии еииии еиии ннннннтунтунтунттутунтуунтууннтутутуннтунтунтуууууууусиасиасиасиасиааиии зирзирзирзириририранианианианианианиииииииииииии сасасасасаа---

ммммммодмомодмодододододмодмодмодмодммммоододддмммодмоддмодмодм доодм дмодммм дейцейцейцццццейеййцйццццццццййцйййцййцци..и.и.и..и..и.... В. В. В. В. В. ВВ...  ки ки ки ккитайтайтайтайтайтайтайтаййййтаййййййййскскискскисскскискиссссссссссссссссссссссскс я я я яяя

кккккквакваквавакваквквакваккккваккккваккквак акккквккккв ртартртртртртттататааартттартттатататаататтартатаататар л влл вл л вл вл вл вл вл вввлл вл вв ст стст ст сттстстс с олиолиолиолиолилиолицатцатцатцатататататататтцататататацатаатататаатаатаатаааттаатататцаттаата а ааа аааа

ПППППППППорПорПорПорПорПорПорПоррПППППП рППППППППорППППППППППППППППППП т Лт Лт Лт ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛт т ЛЛЛЛтт ЛЛЛЛЛЛЛЛт ЛЛЛЛЛт ЛЛЛЛт  уи ууиуиуиуиуи уи уи уи уи уиуи и уиуи уи уи ууи уиуиуиуиуиуууу прапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапраааппраппрап апраппрпрапрааапрапр знузнузнузнузнунузнузнунузнузнузнузнузнзнузнузнузнунзнуззнузнузнузнунузнузнузнунунунузнузнзнзнзнуууууууватватватватватвататаатватватататататватаататвататаататваатаатаваааттватват ки кки кикики киик кккккикиикикиикикикккии-----------------

тататайтаййййтаййтайт ййтатайтайтайтатайтаттайтайтайтттайттт сксксккаккааааааскаааскакакккакаакакаакааскккааааасскккакааскааскааааскскскаккакаааакааааасксксккккаааааатата та татататататата тттттаататататата ата та ататтааттаттататтаттата таа ататататтатата ата НовНовНовНовНовНовНовНовНовНоННововНовововНовНовНовНовНовНовНовНовНовНоввНовНоввввНовНовНоввовННовоНовНовНооввНовНовНовНоовНовННовНовНННовввНовНовНовооооова га га га га га га га га га га гаааа га ггга га га гга га ггаа гга га гаа гга гаа га га га ггга га гаааа аа гаааааа а а гааа а гаа гггодододододододододдододдидииииодододододододииододододииододоодо иоддодидддиидиододддодддддддиидддоддидидддддодииоддддодиииддддддддддддддддддддддддддддддддддд нанананананананааннанаанан

МММММММузМузММузМузМММММузМуМузМузМММММузМузМуМуМузМММММузМММузМузМузМузМузММузМузМузММуМузузМузМуззуМуззузузуззузМууузззузузузузузММуМуМууузузузузуузузММуууузузМуузМууззззуууууууу ккккккккккккккккккккккикаикаикаккикаикаикаикаиккикакакакакааикаикаакаакакаии акакаакаккааааккаааакакакакаккакаакакакаккаикааааикааааикакааакаааааааакакакакакааакакккааккаааааленленленленленленлененленнленлллллененленленленл ненлллллллллллленлллллллллллллллленнллллленнненелелллене пппо попо попопопопопопопопо попо ппопопоопоп поппппопоздздздздздздздздрздрдрздрдррррздзддрррдрздррррздзддрррррррррздрррррррздрррздрдрдрдрздрздррррздрдррдрдррдрдрзддрдрррррдрзддррдрз рдрдрдррддддддрддррррррр вввввввввввааввавввввваввваввввввваавааававаавававаавваввв аававваавававававваававаавааавававааавааввавааавааавааваааааававввааавваввв 

оооотототототтототтт тоот ооооттоооототтттоотттотттоттототтотт ДжДжоДжоДжоДжоДжоДжоДжоДжожоДжожДжДжоованванванвввванванванваннванванванванввванванванвввваванванаванвананвананванваананвв и ви вии ви ви ви ви вии ви вввви вииииииииииии вии  р рррараррарраааааааааа рррааааррааааа рррааа рраааааааррраррараарааааа ррааааараааарараррр ннннннн----нннннн--ннннн-ннннннннннн-н-нннннн-нн-нннн-нннннннн

нннннннанананананааттттаттнннананааннаатнанннанннн тааннанннанн та а са са са сссутрутрутрутртрутрутутрутрутртртрртррутртртррртрррррртррррринин.инин.ин.иниинин.нин.ин.иннин.нинин.ннннин.ннинин.ин.н.ниин.н.н.н ОчОч ОчОч ОчОчч ОчОч ОчО ОчООООООООООО ООООО е-еее-е-е-е-ее-

ввввввидвидввидвидвидвивидвививидддддввввидвиддввввивидвививввввидвив диддвидддддноно но нонононооно е, е, е, ее, че че ччечече че че ччечче ечеччч тазттазтазтазтазтазазтаззтазтазтазттазттт ии ни ни ни ни ни ни ни ни ни ни ни нни ннии нии ни ни ни ни ни ни ннии ни нни нии ннии нии нииии нощощощощощощощощощощощщщщщщощощощоощощщщощощощщощоощощщощщщощщощощощощоощщщщщощщщщщщщщщ

ее пе пее пе пе пе пе пппе ппппе пе пе пее ппе пее пе пппе пе ппее пппее пе пе пппе пеее пе ппеее ппеее ппеееее пппропропропропропропропрорр пропропропопропропрррр ууснуснусннусннуснуснуснуснуснусннусуснуснууууууу алалалаалаллааал аалал л ал сънсънсънсъъсънсънсънсънсънъсънънъсънъсъннсънънсъняяяяяяяяяяяяя

ов със сигурност ще остави от-ТТозТозТТозТозТозТозТТозТТТозТозТозТозТТТозТозТозТозТозТозТозТозТозТозТозТозТозТозТозТозТозТоТозТозТТозТозТозТТозТ ззззТозозззззозозТозТозозоззоззозТооозозозоззи ии ои ои ои ои ои ои оии оиии ои ои ои ои ооои ои ои ои ооои ои ои о ои ои ои ои оои ои ои ои ои ои оои ои оиии ои оии оои ооиииииии стстстстстрстрстрстрстрстрстрстрстртрстстстстрстртррсстрстрстрсттстррстрсстрстрстртттстрстрстртттттст оооооооооооооооооо

душата на всеки! Затова сипепечпечпечпечпечечпепечпечпечпечпечпечпппечпечечепепепеп атъатъатъатъатъатъатъатъататъаат к вк вк вк вк вк вк вк вкк вк вкк в дд д д дддд д д ддддддд

кракът ми отново да стъпипожпожпожпожпожпожпожпожпожпожпожожжпожпожпожпожпожпожпожппожпожпожппппожппожппожпожп жпппппожппожпппппп елелаелаелаелелаелаелаелаелаелаелаеелеллаелаалавамвамвамвамвамвамвамвамввамвамвамвамвамвамвамвав       

лавам го и на всички вас, които тамтамтамтамтамтамтамтамтамтамтамтамтамтамтамтатамамттамамтамтамттамамтааамммтамттамттт мтт м. П. П. П. П. ППП. П. ППППППППППППППППППП. П. ППППППППП. ожеожеожеожеожжожежожожежжожожеожеожежожежеожеожжожеожежожожеожеожожеоожожежж ллллллллл

риключенията!обиобиобиобиобиобиобиобиобиобиобиобиобиобиобибиобиобобиобибобиооо ииобобиобиооо иииоообиооооооооообибообичатчатчатчатчатчатчатчатчатчатчачатчатчатчатчатчатчатччачачччатчаттте пе пе пе пе пе пее пе пе ппе пе пе пе пее пе пе пппее пее ппррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр

Д вД вДД ввДДДДДДДД вДеДевДДДДДДДД вДевДевДДДДДДД вД вДеДевДевДДДД ввДевДДДДД вввДевДевДеДДевеДДевДевДевДевевДДДеевевДДДДеДДДевевеввДДевДевДДДДДевДДеДДеввДДДевввДДевДевДДеДДДДДеДДДДДДД йкййкйкйкйкйкккккйкйкйкойкойкойкйккойойкойоойоойоойойооооойойойооойойй иииитеитеитеитеитеитеитеитеитеиитететеитеиитеитеитеитеитеитетеииитеитетитеитеииитететтеитеиитететеитеетеееет  о о оо отооототтттотото оооооотттототтото оототот о отт ототоот оотоотооттотттоттотттт ММ Ма МаМ МаММММММ МаМММа МаМ ММ ММа М М ММММММаММММаМ ММММММаМаМаММММаМ МММ Ма МаМаМаа МаМаааМаММаМаМаааМааааааМаааМ ввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввривривввриввририврвривриврвривривриривривриривриривврврврииивририрририиририиририрриррвривривриривриривриририириририривриририиррррррр йййййййййййййцийййййцийциййййййцийциййицийциййцицийййцццицциййцийцициййййциййциййййййциййийицицийцциййииййииццццц  

същсъщсъщсъъщъщъщъщъщщщщщщсъщъщщсъщщщсъс щсъщс щщщсъщщщщщщщо со со сссо со со ссооооооооо оо ссоо соо о сссоо со со о ссоо со ссссса са ссссссссаа сса саа са са са са сааа са ссаа саааа са ссуетуетуетуеууетууетететуететететттетуетуетуетуеуетуеетттуететуеуеуетеетеетуеуетууеу ттууетуеуететтуууееттуетуееттуетуетуетететууууууууууууууу ннниннинининининииниинининиинининниннининнинниниинининнииннннннии

GGG lGolGGolG lllG lG lGolGolGGGGGGGGolGolGGolGGGGolGGGolGoGolGolGolGolGolGolGGolGolGoGolGolGGGolGolollGolGollGolGGGolGoGolGolGolGolGolGolGololGolGGoGololllllGGoGoolGolololGoooGolGoGololGGolooooo ddddddddddddddendddendenddddddenddendendendddddddendenddenddededendendendddedendendendendenenendendendendddendendendendenendennnndendendennnndendendendendennededeeendend n PPPPPePPPP PePePePPPePPPPPPe Pe PePePPPP PePePePe PePPe PePePPePePePe PePePPePePP Pe PePPPePePPPePeePePPPPePeePeePPeP kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkoekoekkoekkkkkkoekoekkoekoekoekkoekokoekkoekkokkokkoekoekoekoekoekkkokoekoekkoekkkkokokoekokokoeokokoekooeekoekkookokkkkoek – – – –  – –  – – – –– –  чаячаячачаяччачаячаячаячаячаячаячаячаяччаячаяаяаячачаяаяаячаячаччаят стт ст ст ст ст ст сст ст т т стт ссттт сссстт ъс ъс ъс ъсъсъсъссъсъсъсъсъссъс ъсъсъсъъс ъс съъссъс ввввввввввввсвевсвесвесвесвевсвесвесвесвевессссвесвесвеесвесвевесвесвевее вввввввтоввввввтовтовввтоввтовтовтовтотовтовтовтовтовтотовтттовтовтоввнана на наана на нананана наннааа сласласласласласласссласлслалласласласласласласласласлслслааасласласласласласлалсллааслалласлалалласс аасласслссс ассс вввввввввввавававва авввваввава вваввввваавввавваввававввваввавввввввввввввввввв

трътрътрътрътрътрътрътрътрътрътрърърърътрътртрътрътрътрътрътрърръръръръртрт ътрътрътрътрърътрътрътрърътрътрътръртрърртрътрътрътрътрътрътрътръррътрътрътртрътрътрътттрръррррррррррррррррррррррррррррррррр гвагвагвагвагвагвагвагвавагвагвагвавагваввгвававагвагвагвавагвагвагвавававагвагвваваагвваававагваавававагвававгвагвааагвгггвавававвааагвагввагггввгввававвагвавааааггваваааагвваааааааааа попопопопопопопопопопопоопопопопопопопопоппопопоппппоппопппоппооопппоппопопоппппоппоопооппппппоопоппопоппппопоппопппоо по ппоппоппопопооо свсвссвсвсвсвсвсвсвсвсвсввсвсвсвсвввввссвсвсвсвсвссвсвссссвссвсссвсввссвсвссвсвсвссвсвввсвсвсссссссввсвсвввсвсввссвсссвсввв св св свсвсвссввввветаететаетаетаетаетаетаетатетаетатеттететаетаетаетаетаетатттаттетеетаететаетаееттататтаеететаетаетатаетаететттттттетаететатаетаттетаетаеетаетаттаеттаетаететаетаетттттататета отототототот отототоототтототототототоот ототоо отот оттот от от ототоототоот отот от отооо оооо тукктуктуктуктуктутутутуктукуктуктуктуктуктуктуктукктуктутуккттуктуктуктуктуктукукттуттуутуктукуктуктуктукттутуктуктутуктуккууууууууууууууууууу

ММММесМесММесММесМесМесММесМесМММесМесМесМММесМесМесММесММММесММеМеМесМММесММеМестентентетентенннтентентеентенннентенентентеннн ририри ри ри ририи ририри рири рирр ббббббббббббббббббарбббабарббарбарббабарбарббарбаббабарбаабар съсъсъ съсъсъсъсъсъ съсъ съсъсъъсъъсъсъсъъсъссъсъсъсъъсъъъссссс с сс сс ссссс

ззззззавззавзававзавззззавззззззавзаззз ввиднидниддннннннннднниддннндннннниидна еа еа еа еа еа еа а еа еа еа еа еа еа еа еа еа еаа еа еаа еа еаа еааа еа нернернернерннернернернерненернернернернернернернернернернернернеенернерненерргиягиягиягиягиягииягиягияиигиягиягиягиягияияияиягияиягиягигияиииииягияияиияиг  по по по по попоп попппопоо по поппп -----

чччччисчисчисчисчччччисисич сииииччисиисиистватватвтватватватватваватвваатватвават аваавввтвв  у ул ул ул ул уул улулуллул улуулуллул у улулулллулулулллллуу оваоваоваоваоваоваововвововаовааоваоваоооввоваоваоваоваоваовавааваааоооовв . . К. К. К ККК. КК. К.. Когаогаогаогаогаогаогагаааааогаогаогагаогаогагаогаагаогогога-------чччччичисчисчич тватваттвавтваватваввав улуулулулулулулуллулл вововаововвововаоваввоваоваваововавваввв ККККККККогогаогаогагааааааааа

тттто тто то тттттото то тотоотттооототтттоотототттоотоотот усеусеусеуусеусеусеусеусеусеусеусеуусеусеуусеусессусееу еу ти,ти,тти,ти,ти,тити,ти,ти,ти,ти,ти,ти,ти,ттиити,тти,ти,и,ти,ти,тии  че че че че че чечече чечеч чече чечеееечече чее чечее че че чеече го го гг гогогогогоогггоогоггогггггггггоггг  на на на нанананананананананаанананананананнннан ------

ббблюблюблюбблюблюблюблюблюблюблююлюбблюблюблюлюлюбббблюлюблюблюблблюблб ююббллюблблблблблюб юблюбл давдавдавдавдавдадавдадавдавдавдавдавдавдавдаввдаввдавдавдавдавдадаввввдад вд амеамеамеамеамеамеамеамеамеамеамеамеамеамамеамемемеамеамеамеамеамаамемеамееаммем , с, с, с, с, с, сс, с, с, , с, с,, с,,, с,  с,, с, , ссспряпряпряпряпряпряпряпряпряпряряпряпряпряпряпряпряпряпряряпрпрпрряпряярярр  и  и и  и  и и  и  и  и  и  и ии ии иии ии нини ни ни нининининииинни ни ннини ни инини ни ниниии

изгизгизгизгиизизгизгизгизггзгизгзгизгизгииизгггизгзгизггзгии гзгзгииззиизгизгизгзгизгизгии ледледледлелеледледледледледледледледлелеледлеледледледлелелледледеддеда па па па ппа паа па пппа па родрородродродододрородододддродроододддоддддродододдддодрроододрододдддодддължължължължължължължължължлжлжлжлжължжължължължлжължължължжължължжължжължълъълълл и-и-и-и-и-ии-и-и-и-и-иии-иии-и-ии----ии

тттелтелттттетттететттттттттттттттттттелтттттт но.но.нооо  Ся СяСяСяСяСякашкашкашкашкааашашашаааакакакакаашаашкакааакакакакаа  ра ра рарарарарарарарарааааааааааааааааазбрзбрзбрзбрзбрзбрзбзбрзбрзбрбзбрзбрзбрзбрзбрзбрзбрзбрбббрзбрзбрзбрррзбррбррбраааааааааааааааа а а ааааааааааааааааааааа 

ппоппппппоподпппоодппппооппопооооопопооооодппоппппоопподканканканка итеитееитеееееиии е ни ни нннннн нинннн н ннн , ооо, ооо, оооооот-ттттт

пппрапрарарарарарарарааапппрааппррапрапп аппппраппрпрарппрпрапрараппрапрараппппраппрараапп аппр венвенвенвенвенененвенвенвенвенвененвененвенвенв ннненнннвенвенвевенвенвенвенвенввенвенвенвеннв и ни ни ни ни ни ни ннни нии ннннни ни ни ни нни ни ннни ни на ча чаа чччаа чча ччааа ча ччаа чаааа чча ча чча ччччааа ча чча чаа а ччаа ча чччистистистистистистистистистттттттттттт бъбъбъбъ бъбъбъбъъбъбъъъбъъъъбъъбъбъъъбъъбббббъ бббъбъ бъбъъбъ бб ллллл-л--л--л--

ггггггаргаргараргарггараргарггггараргаргагггаргггггарггггггаррггггггггаррррррррскискискискскискискискискискискскискискискискикк  ез ез ез ез езз езезезезез ик ик икик икик ик ик ик кикик ик к „Ст„Ст„Ст„Ст„С„СтСт„Ст„Ст„СтСт„Ст„ССт„ ъръръръръръррр-рр-р-р-р-р-р-ррр-ъррръррр-рърърърръъррърррррррр

жжжжжи,жи,жжи,жижи,жи,ижжжижжжижи,жи,жжжжи,ижижи,жжжи,жжж сстстст ст ст стстст стстстс стстст стържържържържържържържържржжържжържържържържържържърържържрържържи!и!“и!“и!“и!“!“и!“и!“и!“и!“и!“и , и, и, и, и, ии, и, ииии, и п п п  ппппрппррпррпрппрпрпп п ппппп пппп пп оо-о-оо-о-о-о

дддддълдълдълдълдълдъдълддддълдддъддъдддддълължи жи жижижи жи жижижжжижижжижижи усъусъусъусусъусъусъуусъсусъуссърднрднрднрднрднднрдннднрднрдндндндрдрдд о со со со со со со со со со ссо ссссссссссссо сссъъъъс ъъсъс ъъс ъъсъъъъъъъъъъъъ

ззззззанзанзанзананзззаназзз нзззазааз имаимаимаимаимаимаиимамаиммаии ниениениениниеениеенииееето то то тото отото тото тооотто ссисиссиссисииии.и..сииси.иииисиис .иииии

ААААААААА нА нА нА нААА нАА нАА нАААААААААА на са са са са са са са са са слънлънлънлънллънлънлънлънлълънлъннллъ це це це цецеце ццеце еце це ццецц рибрибрибрибрибририбрибрибриббббббрибббббббббрибббррииббр бриббббрр ееешеш-еш-ееееееееееешшееееешеш

кккккккиткиткиткиткиткиткитткккиткиткитккккиккиткккккк тикк е ле ле ле лле ле ле ле ле ллее ле лллюспюспюспюспюспюспюспюспюспюспюсюспспи пи пи пи пи ппи пи пи пи пи пппи прриририлрилрилрилрилилллр ллриллрилрир лрилрилилриилиллллллр и-и-и-и-и-и-и--и-и-

чччччатчатчатаачаттчатттчаач тччатчатччччатччаттч  на на нанананананаананна ра ра ра раррараарраааррар рр зпизпизпипзпиззпизпизпизпзпизпппзпииилелелелелелленллленленлененленененнннннел нннннннннннел ни и ии и иии

ммммммммънмънмънмънмънмънммънммънммммъмммънмънмм нъъм истистистистистистистистстисттсста оа оа оа оа оа оа оа оа ооооот ст ст ст ст ст ст стт стт ст ст скккъкъкъкъкъъъъссъсккъккъъъъскъкккъкък съъъкъкъъ ан ананан ан анна

гергергергергергергерергергерргерргерггергерегергерргерергегергеггерергерергерггергергергеререргерррррррррррррррррррррррррррданданадандандандандандандананннддандаданданданнндандадандананнннанданндддддддддддддддддддддддддддд

Бела, брой 11 (129), 200898



099



Т
акакакакакакаккакакакакакааакааааакака аа а аааааа аа е е ее ее ее изизизизизизизизизизизиизииииизвеевевевевееевевевеевеевевееееееееееееееестстсстстстсстстстстстстсстсттссстссттстстстсттстнанананнанаанананананаананааананнанаааанааанааа ММММ М МММММММ МММММММ М М ММММ  ММММ ММононононононононоооноонтатататтатататтааттттт ------
нананннннананананна – –––– – ч ч ч ч ччч чччететететететтттттттетеетттттетттттттвъвъвъввъвъвъвъвъвъвъвъъвъвъввввъвъвъъвввъъвъвввввъъъъъртртртртртртртрттртртттртртртртртртртрртррртрр ияияияияяияияияяятт тт т т тттт ттт т т т т т т тт тт тттттт ттттт попопопопопопоппопопоопоопопппо  
гогогоггогоооггогогоггголелелелееелелеллеемимиммимимимимимимииинананананаанаананнн   щ щ щ щщ щ щщщщщщщщщщщщататататататататтаттттататтатттатааттаттатаатта  н ннн нн ннн ннннннннннннннна аа ааа аааа аааа аа ааааа САСАСАСАСАСАСАСАСАСАСАСААСАСАСАСААСАСАСАСААСАСАААЩ,Щ,ЩЩЩ,Щ,Щ,Щ,ЩЩЩ,ЩЩ,Щ,ЩЩ,ЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩ   
прпрпрпрпрпрпрпрпрпрпрпрпрпрпппрппрпрппрпрпппрпппррпппппрппппппрососососососоосститититтитититтититттиттитирарарарарарарраррарарарараарарараррррррр щщщ щщщщщщщщ щщщ щщщ щщщщ щ щщщщщщ щщщщ щщ щщщщ щщ сесесесессссссеессс  н ннн нннннннннннннна аааа аааааа а аааааа ааааааа плплплплплплплплплплплпллплпплпллплпллппплллпллп оощощощощощощощощощощощщощощооощощощоощощоощоощооощоо  

отототототототототототототототототототтототтттоооттооо 3 3 33 3 3 3 3 3 3 33 3333333333333333333333333767676767676767667766 9 9 9 99999999999999978787878787878787878787878787878787887878888888788877888777  k kk k kk k k kkk kk kkkk k kkkkkkk kkkkmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm22222222222222222222, ,, , , , , , ,, нононононононононононоононононнонононнннннноннн  н нн н н н нн н ннн нннна а ааа аа а а аааааа ааа аааа а 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444----о--о------------  
мямямямямямямямямямямямямяямямямямямямяммяямямямямямяммямяямямммямм стстстстстстстстстстстстсттстстстсттстсттстссстсттсссттстс о о оооо ооооооо пппппопопопопопопппппппппопппппопоппоппппппопп  н н ннннннннннннннасасасасасасасасаасасасасасасааасасасассасаасасаааааасаассасселелелелелелелелелелелеллелелеелелелелеллелееелелелле енененененененененененененененненненнене иеиеиеиеиеиеиеиеиеиеиееиеиеиеиеииеиееие ( ( ( ( ( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ((спспспспспспспспспспспспспспспсспсспспспспспспппспсппсспссссс оророророророророророророророророророррроророорророророоррорророрррредедедедедедедедедедедеддедедддедеддедеддддддддд 
стссстстстстстстсстстстсссстсссстсссстссссссс атататататататататтатататтттатататататтаттаттататттатттттттттттисисисисисисисисисиииииииииииси тититититититититититиитититиитиитититикакакакакакккакакакакакакакакаккк  оо оооооо оооооооооо ооооооооооттт т тт ттттт ттт тттттттттттттт 20202020202020202020202022220202002020202020002022006060606060606060606060060600060606060660000666666 г гг гггггггггг гг гггг. ... ееее е е е е ееее ееееееееееееееее
обооообобобоббооббообообоооооооо ииииииититититииииииииииииииитиииииии ававввавававававвававававввавванананананананананананананннннанннанн сс ссссссссссс ссс ссссссссссссссссс самамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамммамамамамммммамамамамаамамамаааммммамооо оооооооооо оо оооооооооооооо оооооооооо ототототототототтоттттттототототототттттотоототооооотоотт 9 9 9999 9 999999999999999999999999999999797979797979797979979979797979797979979999797979979  66 666 6 6 66666666 6666666667070707070707070707070707070700707070707070707077  
дудуудудудууууудуудудудууудудудуддуддддд шишишиши))).) О ОО Обебебебебеебеебееееебеб злзлзлзлзллзлзлзлзлзллзллллзлззлзллюдюдюдюдюдююдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдююдюдддддююддю ененененененененененнененененененененеененененененнееннненосососососсосососососососососсососоососоооооссосо ттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттт ааааа аааааааа аа ааа мумумумумумуумууммумуумумумуммммуумммму 
ссссисс  има оообябябяснснсннннеенененнениеиеиеиеие – –– ж ж жжжжж вивививвивоо-

р д ртът сред огромните пла-
нини изисква смелост и ре-
шителност, откъсване от 
суетата на големия град и 
готовност за диви приклю-
ччения.

ИМЕТО НА ЩАТА 
идва от испанската дума за 
планина montana.
Разположена в Тихоокеан-

ския северозапад (граничи с 
Канада), Монтана е надаре-
на както с част от Ве-
ликите северноамерикански 
рравнини, така и с огърлица 
от няколко планински вери-
ги, които са част от Се-
верните скалисти планини. 
Тези вериги са съставени 
от планините с екзотични 
имена Абсарока, Бриджър, 
Галатин, Голият зъб и т.н. 
В Монтана се намират на-
ционалният парк „Глейшър“ 
и част от националния парк 
„Йелоустоун“, който е маг-
нит за туристи.

р р рС тези разнообразни при-
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дене са беб зббройнйни.и А А оонее-
,зи, които обичат зимните

спортове, могат да се пос-
ветят на каране на ски и
сноубординг по писти от
световна класа.
Заобиколено от величест-

вени планински вериги, в
югозападната част на Мон-
тана се крие 

МАЛКОТО ГРАДЧЕ 
ЛИВИНГСТЪН 

в очакване някой да забеле-
жи и оцени по достойнство
неговия чар. Като прибли-
жавате към него, от две-
те страни на магистралата
се разкриват вдъхновяващи-
те гледки – на легендарната
река Йелоустоун и на плани-
ните Абсарока и Бриджър. 
Хората в Ливингстън жи-

веят тихо и спокойно, в
противоречие със забърза-
ния начин на живот и ус-
трема към успешна кариера
в съвременните метрополи-
си. Като че ли всички сесе

д днаслаждават на дълбок зи-зи-

ГОЛЯМОТО 
НЕБЕ

СТРАНАТА НА

ПлаПлаПлаПлаППланиннининнинатаататаата Аб АбАбАААббсарсарсарарокакокакокаокаоо
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наслаждава на дълбок зимен сън

Pine Creek, или на български – 

Боровото поточе
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мен сън, който имат шан-ме
са да изсънуват през дълги-са
те студени месеци. Зимна 
вълшебна приказка, за от-
минали времена в Дивия за-
пад, в земята на гарвани-
те и чернокраките – инди-
анските племена, обитавали 
тези местности преди мно-
го години.
Голяма атракция тук е 

РАНЧОТО НА МАЛБОРО 
предизвикващо още по-го-
лям интерес със своята се-
кретност. Тук членовете 
на клуба, които трябва да 
са верни пушачи на запа-
зената марка, биват тре-
тирани като царски осо-
би. Но ако не си един от 
тях, даже няма да можеш 
да надникнеш зад портите, 
пазещи зад себе си феноме-
нално градче като от стар 
уестърн. 
Като че ли хората тук са 

избрали да останат в хар-
мония с природата, която 
все още властва над своето 
най-висше творение. Сред 
огромните бели планински 
масиви човек не може да не 
изпита чувство на възхи-
щение и респект пред тези 
непокорими земи. Ако не се 
подчиняваш на природните 
закони, със сигурност няма 
да ти е лесно да оцелееш. 
Вероятно затова в тази 
приказна реалност човекът 
се е примирил и не се въл-
нува от маловажни мате-
риалности, които могат да 
бъдат заличени за миг от 

силната ръка на майката
природа. Тук стрес няма,
никой не преследва високи
постове, несметни богат-
ства и престиж. Живее се
тихо и бавно във фермерски
къщички. Работи се усърд-
но за насъщния. Дори диви-
те животни са усетили, че
хората са техни приятели
– на места, съвсем близо до
къщите, могат да се видят
по няколко сърнички накуп,
тук-таме – политнал орел 
или пък заблуден койот.
Няма начин обитателите 

на тази земя да не са на-
следили част от индиански-
те вярвания и белият „бог“
да не е разбрал, че въпреки
победата си над местните
племена все пак е трябвало
да последва техните тради-
ции и мъдрости, за да може
да оцелее в пустошта. 
Очевидно че белият човек 

наистина е осъзнал ценност-
та на наследството, оста-
вено му от червенокожите,
и е запазил доста от спо-
мените за великите индиан-
ски вождове. Малкото град-
че Ливингстън е пълно с му-
зеи на индианското изкуство
и множество сувенирни ма-
газинчета, където можете
да купите за спомен всички
уникални предмети, за които
сте чели в книгите на Карл 
Май като деца. Ако наисти-
на искате да усетите

ВКУСА НА ВРЕМЕТО 
ПРЕДИ 200 ГОДИНИ 

по тези земи и мириса на

коне и кожа, едно от най-
подходящите места за по-
добни преживявания е тук,
в Монтана.
Ако пък не можете да ус-

тоите на изкушението на
планината и имате доста-
тъчно смелост, със сигур-
ност ще ви се прииска да
отидете поне на поход. В
началото преходът изглеж-
да лесен, ще се радвате на
чистия сняг и на бялата
тишина. Но ако сте реши-
ли да походите само мал-
ко и да се върнете бързо,
едва ли ще успеете. Не след
дълго планината ще започ-
не да разкрива приказната
си красота и неспокойните
си склонове. Неземна глед-
ка ще ви накара да замръз-
нете така, като и най-го-
лемият студ няма да може.
В далечината, в заснежени-
те скали, синее замразеният
водопад на Pine Creek (Боро-((

вото поточе). Ако се осме-
лите да походите още час
по стръмните хълмове, по-
тънали в дълбок сняг, ще
бъдете възнаградени от по-
разяващата гледка на водо-
пада отблизо. Изморени от

красивия поход, можете да
потърсите отмора и ком-
форт в 

ПРИЯТНИТЕ МАЛКИ 
РЕСТОРАНТЧЕТА 

в градчето. С различните
маси и столове, дивани и
канапета, домашни покрив-
ки, поостарели прибори за
хранене и страшно вкусна
храна, те по-скоро прили-
чат на дом, изпълнен с то-
плина и спокойствие – точ-
но това, което всеки тър-
си в студа. Собствениците
ще ви посрещат с любо-
питство и с желание да се
представят отлично пред
гостите си. 
Пълно е и с малки баро-

ве и клубове, където човек
може да пийне и да се по-
весели с местните хора, ко-
ито танцуват и пеят от
сърце в ритъма на любимо-
то си кънтри.
Най-голямата изненада за

мен бе, че именно на това
непопулярно и скрито в пла-
нината място най-накрая,
след една година престой
в САЩ, срещнах жена, ко-
ято не само беше чувала за
България, а знаеше и точ-
но къде се намира родината
ми. Заразказва ми за Видин
и за хората, които познава
оттам. Говореше разпалено
и вдъхновено за България и
за българите. И ми стана
много, много топло насред
зимата в Монтана.

Текст
Цветелина ПЕТКОВА

С
ни

м
ки

А
вт

ор
а

Ресторантите приличат по-скоро на уют-

ни домове

Поразяващата гледка 

на водопада на Pine Creek 

отблизо
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За 22-ри пореден път НДК ще събере на едно място великолепни филми от цял свят, за да за-

радва най-верните почитатели на киното. На традиционната Киномания ще бъдат предста-

вени не само горещи и хитови премиери, но и фаворити от международните фестивали, как-

то и непоказвани досега шедьоври и някои от вечните класики в седмото изкуство. Откри-

ването є е на 7 ноември в Зала 1 с Shine a Light на Мартин Скорсезе. Като голям почитателt

на „Ролинг стоунс“ известният режисьор се е възползвал от възможността да проследи раз-

витието на последното им турне A Bigger Bang.

Сред задължителните заглавия е и „В класната стая“ на Лоран Канте, който спечели „Злат-

на палма“ в Кан. Филмът е образец на съвременния документално-художествен стил. Млади-

ят преподавател Франсоа преди началото на учебната година беседва със своите възпита-

ници и в техните разговори като в огледало се отразява социалната драма на съвременното 

френско общество.

За първи път на голям екран у нас ще бъде показан един класически филмов шедьовър, кой-

то през 2008 г. празнува своята 40-годишнина – „2001: Космическа одисея“ на Стaнли Кубрик.

Това е един от най-великите филми в историята на кинофантастиката, категорични са

всички, които са го видели. 

Киномания няма да мине и без българско участие. Ще видим абсурдната комедия на Андрей 

Слабаков „Хиндемит“ за две семейства, които много си приличат, но не могат да се понасят.

СпектърСпектърСпектър

„Стреляй“ 
Своеобразен уестърн, само че 

със съвременно действие и с 

главно действащо лице една 

разгневена жена. Това е краса-

вицата Ана, в която се влюб-

ва журналистът Марко (Ан-

тонио Бандерас). Той трябва 

да напише статия за госту-

ващия в града цирк. Но гледай-

ки представлението, Марко е

запленен от Ана, която изпъл-

нява забележителен номер – 

стрелба с пушка по движещи 

се мишени, докато язди гало-

пиращ кон. Младият мъж е го-

тов да се откаже от всичко, 

за да бъде с нея. Но докато е

в командировка, трима пияни

мъже брутално изнасилват

Ана. Тя обаче взима пушката 

и боеприпасите и тръгва по

пътя на отмъщението.

„Speed Racer“
Още от дете Спийд Рейсър е

привлечен от колите и емоци-

ите на пистата. Години по-

късно той вече е автомоби-

лен състезател от висока

класа. Единствената конку-

ренция за него е брат му ле-

гендарният Рекс Рейсър, чия-

то ненавременна смърт зад

кормилото подтиква Спийд 

да продължи пътя му. Младе-

жът е верен на семейния биз-

нес за състезания, ръководен

от баща му (Джон Гудман). Ко-

гато Спийд отхвърля примам-

ливо предложение на известна 

автомобилна компания да се

състезава за нея, на главата 

му се струпват много пробле-

ми. Единственият шанс да ги

реши е да спечели състезани-

ето на живота си.

„Ескорт 
до затвора“ 
Добрите уестърни напоследък 

са истинска рядкост и зато-

ва този филм на Джеймс Ман-

голд (Walk the Line) си е ис-

тинско събитие. Известни-

ят престъпник Бен Уейд (Ръ-

сел Кроу) и неговата зловеща

банда плячкосват по южната

железопътна линия. След мно-

гобройни опити Уейд все пак 

е заловен. Тогава ветеранът

от Гражданската война Дан

Еванс (Крисчън Бейл) се наема 

да го качи на влака за затво-

ра в Юма, който ще откара 

убиеца до съда. Задачата из-

глежда непосилна с набезите 

на хората на Уейд, които пляч-

косват и убиват всеки, който 

им се изпречи на пътя.

„Неуловим“
Режисьорът на „Нощна стра-

жа“ е създал невероятно зре-

лище, разбиващо на пух и прах 

всички клишета в жанра. Жи-

вотът на Уесли Гибсън е на-

пълно безсмислен и лишен от 

приятни емоции. Поне до деня, 

в който се оказва, че той е

избран за защитник на спра-

ведливостта от тайно обще-

ство. Отдавна пропаднали-

ят баща на Уесли е бил изтък-

нат наемен убиец, работещ

за това общество, но след 

като е убит, синът му трябва

да отмъсти за смъртта му. С 

помощта на една убийствена

красавица (невероятна роля

на Анджелина Джоли) Уесли ще 

се превърне в истински ек-

шън герой.

В очакване на Киномания 2008

Shine 

a Light

„Хиндемит“
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„Къса памет“
За култов за младото поколение е обя-

вен романът на Никола Рей заради све-

жестта на възприятията и безпощад-

ната си откровеност. Все още младият 

Габриел се интересува предимно от ал-

кохол, наркотици и секс, които от дос-

та време вече не му доставят удоволст-

вие. Струва му се, че някъде далеч е оно-

ва време, когато той е обичал истински,

бил е мил, симпатичен и изпълнен с енер-

гия. Късата му памет обаче не му пречи 

да съзнава напълно своето падение и да

се отнася с подобаваща омраза към себе

си. Габриел все пак се опитва да направи

равносметка на своя пропилян живот.

„Краят на господин Y“
С тази прокълната и рушаща всички дог-

ми книга минавате през времето и ал-

тернативната вселена на човешка-

та мисъл. Когато Ариел Манто открива

„Краят на господин Y“ в една антиквар-

на книжарница, тя не може да повярва на

очите си. Смята се, че от тази книга на 

ексцентричен викториански учен не съ-

ществуват повече от два или три ек-

земпляра. Дори се говори, че книгата е 

прокълната и който я прочете, изчезва.

Погълната от загадката, Ариел не усеща 

кога е тръгнала по пътя на магията, кой-

то ще я отведе на едно пътуване отвъд 

края на света и отвъд смъртта.

„Роден богат“
Уникалната банда от разхайтени крадци,

предвождана от неудачника Дортмун-

дър, е сътворила поредния гениален план. 

Сега те са решили да се хванат на ра-

бота при един от най-големите моше-

ници с единствената цел да го ограбят

до шушка. Мънро Хол се е родил богат,

но въпреки това е ограбил собствена-

та си компания. Горкият милиардер оба-

че не може да намери персонал за огро-

мното си имение в Пенсилвания. Но къс-

метът му проработва и на прага му за-

става чудесна група прислужници с блес-

тящи препоръки и неизчерпаемо „жела-

ние за труд“.

Наша гордост
Момичетата и момчетата от балет „Терпсихора“ пече-

лят множество награди от национални и международни

танцови конкурси. Три поредни години те получават на-

гради от Международен детски фестивал „Усмивките на

морето“ – Балчик. Поредната им успешна изява бе на 1

октомври тази година в Културен дом „Красно село“ по

случай Деня на музиката и празник на общината.

„Съкровищата 
на Валкирия“
Сензационен руски бестселър за забра-
вено древно познание от времето, кога-
то човек е живял в хармония с природа-
та и е бил част от нея. През 20-те годи-
ни на миналия век в Русия е създаден Ин-
ститута – тайна организация към Дър-
жавна сигурност, която да се занимава с 
изследване на древни загадки. Десетиле-
тия по-късно тайните служби откриват
странен мъж без документи за самолич-
ност. Той може би е част от секретен
екип на Института, изчезнал безследно 
преди години. Със случая се заема млад
психолог, който ще открие древни тай-
ни, които може да му костват живота.

„Проектът „Хадес“ 
Напрегнато действие, международни 

интриги и апокалиптичен ужас се пре-

плитат в този роман. Този, който при-

тежава Копието на съдбата, държи бъ-

дещето на човечеството в ръцете си.

Изковано от правнука на Адам, използ-

вано, за да прониже тялото на разпна-

тия Христос, и притежавано от някои

от най-могъщите мъже на света, Копи-

ето ще бъде използвано отново. Сили-

те на злото възнамеряват да посегнат 

на древната реликва, за да стартират

проекта „Хадес“ и да унищожат чове-

чеството. Може да ги спре единствено

журналистката Котън Стоун, наследни-

ца на ангела на единадесетия час.

„Правилата 
на измамата“
Честен и смел лекар попада във водо-

въртежа на международния шпионаж. 

Джонатан Рансъм е хирург, работещ за 

„Лекари без граници“ в едни от най-горе-

щите точки на света. Ден след трагич-

ната смърт на съпругата му Ема док-

тор Рансъм открива неин багаж, в кой-

то има странни вещи. Те го карат да се 

усъмни, че съпругата му е водила двой-

ствен живот. Защо Ема е имала доку-

менти с чужда самоличност? Откъде

се е сдобила с пари и ключове за скъпа

кола? Джонатан ще се озове в един не-

познат за него свят, където трябва да 

се научи да... мами по правилата.

Страниците подготви Ивайло ТОДОРОВ
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НОВИЯТ ТЕАТРАЛЕН СЕЗОН ВЕЧЕ Е В РАЗГАРА СИ. ОЧАКВАТ НИ НОВИ ПРЕМИЕРИ НА ТЕДИ МОСКОВ,
МАРИУС КУРКИНСКИ И КРИКОР АЗАРЯН, КАКТО И ИНТРИГУВАЩИ ЗАГЛАВИЯ КАТО МЮЗИКЪЛА „СТРАХОТНИ 
МОМЧЕТА“ И ПОРЕДНИЯ ШЕДЬОВЪР НА ЯВОР ГЪРДЕВ „КАЛИГУЛА“. ЕСТЕСТВЕНО, НИЕ ЩЕ ГЛЕДАМЕ 
ДА ВИ ИНФОРМИРАМЕ НАДЛЕЖНО ЗА ВСИЧКО ИНТЕРЕСНО, КОЕТО СИ ЗАСЛУЖАВА ДА БЪДЕ ВИДЯНО.

„Ревизор“ 
Дай на хората най-доброто от класиката и ги остави да се забавля-

ват. Явно на това разчита режисьорът Бойко Богданов, заложил на

най-известното произведение на Гогол, което продължава да звучи 

адски актуално и днес. Няма как да не го поздравим за идеята да по-

каже колко жалки и глупави са всички, които предпочитат да дават

пари на мними ревизори като Хлестаков, за да спасят кожата си. Бо-

гданов следва почти дословно оригиналния текст, не си позволява 

ексцентрични отклонения и затова постановката му се е получила.

Освен това работи много добре с всеки от актьорите си и те пра-

вят така, че героите им да се открояват сред множеството уникал-

ни персонажи. Разбира се, смях може да ви напуши само като ги види-

те как изглеждат, но целият актьорски ансамбъл работи като добре

смазан механизъм. Трудно е да се открои някое име, но все пак играта 

на Калин Врачански в ролята на Хлестаков е много премерена и съ-

образена с това да се откроява над останалите. Още с „Уморените

коне ги убиват, нали?“ младият актьор показа на какво е способен и

определено заслужава да следим с интерес всяка негова роля. 

Хамлетмашина 
Хайнер Мюлер пише текста за тази своя прочута пиеса през 1977

г., след престой в САЩ и България. Авторът вярва в социалистиче-

ската идеология, но не спестява никакви критики за нейното пагуб-

но развитие. Затова пиесата му е дълго време забранявана и съкра-

щавана, едва сега можем да я видим в оригинал. У нас тя се поста-

вя от разнороден международен екип, в който се говори на три езика.

Целта на екипа е да покаже какво се случва с надеждите на хората в 

България, особено след приемането ни в ЕС. Няма спор, усилията на 

всички начело с режисьора проф. Бернхард Ойстершулте заслужават 

поздравления. Друг е въпросът, че самият спектакъл едва ли ще се

хареса на по-широка публика, несвикнала да є се крещи и да є се гово-

ри на немски. Тя обаче със сигурност ще аплодира изявите на Снежи-

на Петрова и Стефан Вълдобрев (той е и автор на музиката) и тех-

ните убийствени монолози с до болка актуално звучене. Въпреки про-

тиворечивия прием у нас „Хамлетмашина“ ще има свои премиери до-

година в Щутгарт и Люксембург, освен това ще участва в няколко 

престижни международни фестивала.

8 по десетобалната

6 по десетобалната

Театър „София“

Младежки театър

Театър „Българска 
армия“

Шанс за младите
За втора поредна година Младежкият театър се превърна в сцена за

изява на изгряващи таланти. Програмата „Панаир на младите“ дава 

възможност на представители от няколко учебни заведения да пока-

жат докъде са стигнали и какво е бъдещето на българския театър.

Този път видяхме и дебютанти зад камерата, в музиката и фотогра-

фията. Сред интересните спектакли се открои „Смъртта и дяволът“

на студента от НАТФИЗ Петър Денчев. Младият режисьор предста-

ви много емоционална история за изкушението и обвинението, изне-

сена на плещите на своя камерен актьорски състав. Интерес предиз-

викаха и спектакълът на Иван Ковачев „Без съмнение“ по Жорж Фей-

до, „Антигона“ с класа на проф. Надежда Сейкова и „Орфей и Евридика“ 

– опит за кабаратен спектакъл на театър „Окаста“. Гледахме и екс-

перименталните документални, игрални и анимационни филми на мла-

ди режисьори, повечето от които са дипломни работи. Всички меро-

приятия, съпътстващи Панаира, намериха своята публика, дано така

бъде и при следващото му издание догодина!

Текст Ивайло Тодоров

„Смъртта и дяволът“

Бела, брой 11 (129), 2008104



 ЗаЗаЗаЗаЗа  в в ввсисисисисииччч ч ччч кикиккикики, , кокок  и и тто о сее с су у е е тятят т ококо о лоло у ууууререр ж жжж ддаада ннн не е тотототот  иииии оо оо ж жжжииии ивявяяя--
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ВВВВВВВВВ тттттттттттттоооооооооооооооооооззззззззззззззззззззззззззззззззииииииииииииииииииииииииииииииии
бббббббрррррррооооооооооооййййййййййййййййййййй:::::::::

бела къща

ОРГАНИЗИРАМЕ ДЕТСКАТА СТАЯ
Да научите детето си да поддържа 
стаята си чиста и подредена, не е 
лесна работа. 

ЗА АНГЛИЧАНИНА КЕН ХИЛ ГОТВЕНЕТО Е ИЗКУСТВО
Опитайте неговия кулинарен шедьовър KING PROWN 
CURRY – кралски скариди в къри сос, поднесени върху 
канапе от башмати ориз.

ЗАВИВКА ЗА СЛАДЪК СЪН
Вълнено, пухено, памучно – изборът е ваш, но 
подходящото одеяло задължително трябва да 
е качествено, топло и хипоалергенно. 

ВЯТЪР И ВОДА
Или домът като жив организъм
Фън шуй днес направлява жизнените енергии в дома или офиса

д р

ви – за да работите или да спите здравословно. Вече и в България
построиха сграда, съобразена с фън шуй.

ЯБЪЛКОВ ПАЙ
За час и двадесет и пет мину-
ти можете да го приготви-
те, за да изненадате с нещо
вкусно и ароматно хората,
които наистина обичате.
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ин т е р и о р

ПОДРЕЖДАМЕ 
ДЕТСКАТА СТАЯ

ДА СЕ ИЗХВЪРЛИ ИЛИ ДА СЕ ОСТАВИ?
Сложете кош за мръсно бельо в помещението, което обитава
детето ви. Добре би било кошът да е достатъчно голям, че
да побира замърсените по време на цялата седмица дрехи.
Не изхвърляйте детските трофеи и любимите дреболии на
децата. За тях разчистете една не много голяма етажерка
– около прозореца, шкафа или на стената до леглото.
Подарете на други деца играчките, с които вашият син или
дъщеря не си играят вече. Но задължително се консулти-
райте с детето какво можете да подарите и какво – не.
Ако на него му е жал да се прости със своите играчки, му
обяснете, че се каните да ги дарите на дом за деца без ро-
дителски грижи. Така ще го умилостивите. А и ще го въз-
питате в благотворителност.

ддържа стаята си чиста и ДДДДаДаДаДаДаДаДаДааДаДДДаДДДДДаДД    нннннннаааааауауауауауаууауауааааауаучичичичичичиччичичитететететететеет  д д д д ддддететететтетететететететететететететеее о о о оо о оо о сисисисисиисиси д дд ддддаа а а попопопоооподд

а, естествено. Много децаппоппопоооопоппооппопооподдддддрдррррдддддррддд еееееееедедеддедеееедееддеедедедееденененененеенененена,аа,а,а,а,а,а, н н нннннне е е еее е е е ее ее ее лелелелелелелелеснснснснснсснсна аа а а аа а а рарарарарррар бобоббобобобоотататттта

рядъка и често не могат даппрпрпрпрррпрпррррпрпрпрооооооооососссссооосоооососттттттттотототототототототтттттото н н н н н ннннне е е е еееее зазазазазазаабебебебебебебебелялялялялялялялялязвзвзвзвзвззвзвзватататтатататата  б б ббб ббезезезеезезпопопопопопорррр

хното лично пространство из-рррарарарарараааааараррррарар зззззззбзбббззззбзбззбззбзз ееееееререререрререерререеееррееррататататататааата  з з з зз зззащащащащащащащащщща о о о о оооо вививививививив дъдъдъдъдъдъддъд т тт тт тт наннананананна т тт т ттяхяххяхх

родителите им. Не ги ругайте,ввививививививививиивививвиив ккккккквквквквквкккввкккввквввкввккккквквввааааааааа ааааааааааааааа а тататататататататататат кокококококококококкк вававававававааава нн н ннннн  негегегегегеегеггодододододдоодододувувувувувувувувуввуу анананананааа иеиеиеиеиеие уууу у у р р  р 

в тяхна полза. Ако всичко е поаа аа аа ааааа а ииииимимимммиииммииимииимимииими  о ооооооо о ооооооооооооооообябябябябябябябябябябябяябббббббб снсннснснснснснснснсннс етететететететететете,е,е,е,еееее, ч ч чччче е еееее еее ререререерееререререррееер дъдъдъдъдъдъъдъдъддд т т тт ттттт е е е и и и 

сно и бързо ще успяват да се ммммемемеемеммммемемммеммммммммммммммммммммммммммммммммм сстстссссстстатататттттттаттттттатаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа а аааааа сисисииисиииссисисиссисисисисисисссиссисисиисисисисисиисисисисисисиссии,,,,,, ,,,, ,  ,, тететететететтетттететттттт  м м м м ммм ммнононононогогогогогого п пп пппо-о-о-о-оо-о лелелеллелелелессссссс

е ще им остава време за по-попопопопопопопооодгдгдгдгдгддгггггггдггггдгггггдггггггггдгдггдгдгддд оотототтотототототтттототтототттотттототттотототтоттоттотттотттототооооотототооототоооооотототттоотоооттотоотооттотототоотототтттттоттттттвявявявявявяявяявяяявявявяяяяяяявявяяяяяяяявявяввввввввввявввявявявввяяяяявявяяяяттт т ттт зазазаза у уууучичиииччичилилиилилиищещещещещеещещещещещещещеееееееещееще ииииии иииииииииии ии дддддддд ддддд ддддддддд дажажажажжажажажаажажажажажажажаажжажажажажажаажаажжжажажажжажа еееееееееееееееееее

илмите и видеоигрите могат чичичичичичччиччичччччиивквквквквкквквкввквкв ааа а аа ааааа иииииии и ии игигиггигигигиигиггигигигигигигиггигигггггририририририририририририррририририиририририририрр ...... . . ДиДиДДиДиДиДиДиДиДиДиДиДиДиДиДиДиДиДДиДиДиДиДиДДиДиДДДДДД сксккскскскскскскскскскскксксксксксккккккксковововововвоовоововоовввововововвовоововововововвввововввввввоветететететтеттеттетеететететеететееееететееттететееетттетттттттттте ееееееееееееееееее ее е ссссссссссс с с сс ссссс фифифифифифффффффффффффффффффффффф

тмасови кутии, наредени поддадададаададдд  с сс се еее е е попопопобебебеберараратт т тт в ввв вв нянянянян кккоккококок кккккккккклклкклкклклклклкоооооо ооооо о оо пппплплплпллплплплплппплпллплплплпплплплпллплплплласассасассасасасасасасасасасасаасаасасасасасасасаасасасасасасасасссс

е да останат книгите, списа-ллелелелелл глглглглглллотототототто о.оо.оо. Н Н НН На а а а отототототкркркрк итититити о о о о ее е е дододододооддообрбрбрбрбрбрбрбррррррррррррррррррреееееееееееееееееееееееееееее

о децата използват всеки ден.нининиининиятятятятятятятятятятяятааа а аа аа и иии и и ии лилилилиллилилилилиллилииличнчнчнччнчнчнчнчнчнччннннитититититититититите е е еее вевевевещищищищ , , , кокококоитиитттттттиттттитттиттттттттттитттттттттттттоооооооо

ИДЕЯ

В детската с
тая ин-

сталирайте б
езопасни 

розетки и раз
клони-

тели, които с
а снаб-

дени със защи
ти (на-

пример с отд
елен бу-

тон за включ
ване на 

електрическот
о за-

хранване).

Бела, брой 11 (129), 2008106



ОКАЧЕТЕ КОРКОВА 
ДЪСКА в близост до 

бюрото или писалищ-

ната маса. На нея де-

тето може да забож-

да всичко, което му ха-

ресва – постери, за-

писки, рисунки, люби-

ми снимки, грамоти и 

др. Такава дъска ще ви

спаси от голямо коли-

чество малки дупчи-

ци по стените на дет-

ската стая.

ЗАКАЧАЛКА С КУКИЧКИ можете 

да сложите на гърба на вратата.

Тя е много удобна за подреждане 

на якето, суичъра и училищната 

раница на малкия ви наследник. 

За място за обувките определе-

те някаква кутия от твърд ма-

териал. А има и още по-оригинал-

но решение – обикновен кухнен-

ски поднос. Модулът за окачва-

не с много отделения до врата-

та ще побере всички лични вещи, 

които детето ви използва еже-

дневно. Например мобилен теле-

фон, очила, iPod или плеър. Така

всичко необходимо ще му е под-

ръка, когато излиза за училище.

ГОЛЯМА 
ВЕСЕЛБА!
МАМАМАМАМАМАМАМАМАМАММ ЛКЛКЛКЛКЛКЛКЛКЛКЛККО ООО О О ОООО ФАФАФАФААФАФАФАФАФАФАААНТНТННТНТНТНТННТНТНТНТНТНННННТН АЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАААЗА ИЯИЯИЯИЯИЯИЯИЯИЯИИЯИЯИ  И И ИИ И ИИ ИИИИ Я Я ЯЯ ЯЯЯЯЯЯ ЯРКРКРКРКРКРКРКРРКРР И И И И ИИИИ СМСМСМСМСМСМСМСМСММММЕШЕШЕШЕШЕШШШШШШШШШШЕ НИНИНИНИНИНИНИНИНИНИИНИННН  
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МАТЕРИЯ И ЦВЯТ 
Не се страхувайте от яр-

ките цветове. Върху гра-

фичните щапми, кръгче-

тата, шарената кувер-

тюра, шареното кресло и 

шарения килим петната 

няма да се забелязват. 

УДОБНО ЛЕГЛО
За разлика от останали-

те мебели в необичайна 

форма, леглото трябва да 

бъде удобно. Под корпуса му 

може да наредите кутии, в 

които детето ви да приби-

ра детските си играчки.
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А
ко денят си личи от сутрин-
та, то по антрето можем
да преценим как е обзаведен
и подреден домът, както и

да разкрием характера на неговите
домакини. 
Интериорните дизайнери обръщат

все по-голямо внимание на антрето.
Въпреки че не прекарваме много вре-
ме в тази част на дома, тя е много
важна и необходима кратка спирка в
забързаното ни ежедневие.
Мебелна компания „АРОН“ може да

отговори на всички ваши запитвания,
да сподели желанията ви, както и да
ви запознае с тенденциите. Само в
нейните магазини може да се намери
невероятно разнообразие от модели,

цени и цветове антрета като самос-
тоятелен анасамбъл или като част 
от модулна система. Предлагаме ви 
някои съвети и предложения от тех-
ните специалисти.

Пространството
е основното, с което трябва да се 
съобразявате. Ако е малко, можете 
оптически да го увеличите с голямо 
огледало и да поставите само зака-
чалки, малък шкаф и елегантна табу-
ретка до тях. 

Антрето Iza 
е точно такова и е на цена от 157 
лв. Предложението можете да наме-
рите във верига магазини „АРОН“. То 
се предлага в цветове бук и елша. Ви-
сочината на огледалото и закачалки-
те е 100 см, а размерите на шкафа 
са в/ш/д: 47/90/35 см.
Според нуждите си можете да избе-

рете и портманто с малък гардероб 
за прибиране на палта и якета, как-
то и шкаф за обувки.

Антрето Opal 
е в цвят елша с размери в/ш/д:
195/167,5/38,5 см. То се състои от от-
делни елементи, които всеки може да
подреди според собствения си вкус. Не-
говата промоционална цена е 443 лв.
Ако разполагате с голям апарта-

мент, антрето може да е част от
модулна система. По този начин мо-
жете да обзаведете няколко помеще-
ния в един и същ стил и цвят.

Светлината 
е също много съществен фактор, с
който трябва да се съобразяваме при
обзавеждането. Обикновено антрето
не е добре осветено, затова е хубаво
да изберете по-светли мебели. Най-
актуалният цвят за 2008 г. е бяло-
то. За антрето е подходяща светла-
та дървесина, а ако все пак се спре-
те на тъмни мебели, актуални са хо-
ризонталните линии на дървото.  

Дизайнът 
както винаги е уникален. Ретро обза-за-www.mebeliaron.com

Антрето
лицето на дома

STYLIUS
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веждане или прави и класически изчис-ве
тени линии, вие избирате според ва-тен
шия собствен вкус. Магазини „АРОН“,
разбира се, имат решение за всяко
ваше желание.
От модулните системи в светъл 

цвят и модерен дизайн можете да из-
берете

антрето Vis a Vis 
което е част от модулна система и
се предлага в цвят череша или ком-
бинация от череша и ванилия. То се
състои от отделни модули, които мо-
гат да се комбинират по различен на-
чин – високо шкафче с огледало, зака-

чалка, стенно шкафче, ниски шкафче-
та и огледало. 
От тежките ретро мебели предло-

женията на Мебелна компания „АРОН“ 
са обзавежданията Stylius и Kent. 

Антрето Stylius 
е част от модулна система и се пред-
лага в цвят антична череша. То се със-
тои от отделни модули, които могат 
да се комбинират по различен начин.

Антрето Kent 
също е част от модулна система и 
се предлага в цвят кестен. Освен от-
делните модули системата предлага 

и цяло портманто. Компанията има
и още много предложения, които мо-
жете да разгледате на страницата
www.mebeliaron.com
При избора си трябва да помисли-

те за вашите собствени навици, как-
то и за това, какво ви е най-необ-
ходимо – връхни дрехи, дамска чанта,
чадър, обувки, домашни чехли, тампо-
ни за почистване на обувките, обу-
валки и т.н. 
Не пренебрегвайте тази част от

дома! Антрето всеки ден ни изпраща и
посреща и ако то е приветливо, ние ще
сме заредени с положителна енергия.

Здравка НЕНОВА

телефон 0700 10 222
(на цената на един градски разговор)

KENT

VIS a VIS

IZA

OPAL
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В
буквален превод feng shui оз-
начава „вятър и вода“. Тер-
мините „фън шуй“, „фенг 
шуй“, „фен шуй“, „фън шуей“ 

са равностойни, разликата идва от 
различната транскрипция. Фън шуй е 
и наука (има теоретична основа, свои 
уреди като компас, багети, радиес-
тезично махало, базира се на форму-
ли, таблици, изчисления), и изкуство 
(всяко място изисква индивидуален и 
творчески подход).
„Фън шуй разглежда дома като жив 

организъм – обяснява г-жа Панайо-
това. – Местата, които обитаваме,
също както човешкото тяло са из-
пълнени с невидима жизнена сила, на-
ричана ци. Целта е енергиите да те-
кат плавно и безпрепятствено. По-
вечето свежа, жизнена енергия осигу-
рява по-здравословна среда за човека.
Той се чувства комфортно на такова
място, спи добре, боледува по-малко,
по-лесно решава проблемите си, пове-
че му върви. Балансираната среда оси-
гурява храна за енергийната система
на човека, тя го подкрепя.“
Фън шуй се заражда в Китай преди

повече от 5000 години. Възниква като
наука за намиране на 

БЛАГОПРИЯТНО МЯСТО 
ЗА ПОГРЕБВАНЕ

на мъртвите, защото китайците вяр-
ват, че те подкрепят живите след
смъртта си. Впоследствие е прило-
жена за домовете на живите хора. В
Китай доскоро фън шуй е било тайно
знание, обслужващо единствено инте-
ресите на императорите. „Древните
хора (не само в Китай) не са строели
жилища върху геопатогенни зони, под-
бирали са внимателно местата за раз-
полагане на своите домове и светили-
ща“ – обяснява Елза Панайотова. 
Разбирам, че основната идея във фън

шуй е, че околната среда влияе на
здравето и късмета ни. „Три видаида
късмет съпровождат човека през жи-жи-

Коя е тя?
ЕЕлза Панайотова е завърши-

лла „Електронно-медицинска 

аапаратура“ в Санкт Петер-

ббург. Някои от специализи-

рраните є курсове и дипломи 

сса за Силва метод, универ-

ссална енергия, фън шуй, ра-

ддиестезия, кармично изцеле-

нние, рейки, китайска астро-

ллогия, но самата тя казва: 

„„Всички те нищо не значат, 

аако човек не осмисли и не

ппреживее нещата вътре в 

ссебе си.“

ППритежава сертификати за

еексперт по фън шуй (за I и II 

нниво) и по радиестезия от

ААСФЕН, валидни в 181 стра-

нни, членки на ООН. С фън 

шшуй се занимава от 1999 г. 

–– прави проекти, дава кон-

ссултации, чете лекции. На-

пписала е много публикации,

ккоито обстойно и достъпно 

рразкриват „приложението“ и 

ссъщността на двете сти-

ххии. Консултант е на пър-

ввата построена сграда у 

ннас, съобразена с фън шуй –

55-етажна кооперация с РЗП 

55000 кв. м по проект на инж. 

ММилена Тахова и архитект 

ИИво Попов.

ГГ-жа Панайотова поддър-

жжа хубав сайт (http://www.

ffengshuibg.com), откъдето 

ччовек може да научи под-

рробности за древната нау-

кка и дори може да избере ин-

ттериорни „подробности“ за

ддом, офис или градина. Ос-

ввен всичко изредено тази 

жежеж на е прир ятен събеседдник.

ВЯТЪР 
И ВОДА
ВЯТЪР 
И ВОДА
ИИЛИ ДОММЪТТ КААТО ЖИИВ ОООРГААНИИИЗЪММ

ДРЕВНО ИЗТОЧНО УЧЕНИЕ ДНЕС НАПРАВЛЯВА ЖИЗНЕНИТЕ 
ЕНЕРГИИ В ДОМА ИЛИ ОФИСА ВИ – ЗА ДА РАБОТИТЕ ИЛИ ДА СПИТЕ 
ЗДРАВОСЛОВНО. ВЕЧЕ ПОСТРОИХА СГРАДА, СЪОБРАЗЕНА С ФЪН ШУЙ.

ВхоВхоВхоВхох днаднад та т врар та: къъде д е, каккакво во имаимаимаимама ср ср срср срещуещуещущууещщуу єєєє єєєєє єєєєє єєє иии иии 

накнакнаккнаккъдеъдеъдеддеъде те тете тете т  от отот отототвежвежда,да, какаааато то то оото влевлевлевлевлевлезешзешзешзешзешз . К. К. ККориориориоридордордордороррррррррррорррррорррррррррррррррррррррррр и и илил илилии 

стъстътътълбилбиблбилби..... Вс Вс ВсВВВ ичкичкичкчкко ио иио ио има мма ма ма зназназнан ченченченее иеииееие
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вота му. во НЕБЕСНИЯТ КЪСМЕТ ни се
дава по рождение.дав ЧОВЕШКИЯТ КЪС-
МЕТ е наградата за нашите дейст-Т
вия и постъпки – това, което зави-
си само от нас. ЗЕМНИЯТ КЪСМЕТ
(това е областта на фън шуй) е по-
зитивът, който ни дарява околната
среда. Ако не можем да променим да-
деното ни от бог, то поне можем да
повлияем на своите постъпки и да из-
меним пространството, в което жи-
веем“ – убедена е Елза Панайотова.
Освен че е популярно в Китай, Япо-

ния, Сингапур и Малайзия, днес фън
шуи е хит както в Европа, така и в
САЩ и особено в страните от бив-
шия Съветски съюз и Германия. Биз-
несмените на Изток не предприемат
строеж или ремонт на бизнес сграда
или къща за живеене, без да се консул-
тират с експерти по фън шуй.

ПО НАШЕНСКИ

 „Една от основните теории във
фън шуй за определяне на благопри-
ятните места за дом или селище е
тази за четирите животни. Зад дома
трябва да има висока планина (Черна
костенурка), отдясно и отляво – по-
ниски планини (съответно Бял Тигър
и Зелен Дракон), а отпред – открито
пространство (мястото на птицата
Феникс). Такова място е защитено и
акумулира благотворна енергия. Давам
пример със старите български възрож-
денски средища, разположени на супер

благоприятни места: зад тях има ви-
сока планина, която ги защитава, от-
страни – по-ниски планини, отпред – 
свободно широко място със зеленина. 
Оформя се нещо като кресло, в кое-
то е „седнал“ градът.“
И продължава с обратния пример – 

известен хотел, фасадата на който 
отдалече прилича на два долепени с 
по-късите си катети триъгълника. В 
мястото „на слепването“ е извисен 
тесен паралелепипед – топлата връз-
ка. „Във фън шуй особено внимание 
се обръща на формата на всяко прос-
транство, на външния вид на сгради-
те и на асоциациите, които пораж-
дат те“ – уточнява г-жа Панайото-
ва. „Сградата на този хотел прилича 
на счупена, все едно нещо я е удари-
ло по средата и тя се е разместила. 
Неслучайно от години е пуста, а се 
намира в известен наш курорт. До-
бре е сградите да имат здрав и ста-
билен цялостен вид“ – обяснява кон-
султантката.

ПРАВИЛА И ИМПРОВИЗАЦИИ

Във фън шуй няма задължителни 
правила, но има неща, на които е по-
добре да се обърне внимание. Едно 
от тях е входната врата – място-
то, през което в дома или офиса вли-
за всеки човек и през което нахлу-
ва основният поток от енергия ци. 
„Много е важно в какъв сектор попа-
да входната врата. Посоката є бла-

гоприятна ли е за шефа или за жи-
веещите в дома? Какво има срещу
нея? Как е оформена самата врата?
Ако срещу нея има дълъг коридор или
стълби, водещи нагоре или надолу, вся-
ко от тези неща трябва да се „ле-
кува“. Ако секторът, в който попа-
да вратата, или посоката са небла-
гоприятни, също се налагат корекции.
Разбира се, най-коректният вариант
е всички тези неща да се съобразят
на етап проектиране на сградата, но
в повечето случаи ние правим проек-
ти и консултации на вече построени
офиси, апартаменти и др.“ – обясня-
ва Елза Панайотова. 
И коментира новото, уж разчупе-

но строителство, в което странни-
те форми карат стените да се пре-
сичат под остър ъгъл. А в острите
ъгли според фън шуй се получава за-
стой на енергията ци. „Там не могат
лесно да се сложат мебели. Налага се
да се мисли с какво „да се изправят“
тези ъгли. Защото човек подсъзнател-
но се чувства по-комфортно в ком-
панията на правилните форми. Други-
те го напрягат и влошават ориента-
цията му“ – вмъква консултантката
по фън шуй.

ФЪН ШУЙ ДИЗАЙН

Ако дизайнът е съобразен с него, ин-
териорът става не само прекрасен за
гледане, но и полезен за здравето на
всички обитатели на сградата.
„Лично аз много се забавлявам да

прилагам фън шуй с „български сред-
ства“. Вместо китайски чанове на-
пример слагам български медени звън-
чета, вместо китайски божества – 
православни икони, и т.н. В първата
фън шуй сграда настоявах за по-висо-
ки тавани, което малко оскъпи жили-
щата. Но човек се чувства по-добре
в стаи с високи тавани.“
Накрая питам Елза Панайотова кое

е по-евтино да се построи по предпи-
санието на фън шуй – жилището или
офисът. „Цената на моите консулта-
ции и проекти е една и съща, неза-
висимо дали сградата е жилище или
офис. Но по света цената на този
вид услуги е доста по-висока за офиси
и бизнес обекти. Според мен здравето
е много по-важно от парите, нали?
Здравият човек, стига да иска, винаги
ще намери начин да изкара пари.“

Текст Емил БРАТАНОВ

Снимки Личен архив

И в проста домашна обстановка, и с български подръчни средства, ако 

дизайнът е съобразен с фън шуй, интериорът става не само прекрасен 

за гледане, но и полезен за здравето на обитателите
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е к с п е р т и з а

М
алки и зловредни, те пъл-
зят, жужат, жилят, ха-
пят и често са причи-
на за куп неприятности

в дома ви. 

БЪЛХИ

Тези, които създават проблеми на
човека, са котешките рижаво-кафяви
бълхи с размер до 2 мм (по-рядко ку-
чешките и птичите). Техните ухапва-
ния са много неприятни, силни и дъл-
го време сърбят. Могат да предизви-
кат и екзема. Ако животното е за-
разено с бълхи, със сигурност място-
то, където спи, е заразено с хиляди
личинки.
КОГА? Целогодишно. 

КЪДЕ? По домашните любимци, по
постелките, където спи животното,
по килима. Върху човека те остават
само временно. Могат да го налазят,
докато спи, или да скочат върху кра-
ката му от пода.
ЗАЩИТИ Къпете животното с
шампоан против бълхи. Използвайте
го и превантивно.  Изтупвайте и
дезинфекцирайте редовно постелките
му. Перете ги на максимално висока
температура. В случай че животното

ви е заразено, най-добре ги сменете с 
нови. Сменете също нашийника и ка-
ишката му. Почистете с прахосму-
качка всички места, където обикнове-
но се подвизава животното, и веднага 
се избавете от торбичката на прахо-
смукачката. Ако бълхите са твър-
де много и не можете да се справите 
с тях, задължително извикайте фир-
ма за професионално обезпаразитяване 
и дезинфекция. 

МУХИ

Ако се замислим с какво се храни 
обикновената муха, можем задълго да 
загубим апетит. Заради антисанитар-
ните си хранителни пристрастия му-
хите често се явяват преносители на 
вредни бактерии и паразити. 
КОГА? През лятото и през по-топли-
те есенни месеци.
КЪДЕ? Навсякъде. Една муха може да 
снесе до 600 яйца на ден, от които 
да се излюпят мухи след 48 часа.
ЗАЩИТИ  Не оставяйте хра-
на на открито. Винаги покривайте 
или прибирайте храната в хладилни-
ка. Веднага избърсвайте разлетите 
течности.  Своевременно изхвърляй-
те боклука и не го събирайте в кош-
че без капак. На вратите и прозор-
ците сложете мрежи.  На открити 
места в помещенията поставете леп-
кави мухоловки. Пръскайте помеще-
нията с аерозоли против мухи.

ХЛЕБАРКИ

Всеки се стряска при вида на пъл-

зяща хлебарка. Това насекомо е ужас-
но наистина. Най-неприятното е, че
се размножава със страшна скорост.
И може да стане преносител на раз-
лични бактерии, които пък да предиз-
викат екзема и даже астма при чо-
века.
КОГА? Целогодишно.
КЪДЕ? Хлебарките предпочитат
влажни и топли места и обожават
миризмата на плесен. Предпочитат да
се загнездват под кухненския плот,
фурната, микровълновата печка, в ба-
нята.
ЗАЩИТИ Поддържайте идеална
хигиена в дома си.  Не оставяй-
те храна на открито. Продуктите
съхранявайте в затворени кутии или
буркани.  Избърсвайте петната от
храни по масата. Не оставяйте тро-
хи по масата и на пода.  През но-
щта прибирайте храната на домашни-
те си любимци. 
Има множество отрови против хле-

барки, които се продават в аптеки-
те. Използвайте ги, но не разчитай-
те изцяло на тях. Хлебарките са осо-
бено активни нощно време, затова е
много трудно да ги обезвредите „до
крак“. Освен това е много трудно да
унищожите яйцата им, които могат
да са практически навсякъде. Затова
най-надеждното средство е да пови-
кате професионалисти да обезпарази-
тят дома ви.

(Край)

НЕКАНЕНИ 
ГОСТИ
НЕКАНЕНИ 
ГОСТИ

(Продължение от брой 10/128)

Знаете ли, че...

...личинките на бълхата могат да останат 
живи в неподвижно състояние в яйцата до 
2 години.
...мухите могат да се хранят само с теч-
на храна. Затова първо изпръскват върху 
храната специална слюнка, която разтваря 
продукта. 
...хлебарките съществуват на земята по-
вече от 250 милиона години. Добрата нови-
на е, че в последно време тяхната попула-
ция доста е намаляла. Някои учени обаче ис-
кат техният вид да бъде вписан в Червена-
та книга?!
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В
ълнено, пухено, памуч-
но – изборът е ваш. 
Подходящата завивка 
обаче трябва да е ка-

чествена, топла (според се-
зона) и хипоалергенна. Оле-
котената може да бъде с 
пълнеж от памучни влак-
на, овча или камилска вълна, 
пух и птичи пера, а също 
така и от изкуствени ма-
териали като микрофибър, 
полиестер и др. 
Много важна за съня е 

ПОДХОДЯЩАТА 
ТЕМПЕРАТУРА 

Затова, когато избирате 
завивка, вслушвайте се в 
тялото си. Произвеждат се 
както по-леки летни завив-
ки, така и много плътни, 
които топлят перфектно 
през зимните месеци. За да 
не мръзнете или пък да не 
се „сварите“ в одеялото, си 
набавете две завивки – една 
за студените периоди от 
годината и друга за горещи-
те летни нощи. Въпреки че 
в момента в магазините се 
появиха универсални завив-
ки (от типа „4 сезона“). Те 
се състоят от две части 
– съответно с пълнеж от 
синтетика и от пух. Две-
те части могат да се из-
ползват поотделно (когато 
е топло) и заедно (когато 

е студено).

РАЗЛИЧНИ ПЪЛНЕЖИ 
Тежките ватени юрга-

ни от времето на нашите
баби са скъп спомен за мно-
зина. Днес благодарение на
високите технологии този
артикул е останал далеч
в миналото. Съвременните
юргани са направени от съ-
вършения еквивалент на ва-
тата – памучен пълнеж.
Чудесен избор са и вълне-

ните одеяла. Специалисти-
те потвърждават, че спя-
щият под такова одеяло
се радва на здрав сън. Ес-
тествената вълна стимули-

ра кръвообращението, вли-
яе благотворно на кожата
и мускулната тъкан. 
Едно от най-важните ка-

чества на естественото
влакно е свързано със стро-
ежа на животинския косъм,
който притежава абсорби-
ращи свойства, поема влага-
та, отделяна от тялото, а
след това я изпарява. Въл-
неното влакно задържа то-
плината и отблъсква сту-
дения въздух. Ако обичате
да ви е топло, но не горе-
що, изберете именно тако-
ва одеяло. Вълненото влак-
но има качеството на тер-
морегулатор – „поема“ те-

лесната температура.
За разлика от старите ва-

тени завивки съвременните
въобще не са тежки. Еднак-
во популярни са както пухе-
ните, така и синтетични-
те. Основното предимство
на пълнежа от пух е, че е
лек и задържа топлината.
Ако си имате пухено одеял-
це, спокойно можете да спи-
те на открехнат прозорец
през зимата, без да се стра-
хувате, че ще настинете. 

Най-скъпият пух
За най-качествен се счита ред-д

кият и много скъп пух от север-

на морска патица (гага). Теглоо-

до м а к и н я

ЗА ДА СЕ ПРЕНЕСЕТЕ В ЦАРСТВОТО ННА СЪНИЩАТА,
ДАЖЕ НЕ ВИ Е НЕОБХОДИМО ЛЕГЛО.. ЛЕГЛОТО МОЖЕ 
БЕЗБОЛЕЗНЕНО ДА БЪДЕ ЗАМЕНЕНО И ОТ МАТРАК, ДИВАН 
ИЛИ ДОРИ ОТ ПО-ШИРОКО КРЕСЛО. НЯКОИ НЯМАТ НУЖДА 
И ОТ ВЪЗГЛАВНИЦА. ОДЕЯЛОТО ОБААЧЕ Е НЕЗАМЕНИМО. 
БЕЗ ЗАВИВКА ПЪЛНОЦЕННИЯТ СЪН Е НЕВЪЗМОЖЕН.
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то на една такава перушинка е 

около 0,002 грама. В един грам ок

се съдържат хиляди пухени вла-

синки. Но да си купите такова 

одеяло, не е много мъдро – еже-

годно с света се добиват едва 

4000 кг чист пух от гага. Смя-

тайте колко пари трябва да да-

дете за тази рядкост! Пък и 

тази завивка ще намерите мно-

го трудно на пазара.

Добра работа би ви свър-
шило и одеяло с пухов пъл-
неж от обикновена пати-
ца или гъши пух. Това са 
и най-разпространените пу-
хени завивки днес. Стан-
дартният състав на пълне-
жа обикновено е 90% пух 
от патица и 10% пух от 
гъска.
Разбира се, перушината се 

амортизира с времето. Ос-
вен това в пуха може да 
се завъдят различни микро-
организми. За да избегнете 
нежеланото „нашествие“ в 
пухеното одеяло, редовно го 
перете или носете на хими-

ческо чистене. 
Имайте предвид обаче, че

пухените одеяла са проти-
вопоказни за хора с диагно-
стицирани алергии. В таки-
ва случаи на помощ идва съ-
временната алтернатива на
пуха и вълната – синтетич-
ният пълнеж (като полиес-
тер и силикон). Този пълнеж
притежава добри изолацион-
ни и хигиенни показатели – 
добре понася прането и хи-
мическото чистене, не по-
ема неприятни миризми, не
предизвиква алергии и е ус-
тойчив на влага. В него е
изключено да се завъдят на-
секоми като прахов кърлеж
и молец например. 
Силиконът направи одея-

лото много леко, буквално
въздушно. Той леко пропу-
ска въздуха и нежно обгръ-
ща тялото. По всички па-
раметри силиконовото оде-
ялце не отстъпва на тези,
изработени от естествени
материали. С него можете

да спите спокойно и през
зимата, без да ви е страх,
че ще умрете от студ.

„ДРЕШКАТА“ 
НА ЗАВИВКАТА

Когато избирате одеяло,
обърнете внимание от как-
ва материя е ушит калъ-
фът на завивката. Тя тряб-
ва да е едновременно плът-
на и въздухопроницаема. Не
избирайте одеяло с калъф
от американ или сатен – 
тези „дрешки“ бързо се из-
носват. Доста по-дълго ще
ви служи завивка, „облечена“
с плътен памучен или коп-
ринен калъф. С една дума,
избирайте си одеяло с по-
скъпа „дрешка“. 
Ако при прането на по-

стелното бельо не възник-
ват никакви въпроси, то за
одеялата въпросите обикно-
вено са: ръчно, в пералнята,
на химическо чистене и дали
въобще се налага да се пере?
Отговаряме ви: прането е
задължително! Синтетични-
те одеяла например се пре-
поръчва да се перат веднъж
на три месеца. Одеялата от
естествени материи – ми-
нимум два пъти в годината.
По принцип върху етикета
на завивката трябва да на-
мерите специални символи,
които указват възможност-
та или невъзможността за
пране, начина и допустима-
та температура. 

МОДА В СПАЛНЯТА

И малко за дизайна. Съ-
временните одеяла са тол-
кова елегантни, че могат
да се използват и като ку-
вертюри. Модата в спалния
текстил клони към източ-
ните и етномотивите, към
ярките и наситени цвето-
ве: оранжево, тревистозе-
лено, синьо, червено, златно

и черно. Актуални са едри-
те рисунки – цветя с наси-
тени цветове или геомет-
рични форми с рязко отсе-
чени линии.
При избора на завивка

обърнете внимание на раз-
мера. Правилният избор ще
бъде, ако одеялото преви-
шава с половин метър ши-
рината на леглото. Така ще
спите по-комфортно под
завивката, а ако я използ-
вате за кувертюра, тя ще
пада по-ефектно върху ма-
трака.

ССпеецциааллноо 
за ббеебеетттаа  

За малки деца и бебета не се 

препоръчват памучни завивки. За

любимото си отроче купете въл-

нено, пухено или синтетично оде-

яло. През първите месеци от жи-

вото си децата реагират по раз-

личен начин на различните завив-

ки. На едни категорично не им

допадат тежките топли одеяла, 

други пък само под такива могат 

да заспят.
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КЮФТЕТАТА...
...ще придобият пикантен вкус, 

ако в месото добавите повеч-
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попопоо ссререр дададад татаа нн аа всвссяяяккккякко о ооооо кккюкюкюкюкююккюююфтфтфтфтфтфтфтфтфтфтф еее е ееееее слслслслслслоо-о-о

жижижижитететете п п ппо о о о папапапарчрчрчрчененене цецецееце  ссссссссссиририрррррририррррененененееененененененне.е.е.е. ППППППП ПППроророорорррообб-б-б-ббб-

вавававайтйтйтйте,е,е,е, щщ щ ще е е е сесесесе п п п пололололуучучуччччччууччччатататататататататт  ееееееее еедндндндндндндндниииии и  ииии иии съсъсъъъсъсъсъъввв-в--вввв

сесесесем м мм дрдрдрдругугугуги и ии кюкюкюкюфтфтфтфтетететттттеттаааа!а!а

ЛиЛиЛиЛиииннкнкнкнкнкнкнннкнкн аа а а аа ССтССтСтСтСтСтСтСтСССС ооояояояяяяяяяояояоояяяяояянононоооонононоонооввввавававвавввв

отототот с с сс. . . КоКоКоКомамамамареререеевововововввововво,, , ,, ПППлПлПлПлПлППлПллевевеевевеввевввеввеененененененееенее сссссскскккскскккксксс оооо

ПАРМЕЗАНЪТ...
.......ч.ч.чесесесстотото с ссе е е изизпопоползлзл ввваааававаа вв в вввв вв   ссссререееререрррр дидидииииидидиииидд зезезезезееезеееммммм-м-ммм

нономоморсрскаката ккуху ня пппппппрррририирирр   ппппририириригогогооогоооотвтвтвтвтттвтвтвтвтввт яяяяяя-я-яяя

ненеетотооо н наа сус флф ета а и и зазазазззазазазаззапппппепееееепппечечечечечечччеееенинииининиини  нннн  а аа аа а ааа

фуфурнрна а ясястития. ААз з съссъщощощощощощощощощощощщощщо г г г ггггго о о о оо изизизизизизизии прпрпрррррпрпррррообобобоббббббббо -----

ваах х и и попо пътя на о оппиииииииттттттататататтааттттт   сссссститттититиит г-г-г-г-----г-гг-

наах додод  извода,а  че е нааастстстстстстстттстсттсттъъъъъррррррръррргагагагааагагг нонононнонон тттттоттототтототототот   

сисиреенене, прредди да бъдъдъдеее ееееее еее попопопопоппоппппп ррръръръръррърърррърър сесесесесее----

нононононононононононо ввв вв в ввъръръръръръърррррррхухухухухухууууу яя яяястсттстстсс иеиеии то, тртртряябябябябяббббябябябббвавававававааваававааа дд дд д д д д  даа аа ааааа сссесееееееесеесесе 

попопоподъдъдъдъъъдъдъъъъъдъдъъъдържржржржжжржржжрржржржржрржржржржжжржжжржржржржрржржжииииииииииииииииии ии ии зазазазаазаазазазазазазазазаазаааааазазазаа ммммм мммммммммм мм м м ммалалалалалалалалалалалаллллалаллаллааа кокккококккокококококкккококкококококкококококококккоо ввввввввввввввввв ввв в вв ввввввв в вввв пппппппппппппп п ппппппппппрярярярярярряррярярярярярярярярярярярярряряррррррр снссннснсннснснснснснснснснснссноооооооооооооооо о оооооооо оооооо оо млмлллмллммлмлмлммлмллмлмммлммлмлммля-яя-я-я-яяяяя

кококококококококококоо.. . . ТоТооТоТоТоТоТ гагагагагавававава н н н нннямямямямяммямяммяма а аааааааааааааааа дададададдададададададададааддааадддад иии ии и и ии и и ииизгзгзгзгзгззгзгзгзгзгзз оророророророророророорооо ииии и ииии ии иии прпрпрпррпрпрпрпрпррпрпрппрпрпрпрп иииииииииииииииииии и иииии

пепепепеп чечечечеч нененееееененнетототототоототттт ..

ККаКаКаКаКаКККККК лилилилилилиинананананнан  В В  Велелеллллевевеввеввввевевевевеввевевевевевеввеввевевввввеевеввевевевевевввввве аааааааааааааааааааааааааааааааа

ототототототтттототтоттототоотоо  СССССС С С С ССС С СС СС ССофофоффофофоффофофофофофофофияияияияияияия

ЛИМОНОВАТА 
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111.1.1.1.1.1.1.1.1. ФуФуФуФуФуФуФуФуФуФуФуФуФуФуФуФуФуФуФуууФуФуФууууууууФуФуууФуФуууууФФуррррррррррнрнрнрнрррррррр атаататта аа сесеесес  з ззагагагаа ряряряррявавававаа д д дд до о оо о оо 1515151515515150 0 000 °С°ССС. . ЯбЯбъллълкикикиитететет  с сссе ее обобо елелвават и сесес  почочисиствтвввввааааааататататтаттттаттатататтататататататтттттттататтатттт оо о оо оооот тт т тт т ттт сесесесесесессемкмкмкмкмкмкмкмкмкккккккититититититититтиттититттттите.е.ее.ее.е.ее  Н Н Н Н Н НННННННННННННННННННННННааааааааарараррааарааааарааарязязязяззваваавааат т т т т тт сесесесесесесес  нн нн  а а а ааа срсрсрсредедедедднонононо  
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тататататтатааааатааатаатааатаааатааааат нннннн нннн    а а а ааа фуфуфуфуфуфуфф рнрнрнрнр атататататта а а а аа сесесе уууувевевевелилилиличачачачавававва д до о о 202020202020000 00 00 0 00 °С°С°С°С°СС.  
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пепепепепепп рарарарррр тууутууурраррар тататаатаататат сс сс сс е е е е е нанананамамамамалялялялявававаа д д ддо оо о 18181818880 0 00000 °С°С°С°С°°СС ( ( ( (акако о тотототоййй й  й сесесесесесесессесее еееееееееееееее ееее ззззззззззззззззз зззззаачачааччачачаччачачачачччаччачааааааааа еререререререерреререеререререерере вввввиввививввивввв л ллллл пппрпрпрпррпреекекекекекалалалалаллллееенененннноооо о оо оооототтттооооотггогогооооооог реррререререррреррреррр ,,, ,   сссесесееееееесее п п пппокококкккккккокококририририририририириррирррр вававвававава с с ссс с с ссссс ф ф ф ф ффф ололололлооллиоиоиоиоииои !)!)!) и иииии с се е е пепеепеепеепепепепееппепепечечечечечечечеечечеечеееечеччечечеечч  

ощощощощощщщщщощощощщощощощощееее еееее ееееее еее 30303033330303033303030300030303303303300003000 333333333–3–3–33–3–3–3–3–3–3–3––33333355555555555555555555 5 55 55 мимимиииииимимимимиимимимимимииимиимимиммммимимииммммимимиминнннннннн ннн ннн ннннннннн – –––– – – додоодооододододод ккакаккакакаатотототто пп ппририририридодододобибибибие еее злзлзлзлзлзлз атататататтататататттаттататттттттттаттттатииисисссииисииисисииссииси тататататаааааааттааа к к к к к к к  ороророррррриичичичичичиччччиччччиччккакааккккакакккаккккаа.. 

ВрВВВВрВрВрВрВрВрВрВрВВВрВВреемемемемемемеммммммееее е еееее зазазазазазазазазаазаза п п п ппппп п пририририририририириририириригогогогогогоогогогооооггг твтвтвтвтвтвтвтввтвтвтвтвтвтвтттвтвтвтвтвтвттвтвттттввтвт янянянняняняняянняяяяяяяняяяяяяя ее:е:е:е:е:е:е:ее:е:е:е 11111 11 111 111 чччч чч ч ччччасасасасассасасааасссасасаассаа иииииииииии иии ииии 2222222 2 22 2  255555555555555 5 55 мимииммимммимм ннннн

ЗА 12 ПАРЧЕТА: 650 г ябълки (различни сортове) 25

г брашно 500 г готово многолистно тесто 100 г ка-

фява фина захар кората от 1/2 лимон 1/2 с. л. смес

от смлени карамфил и канела 1 с. л. кафява едра захар
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В България се отнасяме пренебрежително към пуешкото месо, но то е едно 
от най-диетичните. И ако успеете да го приготвите майсторски, няма да е 
сухо. Ето ви повод да се поупражнявате за коледната пуйка. Първо се научете 
да правите няколко вида пуешки рулета.

Пуешки 
рулета

Пуешко печено – коронно блюдо
ИЗИЗИЗИЗПЕЕПЕПЕЧЕЕЧЕЧЕЕНОНОНОНОНОНО ВВ В ВВЪВЪЪВЪВВВВЪВ ВВВВВВВВВВВВВ ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВИИИДИДИИДИДИД НННННА ААА РУУРУУЛЕЛЕЕЕЛ  Б ББЯЛЯЛЛО О О ПУПУПУП ЕШЕШЕШШШКОКОКОКО М М М МЕСЕСЕСЕСЕ ОО О О ЕЕЧЕ

СССССС С ПЛППЛПЛПЛПЛПЛЪНЪНЪНЪНЪЪНКАКАКАКАКАКАКА ОООО О ООТТТТ ТТТТТТТТ ТТТ ТТТТТ ССССССССССИСИСИСИССССССССССИСССССИСССССССИС РЕРЕРРЕР ННЕНЕНЕНЕ

ЗА 4 ПОРЦИИ:
1111 1 ссс.с.сссс лллл лллллллллллл... . . . ооооцоцоооцететеетт 5 5 55 с.с.с  лл. . зззезехтхттинин мамамамалклклккоо о люлюлютитиив вв чеечерврврвввввввенененненененененененеененееенн ппп пп п  п п пипиппппппппппипипппиппппипипппиппппппппипипииии ееееререререерререрррррррерррерррреррерререррерреррреерррррр  111 111 1

кгкггкг п ппппппппууеуеуеуеууеуеуеууеуууеууеуешкшкшкшшки и ии гъггърдрдрдди и (ззаа а рурурурурур лелеллеетатат ) ) 1 1 11 врврврвръзъзъъзкакак  пппрер сесен н мамагггдгдггдгдгдгддггддгддгдгдгдггдгддддддддддананананананананананаааанананананананааанананананананананананананннннннаа оозоззозозозоззоззозооззоззоззоззоззозззззззооззоззззооозззооозозоооооооооооззоооооз 44 4 44444

стстсттттсттс рррърръррр какакака ммащащащереркакакаакк ( ((( (((момомомомоможежежежеж  и и ии с сссушушушшенененена)а)аа  1 1 глглавава а лулук к 4444444444444444444444444444444 4 сссссссс.сс.ссссссссс.с.сс.с...с...с......  лллллллллллллллл..... гагаагагагагагаааагагаггаалелелеелеелееелелелелелелелеллеллеллллллллл ттатататататататататттататататттатаааа  

20202002000 00000 г гг тотопеепееннононоо с с ссс сириририренененне е 1 11 жъжъжъжъж тлтлтлттъкъкъкъ  35355000 0 0 0 00 0 млмллмлмлмлмлмлмлмллмллл б б б б ббб б булулулулуллллулллулулуллулулулулллулллллллуу ьоььььььоьоьоьоьоьоьоьььоьоьььоььоьььоььььооьооооьоооьььоооооьооооооооооооооььь нннннннннннннннннннннн нннннннннннн н нннн нннн ннннннн 1515151515151551 00 000 0 0 г гггг гггггггггг смсмсмсмсмммсмсмссмсммсмсмсмммссмсммсмссссмсс е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е--е-е-ее--еееееее

татттататанананана 3 3 с.с.с.с   ллл. . гогогогоогоорчрчрчициицица а 2 22 ч.ч.ч  л ллл. . ннин шешешееееееееееессстстстстстстстсттстстстстттстссстееееееееееееееее е сооососсосососсоососососссссс лл ллллллллл ллллллллллл чечечечечечечечечечечеччччч реререререререререрррррррррр нннн н н нннн пипипипипипипиппиппипиппиипииипепепепеепепепепепееепеепееепепепперррррррррррррррррррррр

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. ОцОцОцететътътъътт, , 2 2 2 с.с  ллл.. зезезеехтхтхтхтинин, , чечеччч рврввенененияияияяяияяяи тттттттттт тттттттттттттттт  тт пипииииииипипиппппеееепеппппеепепеееееерр,р,,рррррррр,р,р,, ччччччччч чччччч чччччччччччччччччччччччччччччччччччччееререререререререререееререеереереереррерррнининининининииинниниииннининнииияятяттяттттттятятттттяттттттят пппп п ппппп пп пппппппп ппппппиппипипипипипипипипипипипипипппипиппипипипиипиииииииии ереереееререрререререререррррр иии и ии ииии ии ииии ииииииииииииииииииии сссссс с с сс с с ссссссссссссссссссссссссоолоолололололололооололлололоолололоолололоололоолоолоололололололооолоо --

татата с с се е ее смсмсмсмсмсмесесесесесвавав т ттт иииииииииииии и и ии в вв тататаазизии с ссмемееессс сс сесесесесесесесееееесеесеесеее мммммм мммм ммммммммммммарарарарарарарарарарарррииииинннининнннинннннииининнининнновововввовввоввоооо ааа аа а аа а а а а а мемемемеммемемемемемемемемемесососоооосоосоооосс тотоототототоооо.... ЗаЗаЗаЗаЗаЗаЗаЗаЗаЗаЗЗааааЗа пппппппппп п пп ппппппппплълълълълълълъълълълъъъълъъъълълъъълллълълъънкнкнкнкнкнккнкнкнкнкнккнкннкнкнкннкннкнкнкннккнкнкататататататтататттататататттаттататататаааатататаа а а а а а ааааа ааа

зезезезелелелеленннинининин тетететет п пп ппподододододоодододододоододододддддддпрпрпррррррррррррпррравааввввавввавававававвввввавававввкикикккккккккккикикккккккикккккк  иии л лукукъттътт сс с ссссссееееее еееееее ее нанананаанананнананннннн ряряяряряррярярряряррррррр звзввзвзввввзвзвзвзвзввзвзвзвзвзввзвзвввзвзвзввзвзввзвататататататттттттаатттаттттттатттттт н ннннннннннн н ннаа ааа аа а а ааааа сисисисисссисиисиисисисис тнтнтнтнтнтнтннтннттнтнтнтнтнтнннннннно,ооо,о,о,ооо,о,оо,о,о,ооо,оо,оо,о,о,оо,о,о,оооооооооооо  с сссс с с ссс ссссссс сссссмемммемемемемемееемемемемемеемемемеммемемеееммемемеммемесвсвсвсвсвсвсвсвсвсвсвсввввсвсвваататататататататататататааааат с с с сссссс с с сееееееее е е ееее  сссссссс ссссс

гагагагаг лллелелеееетатататаат татататтт ,, ,, ,,, ,, , , ,,,, ссисисисисииииисисиисисиисисиисиисиииииииис ререререенненннененененененененененененненеененееенененееттттототттттт  ии и жжълълтттътътъъъъътъъътъъъътъъкккакакакаккакаккакакаккакаккк  ииииииииииииии ииии сссссссс с с   с мемемемемеемееммммм ссстссттттттсттсттсстстсстттстттстсстссстстс ааааааа аа а а а сесесесесессесессес  ппппп подододоодододдпрпррпрпрпр вавававаавававяяяя я я нанананананаа ввв в в вкукукукукукукусс.ссс. 

2. ВъВъВъВъВъВърхрхрхрхррр уу у мееееееееееееееееееееееееееесоссссосооосоооооососососооссососсосоооототоооооооооо сссссссс сссс ссс с сс сс сссссссссссе е ееееееееееее рарараазссзсз титит лалааа п п п ппппппплъллълълъллълъълълълълълъллълъъъънкннкнккнкнкнкнкнкнкнкнкнкннкнкнкататататататататааттатааааааааааа а.а.а.а.аааааааа Т ТТТТТТТТо оооо о сесеесесеесее зз з ззавававвавава ививвиввива а ааа а нанананана рррр р рруулулулуллоо,о,о, 

какакакааккк тотототото к ккрарар ищищщщщщщщщщщщщищщщщщщщщщщщщщщататаааааааатататааатаатататататааататааааааатааатаа а а ааааа муммумумуммумумумууумумумумуумумумумумууммуумумумумумумумууууууу ссс с     е е зазакркрккрепепппе ввввававааааваававвваааттттт тт т т ссссс с сссс сс с клклклклкккклклллееечечечеечкиккикикики з з зз ззза а а а а ааа зъзъзъзъзъзъбибибибибибии. .. РуРРуРуРуРуРуРулелелелллелетототототоототоо сссс с с с сее еееее пъпъпъпъпъпър-р-р-р-ррррр

жижижжижижи вв ввв о остстататттттттттттатттттттттттттттттттттттттттттъкъкъъкъкъкъкъккъкъкъкъъккъъъкъкъъъкъкъкъкъъкъъкъъъкъъкъъъъъъъкъъъъъъкккккка ааааааа аааа а аааааааа аааа аааааааааааааааа ототототототототототототтототототототототототттоттоттотооттттотттототтооототтотт з з з з ззззззз ззз зз зззззззз ззззззеехехехееееееееееее титит нананаа, , слслсллллллслллледедедедедедедеддддедддддддддддддеддддедедедддддедедедедддед кккк к к оеоеоееееоеооетототттотоо с сс ссе е е е е зззазазазаззззаазазаазаазаааааааалилиилилилилллллилииливавававававававааваававвва с сссссс с сссссссс ббббб ббб бббб ббббулуллллуллулууулуууууууууууууууу ьоьоьооьоьоьоьооооооннанананаананннаннананаанананнаннннннааа иииииии ииии иииии иииииииии с сссссссссссссссссссс ссссееееее еееееее

пепепепееечечечеечече в въвъв ффффффффффффффффффффффффффуруруруруррррррнанаааааанаааааааанататататататттатааататататтаатттаттттааатаатттааааааааатаа 11 1 1 11 чччччччччччччччч чччччччасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасаасасасааааасасасасасассасасасааасаааа  н н нн     а а теттеммпммпппппппппппппппппппппееереереререрррератаататататурурурурууруруууу аааааа аа 111181818188181188181888888888881 000 000 00 000 °С°°С°С°С°С°ССС°ССС. .  ПеПеПеееПеПеееПееПеПеПеПеПееПеПеПеееечечечечеччечечечееееечеееечеччччечччечеечеченонононнннонооноооононноноттоттоотототтотттттттт  с ссссссс сссссссссе ееееее е е ее ееееееееее изизизизизизизизизззизиииззззззз--------

вавававав жджжжджда а аа ототототтттттттттттттттттттттттттт   ф  фф фф ф ф  фф ф ф ф ф ффурурууруруруурурурурууурурурууру нананананананананананаанаанананананаанаааананааананнананананананннаанаааанннаанааттататататататататтатаататтттатаататттаатататататататттатататататататататтататататататтттататататттаат иииииииииииииии  и с ссссе ее е осососососососссссссссосссссссстататататататататататататтаттаттататататтатататттаттаааттаттт вявяявявяяяяявяяяявяяявяяявввяяяяяяввяввявяяя н ннннннн а а а а стстстстстааайайайайййайайаййййййнананананнаанаананананананананннн тт тт ттт ттт тт ттттттеееемемемеммммммммеемммееееееемемееееемеее пппепепепепепепепепепепппепппепепепепеепееерарарарааррраррар тутттуттуууутууттууутууутууууурарарррааааарараараааарр 111 1 111111 111 111111110 0000 0 0 00 0 мимимимимиммииммиимиммимиимимммммин.н.н..нннннннн..н  
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Пуешко в сос 
от червено вино

Пуешко със 
зелен лук

Пуешко печено 
с боровинки

ВЪРХУ КАНАПЕ ОТ СВАРЕН ОРИЗ ВКУСЪТ ВЪРВВВЪВ

НА МЕСОТО ЩЕ ИЗПЪКВА ОЩЕ ПО-ЯРКОНА НННАН

ЗА 4 ПОРЦИИ: 200 г лук 1 връзка магданоз 300 г моркови 4

шницела от пуешко месо (по 130 г всеки)шниш 200 г топено сирене с 

подправки подп 4 с. л. галета 4 с. л. зехтин 250 мл червено вино 

200 мл бульон 2 1–2 с. л. сгъстител за сосове

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Половината от лука се нарязва на кубчета, половината – на шайби.  П

Магданозът се нарязва на ситно, морковите – на кръгчета. МагМ

2. Шницелите се отцеждат, подсушават се и леко се начукват с дър-Ш

вено чукче. За плънката топеното сирене се смесва с лука, нарязан венв

на кубчета, галетата и магданоза, посолява се и се поръсва с черенна кн

пипер. Плънката се разпределя върху шницелите. Всеки шницел се на-пипп

вива на руло (краищата се фиксират с клечки за зъби). вивв

3. Рулата се пържат в зехтина, след което се изваждат от тигана,  Р

посоляват се и се поръсват с черен пипер. Морковените кръгчета и посп

шайбите лук се пасират в соса, останал от пърженето на месото (3 шайш

мин). Наливат се виното, бульонът и всичко се вари 5 мин. Сгъстяваминм

се със сгъстителя за сосове. В самия сос се слагат рулата и се за-се сс

душават още 10 мин. За гарнитура се поднася сварен ориз.душд

Време за приготвяне:ВреВ  30 мин 

В една порция:В едВ  470 кал

СЕРВИРА СЕ С ПИКАНТНИ ДОМАТИСЕРСССЕС

ЗА 4 ПОРЦИИ: 2 глави лук 2 скилидки чесън 4 чушки (различ-

ни на цвят)ни нн 1 буркан нарязани домати (425 мл) 2 ч. л. лимонов сок 

 връзка магданоз 1 1 червено люто чушле 3 стъбла зелен лук 

4 шницела от пуешко месо (по 175 г всеки) 4 2 с. л. брашно 250

мл бульонмл бм

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Лукът, чесънът и чушките се нарязват на кръгчета и се запърж-Л

ват в 1 с. л. зехтин. Добавят се доматите и 1 ч. л. лимонов сок иватв

всичко се задушава 15 мин. Посолява се и се поръсва с черен пипер.всив

2. Лютото чушле (семките му се отделят) се нарязва на дребно, как-Л

то и магданозът. Зеленият лук се нарязва на кръгчета и заедно с то т

магданоза и лютата чушка се пюрира. Посолява се. Пюрето се раз-магм

пределя върху месото. Шницелите се навиват на рула (краищата импреп

се закрепват с клечки за зъби).се зс

3. Рулетата се овалват в брашното и се изпържват в остатъка от Р

зехтина (6 мин). Поливат се с лимоновия сок и бульона, задушават сеехтз

още около 40 мин. Посоляват се, поръсват се с черен пипер и се под-ощео

правят с щипка захар.прап

Време за приготвяне:ВреВ  45 мин 

В една порция:В едВ  390 кал

НА ТОВА ЯСТИЕ ПОДХОЖДАТ КАКТО ЧЕРНИ, НА Н

КА И ЧЕРВЕНИ БОРОВИНКИАКТАКАТАКТ

ЗА 4 ПОРЦИИ: 4 шницела от пуешко месо сол смлян черен пи-

пер перп 100 г нискомаслено сирене 2 ч. л. лимонов сок 100 г боро-

винки (може и замразени)винв 3 стръка мащерка (може и изсушени) 1 

с. л. краве маслос. лс 300 мл бульон 50 мл сок от боровинки

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Шницелите се отцеждат, подсушават се и се начукват с дърве-Ш

но чукче. Посоляват се и се поръсват с черен пипер. За плънката си-но чн

ренето се подправя с лимоновия сок, малко сол и смлян черен пипер.ренр

Мащерката се нарязва и заедно с боровинките се разбърква в сире-МащМ

нето. Плънката се разпределя на равномерни слоеве върху парчета-нетн

та месо. Шницелите се завиват на рула (краищата им се закрепватта т

с клечки за зъби).с клс

2. Рулетата се изпържват от всички страни в кравето масло. След Р

това се заливат с бульона и сока от боровинките и се задушават товт

под капак 40 мин. Изваждат се от тигана. Сосът се доварява на си-подп

лен огън и се подправя на вкус. Рулетата се нарязват, разпределятлен л

се по чиниите и се сервират, залети със соса. По желание могат да се пс

се украсят със стръкчета мащерка (стига да сте намерили свежа се ус

на пазара).на пн

Време за приготвяне:ВреВ  20 мин (без времето за задушаване)

В една порция: В едВ 320 кал
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П
ървата асоциация, ко-
ято извиква в съзна-
нието споменаването 
на добрата стара Ан-

глия, е чувството за непре-
ходност и малко резервиран 
британски класицизъм. Кен 
носи в себе си традицията, 
но едновременно с тове е 
новатор, отворен към екс-
перимента. Себе си опреде-
ля като логичен и едновре-
менно с това артистичен 
и интуитивен. В свободно-
то си време обича да рису-
ва, да пее и, разбира се, да 
готви. Пее в Клуб на пее-
щите дипломати. Сред лю-
бимите му изпълнения са 
„Лудо младо“ в съвременен 
аранжимент, с настроение 

и любов изпълнява евъргрий-
ни и джазкомпозиции.

ГОТВИ С... НОСА СИ

Творческото му мисле-
не надделява и в кухнята.
Никога не се допитва до
рецептурници. Готви ман-
джите според хората, ко-
ито ще ги консумират, за-
това гозбите му винаги са
сполучливи и много вкусни.
Изключително разчита на
вдъхновението и преценява
всичко на момента. Според
аромата на подправките и
характера на продукта, с
който разполага, той ви-
наги стига до неподражаем
кулинарен шедьовър. Казва,
че никога не може да пов-

тори една и съща манджа
два пъти. Следва основната
идея, но винаги има нещо
ново и различно. И не тър-
пи акъл, когато е край печ-
ката: „Някой казвал ли е на
Ван Гог как да рисува?!“ – 
оправдава се Кен.
За Кен готвенето е изку-

ство. Винаги готви с ве-
щина и отдаденост, преце-
нява продуктите на око и
не ползва мерки и теглил-
ки. Готви с носа си. Винаги
е край манджата, за да усе-
ща по аромата готовност-
та на ястието, да контро-
лира силата на огъня, да до-
бави подправките навреме,
да дегустира. 
С готвене е свързан и

фундаментален момент в
живота му:

СРЕЩА ЖЕНА СИ В... 
КУХНЯТА

През 1984 г. той е в Гер-
мания на специализация.
След семинара се събира с
колеги на купон. Кен си е
извоювал правото да се ви-
хри в кухнята. Сред гости-
те семинаристи е и бъде-
щата му съпруга Марияна.
Той е с престилка и бели
лук, когато на вратата се
появява тя. Смутен от по-
явата на пленителната не-
позната, Кен реагира спон-
танно и мята към нея нео-
беления зеленчук. На шегата
му тя реагира сръчно и хва-
ща лука. (Едва ли Кен е зна-
ел тогава, че според българ-
ско поверие да уловиш под-
хвърлен от някого предмет,

е сигурен признак, че двама-
та ще се разбирате.) 
След първата среща и на

двамата им е ясно, че ис-
кат да се видят отново,
макар преди години това
да звучи невъзможно. Като
начало Кен започва да учи
български език. За любовта
прегради няма, както е ка-
зал поетът.
Упоритостта му е възна-

градена – вече 24 години с
Марияна са щастливо же-
нени. 

В КЪЩА С ТЪЩА

За всички тези години ос-
вен езика Кен е усвоил и
много от нашите кулинарни
традиции. За което немалък
принос има тъща му, с ко-
ято живеят заедно. Обра-
тно на общоприетото мне-
ние, че тъщата внася на-
прежение в семейството,
Кен е категоричен, че в не-
говия случай тъщата пази
стабилността в дома: „Ако
ние понякога сме изнервени,
тя е стабилизиращ фактор
вкъщи. Щастлив съм, че
имам такава тъща.“
Кухнята е запазена тери-

тория за Кен през уикен-
да, тогава тъщата си по-
чива. И обикновено тогава
в дома си канят гости. На
масата се поднасят 12–15
различни ястия. Някои от
тях са традиционно англий-
ски, но повечето са с лю-
бимия на Кен ориенталски
привкус.
Освен обмяна на езикко-

ви познания (тъщата вечеече

Визитка
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като учител по английски език, а през школата му на преподаванекакаккакаттотоот уучичиитетеллл поо анггглилилиллийсйсйсйскикикикик ееееезизизикк аа ппререзз шкшкололататаа муму ннаа прпрепепододававананее

са минали хиляди ученици. В момента Кен преподава в Британския 

съвет. Завършил е немска и испанска филология. Говори още френ-

ски и, разбира се, български език.

Кен обича България и е уверен, че и наследниците му са щастли-

ви тук. Децата му по английска традиция носят по 2 имена – 19-го-

дишният Рой-Себастиян е студент първа година туризъм в СУ „Св.

Климент Охридски“, а Сабрина-Марилин е ученичка в 8-и клас.

АНГЛИЧАНИНЪТ КЕН ХИЛ:

РЯ РАКИЯ
КЮТЮК““

ВАРЯ РАКИЯ 
НА КЮТЮК
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поназнайва английски думи пон
и изрази, а Кен обогатя-и
ва езиковата си култура с 
цветущи реплики от шоп-
ския диалект) в общата 
кухня естествено се случ-
ва и обмяна на рецепти. 
Кен много обича манджите 
на тъща си. Но любима-
та си радомирска кавърма 
в гювече обича да спрет-
ва сам: „Месото го пра-
вя малко по-препържено, но 
яйцето трябва да е рохко. 
Лютите чушлета са задъл-
жителни. Как иначе ще си 
отопиш соса!“

ЧУШКАТА ЛЮТА, 
ПАК ЛЮТА

От нашенските вкусове 
на Кен най-много му допада 
този на „лютото чушлен-
це“. Въпреки че преди го-
дини в американски речник 
той попаднал на следната 
дефиниция: „Арнаутските 
чушки са неядливи, силно 
отровни. В някои изостана-
ли източноевропейски стра-
ни обаче децата са закър-
мени с тях.“ Тази заплаха 
не го е стреснала. Сега Кен 
не сяда без люто чушле на 
масата. В двора си има 
градинка, „малка като нос-
на кърпичка“, където заед-
но с тъща си отново ра-
ботят в тандем. Лехата с 
лютите чушлета, разбира 
се, е на почетно място. И 
за Кен е удоволствие лят-
но време, когато манджа-
та е на масата, да отско-
чи до двора и да откъс-
не 2–3 люти чушлета. Бо-
днал е и един ред с чубри-
ца – също любима мерудия 
за всяка манджа.

БЪДИ БЪЛГАРИН, 
ДЖИЙВС!

Освен че градинарства, 
Кен и друг занаят е усво-
ил успешно. Както ми спо-
дели гордо: „Варя ракия на 
кютюк.“ „Кютюк е голямо 
парче дърво с много чво-
рове“ – изпреварва въпро-
са ми Кен.
Прави ракия от 1992 г. Да 

вари джанковица, от коя-
то не боли глава, са го на-

учили старците от Пожа-
рево, село близо до Божури-
ще. А в двора на къщата
си в София преди 8 годи-
ни Кен си е засадил няколко
асмички. Два корена боднал 
и между плочите на тро-
тоара пред вкъщи. Тогава
съседите го гледали, сякаш
е от друга планета, и се
присмивали, че сади лозе на
улицата. Кен обаче не давал 
ухо на закачките им. Сега
не само че има дебела сянка
над гаража, но и от същи-
те тези лознички бере по
60–80 кила грозде на годи-
на. От него също вари ра-
кия, която с радост предла-
га на гостите си. „Чиста е,
захар не слагам, махам ме-
тиловия алкохол.“ В шише-
то с огнена течност слага
пръчка от череша, черница
или акация за цвят и аро-
мат – друг мурафет, който
Кен е научил от старците
по селата. 

С ДЪХ НА КИМИОН И 
ЙОРКШИРСКИ ПУДИНГ

са спомените на Кен от
времето, когато се е учил 
на кулинарния занаят. Това
са студентските му години,
когато често събирал при-
ятелите си на маса. Пом-
ни и неуспехите – обилно
количество кимион направи-
ло йоркширския пудинг нея-
дивен. Установил това още

преди да са дошли гостите,
изхвърлил цялата манджа и
закърпил някак положението
с нов сполучлив деликатес с
кайма, лук и по-малко под-
правки.

FIVE O'CLOCK

Мислех, че всеки англича-
нин намира време за своя
five o'clock. Кен обаче ми
обясни, че съвременните ан-
гличани, които живеят ак-
тивно, често пропускат
следобедното пиене на чай.
Тази неотменна традиция в
английското ежедневие пре-
ди години днес все по-ряд-
ко събира семейството на
едно място. Това обикно-
вено се случва през уикен-
да, когато всички са вкъ-
щи. Чаят най-често се сер-
вира с богат асортимент
от сладкиши. За разлика от
изтънченото меню за five

o'clock английската закус-k

ка е известна със своето
разнообразие и калоричност.
Състои се от няколко час-
ти, най-често се предлагат
пържен бекон, шунка, варе-
ни и пържени яйца, пушено
месо, хляб, конфитюр и, ес-
тествено, чай.
За сметка на това обядът

е лек – обикновено се със-
тои от сандвич или зелен-
чукова салата с хляб. Ве-
черята, както и закуската,
е обилна и калорична. За-

дължително в менюто при-
съства месо.

В КУЛИНАРНАТА 
РАБОТИЛНИЦА НА КЕН

Според учителката ми
по английски в седми клас
няма по-скучна храна от
тази, която предлага бри-
танката кухня. След едно-
седмичен престой в Лондон
тя едва се престрашила да
опита емблематичното за
Острова ястие – фиш енд
чипс, и то едва след като
обилно си овкусила рибата
с копър и чесън. Кен я обо-
ри, като обясни, че ясти-
ята в Англия се пригот-
вят по най-опростен на-
чин. Ударението се поста-
вя върху хранителността
и биологичната стойност.
Заради дъждовния кли-
мат реколтата не се нуж-
дае от толкова химикали и
фосфати. А когато месо-
то е прясно, а продукти-
те – свежи и без фосфа-
ти, манджата няма нужда
от подправки. Малко сол,
черен или бял пипер поня-
кога са достатъчни.
След като попаднах в кух-

нята на Кен, насадената
ми от ученическите годи-
ни заблуда тотално се из-
пари. Само докато избро-
яваше кулинарните предло-
жения и говореше с така-
ва любов за манджите, ко-
ито е готов да изпълни за
„Бела“, направо ми потекоха
лигите. Чуйте и вие сладо-
кусния му разказ.
„Мога да сготвя всичко – 

омар, ланкъширско задуше-
но, стек в сос „Стилтън“,
мозък, мариновано пиле, жа-
бешки бутчета, пържо-
ли в стил девън, пъдпъдък
със сметана, патица с мед,
ананаси или конфитюр от
мандарини, йоркширски пу-
динг, хайвер... Но и майка
ми знае, че няма по-хубаво
от моето къри със скариди
King Prown Curry!“ – ми каза
Кен, изброявайки част от
предложенията, с които е
готов да представи родно-но-
то си кулинарно изкуство. о. 

KING Prown Curry
(КРАЛСКИ СКАРИДИ

С КЪРИ СОС, ПОДНЕСЕНИ

ВЪРХУ КАНАПЕ ОТ ОРИЗ)

ЗА 6 ПОРЦИИ: 
(Тук изпитвам известно затруд-

нение да дам точното количество

на продуктите, тъй като Кен ра-

боти с размах и „на око“ и не при-

знава мерките и теглилките. При-

емете полисетивния му подход и 

се отдайте на вдъхновение. Гот-

вете по вкус!)

За да изпълните рецептата, ще 

ви трябват :  около кило кралски 

скариди (бланширани или замразе-

ни)  много лук  соев сос  къри 

 малко чили или табаско  бяло

вино  малко царевично брашно 

(може и бяло)  много джинджи-

фил и кимион. (Може и малко мед

по желание.)

За канапето:  башмати ориз 

(може и обикновен)  яйца  бе-

кон  лук  грах и/или царивица 

 шафран или куркума  соев сос 

или сол на вкус. 

Ще ви трябва и уок – дълбок кръ-

гъл китайски тиган с много малък

диаметър на дъното, което позво-

лява да се пържи с малко мазнина

и на силен огън.
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Замразете зелени под-
правки за зимата Те 

са идеални за всякакви яс-
тия и издържат във фри-
зера поне 6 месеца. Боси-
лек, мента, магданоз, розма-
рин, копър – изберете све-
жи, здрави стръкчета от 
растенията (най-добре рано 
сутрин), накълцайте ги и ги 
замразете във формички за 
лед или найлонови пликче-
та. Така ще имате идеал-
ното ароматно допълнение 
към вашата гозба.

Ако имате овошки и 
още не сте го направи-

ли, складирайте малко ябъл-
ки и круши за студените ме-
сеци. Най-подходящи за цел-
та са най-късно зреещите 
сортове. Изберете здрави 
плодове, средни по размер, и 
ги откъснете с дръжките 
от дървото. Съхранявай-
те ги на сухо и проветриво 
място (в гаража например), 
подредени на равна повърх-
ност (поднос). Ако са по-го-
лямо количество, подредете 
подносите в кашон.

Обърнете зеленчукова-
та градина Оберете 

доматите, които са запо-

чнали да пожълтяват, и ги
подредете старателно вър-
ху хартиена повърхност.
Дръжте ги на сухо и хлад-
но място, за да не се раз-
валят. Извадете и моркови-
те, за да не станат жерт-
ва на охлюви. Почистете
ги от пръстта и ги скла-
дирайте.

Ако са ви останали лу-
ковици, засадете ги

последно този месец. По
правило, колкото по-голяма
е луковицата, толкова по-
голямо е и цветето.

Посейте семената на 
цъфтящите напролет 

едногодишни цветя (неме-
сия, календула) в сандъчета,
а когато разсадът е доста-
тъчно голям, го преместе-
те в отделни контейнери.

Грижете се за трева-
та! Продължете да я

косите всяка седмица, защо-
то тя продължава да рас-
те, докато температурите
не паднат под 4–5 градуса.
И задължително я почисте-
те от нападалите листа.
Те пречат на тревата да
получава достатъчно свет-
лина, а и са идеално убежи-

ще за червеи и други на-
пасти.

Все още можете да за-
садите луковични в 

двора, а ако искате да при-
дадете по-естествен, пол-
ски вид на градината, прос-
то ги разхвърляйте по тре-
вата,  където паднат, и
ги заровете на подходяща-
та дълбочина. 

Не забравяйте стай-
ните цветя! Ведна-

га след като забавят рас-
тежа си, започнете да ги
подхранвате.

Почистете розовите 
храсти и изсъхналите 

и загнили листа и цветове. 
Почистете и около самия
храст, за да не се получи
неприятна инфекция (черни
петна по листата).

Съберете семена от 
прецъфтелите много-

годишни растения Съхраня-
вайте ги в малки хартиени
пликчета на сухо и топло
място, ако сте решили да
ги сеете напролет.

Приберете вкъщи сак-
сиите с по-чувстви-

телните растения (фуксия,
цитрус, кана).

Ако имате в градината 
малки дръвчета (родо-

дендрон, азалия), все още
можете да ги поливатте по
малко.

г р а д и н а

РАБОТА
за градиза градинаря

ПРЕЗ НОЕМВРИ
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за месец НОЕМВРИ

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 ВЪВ ВОДОЛЕЙ

ОООООООООООООООВВВВВВВВВВВВВВВВЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕНННННОВЕН

Излизате от финансовата криза

ТТТТТТТТТТТТТТТТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦТЕЛЕЦ

Любов по пълнолуние

БББББББББББЛЛЛЛЛЛЛЛИИИЗЗННННАААААААААЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИБЛИЗНАЦИ

Настроени сте делово

РРРРРРРРААААААААААКККККККККККККРАК

Прилив на добри идеи

ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪВВВВВВВВВВВВЛЪВ

Нова любов

ДДЕЕВВВАААААДЕВА
Период за образование

ВВВВЕЕЗЗННИВЕЗНИ

Печелите пари, спестявате пари

ССССККООРРППИИООООННННННННСКОРПИОН

Инициативност и продуктивност

СССТТРРЕЕЛЛЛЕЕЕЦЦЦЦСТРЕЛЕЦ

Подарък от съдбата

ККККООЗЗИРРООГКОЗИРОГ

Късате със старото

ВВООДДООЛЛЛЛЕЕЕЕЕЕЕЕЙЙЙЙЙЙВОДОЛЕЙ

Неразбории и ядове

РРРРРРИИИИИИИИИИБББББББББББББББББББИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИРИБИ

Нови приятелства



ЗАВЛАДЯВАТ ВИ АМБИЦИИ За-
почвате месеца много напрегнати. 

Ще имате усещането, че непрекъснато 
трябва с нещо да се борите и нещо да 
преодолявате. В повечето случаи сами ще 
си създавате това неясно суетливо и пре-
калено динамично ежедневие. Много неща 
ще искате да свършите наведнъж, но ще 
бъдете принудени да се съобразявате и с 
вашите родственици и бизнес партньори. 
Не се нагърбвайте със сериозни инициати-
ви на 2-ри, 3-ти и особено на 4-ти. Не се 
знае какъв ще е крайният резултат, но 
най-неприятното е, че ще сте предразпо-
ложени към измами, заблуди. На всичкото 
отгоре и енергията ви ще е на нула – кол-
кото и да се стараете, ще се въртите в 
омагьосан кръг. На тези дати се погриже-
те за себе си и стойте на топло.

ОГРАНИЧЕТЕ СЕКСА Не прекаля-
вайте и с безразборните сексуални 

контакти през първите дни на ноември, 
въпреки че до 16-и Марс се намира в 
страстния знак на Скорпион и сексуална-
та ви енергия е много мощна. Но вместо 
сексът да ви разтовари и отпусне, ще ви 
изтощи и потисне. 

ОПАСНОСТ ОТ НАСТИНКИ Около
4-ти сте предразположени към на-

стинки и възпаления. 
НАЛАГА СЕ ДА РЕШАВАТЕ ФИ-

НАНСОВИ ВЪПРОСИ – както свои,
така и чужди. Но ще се справите успеш-
но! Още на 9-и вечерта навлизате в хубав
период – динамичен и плодотворен не само
за финансовата, но и за деловата сфера.
Ще успеете да върнете стари дългове!
Добре е дори да проявите щедрост към
приятелите и съдружниците си – от бла-
годарност, че са ви помогнали с пари.

ЛЮБОВЕН ПЕРИОД В дните преди
пълнолуние – от 10-и до 13-и – любо-

вта ще ви гледа благосклонно. Ще излъч-
вате магнетизъм и очарование, особено на
12-и, когато Венера и Плутон са в съвпад.
Периодът е подходящ и за зачатие, за на-
лагане на идеи и за започване на нещо
ново. Но трябва да действате веднага, за-
щото след 13-и Венера преминава в Кози-
рог и всичко, свързано с любов и емоции,
няма да е с такъв хубав заряд вече. Ще
започнете да усещате трудности в общу-
ването с противоположния пол, част от
чара и обаянието ви ще се загубят и ще
се наложи да влагате двойно повече уси-
лия, за да постигнете успехи в любовта.

ОПАСНОСТ ОТ ИЗНЕВЕРИ, ИН-

ТРИГИ И СЕМЕЙНИ НЕДОРАЗУ-

МЕНИЯ Внимавайте около 28-и, когато
са възможни резки промени в настроение-
то на интимния ви партньор, изневери и
интриги (добре е поне, че няма да са фа-
тални!). Просто изчакайте периодът да
отмине. Не предприемайте нищо. За се-
мейни скандали бъдете готови на 16-и и
17-и.На тези дати сте уязвими и в рабо-
тата – не се поддавайте на емоциите си.
Бурните ви реакции ще задълбочат про-
блемите. 

ВЛИЗАТЕ ВЪВ ФОРМА След 24-ти
ще се изпълните с енергия. Новолу-

нието в Стрелец на 27-и ще е изключи-
телно благопритно за вас. Ще ви отвори 
врати за отдавна мечтано пътуване в 
чужбина, специализация или ново обучение. 
Получавате уникален шанс да започнете 
нещо ново, което да ви свърже с големи-
ят бизнес, със сериозни и авторитетни 
административни структури и влиятелни 
политически фигури. Можете да направи-
те качествен скок в кариерата си – та-
къв шанс няма да получите скоро! Затова 
се мобилизирайте. Не отказвайте никакви 
предложения! И не се страхувайте – вие 
имате потенциал за онова, което ще ви 
предложат да правите. Не се подценявай-
те. Всички контакти с чужденци ще са 
изключително плодотворни. Запишете се 
на курс по чужд език или стартирайте 
следдипломна квалификация. 

УБЕДИТЕЛНИ СТЕ ПРЕД ШЕФОВЕ 

И ОПОНЕНТИ На 29-и пред вас се 
открива уникалната възможност да убеди-
те (при това само с думи!) вашите опо-
ненти, работодатели или съдружници за 
едно нововъведение. Подписаните тогава 
договори и споразумения ще ви донесат 
доста облаги в бъдеще.

Излизате 
от финансовата криза
Пълнолунието в Телец на 13-и окончател-и

но ще ви извади от продължителната фи-

нансова криза и нестабилност. Ще си по-

лучите парите, за които даже сте прес-

танали да се надявате да получите. Мо-

ментът е добър за инвестиции и за пред-

срочно изплащане на всякакви кредити! 

Препоръчвам ви да купите ценни вещи с 

дълготрайна стойност. Съветвам ви да 

приключите с инвестициите до 22-ри.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ НОЕМВРИ

 Около 4-ти сте предразположени към 

настинки, инфекции и възпаления. Не се

впускайте в безразборни сексуални кон-

такти.

 На 13-и (пълнолуние) ще се радвате на

добри финансови постъпления.

 На 16-и и 17-и очаквайте недоразумения

и интриги както вкъщи, така и на работа.

 До 22-ри е добре да сте приключили с 

инвестициите и да сте решили всички 

финансови проблеми.

„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

Бела, брой 11 (129), 2008126
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НА ПРИЦЕЛ – ПАРТНЬОРСТВАТА

Независимо че Слънцето ви гледа
строго в опозиция от отсрещния, не осо-
бено хармоничен за вас знак на Скорпиона,
за всички Телци ноември ще се окаже ди-
намичен и приятен месец. Много неща ще
успеете да отхвърлите и нови инвестици-
онни проекти да започнете. Цялото ви
внимание до 22-ри ще бъде погълнато от
вашите партньорства – ще промените и
обновите кръга на вашите познати и биз-
нес партньори. Сега е моментът да пос-
тавите взаимоотношенията си на съвсем
друго ниво и категорично да прекъснете
онези контакти, които ви източват сили-
те и ви затормозяват. Всеки направен
компромис сега по-късно вече ще се пре-
върне в голям проблем за вас. Направете
необходимото да не се дразните от про-
тиводействието, което ще срещнете. И
най-вече не се разколебавайте от първона-
чалното си решение за промяна. Подходящ
момент за действия в тази посока на-
стъпва за вас още на 2-ри на обяд. Забра-
вете, че това е почивен ден, и се захва-
нете да осъществявате амбициите си. 

ВПРЕГНЕТЕ ЦЯЛАТА СИ РЕШИ-

ТЕЛНОСТ на 3-ти и 4-ти.. Това са 
дни за подписване на нови договори и спо-
разумения, за приемане на поръчки или за 
започване на нова работа. През следващи-
те дни събирайте сили и идеи за големия 
„скок“ през този месец, който ще е на 
12-и и 13-и, по пълнолуние в Телец. На тези 
дати получавате шанс да промените поло-
жително живота си и да осъществите 
добрите си намерения. Всичко, свързано с 
придобиване на пари, земя, недвижими имо-
ти, промяна на работа или разширение на 
бизнеса, ще се случва с лекота. 

НАГРАДИ И ПОВИШЕНИЯ 29-и и 
30-и са също много благоприятни за 

Телците дати. Ако правилно сте се въз-
ползвали от благоприятните възможности 
до този момент, сега вече идва времето 
за награди, повишения и нови, още по-ху-
бави придобивки. Ще успеете да помогне-
те на много хора около вас.

БЪДЕТЕ ПРЕДПАЗЛИВИ на 18-и и 
19-и, когато има риск да срещнете 

сериозен отпор от висшестоящите. През 
тези два дни ви съветвам да се държите 
скромно и да не се предоверявате. Има 
опасност да подразните някого и той да 
ви върне назад в развитието като отмъ-
щение. 

НЕ ХАРЧЕТЕ ИЗЛИШНО Не риску-
вайте и с необмислени финансови опе-

рации, трансфери и излишни харчове на 
25-и и 26-и. През тези два дни, точно пре-
ди новолуние, ще сте много невнимателни 
и инертни и лесно можете да сгрешите.

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ЗДРАВЕТО СИ

Не си изпускайте нервите – всеки 
нервен изблик ще изхаби енергията ви и 
ще стане причина за здравословни неразпо-
ложения. От 1-ви до 22-ри здравето ви е 
уязвимо – ще страдате от умора, апатия 

и депресия. Има опасност от проблеми с
кръвното налягане и от заболявания на
бъбреците и пикочо-половата система.
Периодът сега не е особено благоприятен
за хирургични интервенции в тези зони
(освен спешни случаи!). Въздържайте се и
от необмислени аборти – по-късно ще съ-
жалявате. Пък и има риск след аборта да
загубите близък човек, на когото много
държите. 

ДЕФИЦИТ ОТ ЕНЕРГИЯ Родените
през периода от 1 до 21 май могат

да изчислят кой ще бъде най-слабият им
в енергийно отношение ден. Ако напри-
мер сте родени на 1 май, то 1 ноември
ще е този ден, защото Слънцето, двига-
телят на жизнената енергия на човека,
в този момент е най-отдалечено от ва-
шата рождена карта. Съответно за ро-
дените на 2 май този ден е 2 ноември
и т.н. Добре ще е поне 2–3 дни около
този слаб момент да пазите силите си
и да не се нагърбвате с най-трудните и
спешни задачи!

Любов 
по пълнолуние
Точно в навечерието на пълнолуние пла-

нетата на любовта и хармонията Вене-

ра преминава в хармоничният ви знак Ко-

зирог. Това ще ви направи много чаров-

ни. Отношенията ви с половинката ще се

заздравят и възродят. Ваш любим прия-

тел ще се завърне при вас и може отново 

да опитате да започнете отначало с него, 

този път по-успешно. Ако все още сте не-

ангажирани и търсите своята любов, до-

бре е да се фокусирате и върху връзките 

си в чужбина. Те крият голям късмет в лю-

бовта за вас през ноември. Но също и в

обучението и в търсенето на работа зад 

граница. Благоприятни дати в това отно-

шение ще са 20-и, 21-ви и 22-ри до обяд.

EFFET LINER – СПИРАЛА И ОЧНА ЛИНИЯ В ЕДНО

От октомври на пазара е новата уникална, единствена по рода 
си спирала Effet Liner на Bourjois. Иновативният продукт на
френската марка има двойно действие – едновременно оформя и
удължава перфектно миглите и подчертава околоочния контур, 
придавайки неустоима наситеност на погледа.      
„Не спирала, а оръжие”, заключиха актрисите Ана Пападопулу и
Биляна Петринска, които откриха събитието в непринуден раз-
говор пиеса, посветен на Париж и ефекта от магнетичния жен-
ски поглед, подчертан с Effet Liner. По време на събитието всич-rr
ки дами имаха възможност да тестват на място ефекта на Effet 
Liner, оставяйки се в ръцете на професионалните гримьори на rr
Bourjois в специално обособен салон за гримиране. Френската ат-
мосфера бе подчертана от известни шансони и “случайни минува-
чи по улиците на Париж”.

Уникалното действие на Effet Liner се крие в апликатора, койтоr
е разделен на две зони – с къси и с дълги ресници. Късите разделят 
и повдигат миглите, оставяйки сянка в корена и очертавайки по 
този начин околоочния контур. Дългите разделят миглите, раз-
насят спиралата по цялата им дължина и ги оцветяват в жела-
ния цвят, без да образуват власинки. Леката флуидна текстура,
обогатена със специални съставки, гарантира наситен цвят и из-
дръжливост.
Effet Liner е решена в нетрадиционен дизайн, който изразява ней-r
ната неповторимост. Визията наподобява калиграфска писалка, 
като същевременно търси аналогия с традиционния дизайн на оч-
ната линия. Сребърните елементи допълват цялостното внуше-
ние, като подчертават оригиналната технология на продукта. 
Bourjois посвещава Effet Liner на елегантните и естествени r
жени, които осъзнават ефекта от присъствието си и се стре-
мят да го подчертаят. 

НОВ ПРОДУКТ

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ НОЕМВРИ

 От 1-ви до 22-ри здравето ви е уязвимо.

Периодът не е подходящ за аборти.

 На 12-и и 13-и получавате шанса да на-

правите качествен скок не само в рабо-

тата, но и в любовта. Има голяма веро-

ятност и финансовото ви положение да 

се оправи.

 На 18-и и 19-и действайте изключител-

но предпазливо. Не споделяйте с никого

амбициите си.

 На 25-и и 26-и също внимавайте мно-

го, защото може да бъдете подведени от 

някого.
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НАСТРОЕНИ СТЕ ДЕЛОВО През
този месец ще демонстрирате на

всички вашата пословична мултифункцио-
налност, находчивост и интелигентност!
Настроени сте за амбициозна работа.
Тежко им на вашите колеги и подчинени,
няма да могат да си поемат дъх от тем-
пото, което ще им налагате до 22-ри.
Този ваш ентусиазъм ще даде и много по-
ложителни резултати. Месецът е много
подходящ да наложите нов, перспективен
модел на взаимоотношения между колеги-
те ви. Няма кой друг да се наеме с тази
задача, затова действайте. Вие разпреде-
лете задачите в службата. Тогава гаран-
тирано ще има синхрон в работата. Вся-
ка реорганизация, която сега въведете,
особено ако сте ръководител на фирма
или някакъв колектив, ще даде веднага
ползотворни резултати.

РАБОТА В ЕКИП Каквото и да за-
почнете на 1-ви (в събота), то ще

тръгне в неправилна посока. Няма да
срещнете разбиране, дори напротив, някой
ще се опита да ограничи правата ви и да
стесни хоризонта ви. Естествено, вие ще
реагирате бурно. Добре поне че денят е
почивен и бихте могли да потънете в уе-
динение. Починете си и помислете кого
можете да привлечете като съдружник и

единомишленик, за да стартирате съв-
местно начинанията си на 5-и, 6-и или 7-и 
до обяд. Тези дати са много силни за ек-
ипна работа. Разчитайте, че тогава за вас 
ще се сетят и приятелите, и то в най-
трудните ви моменти, когато наистина 
ще се нуждаете от помощта им.

ШАНС ЗА ИЗЯВА Ако сте научен 
работник, преподавател, учащ се или 

посредник, имате много благоприятен 
шанс за изява на 14-и, 15-и, 22-ри, 23-ти и 
24-ти. Разбира се, тези дни ще носят къс-
мет и на Близнаците с други професии. 
Тогава всички представители на знака ще 
се справят с лекота в ежедневието.

УРЕДЕТЕ ВСИЧКИ СМЕТКИ И ПЛА-

ЩАНИЯ до 12-и. Не се притеснявай-
те, че ще останете без пари – разчитай-
те на нови постъпления още на следващия 
ден.

До 12-и любовта ще бъде доста 
встрани от вас. В центъра на внима-

нието ви ще са работата, учението и 
грижите за близки роднини. Не се впускай-
те в необмислени флиртове, особено на 
работното място. Шансът да се изплъз-
нете без последствия е наистина минима-
лен. Забравете и за изневерите! 

НЕ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯЙТЕ НА 

НИКОГО С навлизането на агресив-
ната и волева планета Марс в нехармо-
ничния ви Стрелец на 16-и има риск да 
си спечелите яростни опоненти, и то 
от средите на вашите приближени. Не 
им се противопоставяйте открито, няма 
да сте в изгодна позиция, дори да сте 
прави.

ДЕЙСТВАЙТЕ ПО-ВНИМАТЕЛНО

на 20-и и 21-ви. Тогава нещата няма 
да се развиват така, както сте ги зами-
слили. Досадните подробности и недобро-
намереното отношение на околните ще ви 

изнервят допълнително. Командировките,
подписването на договори и деловите сре-
щи ще ви донесат повече грижа, отколко-
то полза.

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ПОЛО-

ВИНКАТА СИ След 22-ри покажете
на интимния си партньор, че мислите за
него. Вие сте силни, когато има някой
до вас, затова не се обграждайте само
с работа. Дайте малко храна и на душа-
та си.

ГРИЖИ ЗА ЗДРАВЕТО Откажете
цигарите и спазвайте коледните

пости (поне за една седмица). Така ще
освободите организма си от натрупаните
токсини. Избягвайте престоя в задимени
помещения, за да избегнете мигренозните
атаки и безсънието. Месецът е благопри-
ятен да се посъветвате с лекари и лечи-
тели (специалисти по аюрведа и хомеопа-
тия). Не се качвайте на автомобила си,
ако се чувствате недоспали. Рискови за
пътуване са 7-и, 8-и и 9-и. През този ме-
сец всички, които се предразположени към
стомашно-чревни неразположения, трябва
да започнат лечението им (могат да се
очакват обостряния на гастрити, колити,
както и на бактериални инфекции). Осо-
бено грижливи в това отношение бъдете
на 27-и и 28-и.

SCHAUMA & TAFT – ПАРТНЬОРИ ЗА ПЕРФЕКТНОT
ПРАВА И БЛЯСКАВА КОСА

С новата серия продукти за грижа и стилизиране от Schauma и 3 Weather Taft
вече е възможно да постигнете пригладен и лъскав вид на косата си с мини-
мум усилия. Защото перфектно правата и лъскава коса е постижима само 
ако използвате едновременно продукти за грижа и за стилизиране.
Интензивната нова формула на шампоана Schauma Straight & Glossy, балсама и
изправящия серум включва подхранващо масло от жожоба и витамин за ин-
тензивна грижа. Те обгръщат структурата на косъма, за да създадат пер-
фектно права коса, която остава такава, с фантастичен блясък. Пяната 3 
Weather Taft Straight & Glossy, балсамът и лакът подреждат до съвършенство 
всеки косъм и осигуряват до 24 часа права коса с изкусителен блясък. Микро-

f

маслата в серията действат бързо, обвивайки повърхността на косъма, за-
глаждайки косата и отразявайки интензивно светлината. Резултатът е 
сияеща уникалност.

Серията Schauma Straight & 
Glossy включва подхранващи 
продукти за грижа: Шампоан
Schauma Straight & Glossy (250 мл) 
с масло от жожоба и витамин
за интензивна грижа Балсам
Schauma Straight & Glossy (200 мл),
който подсилва структурата 
на косата от основата до върха Изправящ серум Schauma Straight & Glossy 
(150 мл), който изправя косата без нужда от преса за изправяне. Серията 3 
Weather Taft Straight & Glossy включва фантастични стилизиращи проду-
кти: Пяна 3 Weather Taft (200 мл) с много силна фиксация, която задържа ко-
сата права до 24 часа. Изправящ балсам

f
 3 Weather Taft (150 мл) с много силна

фиксация, който осигурява перфектно права и лъскава коса за повече от 24
часа. Лак за коса 3 Weather Taft (250 мл) с много силна фиксация, която оси-
гурява гладка, права коса без накъдряне за 24 часа. 

f

Любов и брак
След 12-и навлизате в малко по-хармони-и

чен за любовните ви връзки период. Либи-

дото ви се усилва и интимният ви живот 

става по наситен и удовлетворителен. 

Благоприятни дни за зачатие са 16-и и 17-

и. Хубави дни за обяснение в любов, пред-

ложение за годеж или брак са 22-ри, 23-ти 

и 24-ти. Ако точно тогава сложите нача-

ло на нова връзка, тя ще е много трайна.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ НОЕМВРИ

 На 7-и, 8-и и 9-и внимавайте по време на 

шофиране. По-добре не използвайте лич-

ния си автомобил, ако се чувствате нерв-

ни и недоспали.

 Датите 16-и и 17-и са благоприятни за 

зачатие.

 На 20-и и 21-ви недобронамерени и до-

садни личности ще ви изнервят много.

 На 27-и и 28-и се погрижете за здраве-

то си.

НОВ ПРОДУКТ
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В ДОБРА ФОРМА СТЕ Изпълнени
сте с енергия, творчески пориви и

желание за промени. Късметът често ще
е с вас, което няма да убегне на послович-
ната ви интуиция. Желанието за твор-
чество и за развитие ще ви владее през
почти целия месец – до 22-ри (докато
Слънцето е в Скорпион). Ще се чувства-
те комфортно и уверени в силите си.
Много фундаментални неща за бъдещето
си ще успеете да свършите в навечерие-
то на зимата. Но не си губете времето
в колебания. 

ОПАСНОСТ ОТ ИЗМАМИ На 2-ри,
3-ти, 4-ти, 9-и, 10-и и 11-и внимавайте

да не се подлъжете по ненадеждна офер-
та, неизгодно предложение или напразни
обещания. Има риск да ви измамят. Не
вярвайте на казано на тези дати, а само
на направено. Ще грешите в преценките
си за хора и ситуации. В аналогична ситу-
ация ще изпаднете  и в края на месеца:
на 29-и вечерта и на 30-и. Това са слаби
дни за вас и не ви препоръчвам да пред-
приемате нищо важно. На 29-и не давайте
повод да злословят по ваш адрес и не спо-
деляйте доверчиво желанията и проекти-
те си с никого. 

СИЛЕН ПЕРИОД Хубавото време за
вас през ноември е от 5-и до 22-ри.

Съветвам ви да отхвърлите големи коли-
чества работа. Изгодна оферта или пока-
на за пътуване ще получите още на 5-и или 
на 6-и. Не се колебайте да осъществите 
пътуването с приятели, дори само за раз-
влечение. Починете си и се заредете с по-
ложителна енергия. 

ЛЮБОВ На 7-и, 8-и и 9-и ще се насла-
дите на даровете на любовта. Ще 

разгърнете нежната си и чувствителна 
природа и ще се впуснете в романтични 
приключения.  Време ви е за любов – за 
създаване на нови партньорства или за заз-
дравяване на вече съществуващите. В пе-
тък, на 7-и, отделете време и на деловите 
си задължения – съчетайте полезното с 
приятното, защото благоприятните шан-
сове в бизнес полето не са за изпускане.

ПРИЛИВ НА ДОБРИ ИДЕИ Ще го 
усетите около пълнолуние – на 12-и 

или на 13-и. Прозорливостта ви ще е нео-
бикновена. На тези дати успешно ще се 
разпоредите с плащания, кредити и заеми. 
Можете да направите изгодни капитало-
вложения. Има вероятност да спечелите и 
от сделки с недвижими имоти. Но харчете 
разумно парите, които ще получите, защо-
то еуфорията ви ще е голяма и няма да 
усетите как ще се изплъзнат между пръ-
стите ви. Моментът е подходящ да стар-
тирате собствен бизнес. Не се самоизмъч-
вайте със съмнения – до 22-ри слушайте 
само вътрешния си глас и собствените си 
желания. Ако действате смело, съдбата ще 
ви покровителства и всичко ще започне да 
се нарежда сякаш от само себе си.

НАМЕРЕТЕ ВРЕМЕ ЗА СЕМЕЙ-

СТВОТО Обърнете повече внимание 
на семейството си на 16-и и 17-и. Погри-
жете се за родителите и роднините си. 
Бъдете също така толерантни и добри 
към колегите си. 

НАПРЕЖЕНИЯ И НЕДОРАЗУМЕ-

НИЯ В ЛЮБОВТА Те се появяват 

след 12-и. Ще се почувствате разочарова-
ни, неудовлетворени, обидени. Напрежение-
то ще расте успоредно с вашето стара-
ние да задържите нещата на старото им
положение. Не се опитвайте точно в този
момент да изяснявате отношенията си с
интимния партньор. Оставете сериозните
разговори чак за след 8 декември, когато
Венера ще е напуснала „напрегнатия“ за
вас знак Козирог. Тогава ще сте по-спокой-
ни и трезви. И по-лесно ще прощавате.

ЗАБАВЕТЕ ТЕМПОТО След навлиза-
нето на Слънцето в Стрелец (след

22-ри) ви съветвам да позабавите темпо-
то. Ще усетите известен отлив на енер-
гия и желание да се усамотите. Единстве-
ните по-интензивни дни през този период
са 25-и и 26-и – предвестници на предсто-
ящите благоприятни промени в службата.

ЗДРАВЕ В случай че имате здраво-
словни проблеми, започнете нов вид

лечение на 27-и. Поне на този ден си дай-
те почивка от напрегнати мисли и задачи,
направете си план за действие, който да
включва по-малко напрежение и повече
лично време.

BREAST FRIENDS – С ПРИЯТЕЛ ДО ТЕБ

През септември в централното фоайе на City Center Sofia бе открита из-
ложбата на световноизвестния фотограф Стивън Ранкин

f
Breast Friends. Тя 

е част от Националната кампания за борба с рака на гърдата „С приятел 
до теб” на “Рош България” и Асоциацията на пациентите с онкологични за-
болявания (АПОЗ) и приятели. Кампанията се провежда под патронажа на 
г-жа Меглена Кунева, еврокомисар по защита на потребителите. 
Посетителите на изложбата у нас могат да видят 30 художествени фото-
графии на жени, излекували се от рак на гърдата, заедно с най-близките им
хора, които са били до тях по време на борбата с болестта. Пред обектива
на фотографа застават и известни личности, помогнали на свои приятели 
да преживеят болестта. Между тях са хърватският актьор Горан Вишнич,
британската изпълнителка Гери Халиуел, Ромина Пауър, Джери Хол, чиято 
сестра близначка с благодарност я признава за най-голямата си опора в бор-
бата с болестта. Основното послание на всички тях е, че освен ранното 

откриване, точното диагностициране и 
правилното лечение на конкретния вид 
рак изключително важна е и ролята на 
близките в борбата с болестта, а широ-
ката обществена информираност по те-
мата може да спаси живота на много хора. 
„В изложбата на Стивън Ранкин няма бъл-
гарско лице и именно затова „С приятел 
до теб” ще продължи с български прочит 
през обектива на фотографското дуо Бо-
гданов/Мисирков” – разкри Евгения Адър-
ска, председател на „АПОЗ и приятели”. 
Българската фотосесия наистина се реа-
лизира през октомври и се представи във 
всички областни градове в България, за да даде кураж на много жени с тази
диагноза и на техните близки.

ДОБРАТА ИНИЦИАТИВА

Партита, коктейли 
и творчество
Организаторският ви талант сега е не-

сравним. Ако искате да се реализирате в 

сферата на изкуството, ще получите си-

лен импулс и вдъхновение и ще създадете 

отлични творби. Периодът е подходящ и

за организиране на партита с рекламна и

благотворителна цел, посещения на кино,

театър, изложби, презентации и коктей-

ли. Присъствайте на тези събития, за-

щото ще завържете много ползотворни

контакти. Ще общувате на съвсем друго

ниво и някой ще ви подкрепи в развитие-

то – нещо, което вие отдавна чакате. Не

се заседявайте вкъщи – само ще изгубите

ценно време.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ НОЕМВРИ

 На 7-и, 8-и и 9-и се наслаждавайте на

живота и любовта.

 След 22-ри намалете темпото и напре-

жението.

 На 25-и и 26-и ще научите за предстоя-

щи благоприятни промени в работата.

 До 22-ри сте в период на възход и твор-

чески пориви. Не се разсейвайте и не се 

колебайте да действате, за да не пропус-

нете този толкова благоприятен за вас 

момент.
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ПОТИСНАТИ И РАЗДРАЗНЕНИ СТЕ

Няма да се чувствате удобно в кожа-
та си чак до 23-и. Ще се наложи да се съ-
образявате с другите – нещо, което не е
по вкуса ви. Все ще се намира по някой,
който да ви ходи по нервите, да ви то-
вари с изисквания и работа. Ще изразход-
вате прекалено много енергия за изпълне-
ние на домашните си задължения, за реша-
ване на неотложни проблеми по дома и
такива, свързани с близки и роднини – по-
купко-продажби на недвижимости, пре-
мествания, подреждане на вещи (или осво-
бождаване от ненужни вещи, които са за-
трупали дома ви и ви задушават). Някои
Лъвове дори ще се захванат с наложител-
ни ремонти, особено през периода от 4-ти
до 16-и (и наистина е добре да ги направи-
те, защото няма да има кой друг да свър-
ши тази работа). 

ОСОБЕНО НАПРЕГНАТИ ДНИ ще са
5-и, 6-и и 7-и до обяд, когато е въз-

можно да ви изоставят приятели и коле-
гите да ви вдигнат кръвното. Ще се на-
лага сами да взимате отговорните реше-
ния на тези дати. Възможно е да се поя-
вят и здравословни неразположения (на
сърдечносъдовата и нервната система и/

или на жлъчката). Ако страдате от раз-
ширени вени, както и от жлъчка, ви пре-
поръчвам да си обърнете сериозно внима-
ние.

ГОЛЕМИ ХАРЧОВЕ Много напреже-
ние и харчене на пари ви очакват по 

пълнолунието на 12-и и 13-и. Внимавайте, 
защото има риск да не разпределите пра-
вилно финансите си и после дълго време 
да не можете да се видите с пари. Хар-
чете само за най-необходимото. Вие сте 
щедри и наистина се чувствате добре, 
когато пръскате пари за другите, но сега 
не е най-подходящият момент да прави-
те ярки жестове. Към края на месеца 
точно тези пари могат спешно да ви 
потрябват!

ПО-СПОКОЙНИ ДНИ Ако успеете 
да преодолеете трудностите и да из-

пълните изискванията на околните, без да 
влизате в конфликти с тях, след време 
ще успеете да прокарате и вашите лични 
интереси. Съветът ми е да се възползва-
те от малките „отворени вратички“ през 
този иначе лош период – на 1-ви (събота)– , 
когато получавате шанса в напълно нефор-
мална обстановка да установите много 
важни контакти. Възможно е да се запоз-
наете с чужденец или да се свържете с 
хора, които ще ви съдействат да учите, 
работите или търгувате с чужбина. Ус-
пешни дни за вас ще са също 10-и и 11-и
– тогава действайте динамично и бързо. 
От решителността ви ще зависи много 
през тези два дни. Непременно отстоя-
вайте интересите си на 18-и и 19-и – 
отивайте там, където ви канят или къ-
дето могат да ви видят повече хора. 

НАСТЪПВА ПРИЯТЕН ПЕРИОД След 
23-ти ще си отдъхнете, един по един 

проблемите и дразнителите ви отпадат.
На 27-и, 28-и и 29-и сте в много благопри-
ятна позиция. Ако е възможно, пътувайте
на тези дати – независимо дали в стра-
ната, или зад граница. През тези дни ще
се освободите от ограниченията и за-
дръжките, които са ви владели до този
момент. Най-силен ще е 27-и (новолуние в
Стрелец). Не пропускайте този момент,
защото той ще е повратна точка в жи-
вота ви. Общувайте с хората, които ви
подават приятелска ръка. Те ще ви изве-
дат от застоя. Може да се зародят и
нови емоционални връзки, за които всъщ-
ност много отдавна мечтаете. 

АКО ВИ СЕ НАЛАГА ДА ПЪТУВАТЕ, 
постарайте се да го направите или

от 1-ви до 4-ти, или след 23-ти. В промеж-
дутъка от 4-ти до 23-ти ще ви бъде мно-
го напрегнато – командировките няма да
завършат резултатно. Подписването на
нови договори, както и преместването на
нова работа също трябва да изтеглите за
след 24-ти.

Внимание: нова любов! 
Важно за всички самотни или неудовлет-

ворени от любовта си до този момент Лъ-

вове – на това новолуние (на 27-и) получа-

вате всички благоприятни шансове да за-

почнете нова, вълнуваща и много надежд-

на връзка. Затова трябва да се действа 

по-напористо. Този нов импулс, който се

задава за Лъвовете от 27-и, ще бъде мно-

го подходящ и за започване на нови про-

екти, както и на всички дейности, които

изискват вдъхновение и творчески заряд. 

Крайно наложително е да намерите повече 

време и да обърнете внимание на децата 

си, не забравяйте за тях.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ НОЕМВРИ

 От 1-ви до 4-ти или след 23-ти са най-

подходящите периоди за пътувания през

месеца.

 На 12-и и 13-и внимавайте как разпреде-

ляте парите си. Има голям риск да се об-

речете на безпаричие до края на година-

та, ако харчите неразумно. 

 27-и, 28-и и 29-и са датите, на които 

може да започнете нова връзка или твор-

чески проект.

IWOSTIN PURRITIN – N
ХИПОАЛЕРГИЧНИ ПРЕПАРАТИ 

ЗА МАЗНА КОЖА И КОЖА С АКНЕ

Лабораторията Iwostin предлага инова-
ционната линия дерматологични коз-

метични препарати Iwostin Purritin за
мазна и предразположена към поява на 

акне кожа. Благодарение на старателно 
подбраните активни съставки продукти-

те регулират мастната секреция, дейст-
ват антибактериално, противовъзпали-

телно и кератолитично (излющващо). За да 
отговорят на нуждите на чувствителната 

и алергична кожа, те са едновременно с ефек-
тивно и меко действие, потвърдено от науч-

ни изследвания.
Висок процент подрастващи страда от акне. Но има и случаи, когато ак-
нето се появява за първи път едва след 30-годишна възраст. Мазната, 
предразположена към поява на акне кожа изисква специални грижи. Правил-
но подбраната програма за обгрижването є не само ще осигури хубавия є 
вид, но и ще помогне да бъдат отстранени причините за поява на акне. По-
голямата част от агресивно действащите козметични препарати сре-
щу акне изсушават кожата, като парадоксално водят до задълбочаване на
проблема.
В отговор на нуждите на дерматолозите и техните пациенти лаборато-
рията Iwostin разработи иновационната линия козметични продукти Iwostin 
Purritin, предназначена за грижа за мазна кожа и кожа с акне, която същевре-n
менно е чувствителна и алергична. Препоръчва се и за смесен тип кожа.
Линията включва гел за миене на лице, нощен крем, матираща емулсия, по-
чистващ лосион и маскиращ коректор. Дерматологичните продукти Iwostin 
Purritin можете да намерите в аптеките. 

НОВИ ПРОДУКТИ

БелБелБелБелБелБел (11 9)9)9),9)929),9))9)29),22999)9)9)))), 2200002 2022222220200000000000000000000 8888888888888888888елаелалалалала, бр, брбр, бр, бр, бр, бр, бр, бррой 1о 1 (130

лъ в  (24.07 – 23.08)



АКТИВЕН И ДЕЛОВИ МЕСЕЦ В по-
стоянно движение ще сте, но ще сте

чувствате в кондиция. Време е за коман-
дировки, за събиране на информация в ра-
ботата, както и за активна образовател-
на дейност. До 22-ри периодът е много ус-
пешен за започване на курсове по чужди
езици, шофьорски курсове или специализа-
ции. Запасявайте се със знания и умения,
защото много скоро ще ви потрябват.
Много от Девите съзнателно ще се стре-
мят към разнообразие и промени, но ако
сте по-инертни, самата обстановка ще ви
ги наложи.

НЕ СЕ НАПРЯГАЙТЕ ИЗЛИШНО на
1-ви, защото в старанието си да

свършите много неща наведнъж има опас-
ност да сгрешите. Благоприятният ви пе-
риод за действие настъпва на следващия
ден – на 2-ри на обяд до 6-и. Задействайте
всички свои амбициозни проекти, устано-
вете контактите, които са ви необходи-
ми, без оглед на това, колко време и уси-
лия ще ви струва. Без инициативност от
ваша страна няма да се придвижите на-
пред, а ще стоите в изолация. 

ПЕРИОД ЗА ОБРАЗОВАНИЕ Тези,
които учат нещо, нека се активират

и положат максимум усилия – сега с леко-
та ще усвояват материала, мисълта им 
ще тече гладко и ще бъдат оценявани по 
достойнство. Ако сте научен работник, 
то с навлизането на вашата управляваща 
планета Меркурий в Скорпион на 4-ти ще 
успеете да стигнете до много сериозни 
научни прозрения – използвайте този пол-
зотворен творчески импулс. До 23-ти, до-
като Меркурий все още е в този знак, 
можете много да напреднете в изследвани-
ята си. Това се отнася и за всички Деви, 
които практикуват точни професии, за 
които се изискват много силна концен-
трация и остър ум. 

ЗАСЛУЖЕНИ ПОХВАЛИ И ПОВИ-

ШЕНИЯ На 12-и и 13-и ще се радвате 
на поощрения, повишения и преназначения 
и не на последно място и на добро запла-
щане.

МАЛКО ВРЕМЕ ЗА ЛЮБОВ Улисани 
в работа и задължения, ще намерите 

и малко време за любов и приятни емоции 
след 12-и, когато Венера навлиза в хармо-
ничния ви знак Козирог и ви награждава с 
надеждни партньорства. Каквото ви е 
безпокояло до този момент на любовния 
фронт, ще се изясни. Прекрасни дни за 
любов са 20-и, 21-ви и 22-ри до обяд. 

КОНФЛИКТИ След 16-и обаче има 
риск да си спечелите опонент или 

конкурент, който няма да ви дава покой. 
Възможни са конфликти и противопоста-
вяния. Като най-конфликтен ден се очер-
тава 29-и. Не допускайте да ви предиз-
викват. Стиснете зъби до 30-и, когато ще 
сте в по-изгодна позиция.

ПОНИЖЕН ТОНУС След 23-ти на-
блегнете на витамините и топлото 

облекло. Пазете здравето си. Най-предпаз-
ливи трябва да сте на 27-и, 28-и и 29-и, 

когато ще ви липсва енергия и ще бъдете
нервни. Не се захващайте с нещо, което
не ви е по силите, точно на тези дати.

Важно!
 Всички Деви, родени между 9 и 14 сеп-

тември, ще бъдат силно мотивирани да

покажат най-доброто от себе си (което 

за всяка типична Дева означава и много 

труд, учение, старание и задълбочаване). 

Това настроение и състояние ви се „зада-

ва“ от Сатурн, който ще бъде във вашия 

знак още дълго време и ще кара да рабо-

тите върху себе си много сериозно. В за-

висимост от това, как до този момент 

сте се възползвали от ситуацията във ва-

шия живот, ще получите или наградите и 

признанията за труда си, или съответно

разочарование от пропуснатите възмож-

ности. Но дори и да не сте доволни от ре-

зултатите, получавате шанс да навакса-

те пропуснатото. Затова не се тревоже-

те излишно.

 За Девите, родени през периода от 11

до 16 септември, ще настъпят същест-

вени промени – повечето от тях неочак-

вани, но за сметка на това жизнено не-

обходими за бъдещото ви развитие. Ако

сте жена, очаквайте и промени в парт-

ньорствата с мъжете в живота си. Не се

стряскайте, това не означава на всяка 

цена раздяла. Възможно е да установите

качествено нови отношения с досегаш-

ния си партньор, което до този момент

не е било възможно. Въпросните промени 

ще бъдат „внесени“ в живота ви от Уран,

който „действа“ с нестандартни мето-

ди, бързо и рязко. Възможно е в първия мо-

мент да изпитате силно нервно напреже-

ние и притеснение от навлизащите в жи-

вота ви новости, но след като „бурята“ 

отмине, ще прозрете, че всичко това е 

било за ваше добро и ако не се бяха задви-

жили нещата отвън, вие сами никога ня-

маше да действате така решително.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ НОЕМВРИ

 На 12-и и 13-и ви очакват успехи, пови-

шения и добро заплащане.

 След 12-и навлизате в любовен период.

 След 23-ти е добре да се погрижите за

здравето си. Хранете се витаминозно.

 На 30-и можете да сложите начало на

нови начинания, които ще бъдат много пе-

челивши.

AGE RESET –T  БЪРЗИЯТ ФОН ДЬО ТЕН

Формулата му е от ново поколение. Продуктът на италианската марка 
Deborah  е предназначен за зряла кожа. Съдържа подмладяващи комплекси, ко-
ито минимизират бръчките, изглаждат неравностите и видимо подмладя-
ват кожата.
Фон дьо тенът Age Reset е с кремообразна, лесна за нанасяне текстура. Той 
изглажда фините линии с до 48% след 15 минути. Резултатите са наисти-
на невероятни – мека, ултрагладка и сияеща кожа през целия ден. Но това 
не е всичко: новият фон дьо тен е хипоалергенен и е подходящ за всеки тип 
кожа, дори и за най-чувствителната.
Формулата му е комбинация от комплекс с лифтинг ефект и комплекс за из-
глаждане на мимическите бръчки.
OSILIFT е лифтинг комплекс, извлечен от овесени полизахариди за мигнове-T
но изглаждане на бръчките. Специалните микроперли Soft Focus в състава му
отразяват светлината, минимизират несъвършенствата по кожата и я 

оставят гладка и сияйна. Сферичната форма на микроперлите улеснява на-
насянето на фон дьо тена върху кожата. Уникалната формула, обогатена 
с трипептида CHRONOLINE (той стимулира производството на колаген
и забавя процесите на стареене в кожата) е 
ефективно оръжие за борба с мимическите 
бръчки. Ден след ден фините линии нама-
ляват. UVA и UVB филтрите пък пред-
пазват кожата от вредното влияние на 
слънчевите лъчи и осигуряват превен-
ция срещу преждевременното є ста-
реене. Формулата съдържа и Kemiderm 
NMF – растителен комплекс, хидра-
тиращ в дълбочина.
Опаковката на Age Reset изглежда дос-
та луксозна заради комбинацията от
златисто и сребристо.

НОВ ПРОДУКТ
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ЩЕ ПЕСТИТЕ ПАРИ През ноември
ще се стараете да увеличите своите

доходи, да съберете повече пари, които с
удоволствие да похарчите около предсто-
ящите празници през декември. Обзети
сте от желание да промените ежедневие-
то си и дневния си режим. 

ТЪРСИТЕ ПО-ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ

В началото на ноември Меркурий,
който отговаря за контактите, речта, за
деловите ви ангажименти и интелектуал-
ната ви дейност, е все още във вашия
знак и ще ви помага в това отношение.
Дори и онези Везни, които до този мо-
мент не са изпитвали затруднения с па-
рите и с микроклимата в работата си,
сега ще се активират и ще потърсят по-
добри условия за труд и по-високо запла-
щане. Проявете пословичната си съобрази-
телност и предприемчивост. На 3-ти и
4-ти ще сте изпълнени с решителност да
действате. Реакциите ви сега са доста
бързи, мозъкът ви е като бръснач, ще об-
щувате много леко, но понякога ще при-
бързвате. Бъдете внимателни и запазете
баланса във взаимоотношенията си на
старото работно място – в никакъв слу-

чай не напускайте демонстративно, ако 
намерите нова работа. По-настойчиви в 
желанията си ви съветвам да бъдете на 
5-и и 6-и. Тогава ще бъдете чути и няма 
да срещнете неразбирането на другите. 

МОРАЛНИ ПОБЕДИ И ЛЮБОВ На 
12-и и 13-и ще получите и първите ху-

бави финансови резултати, както и чисто 
морални и емоционални признания и победи. 
Ще запомните 12-и като много силен  ден 
в любовта. Вероятни са нови, много 
страстни връзки, любовни обяснения, спон-
танни зачатия... Смело изразявайте 
страстта си и издигнете интимните си 
отношения на по-високо ниво. Не се при-
теснявайте как ще изглежда отстрани – 
няма да е нито глупаво, нито смешно. По-
бързайте да „стоплите“ интимния си жи-
вот до 12-и вечерта, защото още на след-
ващия ден Венера навлиза в Козирог. От-
там тя няма как да може да ви помага в 
любовта, а напротив – само ще ви пречи, 
като ви прави сковани и притеснени. След 
12-и внимавайте с изневерите! Особено на 
работното място. Използвайте импулса и 
приливната вълна на пълнолунието и през 
следващите дни – на 14-и и 15-и – довър-
шете започнатото на 5-и и 6-и.

ВРЕМЕ ЗА ПОЧИВКА На 16-и и 17-и
ви препоръчвам да се оттеглите, за 

да си починете. Не сте в изгодна пози-
ция. 

ПОТЪРСЕТЕ НОВИ КОНТАКТИ След 
23-ти потърсете нови контакти, до-

вършете всички започнати проекти, пре-
гледайте документацията си. Дълго отла-
ганите телефонни разговори или писма ви 
съветвам да проведете/напишете на 22-ри, 
23-ти или на 24– ти. Това са дни, в които 
трябва максимално да проявите актив-
ност. 

НАУЧЕТЕ НЕЩО НОВО Много добре
ще ви се отрази, ако след 27-и плану-

вате усвояването на нещо ново (знание
или умение). Потърсете нови книги, ста-
тии или информация от интернет, които
могат съществено да повишат квалифика-
цията ви.

ЗДРАВЕ Целият ноември е подходящ
да се погрижите за вашето здраве.

Препоръчителни за вас са масажите на
тялото с етерични масла. Приемайте ви-
тамин Е като добавка към храната. Пра-
вете сутрин (най-добре и вечер) съвсем
елементарни физически упражнения. Макар
и неизискващи кой знае какви усилия от
ваша страна, те ще окажат много добър
ефект върху здравето ви. Всеки ден сла-
гайте на трапезата си поне по един пре-
сен зеленчук или плод, по една чаена чаша
кисело мляко и по 2–3 ореха. Така ще по-
могнете на организма си да се освободи
от натрупалите се токсини.

Сатурн или Уран
Ентусиазъм да промените нещо в живо-

та си ще ви изпълни още на 3-ти и на 

4-ти, когато вашата управляваща плане-

та Венера сключва напрегнати аспекти, 

от една страна, със Сатурн в Дева, а от

друга – с Уран в Риби. И Сатурн, и Уран са 

прекалено „трудни“ за емоционална плане-

та като Венера. Веднага ще усетите на-

прежение и ще трябва да избирате между 

добре познатото и старо, но неудовлет-

воряващо положение (Сатурн) и новото

желание за повече пространства и въз-

можности и свобода (Уран). През тези два

дни бъдете внимателни в отношенията с 

околните, защото има опасност да сбър-

кате или да направите прибързана оценка 

на някого! През следващите дни – на 5-и и 

6-и – ще бъдете много по-спокойни и обек-и

тивни. Отложете изясняването на отно-

шенията с околните за тези дати.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ НОЕМВРИ

 На 5-и и 6-и проявете настоятелност и 

инициатива.

 От 12-и до 15-и настъпва период, през 

който ще получавате пари и похвали. До-

вършете всичките си амбициозните на-

чинания.

 На 22-ри, 23-ти и 24-ти се активизирай-

те в общуването и в събирането на ин-

формация и нови знания.

 2-ри (следобед), 3-ти, 4-ти, 16-и, 17-
и, 29-и и 30-и са напрегнати дни за всич-

ки Везни.

НОВ ВКУС

„БЕЛЛА“ БАНИЦА С НОВ ВКУС

100% натурален пълнеж от тиква пуска „БЕЛЛА“
С настъпването на есента „БЕЛЛА“ включи в своя асортимент нов, уни-
кален продукт, напълно подходящ за по-студеното време от годината. В
портфолиото на компанията вече присъства пухкавата баница от точе-
ни кори със 100% натурален пълнеж от вкусна тиква. Новото предложение
допълва широката гама от продукти на бранда и е предназначено за всички
ценители на добрия вкус. Специално за тях при разработването на рецеп-
турата са направени редица проучвания – не само на българския пазар, но и
в някои съседни страни. На базата на мнението на потребителите баница-
та е направена с идеалната консистенция, способна да задоволи и най-взис-
кателните потребители. За постигането на тези резултати са използвани
натурални съставки, висококачествени суровини и най-модерни технологии 
– факти, превърнали се в отличителни черти на марката „БЕЛЛА“.
Новият продукт може да бъде видян в няколко различни варианта. Освен

класическата вита баница от
точени кори любителите на 
тиква ще се радват и на мал-
ките вити банички с пълнеж. 
Появата на баницата с тик-
ва на пазара не е случайна. Ес-
ента и зимата са сезони, в ко-
ито консумацията на тиква
традиционно нараства. Око-
ло Коледа тиквата присъст-
ва почти на всяка българска
празнична и непразнична тра-
пеза. Печивата с тиква са неделима част от народните обичаи, а и вкусен 
десерт за цялото семейство в зимни вечери. Така с появата си на пазара ба-
ницата с тиква „БЕЛЛА“ ще помогне да се запази жив духът на българските 
традиции и ще съхрани характера на националната ни кухня.
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ЖЕЛАНИЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ И ИЗЯВА, 

ПРОМЕНЕН ИМИДЖ Слънцето се
намира във вашия знак до 22-ри и ви да-
рява с много енергия и желание за дейст-
вие и лична изява. Ще се сетите за сами-
те себе си! Ще започнете да обръщате
повече внимание на външността си и на
здравето си. През ноември много успешно
ще ви се удаде да промените имиджа си.
Самочувствието ви става по-голямо. И
съвсем основателно – през последните ме-
сеци положихте доста усилия и поработи-
хте много върху своето личностно из-
растване. Обаянието ви сега е неустоимо,
излъчването – магнетично. Всичко това
ще ви помогне да постигнете набелязани-
те цели. 

ЗАПОЧВАТЕ ДА ПЛУВАТЕ В СВОИ 

ВОДИ Силната ви воля и желанието
за самоутвърждаване ще се засилят след
4-ти, когато Меркурий навлиза в Скорпи-
он. Ще се чувствате идеално и ще осъ-
ществите много ползотворни контакти.
Предложенията, които ще получите на
7-и, 8-и и 9-и, не са за пренебрегване. В
силна позиция сте за действие. Само си
подберете по-силен партньор в работата
(или в любовта), който да може да издър-
жи на „напора“ ви.

ИНИЦИАТИВНОСТ И ПРОДУКТИВ-

НОСТ До 16-и на обяд и Марс е в

Скорпион и ви прави пробивни, много ра-
ботоспособни, сексуални и чаровни. В лю-
бовта започва да ви върви и ако сте си 
набелязали някого, сега е времето да го 
„свалите“. Ако професията ви е свързана 
със задълбочено събиране и обработване на 
данни или с разследване и анализиране, мо-
ментът е много силен за вас. Учениците 
и студентите съветвам да се явяват на 
всички изпити, защото ще се представят 
блестящо. Вашата работоспособност 
принципно е много голяма, но сега ще е 
космическа.  

КЪСМЕТЪТ Е С ВАС На 10-и и 11-и
планетата благодетел Юпитер ви по-

дава ръка! Неочаквано и за вас самите се 
сбъдват ваши мечти и тайни надежди, 
свързани с обучение, работа и любов. 
Партньорствата ви (и деловите, и ин-
тимните) навлизат в много стабилна и 
надеждна фаза. Имайте предвид, че всич-
ките ви успехи сега няма да са мимолет-
ни, защото и Сатурн ви оказва своята 
надеждна подкрепа. Замислени от вас пла-
нове, които са ви изглеждали преди време 
нереалистични, могат да се осъществят 
сякаш с магическа пръчка! От вас зависи 
само как ще управлявате този поток от 
благотворна енергия, който сега протича 
през вас и ви кара да се променяте в по-
ложителна посока.

НЕПРЕДВИДЕНИ ЗАГУБИ НА ПАРИ

Пазете интересите си, но най-вече 
портмонето и банковата си сметка – въз-
можни са непредвидени загуби. Отложете 
големите покупки, плащания и инвестиции 
за 25-и и 26-и, когато Луната е в Скорпи-
он и ще ви помага. На тези дати отново 
възвръщате победните си позиции и показ-
вате на какво сте способни, без да израз-
ходвате излишни сили и емоции. Само с 
един жест и едно обаждане по телефона 

възстановявате силата и авторитета си. 
ПАЗЕТЕ МЯСТОТО СИ Пазете оно-
ва, което сте завоювали с труд и

способности, на 18-и и 19-и. Каквито и
претенции да проявят към вас околните,
ще бъдат несъстоятелни. Не се карайте
с тях, нито пък се притеснявайте. Как-
вото си е ваше – ваше си е. 

ПОТЪРСЕТЕ ОЩЕ ИЗТОЧНИЦИ ЗА 

ПЕЧАЛБА След 23-ти насочвате вни-
манието си към заработването на пари и
към грижа за здравето си. На 27-и (ново-
луние) ще се появят добри възможности
за странични, но много надеждни доходи.
Потърсете и сами нови източници за пе-
чалба. Възможно е още на 30-и да получи-
те пари от допълнителна дейност.

ЗДРАВЕ Има опасност от отравяне
с лекарства около 13-и. Наспивайте се

добре – най-вече през последната седмица
на месеца, когато ще сте изтощени. Ще
усетите първите признаци на есенната
депресия, затова наблягайте на салатите
с повече лук. Не забравяйте и за типично
Скорпионските храни – чесън, хрян и мор-
ски дарове.

KIT KAT, ПО-ДОБЪР ОТВСЯКОГА

Няма по-вкусна почивка от тази, която ни предлага „Нестле България“. През
октомври компанията лансира напълно обновената гама шоколадови десер-
ти KIT KAT. Обновените TT KIT KAT CHUNKY,YY KIT KAT Лешник, T KIT KAT Бял T
и KIT KAT Фъстъчено масло са вече на пазара. Всички продукти от гамата T
KIT KAT са с нови, по-добри рецепти, по-лек вкус и с обновена атрактивна T
опаковка, която позволява вкусовите качества на шоколадовите десерти да 
се запазват изцяло. Релансирането е първото по рода си след стъпването на 
марката на българския пазар, както и първото в световен мащаб за послед-
ните 10 години. KIT KAT, стратегическата марка №1 в шоколадовия бизнес TT

на компанията, дебютира на българския пазар през 2002 г, когато „Нестле
България“ лансира шоколадовото блокче KIT KAT Chunky. За неговото произ-
водство във фабриката в София е изградена и пусната в експлоатация нова
поточна линия на стойност 4,3 милиона долара. България е втората страна 
в Европа, в която се открива линия за производството на KIT KAT Chunky. 
Продуктът се появява за първи път във Великобритания през 1937 г. и от-
тогава до днес са запазени идентичността на марката и рекламното посла-
ние Have a break, Have a Kit Kat. В подкрепа на релансирането на марката еtt
предвидена масирана рекламна кампания, включваща телевизионна реклама, 
промо-активности, насочени към студенти, както и собствен промо-сайт
„KIT KAT„„ , по-добър отвсякога“, насочена към младите хора.TT

Не се преуморявайте!
Интензивно променящото се ежедневие 

може да ви изнерви чак до сприхавост.

Възможно е най-ненадейно да реагирате

с хапливи забележки и констатации към 

околните. Повечето от тях, естествено, 

ще бъдат съвършено оправдани, много ще 

накърнят достойнството на опонентите 

ви, които дълго време ще помнят обидата. 

Сдържайте нервите си най-вече на 12-и и 

13-и (около пълнолуние), макар че предизви-и

кателства няма да ви липсват – възможно

е да се появят дръзка и нелоялна конкурен-

ция, удари под кръста и хора, които искат

да ви дискредитират.

Й

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ НОЕМВРИ

 На 10-и и 11-и Юпитер ви подава ръката 

на късмета и щастието.

 До 16-и сте в много силен период!

 На 12-и и 13-и сдържайте нервите си.

 След 23-ти е добре да спите повече и да

се храните по-витаминозно, за да не изгу-

бите тонуса си.

ВКУСНО, ВКУСНО, ВКУСНО

к

О
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ЕДИН ПРИЯТЕН И ДИНАМИЧЕН 

МЕСЕЦ Няма да ви личи, че сте в
сатурнова дупка преди рождения си ден!
Месецът ще мине приятно, динамично и
неусетно. Ще ви се открият нови въз-
можности, които ще разгърнете през по-
следната седмица на ноември. Отделяйте
повече време за почивка и релаксация въ-
преки динамичното ежедневие. 

ПРОЯВЕТЕ БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

Целият период от 1-ви до 22-ри е под-
ходящ за благотворителни акции в различ-
ни сфери на битието. Обърнете внимание
на роднини, близки и познати и им помог-
нете с желание и благословия. Ще усети-
те у вас да се заражда силен интерес към
психологията и окултизма. Ще потърсите
такава литература за четене и ще кон-
тактувате с хора, които се реализират в
тези области. Ще проявите любопитство
към духовни или тайни общности. Всички
тези занимания чудесно ще резонират на
вашата жадна за знания и нови хоризонти
натура. Това е и много благоприятен пе-
риод за научноизследователска работа и

принципно за всякаква работа, която из-
исква уединение и концентрация. Ще попи-
вате новите знания с лекота. Периодът е 
подходящ и за провеждане на профилак-
тично лечение или за насрочване на отдав-
на отлагана планова хирургична операция.

ВЛЮБЕНИ И ЩАСТЛИВИ На 1-ви и 
2-ри (до обяд) сте в емоционален по-

дем – влюбени и щастливи! Опитайте се 
да задържите по-дълго това прекрасно на-
строение при себе си. Но все пак влагай-
те разум във всяко решение, тъй като 
има опасност от грешки (като изневери 
или прибързано приключване на емоционал-
ни връзки).
Венера сега е в Стрелец и ви „облъчва“ 
с любов, внимание, еуфория и екстаз, но 
ви прави и прекалено заслепени от лъчи-
те на любовта. До 7-и (на обяд) сте в 
това прекрасно „въздушно“ състояние, но 
след това внимавайте да не се приземи-
те на прекалено „твърда“ и недружелюб-
на територия.

НЕРАЗБОРИИ До 9-и (неделя вечер-
та) ще се наложи да решавате дреб-

ни неразбории, да давате обяснения, да до-
вършвате куп задачи. Напрегнати дни, 
пълни с подобни неразбории, ще са също 
14-и, 15-и, 20-и, 21-ви и 22-ри (до обяд). 

БЕЗЛЮБОВИЕ И ВИТАЛНОСТ Вене-
ра напуска знака Стрелец след 12-и и 

се премества в знака на Козирога. С дру-
ги думи, оставя ви да си вършите рабо-
тата на спокойствие, без да мислите чак 
толкова за любов и емоции. Приключете 
с изясняването на отношения и с поизос-
таналата работа, за да можете да започ-
нете цикъла на новата за вас астрологич-
на година с навлизането на Слънцето в 
Стрелец на 22-ри. Тогава ставате актив-

ни и витални – дошло е време да реали-
зирате новите си начинания. Във вашия
знак се събират общо три планети – 
Слънцето, Меркурий и Марс, които ви да-
ряват с жизнена сила, ум и желание за
действие. Потенциалът, с който разпола-
гате сега, е много голям и само от вас
зависи дали ще се възползвате максимално
от него. 

ПОДАРЪК ОТ СЪДБАТА За 27-и в 
18.56 ч., когато новолунието настъпва

в Стрелец, съдбата ви е подготвила пода-
рък – започва нов цикъл на развитие за
вас, който ще продължи до 24 февруари
2011 г. Бъдете по-решителни, смело изре-
чете желанията си (поне три). Ако не го
направите, ще изпуснете Златната рибка.
На всяка цена ви съветвам да стартира-
те нещо ново в живота си и да действа-
те смело и вдъхновено. Успехът ви е га-
рантиран.

ВЪЗСТАНОВЯВАЩА ТЕРАПИЯ С VITALITY’S

Виталити клуб, официалният представител на световноизвестна-б
та марка професионална козметика VITALITY'S, представя Intensive Active 
Repair. 
Специфичната терапия съдържа три нови продукта за възстановяване 
на естествената структура и блясък на косата с активното въздейст-
вие на аминокомплекс и сърцевина от баобаб. Аминокомплексът е съставен
от аминокиселини, които възвръщат нормалната устойчивост и еластич-
ност на косата. Баобабът е растение, известно със своите подхранващи и 

антиоксидантни свойства. Сърцевината от баобаб заедно с аминокомпле-
кса възстановява структурата на косъма там, където е увредена или раз-
рушена.
Активно възстановяващият шампоан с аминокомплекс и баобаб (Active ((
repair shampoo) нежно почиства косъма и скалпа и ги възстановява в дълбочи-
на. 250 мл, 16.80 лв. Активно възстановяващият флуид (Active repair solution(( ) е 
с мултизащитна, реструктурираща функция и термозащитен ефект. Не 
се изплаква. 50 мл, 23.80 лв. Активно възстановяващото мляко без изплак-
ване (Active repair C2(( ) регенерира структурата на косъма в дълбочина и под-
хранва Не се изплаква 150

НОВИ ПРОДУКТИ

„Инвентаризация“ 
на случващото се
Понеже сте в края на своя годишен цикъл,

е нужно да направите анализ и „инвента-

ризация“ на случващото се, за да знаете

как да трасирате пътя си занапред. Пос-

лушайте вътрешния си глас и си задайте 

въпроса: „Какво точно искам за себе си?“ 

Необходимо е да опознаете първо себе си, 

за да получите всичко, което е необходимо 

за вашето развитие. Едва след това ще 

можете наистина да бъдете полезни и на

другите. Иначе ще станете зли, навъсени,

недоволни и вечно натякващи. Не се при-

теснявайте, че ще ви упрекнат в егоизъм.

Сега е моментът наистина да помислите 

за себе си. Ето ви темата за размисъл до

22 ноември, когато Слънцето ще влезе в 

Стрелец и буквално ще ви „изстреля“ в ор-

битата на успеха и оптимизма.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ НОЕМВРИ

 До 12-и планетата на любовта Венера е 

при вас и ви дарява със силни емоции. 

 След 12-и Венера ви оставя да си върши-и

те работата на спокойствие, без да се

разсейвате с любовни емоции.

 7-и (след обяд), 8-и, 9-и, 14-и, 15-и, 20-и,
21-ви и 22-ри са напрегнатите дни през 

месеца за Стрелците.

 На 27-и в 18.56 ч. настъпва новолуние

в Стрелец. Стартирайте новите неща в 

живота си. И си пожелайте поне три же-

лания, защото със сигурност ще се сбъ-

днат!

те подхранващи и 
р  стру турата на косъма в дълб

хранва. Не се изплаква. 150 мл, 33.60 лв.
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РАБОТА И САМО РАБОТА! Ще успе-
ете много да напреднете както в ра-

ботата, така и в личния си живот, ако
се доверите на приятелите и съмишлени-
ците си. Вниманието ви ще е изцяло фо-
кусирано върху работата и върху общест-
вените изяви. Общувайте по-интензивно,
проявете интерес към членство в об-
ществени организации, групи и партии, ко-
ито биха подпомогнали вашата кауза. Сега
сте в изключително силен етап от живо-
та си и трябва да използвате всяка една
възможност.  

КЪСАТЕ СЪС СТАРОТО Със старо-
то „под ръка“ няма да можете да

продължите. Не се заблуждавайте повече
– така доброволно се обричате на застой.
Прегърнете новото и прогресивното, без
значение че в момента то ви се вижда не-
сигурно и несериозно. Тази препоръка се
отнася както за сферата на образование-
то, така и за бизнеса и емоционалните ви
отношения. Тенденцията за напредък зася-
га всички нива от вашето битие, защото
вашата лична управляваща планета Са-
турн прави предизвикателен аспект към
Уран – планетата на бъдещето, прогреса
и свободата. Този аспект е труден, защо-
то ви поставя в ситуацията „или-или“!
От вас зависи дали ще изберете печелив-

шата възможност.
РАБОТА В ЕКИП Силата ви през 
този месец ще е в работата в екип 

и това ще си проличи много на 5-и, 6-и и 
7-и. Ако сте намерили подходящите парт-
ньори и единомишленици, спокойно задей-
ствате най-мащабните си намерения. През 
ноември получавате шансове да откриете 
спонсори, поддръжници и защитници (и то 
дори от високите ешелони на властта). 
Ако се борите за общественополезна кау-
за и за благото на повече от един човек, 
шансът ще бъде изцяло на ваша страна. 
В случай че си търсите нова работа или 
път за реализация на ново поприще, не 
бива да пропускате „приливната вълна“ на 
12-и и 13-и, когато ще можете да се реа-
лизирате по най-добрия начин. На тези 
дати всичките ви финансови дела ще са 
успешни (ще купувате и продавате всичко 
с голяма печалба).

ЛЮБОВТА СЕ СЕЩА ЗА ВАС На 
12-и Венера влиза във вашия знак и 

ви прави чаровни и магнетични. Ако сте 
имали недоразумения и проблеми с интим-
ния партньор, те са на път да се опра-
вят, тъй като две чудесни планети са в 
знака на Везни сега – Венера и Юпитер. 
В съюз те ще ви дарят любов, сполучли-
ви партньорства и бракове по любов и с 
материална перспектива. Този планетен 
тандем ще ви помага при воденето на 
юридически спорове и дела. Смело заявя-
вайте претенциите си към конкурентите 
и се опитайте да ги разчистите от пътя 
си. Успешните ви дни до края на месеца 
са 20-и, 21-ви, 22-ри (до обяд), 27-и, 28-и, 29-и 
и 30-и . Най-големи постижения ще имате 
на 21-ви и 30-и – всичко, което се реализи-
ра през тези два дни, ще очертае трайни 
тенденции за в бъдеще. Хората, които в 
този момент ще ви подадат ръка и ще 

бъдат до вас, са с много добри и чисти
намерения. Постарайте се да ги задържи-
те за дълго.

БЪДЕТЕ ПРЕДПАЗЛИВИ Най-уязви-
ми през месеца ще сте на 10-и, 11-и,

16-и, 17-и, 22-ри (следобед), 23-ти и 24-ти.
Тогава много внимавайте!

ЗДРАВЕ В края на ноември ще почув-
ствате умора и изтощение. 

След 24-ти наблегнете на пълноценното
хранене – включете повече натурални про-
дукти в менюто си. Забравете за кон-
сервираните храни поне замалко. Препо-
ръчвам ви около 27-и да стартирате про-
чистваща диета, за да освободите орга-
низма от токсините. Посещението на са-
уна, минерален басейн и масаж ще ви по-
могне за същото. През периода от 24-ти
до 30-и задължително обърнете внимание
на здравето си!

4 ноември – преломен 
ден 
Планетата на късмета Юпитер ще бъде

във вашия знак до 6 януари 2009 г. Зато-

ва не бива да пропускате дори и ден в без-

действие, ако искате да напреднете. До

4-ти е добре да се настроите на делова

вълна и да свършите много важни зада-

чи. На 2-ри и 3-ти пред вас ще се откри-и

ят много благоприятни възможности да 

се изявите. На тези дати ви съветвам да 

придвижите важни документи (за взема-

не на лиценз или разрешително например). 

Лесно ще успеете да свършите админи-

стративната работа. Пътят ви се раз-

чиства. Самият 4-ти е много преломен и

ден – късметът няма да ви изневери, но 

въпреки всичко бъдете нащрек, защото са 

възможни и резки, неочаквани обрати, ко-

ито ще ви объркат и затормозят. Налага 

се да действате бързо и мобилизирано. 

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ НОЕМВРИ
 4-ти е много силен и преломен ден, из-

берете новото и перспективното.

 На 10-и, 11-и, 16-и, 17-и, 22-ри (следо-
бед), 23-ти и 24-ти бъдете внимателни и

предпазливи.

 От 24-ти до 30-и задължително обърне-

те внимание на здравето си!

 На 21-ви и 30-и ви очакват най-големи-

те постижения през този месец.

ДВЕ ТОПЛИ НОВИНИ

Противно на засипващите ни новини за увеличение на цените на тока, га-
зта, парното и какво ли още не, с две топли новини зарадва клиентите си 
Спектър ЕООД – Севлиево.
Севлиевският производител, който предлага на пазара отоплителни изде-

лия (камини, камери за вграждане) над 15 години, обяви до 30.11.2008 г. без-
платна доставка за цялата страна и промоционални цени на отоплител-
ни изделия  в богат асортимент с европейски стандарт.
Освен тези изделия Спектър ЕООД – Севлиево произвежда светещи огледа-
ла за баня, чугунена и месингова водопроводна арматура, щампова месинго-
ви детайли. www.spektar.dir.bg

ПРОМОЦИЯ

Горивна камера 
лъчиста – РОСИЦА

Горивна камера 
с водна риза – ВИДИМА 13

Лъчева открита 
УЮТ

Горивна камера –
ТРОПИК и ЛАЗУРУУ

Горивна камера 
с водна риза – ЕКВАТОд р з Р

Печка с водна
риза със свод – 

ВУЛКАН
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НЕРАЗБОРИИ И ЯДОВЕ Здрави нер-
ви и хладнокръвие ще са ви нужни, за

да се справите с напрегнатото си ежедне-
вие. Започвате месеца с неразбории в ра-
ботата, ядовете и допълнително натовар-
ване (възможно е дори да ви натоварят
със задължения, които нито влизат във
вашата компетентност, нито ще бъдат
заплатени адекватно).

ГЛЪТКА СПОКОЙСТВИЕ На 5-и и
6-и получавате глътка спокойствие – 

оттегляте се за малко и премисляте так-
тиката си занапред. Обадете се на ваши
верни приятели и потърсете нови възмож-
ности за реализация. Само ако се впусне-
те в нови начинания, ще се успокоите и
ще възстановите равновесието си. Добра-
та новина е, че през тези два дни ще ус-
пеете да поправите „развалените“ си от-
ношения с другите. Вече не сте толкова
уязвими.

ОЩЕ ЕДНА ВЪЛНА НА НАПРЕЖЕ-

НИЕ Тя идва на 12-и или 13-и, когато
ще трябва спешно да решавате финансо-
ви проблеми. Децата и близките ви ще оп-
устошат и последната стотинка в порт-
монето ви. На тези дати не правете го-
леми покупки и не теглете кредити (ще
получите най-неизгодните лихви и усло-

вия). В тази посока действайте чак в 
края на месеца. Не купувайте и никакви 
големи придобивки за дома, защото ще се 
окаже след време, че изобщо не са ви 
трябвали. И последно финансово преду-
преждение – не давайте на никого пари на 
заем, защото така ще ви върви до края 
на месеца, все на харчове.

ЗАБЛУДИ, ТРУДНОСТИ, НЕДОРАЗУ-

МЕНИЯ През периода от 4-ти до 16-и
внимавайте с подписване на договори, как-
то и с деловите пътувания. Вероятност-
та от заблуди, трудности и недоразуме-
ния е много голяма. През този период ще 
попаднете и под ударите на нелоялната 
конкуренция. Добрата новина е, че след 23-
ти ситуацията се успокоява. Тогава се за-
реждате със сили и енергия за нови начи-
нания.

ПРОБЛЕМИ С ИНТИМНИЯ ПАРТ-

НЬОР Последните ви напрегнати дни 
за ноември са 18-и и 20-и. Тогава и поло-
винката ви ще ви създава проблеми. Въз-
можно е да разберете, че ви изневерява, и 
ще проявите невъздържана ревност. Дни-
те обаче не са подходящи за уреждане на 
лични взаимоотношения – изчакайте 22-
ри, 23-ти и 24-ти, когато вече облаците 
се разсейват и светът рязко сменя деко-
рите си за вас. 

РОМАНТИЧНИ СРЕЩИ През уикен-
да (22 и 23 ноември) установявате и 

нови романтични запознанства. Това са 
дни за общуване, за годежи и бракове. 

ЗДРАВЕ Здравето ви ще ви създаде 
сериозни неприятности, затова тряб-

ва внимателно да се отнесете към себе 
си. В началото на месеца сте предразполо-
жени към настинки, инфекции, нервни за-
болявания. През първата седмица на ноем-
ври профилактично пийте лековити бил-
кови чайове и взимайте лекарства на на-
турална основа за усилване на имунитета. 

Ако посегнете към други лекарства, има
риск от алергични реакции и отравяния.
Най-уязвими в това отношение ще сте на
13-и, когато пак ще сте предразположени
към простудни заболявания, алергии на
нервна почва или предизвикани от храни и
медикаменти (през тази година често бя-
хте податливи на влиянието на този тру-
ден аспект на Нептун). И още едно пре-
дупреждение – през ноември алкохолът ще
ви вреди много, защото и той е под уп-
равлението на Нептун. Няма да можете
лесно да се преборите с негативното му
и разрушаващо въздействие върху органи-
зма ви. Намалете приема на лекарства,
особено на такива със седативно дейст-
вие, и на алкохол до минимум. 

ПАК СТЕ НА КРАКА Новолунието на
27-и сякаш ви вдига отново на крака.

Правите нови планове, разгръщате потен-
циала си. Ако някой ви предложи пътува-
не, обучение или бизнес с чужбина, приеме-
те незабавно предложението му. Ще има-
те късмет!

Назряват конфликти
Впрочем те вече са назрели и ще бъде

цяло чудо, ако успеете да ги заобиколите. 

Ако премълчите, ще ви натоварят с още 

повече отговорности. Ако изберете про-

тивопоставянето, поне ще се отървете 

от старите си заблуди и представи и ще 

се почувствате свободни. Някои Водолеи 

ще си потърсят и ново работно място 

като израз на протест. Най-голямо напре-

жение ще усещате през периода от 1-ви 

до 4-ти. Тогава очаквайте и семейни недо-

разумения. Възрастните ви родители точ-

но сега ще се сетят да ви четат морал,

да ви натякват, че харчите много пари, че

си лягате късно и прочие глупости. Твър-

де е вероятно отношенията ви да се об-

тегнат много.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ НОЕМВРИ
 От 1-ви до 4-ти се пригответе за 

трудности и напрежения. 

 22-ри, 23-ти и 24-ти са хубави дни за

общуване и за нови романтични запознан-

ства.

 На 12-и и 13-и не правете никакви круп-

ни покупки, не давайте пари в заем и не 

теглете кредити.

 В началото на месеца сте предразпо-

ложени към настинки, инфекции, нервни за-

болявания.

УХАНИЯ

ФЛИРТ И СЕКС В ЕДИН АРОМАТ НА АНТОНИО БАНДЕЕРАС

BLUE SEDUCTION FOR WOMEN е изключително женствен аро-
мат. Цитрусовите нотки и свежи плодови ухания подсилваат чув-
ството на свежест и чистота. Уникалното допълнение на „захар-
ни” нотки придава на аромата допълнителен сексапил. Ако все-
ки ваш ден е различен от предходния, ако сте жена с характтер, 
модерна и спонтанна, ако искате да се чувствате уверена вв иг-
рата на съблазън, то това е вашият аромат. BLUE SEDUCTTION 
FOR WOMEN е създаден като комплимент към мъжкия варии-
ант на аромата. Дамското ухание е другата половина, кояттото е  е 
естествено продължение на мъжката серия. Дизайнът на BBBBBLUELUELUELUEELUE 
SEDUCTION FOR WOMEN е вдъхновен от отблясъците на ссссветвветвет--
лината върху водата. Оригиналната основа с мотив на моззайзайзайзайка ка кака
подчертава уникалната тюркоазена прозрачност. Продукттотототот ватватватватататттаттта аа аа
линия включва тоалетна вода, 50 мл и дезодорант – спрей, 1501501501505050001500 мл мл мл мл мл млмлмл млмлм млмлммм . . . 
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В ДОБРА КОНДИЦИЯ СТЕ Имате
много работа, но се чувствате енер-

гични. Използвайте добрите планетни раз-
положения, за да си свършите работата
бързо и концентрирано. Ще си почивате
след 23-ти. Дотогава трябва да действа-
те. Вдъхновение и интуиция няма да ви
липсват. 

МЕСЕЦЪТ Е БЛАГОПРИЯТЕН ЗА 

ПЪТУВАНИЯ Особено през периода
от 5-и до 25-и. Използвайте всякакви връз-
ки и поводи за разширяване на влиянието
си. С лекота ще завързвате бизнес кон-
такти с чужденци. Сделките и пътувани-
ята зад граница ще ви облагодетелстват
най-много, ако ги организирате през пери-
ода 5–25 ноември. Тогава могат неочаквано
да се появят спонсори. Взимате изпити и
завършвате отдавна започнати дипломни
работи или дисертации. 

ОБОГАТЯВАТЕ ПОЗНАНИЯТА СИ

Много от вас ще проявят интерес
към изучаване на езици. Времето е благо-
приятно за обогатяване на познанията ви.
Запишете второ висше образование или
пък следдипломна квалификация – това ще
ви изстреля бързо с няколко стъпала на-
гори. Всяко натрупване на знания и умения
сега ще повиши самочувствието и авто-
ритета ви.

НОВИ ПРИЯТЕЛСТВА На 1-ви не си 
хабете нервите напразно. До 2-ри на 

обяд оставете нещата така, както ваши-
те опоненти очакват да се развиват те. 
На 4-ти сякаш невидима сила застава до 
вас и животът ви започва да се подреж-
да от само себе си. Помислете сериозно 
за създаването на нови връзки, приятел-
ства и съюзи. Спешно се нуждаете от об-
новяване на обкръжението си. А сега има-
те шанс да срещнете надеждни партньо-
ри. Много успешен период за това е от 
5-и до 12-и, като 7-и, 8-и и 9-и са вашите 
най-силни дни в любовта.

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА СЕМЕЙ-

СТВОТО СИ 16-и и 17-и са дни, в ко-
ито задължително трябва да бъдете сред 
вашето семейство или да се замислите да 
направите свое. Имате нужда от топлина 
и подкрепа. Затова ви съветвам да се об-
легнете на нечие рамо. Ако създадете се-
мейство, в живота ще ви потръгне много 
повече.

НАМАЛЕТЕ ТЕМПОТО След 23-ти
ви съветвам постепенно да „оберете“ 

скоростта, защото ще срещате повече 
трудности, отколкото добронамереност. 
Въпреки че точно тогава някои Риби ще 
се чувстват неудовлетворени от работа-
та си и ще искат да се докажат на вся-
ка цена. Всичко ще става с нерви и напре-
жение и с много повече труд и старание, 
отколкото ви бяха необходими в началото 
на месеца. Ако се задушавате на настоя-
щето си работно място или в сегашния 
си приятелски кръг, намерете сили да се 
оттеглите навреме. Ако се примирите 
или се уплашите от промените, дълго 
време няма да може да се измъкнете след 
това от трудни и обвързващи ви връзки. 
Късайте, докато е време и докато все 
още имате хъс и желание за промени.

ПОДКРЕПА ОТ БЛАГОДЕТЕЛИ По-
следни „довършителни“ работи за ме-

сеца насрочете за 25-и и 26-и, когато ще
можете да се промъкнете „между капки-
те“ – тогава ще имате невидимата под-
крепа на ваши благодетели. 

ГАФОВЕ На новолуние (на 27-и), на
28-и и 29-и има риск да направите

грешки с неприятни и трайни последици.
Не обещавайте нещо, което няма да може
да изпълните, ще трябва да си плащате
после и с лихвите. 

ЗАКЛЮЧЕТЕ ДОМА СИ! На 29-и
внимавайте дали сте си заключили

дома, колата или вилата. Много сте раз-
сеяни, а са възможни кражби и загуби
точно поради вашата небрежност. Не ос-
тавяйте вещите си без надзор.

ОЗДРАВИТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ Да-
тите 6-и, 7-и, 16-и и 17-и са подходящи

за провеждане на оздравителни процедури.
Много добре ще се повлияете от всякакви
билкови отвари, както и от хомеопатич-
ни лекарства. Целият период от 1-ви до 22-
ри е много подходящ за лечение дори на
много сериозни или станали вече хронични
заболявания. Можете по чудодеен начин да
се излекувате. Използвайте сега тези бла-
гоприятни влияния и си обърнете внима-
ние. Потърсете консултация с други лека-
ри и нови методи  за лечение. П
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Променен имидж
Много Риби ще променят дори своя имидж, 

което ще бъде погледнато с добро око от

околните. Ако отдавна водите важни дела, 

то е много вероятно сега те най-сетне 

да се решат във ваша полза. Периодът ще 

е успешен, ако се налага да предявявате

искове в съда (особено ако става въпрос 

за наследствени дела или делби).

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ НОЕМВРИ
 От 5-и до 25-и е най-хубавият и дело-

ви период за вас – пътувайте и търсете 

нови контакти.

 На 25-и и 26-и разчитайте на изненад-

ваща подкрепа от благодетели.

 27-и, 28-и и 29-и са много слаби дни за 

Рибите. Не се захващайте с нещо, което 

не ви е по силите, на тези дати.

 На 29-и се пазете от кражби.
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КЛИНИКА „НЕФЕРТИТИ” НА 16 ГОДИНИ

През октомври първата българска  клиника за пластична и естетична хи-
рургия „Нефертити” отбеляза 16 години от своето основаване. Партито
уважиха приятели на клиниката, журналисти, ВИП гости. Вече шестнаде-
сет години клиника „Нефертити” помага на стотици български и чуждес-
транни пациенти в стремежа им към красота.
„Най-добрата атестация за нас са доволните ни пациенти. Много често
майки водят дъщерите си, а това е гаранция, че добре сме си свършили ра-
ботата и сме спечелили доверието им” – споделя доцент д-р Емил Георгиев,
основател и управител на клиника Нефертити.
Освен традиционните хирургически интервенции клиниката предлага и ня-
кои  неинвазивни методи за подмладяване като уникалната лазерна техно-
логия Ultra Pulse Encore. Процедурата се нарича лазерен пилинг и е чудесен ме-
тод за трайно подмладяване, който възстановява младежкия вид на кожа-
та, като заличава в голяма степен пигментите, бръчките около очите и

устата, белезите от акне. Процедурата е безболезнена, възстановяването 
трае от 3 до 5 дни, а резултатът е траен – от 3 до 5 години.
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО

ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

1–13, както 

и 28-30 ноември 

НАРАСТВАЩА  

ЛУНА

 Апетитът ви ще се усили през тази лунна фаза. Ако се поддадете на инерцията, зимното натрупва-
не на излишни килограми ви е гарантирано! На 1, 2, 10, 11 и 12 ноември консумирайте по-малки количества 

храна. Най-бдителни трябва да са тези, които имат високо кръвно налягане и повишени нива на холесте-

рол в кръвта. Сега има риск да се обострят заболяванията на черния дроб и жлъчката. На тези дати
е препоръчително да консумирате само естетически добре поднесена храна – най-вече красиви и ухан-
ни блюда от месо и кореноплодни зеленчуци. По възможност поръсвайте ястията със свежи и ароматни
подправки. Това е трик, който ще ви помогне да „нахраните“ мозъка и обонянието си и да надхитрите
глада. През целия период на нарастваща Луна е добре да сервирате храната като в луксозен ресторант – 
малки количества в големи чинии. Ако искате да отслабнете, използвайте класически чинии в бял цвят,
а още по-добре в студените цветове синьо и зелено, които имат „таланта“ да намаляват апетита. (За
сведение – червеният и оранжевият цвят го усилват.)  На 3-ти и 4-ти избягвайте солената и консерви-

раната храна. Наблегнете на млечни продукти. Обезмаслената и безсолна извара ще повлияе благотворно 

костната ви система. Въздържайте се от прекомерно похапване на сладки и тестени храни.

13 ноември, 

8.18 ч., Луната е 

в Телец 

ПЪЛНОЛУНИЕ

 На пълнолуние в Телец диетата е задължителна за всички! Всички ще се изкушават силно от храната.
Днес почти гарантирано можете да си „залепите“ половин килограм, и то за дълго време напред!  Денят е
подходящ за поставяне на начало на нов бизнес и нови трайни отношения.  Изострения си апетит мо-

жете да притъпите с... шопинг – закупените на тази дата стоки ще ви донесат много късмет и ще са много 

качествени и трайни.  Храната ви днес нека да бъде вегетарианска. Но изключете гъбите, защото са труд-
но смилаеми. Макаронените изделия, гарнирани с немазен сос, и зърнените храни също са много подходящи за
днешния ден.  Вечерта, за да туширате умората и напрежението, запалете ароматна свещ (с аромат на
роза!) и направете самомасаж на стъпалата си с няколко капки розово масло. Розата е цветето на Венера,
а тя управлява Телеца!  На пълнолуние в Телец ви съветвам да си приготвите еликсир, който ще подейс-
тва стягащо на тялото ви (особено на бюста). Смесете 2 ч. л. (или 10 мл) бадемово масло, 2 капки ли-
моново масло и 4 капки розово масло (но истинско, онова, което е малко по-скъпо). Затворете тази смес
в тъмно шишенце и го съхранявайте далеч от телевизора, компютъра и мобилния телефон.

14–27 ноември 
НАМАЛЯВАЩА 
ЛУНА

 Настъпва периодът, през който да се погрижите за красивия си външен вид. През късната есен е на-
ложително да се отървете от токсините, защото те водят до отслабване на имунната защита.  Съчета-
вайте диетичното хранене през този период с интензивен самомасаж с етерични масла и контрастни
душове.  Всяка вечер по време на намаляваща Луна използвайте приготвения на пълнолуние в Телец елик-
сир за стягане. Ефектът ще е поразителен!  Дните от 20 до 24 ноември са най-подходящи за диета – 

тогава бъдете много прилежни. Ограничете месото до минимум (дори и диетичното бяло месо). Ще по-

стигнете бързи и трайни резултати.  Много ползотворни дни за спазване на диета са също 25-и и
26-и, когато Луната е в Скорпион и ще ви помогне да задържите добрите постижения. Яжте само са-
лати през тези два дни.

27 ноември, 
18.56 ч., Луната е 
в Стрелец 
НОВОЛУНИЕ

 Няма по-подходящ ден през този месец за провеждане на прочистваща диета. Гладуването днес ще ви
помогне да свалите почти 1 кг излишна вода и задържани токсини. Ако ядете само плодове и зеленчуци на
тази дата, ще успеете да се преборите със склонността си да прекалявате с храненето и ще държите
апетита си под контрол.  Новолунието е много силен енергиен момент, който трябва да бъде макси-
мално използван. Обмислете вашите нови начинания и желания не само за хубава фигура и добро здраве, но 

и в другите сфери от живота. Вечерта си вземете топла вана с хвойна.  Пийте повече билкови чайове
през деня. Те ще подействат пречистващо на кръвта, жлъчката и черния дроб. Тези органи се управля-
ват от Стрелеца и на тази дата са най-чувствителни.

ХРАНИ СПОРЕД ЛУНАТА

ВИДОВЕ
При нарастваща Луна (1–13, както

и 28-30 ноември)  ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА...

При намаляваща Луна (14–27 ноември) 
ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА...

Белтъчни храни и плодове 1, 2, 10, 11, 28, 29 18, 19, 27

Сол и кореноплодни 3, 4, 12, 13, 30 20, 21

Мазни храни 5, 6, 7 14, 15, 22, 23, 24

Въглехидрати и листни зеленчуци 8, 9 16, 17, 25, 26

На датите, посочени в таблицата, ще извличате най-полезните вещества от съответния вид храна. Тогава организмът е
най-чувствителен към нея (особено при нарастваща Луна) и ще ви се прияждат точно такива продукти, и то в големи
количества. Но бъдете внимателни, ако имате здравословни проблеми, които се провокират от определени хранителни

вещества. Ако сте хипертоник например, ще се наложи да ограничите солта в „дните на солта“. Ако искате да отслабнете,
наложете си на съответните дати през НОЕМВРИ да не посягате към упоменатите срещу тях храни.
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ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ ПРЕЗ НОЕМВРИ
ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ ДАТИ

НЕПОДХОДЯЩИ 
ДАТИ

ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А
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е

–
7 (след 13.00 ч.), 8, 9, 

16, 17, 25, 26
Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно и ще се омазня-

ва по-бързо.

1–6, 10–13, както и 28–30 – Ако искате косата ви да расте бързо.

18–26 – Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

12, 13 –
Ако имате проблем с кожата на главата. Направете си маска в корените. 

Ефектът ще е поразителен.

1, 4, 10, 15, 18, 19, 20, 23, 
24, 25

–
Според тибетските вярвания, ако се подстрижете на тези дати, ще привле-
чете богатство, късмет и щастие. Всички ще ви забелязват и ще бъдат до-

бри към вас.

Къ
др

ен
е

–
7 (след 13.00 ч.), 8, 9, 

16, 17, 25, 26
–

3, 4, 12, 13, 20, 21, 
22, 23, 24, 30

– Къдренето ще е най-безвредно и трайно. Прическата ще ви стои добре.

18, 19 – Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни – като гривата на лъвица.

Б
оя

ди
св

ан
е –

7 (след 13.00 ч.), 8, 9, 
16, 17, 25, 26

–

20, 21, 22, 23, 24 – За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.

5, 6, 11, 12, 13, 18, 19 – За интензивно и трайно боядисване на нормални коси.
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я
 и

 о
ф
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на
 в

еж
ди

–
7 (след 13.00 ч.), 8, 9, 

16, 17, 25, 26
Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е много 

болезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

– 1–13, както и 28–30 Датите са неподходящи за епилация.

14, 15, както и 18–24 – Тези дати са подходящи за оформяне на вежди.

14–27 –
Датите са подходящи за механична епилация. Отскубнатите косми ще растат 

по-бавно.

18, 19, 25, 26 – Датите са подходящи за епилация с химически средства и за фотоепилация.

К
О

Ж
А

М
ан

ип
ул

ац
ии

 з
а 

пр
об

ле
м

на
 к

ож
а 

(п
ре

м
ах

ва
не

 н
а 

пъ
пк

и,
 

пе
т

на
, б

ра
да

ви
ци

 и
 

ле
ку

ва
не

 н
а 

ак
не

)

14–27 – –

Парна баня
– 1–13, както и 28–30 Има опасност да ви останат белези.

14–27 – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с 
пл

од
ов

и 
ки

се
ли

ни 1, 2, 10, 11, 18, 19,
27, 28, 29

– –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
-

щ
и 

м
ас

ки
 

с 
гл

ин
а

3, 4, 12, 13, 20, 21, 30 – –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
щ

и 
м

ас
ки

1–13, както и 28–30 –
Най-ефективни ще са процедурите на 1, 2, 10, 11, 28 и 29 ноември, когато

кожата ще има нужда от много влага.

С
пе

ци
ал

ни
 

м
ан

ип
ул

ац
ии

 
с 

ко
ла

ге
н,

 
ел

ас
т

ин
 

и 
бо

т
ок

с

2, 3, 4, 11, 12, 13, 30 – –

Н
О

К
Т

И Подрязване 
и изпиляване 1–13, както и 28–30 – –

Оформяне 
и лакиране

5, 6, 11, 12, 13, 17, 
18, 19, 24, 25, 26

– –

М
А

С
А

Ж
И

Ле
че

бн
и,

 
ли

м
ф

од
ре

-
на

ж
ни

 и
 

ан
т

иц
ел

у-
ли

т
ни

– 1–13, както и 28–30 –

14–27 – –

Релаксиращи, 
регенериращи

– 14–27 –

1–13, както и 28–30 – –

С
А

У
Н

А

14–27 – Ефектът ще е максимален на 18, 19, 25 и 26 ноември.
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КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ НОЕМВРИ

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: 14–27 ноември
Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропускай-
те датите 7 (след 13.00 ч.), 8, 9, 16, 17, 25 и 26 ноември. 
Това са т. нар. дни на водата. Всички замърсявания и петна 
ще се отстраняват с лекота.
Неподходящи дати за миене на прозорци: 5, 6, 7 (до 13.00 ч.), 
14, 15, 22, 23 и 24 ноември. 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 ноември.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и коз-
метика, музикални инструменти и аудиозаписи: 7 (след 13.00
ч.), 8, 9, 12, 13, 23, 24 ноември.
Недвижими имоти, мебели: 2 (след 13.15 ч.), 3, 4, 16, 17, 30
ноември. 
Автомобил, мотор или колело: 10, 11, 14, 15, 25, 26 ноември.

Текстилни и метални изделия, предмети за бита: 10, 11 но-
ември.
Канцеларски материали и книги: 14, 15, 20, 21 ноември.
Спортни стоки: 1, 2 (до 13.15 ч.), 10, 11, 27, 28, 29 ноем-
ври.
Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апа-
рати: 5, 6, 7 (до 13.00 ч.) ноември. 
Обувки и дрехи: 2 (след 13.15 ч.), 3, 4, 7 (след 13.00 ч.), 8, 9 
ноември.
Бижута, злато, луксозни вещи: 18, 19 ноември.

Древните лекари са се ръководели от лунните принципи, ко-
гато са лекували своите пациенти. За да не се обременя-

вате с тях, оставете изчисленията на мен. Ето как стоят 
нещата с критичните дни за планови операции през НОЕМВРИ 

2008 г. и с благоприятните дати за лечение при намаляваща
Луна. ВАЖНО! По възможност избягвайте всякакви планови
оперативни интервенции на 13 НОЕМВРИ (пълнолуние), както

на 27 НОЕМВРИ (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

10, 11
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, 

устна кухина, зъби
23, 24

12, 13 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки 25, 26

14, 15 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце 1, 2, 27, 28, 29

16, 17 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен мехур 3, 4, 30

18, 19 Сърце, слезка (далак) 5, 6, 7

20, 21, 22
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, 
черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна система

8, 9

23, 24
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както 

и на целия гръбначен стълб
10, 11

25, 26 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали 12, 13

1, 2, 27, 28, 29 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта 14, 15

3, 4, 30 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби 16, 17

5, 6, 7
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане
18, 19

8, 9 Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система 20, 21, 22

* 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.

Бела, брой 11 (129), 2008140



АДЕКВАТНИ ГРИЖИ ЗА СТАЙНИТЕ РАСТЕНИЯ

КОГА ДА ПОСЕТИМ ЗЪБОЛЕКАРЯ

СПЕЦИАЛНИТЕ ДНИ ПРЕЗ ЛУННИЯ МЕСЕЦ

Стайните растения също са много чувствителни към лунните 
ритми. Те успяват да усвоят водата най-добре само в определе-
ни дни от месеца, когато Луната минава през водните знаци. 
Ако ги полеете в неподходящо време, само ще им навредите. А и 
хранителните вещества няма да стигнат до растението.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 7 (след 13.00 ч.), 8, 9, 

16, 17, 25, 26 ноември.
НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 5, 6, 7 (до 13.00 ч.), 
14, 15, 22, 23, 24 ноември.
На тези дни с поливането има опасност да провокирате по-
явата на листни въшки или други вредители.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 25, 26 ноември.

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 14–26 ноември.

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: на 2,3,4 и 30 
ноември, както през периода 10–13 ноември. И в никакъв слу-

чай (освен в спешен!) не ходете на зъболекар на 13 ноември  

(пълнолуние), както на 27 ноември (новолуние). Много ще ви 

боли!

1-ви лунен ден (ЛД) – 27.11 (от 18.56 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 – 28.11 (от 8.30 ч.) Не се поддавай-
те на гнева, избягвайте конфликтите и из-
блиците на емоции. Дните са подходящи за
нови нови начинания. 
3-ти ЛД – 29.11 (от 9.23 ч.) Енергетиката на
този ден изисква да сте активни. Пасив-
ността е противопоказна и опасна.
4-ти ЛД – 30.11 (от 10.08 ч.) Не взимайте
прибързани решения. Усамотете се. Разхо-
дете се сред природата. Занимавайте с
дома и семейството си. Колективната ра-
бота няма да ви спори.
5-и ЛД – 1.11 (от 10.37 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 – 2.11 (от 11.28 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 – 3.11 (от 12.11 ч.) Ден за молитва.
Сбъдват се желания.
8-и ЛД – 4.11 (от 12.47 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 – 5.11 (от 13.17 ч.) Не е успешен.
Склонни сте към заблуждения и самоизма-
ми. Добре е да дадете прошка. Практику-
вайте йога.
10-и ЛД – 6.11 (от 13.43 ч.) Не планирайте
нищо важно. Изкъпете се с гореща вода.
Медитирайте.

11-и ЛД – 7.11 (от 14.05 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 – 8.11 (от 14.27 ч.) Дава се милости-
ня. Молитвите се чуват. Подходящ е за 
взимане на важни решения.
13-и ЛД – 9.11 (от 14.48 ч.) Ден за активни 
контакти, работа с информация и учене. 
Сами си пригответе и изпечете хляба. Не 
преяждайте.
14-и ЛД – 10.11 (от 15.12 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 – 11.11 (от 15.38 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 – 12.11 (от 16.10 ч.) Ден за постига-
не на вътрешна хармония. Старайте се да 
вършите само добри дела.
17-и ЛД – 13.11 (от 16.50 ч.) Подходящ е за 
удоволствия, общуване и физически нато-
варвания. И за брак по любов.
18-и ЛД – 14.11 (от 17.42 ч.) Изгонете лоши-
те мисли. Прочистете стомашно-чревния 
тракт – ден за гладуване.
19-и ЛД – 15.11 (от 18.46 ч.) Запалете повече 
свещи у дома, направете анализ на постъп-
ките си. Ще успеете да се отървете от 
чуждото влияние.
20-и ЛД – 16.11 (от 20.01 ч.) Получават се 
духовни знания и прозрения. Не проявявай-
те гордост!
21-ви ЛД – 17.11 (от 21.19 ч.) Много активен, 
творчески ден. Отличен е за започване на 
нова работа, спортуване и пътешествия.

22-ри ЛД – 18.11 (от 22.36 ч.) Ден на мъд-
ростта. Предайте на другиго своите зна-
ния. Посетете астролог.
23-ти ЛД – 19.11 (от 23.49 ч.) Този ден е
символ на саможертвата – простете на
другите, разкайте се. Добре е да се пости.
Не правете секс. Почистете дома си.
24-ти ЛД – 21.11 (от 0.59 ч.) Активен, твор-
чески ден. Използвайте го за укрепване на
духа и тялото. Ден за нов строеж.
25-и ЛД – 22.11 (от 2.06 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 – 23.11 (от 3.12 ч.) Въздържайте се
от активна дейност и постете. Пестете
си енергията и мълчете.
27-и ЛД – 24.11 (от 4.17 ч.) Дни за прекратя-
ване на контакти с лоши хора. Почивайте
и медитирайте. Ще имате прозрения. 
28-и ЛД – 25.11 (от 5.23 ч.) Ден за покупка
на жилище или началото на ремонт. Съни-
щата са верни.
29-и ЛД – 26.11 (от 6.27 ч.) Опасен, сатанин-
ски ден. Препоръчват се пост и въздържа-
ние. Не планирайте и не започвайте нищо
ново. Запалете свещ вкъщи и окадете на-
всякъде.
30-и ЛД – 27.11 (от 7.31 ч.) Ден на хармония,
любов, покаяние и прошка. Завършете всич-
ко започнато през този месец и направете
равносметка. Не започвайте нищо ново! Не
правете и планове. Изчакайте до първия лу-
нен ден. Избягвайте суетата, освободете
се от всичко ненужно!
Забележка. 
Датата 20 ноември е пропусната по ас-
трономически 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.

Бела, брой 11 (129), 2008 141



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 ха-
рактеристиките на човеш-
кия ум, за начина на мисле-
не, за начина на възприемане и
асимилиране на знанията и за
уменията на общуване. Мер-
курий отговаря за всички ко-
муникативни умения – говоре-
не, писане, пеене, както и за
обмяната на идеи и информа-
ция. В зависимост от знака,

в който се намира, той по-
казва какви дарби и таланти
притежава човекът със съот-
ветния хороскоп. Както и по
какъв начин този човек ус-
тановява контакти с хора-
та. Меркурий характеризира
също и отношенията с род-
ните братя и сестри. Той е
пратеникът на боговете, той
е посредникът, който улавя
всичките ни сетивни възприя-
тия. В зависимост от разпо-
ложението му в съответния
зодиакален знак дава информа-
ция за това, как реагираме на
гледки, звуци, миризми, вкусо-
ве и осезания. Меркурий е ме-
диаторът между физическото
ни тяло, мозъка и вътрешна-
та ни природа, от една стра-
на, и външния свят, от дру-
га. В човешкото тяло Мер-
курий влияе на нервната сис-
тема, дробовете (и на целия
дихателен апарат), ръцете и

дланите. При нервната систе-
ма планетата посредничи, из-
пращайки сигнали от тялото
към мозъка. В зодиака Мер-
курий е управител на Близна-
ци и Дева. 

МЕРКУРИЙ 
ВЪВ ВОДОЛЕЙ

Ако имате такова разполо-
жение на Меркурий във ваша-
та рождена астрокарта, то
вие летите високо над земя-
та на крилете на абстракт-
ните мисли! За вас казват, че
сте мечтателите на зодиака.
И това до известна степен
наистина е вярно. 

�НАХОДЧИВИ И НАБЛЮДАТЕЛНИ 
СТЕ. УМЪТ ВИ Е ОСТЪР, МИСЪЛТА 
ВИ – ОРИГИНАЛНА. ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ 
ХУМАНИСТИ СТЕ.

�Привличат ви много окулт-
ните науки. Обичате да изу-изу-
чавате характерите на окол-кол-

ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯТА НАВЪПЛЪЩЕНИЯТМеркурий
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ните. В повечето случаи сте нит
самоуки (в смисъл че освен об-сам
разованието, за което прите-
жавате престижна диплома, 
вие винаги се интересувате 
и от нещо допълнително, за 
което настойчиво и последо-
вателно издирвате информа-
ция от книгите и интернет). 
�Имате огромно желание да 

членувате в големи обществе-
ни групи и организации. Често 
проявявате благотворител-
ност. Имате качества да ос-
новете партия, асоциация или 
дружество с идеална цел.

�ПИСАНЕТО, ГОВОРЕНЕТО И ЧЕТЕ-
НЕТО ВИ СЕ УДАВАТ С НЕОПИСУЕМА 
ЛЕКОТА! НЯКОИ ОТ ВАС ДОРИ СА ПО-
ПРИКАЗЛИВИ, ОТКОЛКОТО ТРЯБВА 
(ТОВА ЗАВИСИ ОТ КОНФИГУРАЦИИТЕ 
В ЛИЧНИЯ ВИ ХОРОСКОП). 

�Умеете да отстоявате лич-
ното си мнение. Променяте 
го само в краен случай, след 
като дълго сте разсъждавали 
и сте подложили фактите на 
логичен анализ. �Справедливи 
сте и много обективни.

�БЕЗСПОРНО СТЕ НОВАТОРИТЕ 
НА ЗОДИАКА – НЕ СЕ СЪОБРАЗЯВА-
ТЕ С ОСТАРЕЛИ ТРАКТОВКИ. ДОРИ 
ЗА УЖАС НА ОКОЛНИТЕ СТЕ СКЛОН-
НИ ДА ПРЕНЕБРЕГНЕТЕ ТРАДИЦИИ-
ТЕ. ГЛЕДАТЕ НА СВЕТА МАЩАБНО И В 
БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ.

�Ако личната ви астрокарта 
не съдържа много отрицател-
ни аспекти спрямо вашия рож-
ден Меркурий, вие ще успеете 
да реализирате повечето от 
идеите, които ви осеняват.

�КОГАТО СТЕ НА ВЪЛНАТА НА 
ВДЪХНОВЕНИЕТО, ОКОЛНИТЕ ВИ 
СМЯТАТ ЗА УПОРИТ И ЕКСЦЕНТРИ-
ЧЕН, НО ТОВА СА КАЧЕСТВА, КОИТО 
ОБОГАТЯВАТ ВАШИЯ УНИКАЛЕН ЧАР.

�Водолеят е въздушен знак и 
когато Меркурий се намира под 
негово влияние, той се изявява 
отлично в царството на ума 

и интелекта. Има талант да
се издига над чисто телесни-
те усещания и възприятия. Та-
къв Меркурий живее предимно
в ума си. Достойни за възхище-
ние са неговата обективност
и безпристрастност. Но е на-
пълно възможно и да се ядоса-
те от упоритостта, с която
той отрича чувствата.

ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ТАКЪВ МЕРКУ-
РИЙ МОГАТ ДА СЪТВОРЯТ ИДЕАЛНИ-
ТЕ УТОПИЧНИ СИСТЕМИ И ПРОГРАМИ 
– ИДЕАЛНИ ТЕОРЕТИЧНО, НО ТВЪРДЕ 
НЕПРАКТИЧНИ И НЕРЕАЛИСТИЧНИ ПО 
ОТНОШЕНИЕ НА ПО-РЕАЛИСТИЧНИТЕ 
И ЗЕМНИ ПОТРЕБНОСТИ НА ЧОВЕШ-
КАТА ПРИРОДА. 

�Такива хора са много нужни 
на обществото, защото те
умеят да вдъхновяват оста-
налите със своите нови про-
зрения и да ги заразяват с на-
деждата за по-добро бъдеще.
За тях се отнася и крилата-
та фраза: „Ако искаш мечти-
те ти да се сбъднат, първо
трябва да имаш мечти!“

ХОРАТА С МЕРКУРИЙ ВЪВ ВОДОЛЕЙ 
УМЕЯТ ДА МЕЧТАЯТ И ДА СБЪДВАТ 
МЕЧТИТЕ СИ, КОЕТО Е ЗАРАЗИТЕЛЕН 
ПРИМЕР ЗА ОКОЛНИТЕ.

Те са в състояние да си пред-
ставят един по-съвършен свят
и едно общество, към което
всички ние да се стремим. Но
не бързайте да мислите, че все-
ки човек с Меркурий във Водо-
лей се занимава с абстрактни
идеи, системи и халюцинации.
Много от тези хора работят
усърдно, за да променят реално
живота на околните.

�ТЕЗИ ХОРА ПОЗНАВАТ СЕБЕ СИ 
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ДОБРЕ И ИЗКЛЮЧИ-
ТЕЛНО ТОЧНО МОГАТ ДА СЕ САМОО-
ПИШАТ. ТЕ СА СМЕЛИ ОТКРИВАТЕ-
ЛИ, УЧЕНИ, ТЕОРЕТИЦИ, ПОЛИТИЦИ, 
ДОРИ И РЕВОЛЮЦИОНЕРИ. НО МА-
КАР И МИСЛИТЕ ИМ ДА СА НАСОЧЕ-
НИ КЪМ ЦЯЛОТО ЧОВЕЧЕСТВО, ТЕ СИ 

ОСТАВАТ ЕКСЦЕНТРИЧНИ ИНДИВИ-
ДУАЛИСТИ.

�Безценното им качество е,
че умеят да виждат хубави-
те страни на живота. Имат
нужда постоянно да контак-
туват с различни хора, да из-
следват чужди култури, идеи и
философски системи. �Много
рядко се обръщат към мина-
лото, съзнанието им винаги е
насочено напред, към нови хо-
ризонти. �Създават впечатле-
ние на дистанцирани и безпри-
страстни, стилът им на об-
щуване е хладен, ясен и кон-
структивен. За тях чувства-
та са много несвойствена и
ирационална сфера.

�ХОРАТА С МЕРКУРИЙ ВЪВ ВОДО-
ЛЕЙ УЧАТ НАЙ-ДОБРЕ В ОБСТАНОВ-
КА, В КОЯТО ЦАРИ ДУХ НА ИНТЕЛЕК-
ТУАЛЕН КОМФОРТ, ДУХ НА ОТКРИ-
ВАТЕЛСТВО И ДУХОВНА СВОБОДА. 
САМО ТОГАВА ТЕ СЕ РАЗГРЪЩАТ И 
УСПЯВАТ ДА ПОПИЯТ ЗНАНИЯТА ВЕД-
НАГА И С РАЗБИРАНЕ.

� Понякога стремежът на
представителите с Мерку-
рий във Водолей да презенти-
рат ярко своята личност води
до недоразумения и проблеми в
социалното общуване. Околни-
те ги обвиняват в интелекту-
ален снобизъм. �Стремежът
на тези хора към свобода е
болезнен. Често те игнорират
нуждите на душата си и по-
тискат емоциите си. Трудно
създават уют около себе си.
�Изпитват постоянна нужда

да ги смятат за „издигнати“ и
различни, което понякога води
до творчески блокади и кризи. 

�СЪВЕТВАМ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА 
МЕРКУРИЙ ВЪВ ВОДОЛЕЙ ДА СЕ ПА-
ЗЯТ ОТ ПОСТОЯННИТЕ ЕКСПЕРИМЕН-
ТИ, ПРОМЕНИ И СКОКОВЕ В ЖИВОТА 
СИ, ЗАЩОТО ВСИЧКИ ТЕ МОГАТ ДА 
ДОВЕДАТ ДО ОБЪРКВАНЕ, БЕЗЦЕЛ-
НОСТ И ЛИПСА НА ОРИЕНТАЦИЯ.

Макар че именно заради сме-

лото си и нестандартно по-
ведение тези хора се възприе-
мат като новатори. По тази
причина съветвам останалите
хора да ги приемат с повече
разбиране и с по-малко укор.
�За представителите с Мер-

курий във Водолей е характер-
но, че не се съобразяват с об-
ществените норми и стандар-
ти, което нерядко води до
конфликти, скандали и морални
дебати с околните.

АЛГОРИТЪМ 
ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ 

НА ЧОВЕК С МЕРКУРИЙ 
ВЪВ ВОДОЛЕЙ 

� Наблюдава све-
та от птичи поглед.
� Отговаря на трудности-

те и ограниченията в жи-
вота с несъобразяване, за-
обикаляне, бягство, проти-
водействие или чрез угова-
ряне на изключения, специ-
ални условия и предимства.
�Стреми се и чрез делата,

и чрез думите си към индиви-
дуалност, различност, специ-
алност. �Обича да обвинява
за настоящите проблеми ня-
кого другиго, но не и себе си.
�Разглежда всичко от позици-

ите на личните си интереси – 
всичко тече, всичко се променя,
днес едно, а утре ще е друго.
�Ако му се налага да се

приспособява, иска вина-
ги да го направи по-до-
бре от всички останали.
� Привлича в приятелския

си кръг неуспели, неприспо-
собени и търсещи бързи-
те и кратките пътища и
решения в живота хора.
�Избягва всички, които ми-

слят дългосрочно, алтруис-
тично, социално, компетент-
но, предвидимо, аналитично и
традиционно.

МИШШЕЛ

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

Бела, брой 11 (129), 2008 143



ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ
ВОДОРАВНО: 
Посеви. Егира. Апис. „Пътуване до морето“. Нобел (Алфред). Пинел (Филип). Смрад. Лон. Покер. Амос. Мир. Арест. Обител. Абел (Нилс). Алтай. Нис. Кортес (Ер-

нандо). Акан. Вила. Тиф. „Не“. Дисни (Уолт). Париж. АТО. Поло. Мах. Ит. Талин. Ела. Се. „Ена“. Иванко. Бар. Акорд. Парса.  Шахмат. Ос. Ядене. Ананас. Пулт. Адамо 

(Салваторе). Гларус. Бра. Илоти. Кристин. Оматид. Ска. Скала.

ОТВЕСНО:
„Тополино“. Исаев (Младен). „Деро“. Събор. „РВС“. Хлапе. „Ам“. Кетен. Атина. „Анана“. Вул (Бенцион). Абелити. Кредит. СИВ. Преса. Откос. Али. „Апоел“. Аамод (Ше-

тил Андре). Феникс. Нот. Генета. Аша. ИС. Лидер. Ранг. Рол (Мишел). От. Халка. Лам. „Абарт“. Самсар. Осмий. Ипотека. Рис. Мармот. Афала. Отпуск. Персенк. 

Ролер. Уста. Пита. Лиани. Индол. ИЛ. Сода. Снежина (Елена). Стена. 

Бела, брой 11 (129), 2008144



www.adis.bg
UK office, London

tel: +44(0) 208 318 2944
ukoffice@adis.bg

Headquarters, Sofia, Bulgaria
tel: +359 2 943 44 81

adis@adis.bg



www.adis.bg
UK office, London

tel: +44(0) 208 318 2944
ukoffice@adis.bg

Headquarters, Sofia, Bulgaria
tel: +359 2 943 44 81

adis@adis.bg



З
А

 Ж
ЕН

И
ТЕ

, К
О

И
ТО

 З
Н

А
Я

Т 
И

 Н
Е 

З
Н

А
Я

Т 
К

А
К

В
О

 И
С

К
АТ

С
П

И
С

А
Н

И
Е 

„Б
ЕЛ

А
“,

 Б
Р

. 1
1 

(1
2

9
),

 2
0

0
8

, Ц
ЕН

А
 3

,9
5

 Л
В

.

ПОДАРИ СИ КРАСОТА
ОТ ПРИРОДАТА

НОВ ФОН ДЬО ТЕН NATURAL MINERALS

THE  MAKE-UP  OF  MAKE-UP  ART ISTS

С НОВ ВИД ПОКРИВНОСТ, КОЯТО МОЖЕШ ДА КОНТРОЛИРАШ. НАШИЯТ ПЪРВИ МИНЕРАЛЕН 
ФОН ДЬО ТЕН С УЛТРАФИНА, ПРАХООБРАЗНА ФОРМУЛА И С ПРОФЕСИОНАЛНА ЧЕТКА ФОН ДЬО Т

0% ЕСТЕСТВЕН КОСЪМ. ОТ 10 СЪЗДАЙ НИСКА, СРЕДНА ИЛИ ВИСОКА ПОКРИВНОСТ, 
КАКВАТО ТИ ЖЕЛАЕШ. БЪДИ В КРАК С ПРИРОДАТА. БЪДИ НЕЖНА. бъди красива.
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