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през декември
Бела календарБела календарБела календар

НЕ ВИ 
Е ДЕН?!
ИЛИ ЗА ДЕКЕМВРИЙСКИТЕ МОМЕНТИ, 
КОГАТО НАСТРОЕНИЕТО ВИ Е ПОД НИВОТО 
НА РЕКА ДУНАВ В САНТИМЕТРИ

Точно след пет минути настъпва Нова година! Без паника! От 1 декември насам 
за вас времето и без това е все „без пет“. Преди празниците сякаш всички са 

се наговорили да ви изкарат извън нерви. 
В магазините – опашки. У дома – безпорядък. От вас се очаква да организирате 
тържеството – да купите подаръци, да подредите масата, да сготвите, да укра-
сите елхата и на всичкото отгоре да се появите с прическа и грим в пълния си 
блясък! Възможно ли е при целия този списък от задачи едно крехко и циклично съ-
щество, каквото е жената, да запази доброто си настроение? Има начин – просто 
трябва да си съставите железен план за действие и твърда стратегия за общуване 
и да ги спазвате стриктно. За да се появите в без пет в лъчезарния си блясък. 
Планът и стратегията ние го съставихме вместо вас. Но една страница не ни беше 
достатъчна да ви ги представим. Събрахме ги на цели 14 (от 90 до 124 страница). 
Не, не е това, което си мислите. БЕЛА няма да ви натовари с още ангажименти, 
просто ще ви зарази с БЕЛА предколедно-коледно-новогодишно настроение! Заразата 
се предава по... четивен път.

Бела, брой 12 (130), 20084



одината си има пети хибриден сезон и това е декем-
ври – изненадващ и труден като зима, възраждащ и 
уморителен като пролет, пълен с очакване за чудеса 
и авантюри като лято, мобилизиращ и планов като 
есен. И още – налудничав, трескав, елхов, белобрад, 
кичозен, свят, благотворителен, добродетелен, снежен 
(невинаги), сладникаво нежен, изтощителен... 
Струпването на календарна празничност изпилява 

сетивата ни и дава воля на противоположни емоции 
да ни объркат и обнадеждят. Мечтаем и се стра-
хуваме едновременно. Нервничим и се самовглъбяваме 
– понякога в циклофренични интервали от по 15 ми-
нути. Отчайваме се лесно, но бързичко се изправяме 
на крака, твърдо решени да довършим подготовката 
на тазгодишните още по-благополучни Коледа и Нова 
година. Лесно се поддаваме на главозамайващ макси-
мализъм – повече и по-престижни подаръци, генерална 
промяна на имиджа, обилни трапези, „изчистване“ на 
всички задачи до края на годината и... шопинг, пре-
дпразничен коктейл, шопинг, предпразничен коктейл, 
шопинг… 
Основна характеристика на този уникален „сезон“ 

е живеенето над възможностите – и финансовите, и 
физическите. Купуването придобива ореол на концеп-
ция – Shop till you drop. Хиперактивността става до-
бродетел, а ленивостта – смъртен грях. 
Всичко това ме кара да се паникьосвам (и, предпола-

гам, не само мен) – блокира действията ми, пришпор-
ва намеренията ми, изнасилва емоциите ми и осъжда 
присъщата ми иначе организираност на хаос. 
Страхувам се от декемврийската празничност, за-

щото: 1. Тя ме принуждава да си правя равносметка 
– с какво съм се справила, къде съм сбъркала, защо 
съм се провалила и успяла ли съм да изпълня ми-
налогодишните си новогодишни обещания. Чувствам 
се като подсъдима, 2. Налага ми мечтанието като 
мода. Понякога много се притеснявам, че нямам ни-
какви мечти, защото се сещам за клишето, че „чо-
век е толкова голям, колкото са мечтите му“. Та 
поне сега на празниците се чувствам длъжна да из-
лъча една-две. Но големи – да полетя в Космоса или 
поне да скоча с парашут. А то все някакви дребна-
ви и еснафски се въртят в главата ми – да си наме-
ря мъж, да ми повишат заплатата... Което ме кара 

да се чувствам много малка, 3. Изпразва портмонето 
ми за два месеца напред. Колкото и да го стискам и 
да си обещавам, че няма да се обрека на безпаричие 
до края на февруари заради едни празници, които ми-
нават и заминават, не става. Харча като лунатич-
ка, облъчена от манията за постигане на количество. 
А това ме кара да се чувствам първо глупава, после 
бедна, 4. Опитва се насилствено да дефлорира пред-
ставата ми за обикновено ежедневно чудо и да я за-
мести с представата за внезапно небесно чудо марка 
deus ex machina. И почти успява. Защото обикновено 
до началото на пролетта (тогава се връщам към ре-
алността!) се въргалям блажено в надеждата, че ня-
кой свише ще ми спусне нещо прекрасно, за което не 
съм си мръднала пръста. Добре че съм пристрасте-
на към обикновените чудеса, та сравнително в крат-
ки срокове се отърсвам от тази самозаблуда. Което 
обаче не отменя в края на краищата да се чувствам 
излъгана, 5. Напомня ми за любовта на теория и ме 
отдалечава от любовта на практика. Не знам дали 
при всички се случва така, но от нерви, притесне-
ния и бързане аз се изпокарвам с повечето хора, ко-
ито обичам, точно по празниците. Вярно е, че скан-
далите са дребни и никак не са фатални, но все пак 
развалят настроението и пробуждат чувството ми 
за вина. А на фона на прокламациите за християнска 
любов и течащите даже и от чешмата добри посла-
ния и невинни коледни песнички тези дребни скандали 
ме карат да се чувствам лоша.  
Така посрещам всяка Нова година – подсъдима (смач-

кана от убийствена самокритика), глупава и бедна 
(и духовно, и духовно!), малка (в смисъл на нищоже-
ство), излъгана и лоша. През другите сезони не съм 
такава. И това е единствената причина да обичам 
Коледа и Нова година. Шоковата терапия на декем-
врийската календарна празничност отваря и очите, 
и душата ми, за да оценя нормалността на безпра-
зничността, да изпитам радост от малките сбъд-
нати чудеса, да се самозаблудя, че съм забогатяла и 
без да са ми повишили заплатата, да обичам хората 
с тихичко ежедневно постоянство. И да си мечтая 
на дребно до следващата Коледа, когато любовта пак 
ще позволи на страха да я пречисти и излекува чрез 
фрустрация. 

от Мариана ЯНЕВА,
главен редактор, БЕЛА

БЕЛА КоледаБЕЛАЕЛА Коледа Коледа
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  яма по-фина механика от фината механика на 
човешката душа, особено когато тя се слее с 
времето. Знам го от Левски, който е казал, че 
„времето е в нас и ние сме във времето, то 
нас обръща и ние него обръщаме“. Знам го и 
от прадядо ми, който преди цели 90 години е 
създал малката семейна фирма „Точно време“ и 
е „сверил“ фамилията ни по специфичен начин, 
като ни е завещал часовникарския занаят и една 
голяма къща с часовник. 
Разбирам, че е Коледа, по това, че баба не спи-

ра да ми говори, а аз не я слушам, но съм щаст-
лива, че е покрай мен. По думите на дядо, кой-
то се пита дали ще го има и следващата годи-
на. По престараването на майка ми, която не-
прекъснато иска да знае какво ми се яде и не 
престава да готви. По това, че баща ми не е 
на работа, има време да ме погледа и да попи-
та „Добре ли си?“. По бирата, която пием с 
брат ми, докато пак си говорим за текстовете 
на Иво Иванов. По снаха ми, братовчедите, вуй-
чо и вуйна, които все за нещо тичат по ета-
жите на къщата. По племенника ми, който е 
започнал да говори и така се закача и смее, че 
усмихва и разтопява цялата фамилия. Най-нова-
та му дума е „баскетгол“, обаче не мисля, че 
ще може да говори за спорт, преди да започне 
да пие бира. Първите неща, които най-малки-
ят от семейството каза, бяха „мама“, „тати“, 
„баба“, „дядо“, „къща“ и „тик-так“, а не са ли 
това другите думи за Коледа? 
Разбирам, че е Коледа, и по това, че сме до-

бре и го виждаме, което е по-добре, отколкото 
да си го съобщаваме по телефона или интер-
нет. Коледа, такава каквато ви я описвам, ми 
се случва по няколко пъти в годината, винаги 
когато съм си вкъщи. 
Когато къщата тиктака празнично, значи сме 

се събрали за Коледа, но не є обръщаме вни-
мание толкова, колкото на себе си и на вре-
мето. 
Всяка Коледа идва сякаш да ни заблуди, че 

нищо не се е променило и всичко ще бъде също-
то. Не ви ли прилича Коледа на първите мъже 
в живота ви, които винаги когато срещнете 
случайно, ви повтарят: „Същата си! Изобщо не 
си се променила!“ 
Същите сме, ама, друг път! Колкото годините 

са същите. Годините, тези хамелеони, които не-
прекъснато променят цвета на живота ни. 
Коледите прекарвам в мисли за хора, които ис-

кам да бъдат до мен, а не са. Но всъщност са. 
На миналата Коледа и другият ми дядо беше 
с нас. Отиде си през февруари. Но това не 
беше точно загуба, защото тези, които обича-
ме, също както и времето, са вътре в нас. 
И след тази Коледа ще ме изпратят на пра-

га на къщата с часовника със здравец, бонбони 
и малко пари. Взимам всичко, за да са спокойни, 
и ги прегръщам, докато изпращачите един през 
друг ми пожелават „На добър час!“. Това, което 
се случва на прага на къщата, не е точно раз-
дяла, защото къщата, също както и тези, кои-
то обичаме, също както и времето, е вътре в 
нас. Точно в нас. „Точно време“ означава „време“, 
„коледи“, „думи“, „къщи“ „хора“, които са точни 
за вас или точно за вас. Ваши са. 
Така минава животът ни, биха казали някои, 

но ако използваме думите от фината механика 
на душата си, по-точно е да кажем, че така 
се обръща животът ни. Коледа по Коледа, дума 
по дума, къща по къща, час по час, човек по 
човек. 
По това, дали към мислите ми се е прибавил 

още един човек, всяка Коледа разбирам дали го-
дината е била добра. 

от Мирослава ИВАНОВА,
редактор, БЕЛА
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    оледните и новогодишните празници са едни от 
най-обичаните и в същото време едни от най-мразе-
ните. Дали аз ги обичам или мразя, не мога да преце-
ня. Като малка ги обичах, сега... всъщност не знам. 
Е, Дядо Мраз спря да ми носи подаръци, но пък и 
аз спрях да му пиша писма, така че... Май повече ги 
мразя. Дали е заради годините, несгодите, несбъдна-
тите желания и непокритите очаквания – не зная. 
Но едно знам със сигурност. Ние, които не обичаме 
тези празници, просто спряхме да мечтаем. А това 
е като да спреш да пишеш писма до Дядо Мраз (по 

мое време за Дядо Коледа още не знаехме – ами, нямаше 

интернет), да спреш да пускаш тото и да чакаш пе-
чалба, да спреш да търсиш Мъжа и да чакаш той 
сам да кацне, да спреш да... мечтаеш. А мечтите, 
дори и нереални, в повечето случаи дори неизпълни-
ми, ни озаряват, дават ни енергия и именно те ни 
водят към щастието.
Не символизират ли коледните и новогодишните 

празници нашите мечти, любовта и красотата въ-
тре в нас? Всички тези блещукащи гирлянди, малки-
те светещи лампички по улиците и хорските прозор-
ци, красивите празнични рокли по витрините и цяло-
то това бляскаво великолепие са навън. По-празнично 
ще ни стане, ако то извира от нас, от вътре навън. 
Дори и да не можем да си купим въпросната рокля, 
да оставим блясъка да проникне в нас самите, да си 
го пожелаем и да помечтаем. Мисля, че тогава наис-
тина ще заблестим. Мечтите ще върнат пламъка в 
очите ни и красотата в сърцата ни. 
Вече 10 години, работейки в БЕЛА, аз и моите 

колежки се стремим да създаваме мечти. Дали ус-

пяваме? Тайничко се надяваме. Женските списания, 
както и всички медии, редом с рекламната индус-
трия създават мечти. Красотата, любовта, успехи-
те и известността, дори и нереални, ни карат да 
ги мечтаем, да ги искаме и да ги постигаме. Иска-
ме да бъдем като красавиците по списанията, иска-
ме да намерим начин да задържим любовта на люби-
мия мъж, искаме да знаем как са успели популярни-
те хора и как, за бога, е възможно да имат такъв 
зашеметяващ външен вид?! С други думи, искаме да 
помечтаем заедно. 
Опитах се, за да не обидя никого, да експеримен-

тирам върху себе си и върху една своя снимка и да 
превърна себе си в... такава, каквато може би ми се 
иска да изглеждам (поне външно). Опитах се да по-
мечтая да изглеждам като звезда, дори само науж-
ким. Ние, дизайнерите, помагаме на мечтите, като 
използваме популярната програма Photoshop. Лошото 
обаче е, както казва моят добър приятел Стенли, 
също дизайнер, че не можем да вървим по улиците с 
Photoshop-a на лицата си. Помислете и ще видите, 
че звездите са хора като мен и вас. Просто са се 
възползвали от чудесните възможности на една об-
работваща програма и от дизайнерските умения на 
колегите от медията и рекламата. Но и са повяр-
вали в мечтите си.
С този празничен брой нашият екип се надява да 

ви накара да помечтаете поне за малко, да напишете 
едно писмо на Дядо Мраз (адреса му ще намерите в 
Google), да откриете звездата в себе си и да се оп-
итате да бъдете звездни през цялата година. 
ЗАЩОТО МЕЧТИТЕ СЪЗДАВАТ ЗВЕЗДИТЕ!

от Албена ДЖИМОВА, графичен дизайнер, БЕЛА

Забележка: Открийте разликите 

в двете снимки
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     ивотът ни е пълен с всякакви заблуди. 
Защо тогава коледните елхи да не бъдат из-
куствени, а снегът – от сапунени стружки?
Щом обаче съм се заела да пиша коледна ис-

тория, съм длъжна да спазвам законите за ко-
ледната история, според които във всяка на-
писана дума трябва да пулсира една неприкрита 
празничност, както и тъжна, и същевременно 
светла любов към човека. 
Опитвам се да забравя снощните новини за 

убийства. Коледа е. 
Време е да се спра за малко и да направя жи-

вота си по-малко безвкусен. Опитвам се да се 
отпусна и да консумирам с наслада адекватни 
интимни образи. Навестява ме споменът за се-
мейните коледни вечери; споменът за трепета 
пред празнично накичената елха, край която с 
брат ми разопаковахме подаръците; споменът 
за мирис на пресни елхови иглички, изпълващ 
пространството...  
Да, ама нещо ме смущава. Това е само една 

обонятелна халюцинация. 
Доста много суета има в живота ни. Защо 

точно Коледа е време за спомени, за добрини, 
за подаръци, за мечти? Защо Коледа е точка-
та на смущение, която винаги ни сварва немо-
билизирани срещу болката по изгубеното и не-

подготвени за внезапно бликналите сълзи? Сму-
щаващи обонятелни халюцинации, откровение, 
озарение, непредвидима благовест... Защо точ-
но на Коледа? 
„Защото Коледа е особен феномен, тя е нещо 

мило, нещо виолетово“  – ми каза Джоко Ро-
сич, докато го интервюирах за този брой на 
„Бела“. 
Много календари са се сменили, откакто е 

писан „законът“ за коледната история в „Мал-
ката кибритопродавачка“ от Ханс Кристиян 
Андерсен. 
Два века по-късно безприютни, свързани с не-

ясното предчувствие за празничност са мисли-
те ми, просветващи с блестящия пламък на за-
палена клечка кибрит.
В този пламък дълго до ослепяване мога да 

съзерцавам как се сбъдва несбъднатото.
Защото, ако не го направя, ще тъпча на мяс-

то, ще загубя способността си да творя спо-
мени, ще живея по инерция и ще сблъсквам ут-
рото с вечерта. Аз лично не обичам студени-
те вечери на безутешно смаляващите се по-
следни дни от отиващата си година. Но ха-
ресвам идеята да подчиня дните си, дори най-
тъжните, на нови предизвикателства. Коледа 
ще ми ги донесе! 

от Теодора СТАНКОВА,
редактор, БЕЛА
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а нея трябва да си подготвен, не можеш да я на-
стъпиш бос, дори когато ти е влязла в двора, до-
шла ти е у дома...
Зимата влиза в дворовете ни и є се радваме най-

много сутрин, когато я огрее слънцето, когато я от-
крием, преди да сме я настъпили. Когато падне сянка, 
а после вечерен мрак, зимата е изчистена и утъпкана. 
Да се чуди човек кога най-осезаемо възприемаме сезоните 
– когато ги тъпчем, защото няма друг начин, или ко-
гато им се радваме. Първите човешки следи върху сне-
га са тези на фотографа, но те са невидими, встрани 
от сцената на бялото, която влиза в кадъра. Следите 
на снимащия са по-милостиви, може би защото са по-
наблюдателни. На фотографа му трябва снимка, за да 
види стъпките си. За да видят стъпките си, на пове-
чето хора им трябва сняг – как иначе ще докажат, че 
са били някъде?! 
Преживяваме зимата по тези два начина – като не 

оставяме следи по нея (освен тези на съзерцанието) и 
като я набраздяваме със стъпките си.
Хубавото на зимата е, че и през този сезон слънцето 

не е забранено. То не е толкова силно, за да не ни засле-
пява. И за да можем да виждаме бялото добре. 
Всеки сезон ремонтира навън и ни променя вътрешно. 

Зимата покрива с бяло. Не покрива равномерно – някъ-
де не хваща, оставя някои ъгълчета. Но там, където 
мине, не ни се иска да минаваме ние, за да не направим 
петна. И така цяла зима, докато є свикнем и не ни се 
прииска нещо да променим. Тогава майсторите на проле-
тта идват сами. Те знаят кога, без да ги викаме. Ще 
дойдат точно когато бялото навън ни омръзне и кога-
то сменим кожите си, изгубвайки тена си от силното 
лятно слънце, и избелеем. За разлика от нас природата 
няма да стъпче бялото, просто ще го стопи и няма да 
ни го върне до следващата зима. 

Текст Мирослава ИВАНОВА
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Над  60 години традиция, професионализъм и високо качество. 
Натурални активни съставки, съчетани със съвременни технологии.

Полисензорно удоволствие от текстури, аромати, цветове.
Разнообразни и ефективни терапии.

Удоволствието ни прави красиви

София, ул. Т. Каблешков 49, тел. 02/ 4840 701, 0887604109

www.vitalityclub.bg
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НАРИЧАТ МОДАТА ДИКТАТОРКА, 
САМОВЛЮБЕНА, ГЕНИАЛНА, ИЗЯЩНА, 
ОСТАРЯЛА, НЕОСТАРЯВАЩА, 
РАЗЛИЧНА, ПРОТИВООТРОВА 
НА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА. 
ТОЧНО ТОЛКОВА МНОГОЛИКА Е И 
АЛБЕНА АЛЕКСАНДРОВА, КОЯТО 
ИЗРАЗЯВА СЕБЕ СИ ВЪВ И ЧРЕЗ 
МОДАТА СИ.

аЛБЕНА 
ЛЕКСАНДРОВА:

МодаМодаМода

 
– СРЕД МОРЕТО ОТ МЪЖЕ, МОД-

НИ ДИЗАЙНЕРИ, КАК СЕ ЧУВ-

СТВА ЕДНА ЖЕНА?

– Да, навсякъде по модните подиуми 
водещите дизайнери са мъже. Аз винаги 
съм мечтала да бъда мъж гей и евреин в 
едно. (Точно така и го напиши.) Защото, кажи 
ми едно водещо име от световната мода, ко-
ето да не принадлежи на евреин или на гей?! 
Значи това е мечтата на всеки стилист. Това 
е формулата на успеха. Не знам какво се случва 
в този моден свят, накъде вървят нещата, но 
евреите са водещи в много бизнеси и особено 
в модата. Един Алберт Албъз например предла-
га изключително безумна мода, да ме извинят 
всички, които си падат по него. Той беше ди-
зайнер на Ив Сен Лоран за една година и бук-
вално го изгониха. Според мен Алберт Албъз  е 
едно недоносено дете с болни фантазии, по кои-
то припада цяла Европа. Аз обаче никога няма да 
си купя негова дреха, независимо че е гей, че е ев-
реин и че е Алберт Албъз. Просто пресата го е на-
правила велик. 

– КАКВО Е ЕСТЕТСКИ КИЧ?

– Почти отшумява наложилият се на мода преди два 
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„ВИНАГИ СЪМ МЕЧТАЛА „ВИНАГИ СЪМ МЕЧТАЛА 
ДА БЪДА МЪЖ ГЕЙ ДА БЪДА МЪЖ ГЕЙ 
И ЕВРЕИН В ЕДНО“И ЕВРЕИН В ЕДНО“
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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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сезона кич. Тогава в модното пространство се появи тер-
минът „естетски кич“. В началото много му се смеех, за 
мен или има кич, или има естетика. Този микс от двете 
думи сам по себе си нищо не означава. Всеки един от мод-
ните теоретици би се затруднил, ако трябва да разтъл-
кува това понятие. Но то се наложи със значението си 
на стилова комбинация, отиграна най-вече в аксесоарите. 
Тоест допуска се една класическа рокля или пола на волани 
в етностил да се съчетаят със спортно яке с кантове 
на ръкавите. Обувките са или спортни, или изключително 
елегантни – в двете крайности. Фактически се комбини-
рат няколко стила на обличане, т.е. нямаме стил. В мо-
мента обаче в модата има тенденция на силно завръщане 
на класиката, на изчистения елемент.

– ОТКЪДЕ ТРЪГВАТ 

МОДНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ?

– В Париж има Френски институт за мода, който пу-
ска една генерална линия за развитието на модата чети-
ри години напред. Излизат професионални букове, трендо-
ве с по 500–600 нови идеи. Има много информация в ме-
дийното пространство. Така че аз от тук нататък знам 
за следващите 4 години какво ще се случи. Все пак, ко-
гато нещо излезе на мода, се съобразяваме с пазара, кол-
кото и да не ни се иска. От една страна, пазарът каз-
ва „това искам да нося“, от друга страна – има тенден-
ция, която върви 4 години напред. Ако излезе мода тип 
Джаки Кенеди с чиста геометрична форма, много малко 
жени биха я харесали, защото в нея не се чувстват сек-
си. Роклите стил ампир пък не биха се харесали на же-
ните, които имат изразени талии и искат обезателно да 
им се очертае талията. По-безформените жени ампирът 
ги устройва. Затова аз пускам на пазара нещо, което е 
актуално, и нещо, което да задоволи интересите на паза-
ра. Така се задоволяват повече вкусове. Затова обикнове-
но дизайнерите имат по 2 или 3 линии. Или от линия по 
няколко различни модела.

– КАКВА Е ПРЕДСТАВАТА 

НА БЪЛГАРИНА ЗА ЛУКС?

– Темата за лукса е много дискутирана в нашите среди 
напоследък – не само у нас, но и в Европа. Моята трак-
товка на темата лукс е по-особена. За мен щастието е 
лукс. За много хора в България луксът е материална даде-
ност. Ако обаче нямаш необходимостта да живееш лук-
созно, не е нужно да си купуваш скъпа дреха, скъпа вещ, 
скъпа кола или къща само за да покажеш на другите, че 
имаш някакво ниво на живот. Това е изкуствен лукс. Но 
дори да имаш нужда от точно такъв, чудя се как у нас 

можеш да го използваш. Къде в България да носиш луксоз-
ните си дрехи или обувки? По разбитите софийски улици, 
покрай преливащите кофи за боклук, където ароматите на 
урина, носещи се от безистените, се смесват със скъпия 
ти парфюм?! Не че и аз не го правя, но съм възмутена. 
Смятам, че вината за това е и в нас самите, защото не 
само че не пазим, но и се примиряваме с това, което ни 
предлага общината, на която плащаме безумно високи да-
нъци за смет. Така че луксът е в главата на всеки един 
от нас. Ако ти искаш да живееш луксозно, на себе си да 
доставиш удоволствие, можеш да си създадеш един оа-
зис и да си се забавляваш посвоему. Ако искаш да го на-
правиш само за да се покажеш, че караш порше, си глу-
пак. На Запад, когато си купуваш луксозна лимузина, авто-
мобилът е съпроводен с каталог, който показва/подсказ-
ва стила на собственика – бизнесмен, денди стил, който 
ще закара тази кола пред вкъщи на изчистената улица с 
красиви приветливи фасади. Тази среда изисква и този на-
чин на живот.

– КОИ И ПО-СКОРО КАКВИ 

СА КЛИЕНТКИТЕ 

НА „РОШАВАТА ГАРГА“?

– Визията, която бутикът предлага, е предназначена за 
жени със собствен бизнес, които сами се издържат, а не 
чакат някой да ги издържа и да им купува парцалки. Кли-
ентките ми са бизнес дами, банкерки, юристки, дами с 
престиж, зад които стоят големи компании. В ценово от-
ношение дрехите и марките в магазина са със среда плюс. 
Аз предлагам дрехи за всяка дама, която се грижи за себе 
си. Знам какво коства това на всяка една от нас. И смя-
там, че и в ценово отношение сме изключително конку-
рентни. Много съм доволна, че нямам клиентки мутреси. 
Казвам го, защото съм се пазила от това съсловие на об-
ществото. Преди години една такава дама дойде в бути-
ка ми с разтърсващо самочувствие, арогантна и каприз-
на. След като тя си избра дреха, в бутика влезе мъжът 
є, който беше с още по-безумно поведение. В момента на 
плащане той извади едни пачки от долари, левове и марки, 
още нямаше евро. Нареди ги на масата в бутика и каза: 
„Отбройте си, каквото искате.“ На мен ми стана много 
обидно, защото в този бутик човек не би трябвало да 
се държи така. Проявих голяма доза гордост и го помо-
лих да си прибере парите и да напусне бутика. При което 
той се развика: „Ти коя си, на каква се правиш...“ Събраха 
си нещата и си тръгнаха. Разбира се, не се извиниха. Така 
постепенно отсях тази категория пазаруващи при мене. 
Отдавна не ми се е случвало подобно нещо. Дано българи-
нът да е надскочил вече простотията си. 
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– ИМА ЛИ МОДА В КОКТЕЙЛНОТО ОБЛЕКЛО?

– Определено. Официалните тоалети, с които сме свик-
нали и ни се струват едни и същи, винаги са „преразказа-
ни“ по различен начин от дизайнерите. Когато говорим за 
коктейлна мода, всеки се сеща за малката черна рокля. Но 
тя никога не е точно онази малка рокля на Шанел.  

– КАКВО Е АКТУАЛНОТО В ОФИЦИАЛНИЯ ДРЕС-

КОД ПРЕЗ ТОЗИ СЕЗОН?

– Черният цвят, който никога не е слизал от сцената, 
сега ще е „във вихъра на танца“. Комбинацията бяло и 
черно, както и комбинацията червено и черно. Друга кла-
сическа тенденция са яркочервените рокли. На върха сега 
е естествената тежка коприна. Като водеща тенден-
ция се наблюдава и едно напластяване на ефирни материи, 
като шифона например. Напластяване под формата на 
плисета или набори, които обаче са по-специфични – сил-
но опънати, за да не деформират модела. Фешън е и заи-
граването с различни материи – комбиниране на по-плътни 
с по-ефирни: шифонът изящно се съчетава с естествена 
коприна, а тафтата с – дантела. Интересно решение е 
съчетанието на дантела със светла подплата – обикнове-
но черна дантела върху екрю подплата. В самата дантела 
могат да се инкрустират камъни Сваровски, пайети, раз-
лични декорации, които внасят шик и лукс.  

– СЪОБРАЗЯВАНЕТО С ПРОТОКОЛА ЗАДЪЛЖИТЕЛ-

НО ЛИ Е?

– Аз съм привърженик на протоколната мода. Обикнове-
но в поканите е упоменат дрескод, който трябва да се 
спазва. Незачитането му е неуважение – първо към самия 
теб, после към домакините. Ако облеклото не е стро-

го дефинирано от изискванията на самата покана, то ре-
шението ви за облекло трябва за зависи от нивото на 
коктейла. Ако партито започва в 18.00 ч., не можете 
да отидете с дълга рокля. Но ако коктейлът започва в 
20.00 ч., протоколът изисква дълга вечерна рокля, може 
и с гол гръб. 

– ОФИЦИАЛНОТО ОБЛЕКЛО ДОПУСКА ЛИ 

ЗАКАЧКИ?

– Да. Като, разбира се, еротичните закачки не са тър-
сени в късите дължини на дрехите или в голямото декол-
те, а в детайла на самата дреха. Те са само подсказка в 
геометрията на кройката. В момента има тенденция към 
силно изчистване на силуета. Когато черното се върне на 
мода, това е първият сигнал, че и класиката шеметно се 
завръща. Простотата на кройката е всъщност силата на 
дрехата. Тя се постига с нарязвания – шевове и пенсове, 
които се появяват на нестандартни места. Не се прави 
силно изрязване на деколтето, а чрез пенсове и специал-
на конструкция на самата яка силно се изчиства силует-
ът на самата дреха. Много е женствено. Това е новото в 
модата за този сезон. „Подправката“ е самата простота 
на линията – силно изчистен силует без излишни маниер-
ни подробности. Аз обаче съм фен на аксесоарите и към 
коктейлната рокля бих сложила едно хубаво декоративно 
цвете или шал в контрастен цвят. Или пък бих я съче-
тала с шапка и ръкавици, които също ще търся в друг 
цвят. Защото ежедневието ни е достатъчно черно-сиво и 
е хубаво да има цвят за настроение.

– КАКВО Е КЛАСИЧЕСКА ЕЛЕГАНТНОСТ?

– Всичко да е толкова премерено и да е на мястото 

ОКТЕЙЛНА МОДА
В СЕЗОНА, КОГАТО ЗАВАЛЯВАТ ПОКАНИТЕ ЗА КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ КУПОНИ, 
С АЛБЕНА АЛЕКСАНДРОВА РАЗГОВАРЯМЕ ЗА КОКТЕЙЛНАТА МОДА.

к
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си, че да няма нищо излишно. А това на малко жени им 
се удава. Ние обикновено се заиграваме и стигаме до една 
претруфеност, характерна за нашия балкански стереотип. 
По-близка ни е пищността на Италия. Агресията и коло-
ристиката на италианската мода допадат повече на бъл-
гарката, отколкото френският шик. Това, което „нате-
жава“ в облеклото, обикновено са златата и металите, 
както и бронзово-сребристите оттенъци, от една стра-
на. И от друга страна – силната колористика в дрехите. 
Когато се комбинира долна и горна част, едната от две-
те трябва да е изчистена. Ако панталонът е цветен, то 
горната част може да е в един от нюансите му.  

– КОЙ Е ТОАЛЕТЪТ, С КОЙТО ЕДНА ЖЕНА 

НЯМА ДА ОСТАНЕ НЕЗАБЕЛЯЗАНА?

– Една жена, за да бъде забелязана, трябва да облече 
своята дреха. Без значение дали тя е модерна в момента. 
Има много куриозни случаи, когато жени, следващи тен-
денцията, обличат нещо само защото е актуално. Дреха-
та е душа. Дрехата е колорит, изразно средство, чрез ко-
ето една жена трябва да покаже себе си. Ако обаче да-
мата не е облечена в своята дреха (тази, която е точно 
за нейната фигура и пасва на нейния маниер), тя просто 
ще преразказва чуждо поведение. А това вече е снобария. 
Има жени, които са облечени много скъпо, но не им личи. 
И много често се случва дами, облечени поносимо в цено-
во отношение, да придадат шик, лукс и цена на дрехата, 
която носят. Ето това е великата магия. Живанши е ка-
зал: „Не е важно с каква марка си облечен, а как показ-
ваш дрехата.“ За всеки дизайнер е много важно жената, 
която излиза от модната му къща, да е подходящо обле-
чена, защото тя ще „преразказва“ дрехите му. 

– КАКЪВ ЩЕ БЪДЕ ТВОЯТ 

НОВОГОДИШЕН ТОАЛЕТ?

– Още не знам къде ще бъда на Нова година. Мога да 
бъда на кораб или на яхта в някоя топла дестинация. Аз 
винаги си шия рокля специално за новогодишната нощ. 
Обикновено е с гол гръб, който стига до цепката на ду-
пето. Фен съм на гърба като акцент на дрехата. Може 
би роклята ми ще бъде с по-високо деколте, върху кое-
то ще инкрустирам една скъпа брошка с камъни. Може 
да има и шлейф.

ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯТА НА 
МАЛКАТА ЧЕРНА РОКЛЯ

Декември е месецът на партитата и фирмените кок-
тейли. Как може жената, която живее активно, да се 
появи на парти с тоалет, с който е била и през деня 
в офиса? Спасението е в „облагородяването“ на малката 
черна рокля. Албена Александрова ни показа как.
„В този трафик никой няма време. Затова в колата си 
винаги имам една чанта тип травел – сподели тя. – В 
нея нося ръкавици, макиаж, елегантни черни обувки, чер-
ни прозрачни чорапи – все неща, които ме спасяват във 
всякаква ситуация.“

Това е обикновена малка черна рокля, която Ал-

бена е избрала да носи през деня в офиса си.

 Декорирането за вечер-

ното парти започва с ко-

лан с висока талия, тип 

корсет, който разчупва си-

луета. 

Придружена от болеро, 

изработено от фина кожа, 

роклята изглежда футурис-

тично елегантна.

Чифт дълги черни ръка-

вици от велур превръщат 

малката черна рокля в из-

искан вечерен тоалет.

IWOSTIN CAPILLIN 
– нова линия за чувствителна кожа 
с разширени капиляри 

Линията включва продукти, кои-
то комплексно подобряват състо-
янието и вида на кожата с крех-
ки кръвоносни съдове – укрепват 
ги, редуцират степента на зачер-
вяване и подобряват микроцирку-
лацията. 

Серията включва: почистващ 
мицеларен лосион крем за раз-
ширени капиляри крем за раз-
ширени капиляри със SPF 20 – 
крем, редуциращ зачервяванията, 
със SPF 15. Активните съставки 
EsculosideTM и Pronalen Aesculus 

HSC, извлечени от плодовете и 
кората на дивите кестени, по-
добряват съдовия тонус и са с 
ярко изразено противовъзпалител-

но действие. NeutrazenTM и трок-
серутин пък на свой ред регули-
рат съдовия тонус и предпазват 
кожата от вътрешните фактори, 
водещи до появата на разширени 
капиляри и кожна свръхчувстви-
телност. UVA и UVB филтрите 
допълнително предпазват кожа-
та, а термалната вода от Иво-
нич Здруй облекчава и възстановя-
ва кожата.

Красиви новини

Разговора води 

Теодора СТАНКОВА
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Болна темаБолна темаБолна тема

Н
ова година е семеен, но и соци-
ален празник – именно по това 
време всички мечтаем за хармо-
ния и топлина в отношенията 

не само с роднините, но и с прияте-
ли, колеги, с всички около нас. И ма-
кар че конфликтите не изчезват през 
тези дни, те доброволно и бързо се 
оттеглят на заден план, отстъпват 
пред размяната на новогодишни бла-
гопожелания и подаръци. Всичко това 
ни помага 

ДА УКРЕПИМ ВРЪЗКИТЕ СИ 
Нова година е световно първенство 

по подаряване, което ни предоставя 
възможност да споделим с близките 
си своите желания, надежди и пред-
почитания. Подаръкът може да бъде 
и намек, който да разкрие на адре-
сата възможност за ново занимание. 
Например тенис ракета, фотоапарат 
или въдица. Количеството на смисло-
вите нюанси, които можем да изра-
зим чрез подаръците, е практически 
неограничено. 
Другата особеност на новогодишни-

те подаръци и благопожелания е това, 
че ги отправяме дори към хора, с ко-
ито се виждаме по един-два пъти в 
годината. Защо е толкова важно да 
поздравим с празника не само близ-
ките, но и далечните? Нова година 
е прекрасна възможност да „съберем“ 
около себе си всички, които харесва-
ме, уважаваме или просто искаме да 
бъдат покрай нас. Това е прекрасен 
начин да почувстваме, че имаме се-
мейство, близки, приятели и позна-
ти. Поне веднъж в годината можем 
да обозначим своя кръг на общуване, а 
той може да включва и по-далечни по-
знати. Новогодишните подаръци и по-
желания са и своеобразна равносмет-
ка, чрез която си припомняме кои са 
важните за нас хора и припомняме за 

себе си на тях. Това е потвърждава-
не на собственото ни съществува-
не в пространството на паметта на 
другите. 
В новогодишните дни символният 

език на подаръците звучи по-силно от 
всякога. Вслушвайки се в собствените 
си желания и опитвайки се да разбе-
рем чувствата на другите, получаваме 
рядката възможност да изразим себе 
си, да изненадаме приятно близките 
си и чрез тази празничност 

ДА ИЗГЛАДИМ ГРАПАВИНИТЕ 
В ЖИВОТА 

А как ще се разпоредим с този уни-
кален шанс – дали ще му се мръщим 
и ще ни тежи, или ще го превърнем 
във вълшебство, – зависи от сами-

ВСЕКИ ПОДАРЪК ВКЛЮЧВА В СЕБЕ СИ ДВЕ „СЪСТАВКИ“ – 
ЕМОЦИОНАЛНА И ПРАГМАТИЧНА. АКО ПЪРВАТА ОТ ТЯХ Е ИСКРЕНО 
ПРОЯВЛЕНИЕ НА НАШАТА ЛЮБОВ, ЩЕДРОСТ И ЖЕЛАНИЕ ДА ВИДИМ 
РАДОСТТА НА АДРЕСАТА, ТО ВТОРАТА ИЗРАЗЯВА СТРЕМЕЖА КЪМ 

ВЛАСТ, САМОУТВЪРЖДАВАНЕ И ДОРИ ЖЕЛАНИЕ ДА ПОДКУПИМ ТОЗИ, 
НА КОГОТО ПОДАРЯВАМЕ.
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Подаряваш онова, което ти 
сам не си имал
В детството ни всеки от нас е имал предмети, за 

които страстно е мечтал, но така и не е получил. 

Велосипед, кукла, електрически влак... 

През първите години от живота си децата възпри-

емат липсата на тези желани неща като неспособ-

ност на родителите да даряват любов, от която де-

тето така се нуждае. Като възрастни ние поняко-

га подаряваме неща, които носят следите именно на 

тези неполучени в детството предмети. Човекът, 

който ги поднася, дарява всъщност тази несбъднала 

се любов, която точно му е липсвала. 

Подаряваш подаръци с... 
тежест
Тези подаръци товарят с отговорности и грижи. 

Бреме са. Котарак, огромен аквариум, пълен с риби. 

Подаръци от такъв характер понякога могат и да 

поставят под съмнение нечий авторитет. Случва 

се, когато например бабата купи на внука си нещо, 

което родителите са му отказвали. 

Подаряваш
луксозни подаръци 
Хората, които подаряват царски подаръци, искат да 

заявят своята изключителност, широтата на сво-

ите жестове и да се извисят над тълпата. Поняко-

га прекомерната щедрост показва направо желани-

ето на дарителя да доминира над окръжаващите, 

да упражнява власт над тях. Усещането е подобно 

на това, което чувства, да кажем, момичето, чийто 

възлюбен го обсипва със скъпоценности...

Подаряваш ваучери 
Ваучерът за определена сума пари е лесен и ефек-

тивен начин да се справите с проблемите на избо-

ра. На когото това изглежда чиста проба равноду-

шие, подсказваме, че подобни подаръци може отно-

во да са продиктувани от страх от грешка в пода-

ряването. В този подарък звучи притеснението на 

този човек да прояви себе си, вкуса си, въображе-

нието си. При подобни подаръци личи и уважение-

то, което изпитва подаряващият. Дори да не знае 

как точно да го изрази, за него е важно да доста-

ви удоволствие на този, за когото е предназначен 

подаръкът. 

Не подаряваш никога 
и на никого 
Или подаряваш безсмислици. Зад маската на скъпер-

ника често се крие ранима и уязвима натура. Въз-

можно е в детството родителите да не са му дали 

възможност да разбере, че той е способен да дарява 

радост, и сега той се страхува да разочарова адре-

сата. Вместо да приеме отговорността за избор на 

подарък и да влага себе си в него, този човек пред-

почита да се отчете с нещо формално или въобще 

да се въздържи от подарък. Нерядко той също стра-

да от факта, че неговото поведение обижда близ-

ките му. 

Подаряваш 
само това, 
което е полезно
Миксер, чиния за торта, прахосмукачка. 

Тези полезни подаръци могат да разоча-

роват мнозина и не само защото тези, 

които ги избират, не влагат в тях ни-

какви чувства и фантазия. Те носят не 

много тактично послание. В желанието 

си да бъдем практични ние всъщност 

казваме, че домакинята трябва да си 

знае мястото, че жената не е доста-

тъчно добра къщовница, щом няма чи-

ния за торта, или че домът є не е осо-

бено чист. 

Подаряваш със зашемети-
телна опаковка 
Някои хора превръщат своя подарък в особен теа-

трален жест и атрибут. Прилагат към него сти-

хове, като по този начин превръщат подаряване-

то в спектакъл, или пък му правят помпозна опа-

ковка. На пръв поглед, с тези подаръци се оказва 

голяма чест, защото те са своеобразно споделяне 

на творческите способности и отделяне на твор-

ческо време. В тези дарове подаряващият проя-

вява преди всичко своята личност, заявява своя-

та изключителност. Във всеки акт на подаряване 

участват трима. Този, който подарява, този, кой-

то получава, и този, който гледа отстрани – някой 

въображаем наблюдател, на когото подаряващият 

несъзнателно се стреми да докаже нещо. 

ПОДАРЯВАНЕТО Е РАЗНООБРАЗНО 
И ЗА НЕГО Е ВАЖНО НЕ САМО КАКВО 

ПОДАРЯВАМЕ, А И КАК 
ГО ПОДНАСЯМЕ. 

КОЛКО УВЕРЕНИ СЕ ЧУВСТВАМЕ, 
КАКВА ФАНТАЗИЯ И ВКУС 

ВЛАГАМЕ В САМИЯ РИТУАЛ. 

те нас.
Ролята на подаръка в съвременния 

свят е особена. Независимо от това, 
че все повече се опитваме да го по-
ставим в рамките на рационалното 
икономическо поведение, основано на 
принципа на взаимната изгода, той 
все пак остава символ на безкористна 
любов или поне приятелско предразпо-
ложение. Отношенията, които свърз-
ват дарителя и този, който получава 

подаръка, винаги предполагат една или 
друга форма на взаимност. 
Подаръкът казва за нас далеч пове-

че, отколкото много от нашите дру-
ги постъпки. Подаръкът идва от най-
дълбокото на човешката душа, от 
най-истинската същност на човека и 
точно това е удивителното в него-
вата природа. Най-важната му тай-
на не е в това, че той е родствен 
на двама души – на този, който по-

дарява, и на този, който го получава. 
Тайната му не е и в това, че подаря-
ването много често носи повече ра-
дост, отколкото получаването. Голя-
мата тайна е, че 

ИСТИНСКИЯТ НЕ СЕ ИЗМИСЛЯ 
Той просто се случва, пристига в ду-

шата на подаряващия като вдъхнове-
ние, без какъвто и да било повод. Не-
говият дълбок смисъл понякога ни се 
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явява след години.
В началото на миналия век френ-

ският етнолог Марсел Мос направил 
опит да изучи практиката на подаря-
ването в архаичното общество. Не-
говите наблюдения стават основа на 
знаменитото му, актуално и днес есе 
от 1925 г. „За подаряването“. Ето 
какво пише Мос: „Подаръците ни по-
магат да разберем същността на но-
вогодишната подаръчна вакханалия, 
която ни кара да прекарваме десетки 
часове в разглеждането на всевъзмож-

ни сувенири и преценяване на това, 
каква опаковка да изберем. По анало-
гия със системата за обмяна на по-
даръци при племената на новозеланд-
ските маори или с нейния еквивалент 
при северноамериканските индианци, 
купувайки подаръци на своите родни-
ни и познати, ние всъщност встъп-

ваме в отношения на доброволна при-
нудителна обмяна. Отчасти ние по-
даряваме, защото това искаме сами, 
отчасти – защото към това ни под-
тиква традицията.“ Според Мос вър-
ху всеки от нас лежи тройна обвърза-
ност: да подарява подаръци, да получа-
ва подаръци, както и да отговаря на 
подаръка с подарък, като по този на-
чин обезпечава стабилността на от-
ношенията. 
Като един от първите прототипи 

на подаряването може да се опреде-
ли актът на 

ДАРЯВАНЕТО НА ХРАНА 
ОТ МАЙКАТА ЗА ДЕТЕТО 

Детето не е способно да предложи 
ответен подарък, то може да дари 
на майката само положителни емоции. 
Самият факт на неговото същест-
вуване е вече повод за щастие от 
страна на майката. Следователно уд-
ачният подарък е длъжен, подобно на 
своя прототип, да удовлетворява най-
съкровените потребности на този, за 
когото е предназначен. 
В идеалния вариант подаръкът е 

безвъзмездно проявление на любовта, 
привързаността и вниманието. Разви-
тието на социалните и междулично-
стните взаимоотношения обаче неиз-
бежно обраства с различни прагма-
тични функции. Крайното проявление 
на тази тенденция е 

РУШВЕТЪТ 
Той може да бъде квалифициран като 

своеобразен подарък, който се подна-
ся с определена цел – да склониш ня-
кого на своя страна. Дори да не раз-
читаме напълно да получим предмет 
или услуга в отговор на нашия пода-
рък рушвет, ние поставяме получате-
ля в позицията на длъжник и несъзна-
телно се надяваме на ответен жест 
от негова страна. 
Подаръкът винаги съдържа в себе 

си някакво съобщение. Приемането му 
означава, че приемаш това съобще-
ние и си съгласен с отношението, ко-
ето той предлага. В качеството на 
адекватна реакция на подаръка могат 
да се разглеждат не само ответният 
подарък, но и чувството на благодар-ни и познати, ние всъщност встъп д р , у д рр

ПОДАРЪКЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ И НАМЕК, 
КОЙТО ДА РАЗКРИЕ НА АДРЕСАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НОВО 

ЗАНИМАНИЕ. НАПРИМЕР ТЕНИС РАКЕТА, 
ФОТОАПАРАТ ИЛИ ВЪДИЦА.

„Докато бях студентка, много се притеснявах от пълнотата си и ето че 
на рождения ми ден най-добрата ми приятелка ми подари... хапчета за от-
слабване. На всичкото отгоре ми ги поднесе с остроумно според нея поже-
лание. А на мен ми се искаше да потъна в земята от срам и обида.“

Петя, 24 г.

 „Тъща ми ми донесе календар с изображения на древни вази, когато се 
върна от Гърция. Съдовете бяха украсени с еротични сцени. Все още не 
съм сигурен дали това не беше намек, че съм прекалено зает и не обръщам 
достатъчно внимание на дъщеря є. Може би това беше форма на дамско 
кокетство, но подаръкът є ми се стори просто ужасен.“

Наум, 38 г.

„На Нова година моят, вече бивш, съпруг ми подари колие с прекрасен ог-
ромен тюркоаз. Бях толкова щастлива! След това сестра му разопакова 
своя подарък... Бяха обици със същия камък, които са очевиден комплект с 
колието, което получих аз. Представяте ли си? Стори ми се, че този раз-
половен комплект сложи началото и на нашата раздяла.“

Катя, 36 г.

„Голямата ми сестра ми подари за рождения ден сребристо портмоне. 
Доста здраво се оказа това портмоне, защото преди две години именно аз 
го подарих на седемгодишната є дъщеря. Стана ми болно, но не намирам 
думи да коментирам това със сестра ми.“

Юлияна, 21 г.

„Когато бях на десет години, няколко дни точно преди Нова година ми 
намериха въшки. Майка ми сама ме подстрига, а когато дойде Дядо Мраз, 
получих много красиво опакована кутия, пълна с фиби за коса. Плаках без-
утешно цяла седмица. И досега не мога да разбера как майка ми е могла 
да постъпи така с мен.“

Димитрина, 35 г.

„Бях на 37 години и тъкмо се бях разделила с мъжа си. Преживявах го 
много тежко и реших да прекарам Нова година с родителите си. Обикно-
вено те ми подаряват нещо практично за домакинството, но този път ми 
подариха пясъчен часовник. „Да, да – каза майка ми, – това е, за да не за-
бравяш колко бързо лети времето.“

Галина, 43 г.

НАЙ-УЖАСНИЯТ ПОДАРЪК 
В ЖИВОТА МИ...
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ност или зависимост, които изпитва 
този, който получава подаръка. Всич-
ки тези реакции повишават самооцен-
ката на дарителя. 
Всеки подарък включва в себе си две 

„съставки“ – емоционална и прагма-
тична. Ако първата от тях е искре-
но проявление на нашата любов, ще-
дрост и желание да видим радост-
та на адресата, то втората изра-
зява стремежа към власт, самоут-
върждаване и дори желание да подку-
пим този, на когото подаряваме. Ня-
коя от тези подбуди присъства ви-
наги, но тяхната пропорция е много 
различна в различните подаръци и раз-
бирането на съотношението може да 
бъде разгадано само в контекста на 
конкретните отношения. 

НЕГОВАТА ДУША

Освен прагматична и емоционална 
страна подаръкът има и още една 
функция – магическа. В епохата на 
разцвета на психоанализата Мар-
сел Мос е направил важно откритие. 
Според представите на нашите пред-
ци всеки подарък има душа. Новозе-
ландските племена, за които ви спо-

менахме в началото, вярват, че всеки 
подарък носи частица от душата на 
подаряващия. При всичката си архаич-
ност тези представи не са изгубили 
своята власт над нас и сега. Всеки, 
дори и най-незначителният подарък ни 
свързва чрез невидима нишка с този, 
на когото го подаряваме. 
Подаръкът не е просто предмет, 

предназначен за някой друг. Той под-
чертава уникалността на този, кой-
то го получава, облагородява образа на 

подаряващия и по неповторим начин 
скрепява отношенията между тях 
двамата. Вероятно по тази причина 
народната традиция не позволява да 
оценяваме подаръците. Чували сте хо-
рата да казват „На подарен кон зъби-
те не се гледат“. Съществува и едно 
друго вярване, че подарено не се пода-
рява. По някакъв магичен начин всеки 
подарък приема в себе си частица от 
съществото на дарителя, която се 
вгражда в съдбата на адресата. 

НОВОГОДИШНИТЕ ПОДАРЪЦИ И ПОЖЕЛАНИЯ СА 
И СВОЕОБРАЗНА РАВНОСМЕТКА, ЧРЕЗ КОЯТО 
СИ ПРИПОМНЯМЕ КОИ СА ВАЖНИТЕ ЗА НАС 
ХОРА И ПРИПОМНЯМЕ ЗА СЕБЕ СИ НА ТЯХ.

Една по-мека зима с 

Head&Shoulders Hydrating
Пронизващ студ, топли дрехи, ръ-
кавици, сняг, ботуши, шапка... 
Бррр!
Започваме да усещаме върху кожа-
та си, че зимата няма нищо общо 
с лятото! Кожата на скалпа се 
изсушава също както кожата на 

ръцете и лицето от вятъра и 
снега през зимата. И, естествено, 
се нуждае от хидратация.  
Новият шампоан Head&Shoulders 

Hydrating ще я облекчи, а ос-
вен това ще се пребори до 100% 
с неприятния пърхот. Формула-
та нa Head&Shoulders Hydrating съ-
държа 6 пъти повече хидратира-
щи съставки от шампоан без бал-
сам. Това е вашата специална гри-
жа за здрав скалп и едновременно с 
това неустоимо красива коса. Спе-
циално разработен, за да предпаз-
ва косата от негативните външ-
ни фактори през зимата, новият 
Head&Shoulders Hydrating помага на 
скалпа да поддържа естествения си 
баланс и контролира други показа-
тели, свързани с пърхота (сърбеж, 
зачервяване, „опъване“ на кожата).
Зимата няма нищо общо с лято-
то! Хидратирайте се от глава 
до... пети с новия Head&Shoulders 

Hydrating.

Двойно повече Q10 

от NIVEA Visage 
В стремежа си да се справят с 
бръчките учените от изследова-
телския център на NIVEA правят 
едно уникално откритие – през 
1998 г. установяват, че естест-
вената за кожата съставка Q10 
може да бъде успешно използвана 
в борбата против бръчките. Ре-
зултатите са забележителни. Три 
години по-късно с разработване-
то на комплекса Q10 Plus е отво-
рена нова глава  в историята на 
най-популярната активна съставка 
против бръчки. Днес NIVEA удво-
ява количеството на Q10 в новия 
крем от серията „Грижа за лице-
то“ – Q10 Plus Light.
Q10 Plus Light е подходящ за склон-
на към омазняване кожа. Новата 
му формула е с подмладяващ и ма-
тиращ ефект, а енергийният ком-

плекс Q10 Plus Light ревитализи-
ра кожата, възстановява естест-
вения є метаболизъм и така из-
глажда дори най-дълбоките бръчки. 
Кремът е със SPF 15, който пред-
пазва кожата от фотостареене. 
След 4-седмична употреба бръчки-
те са по-малко, кожата е по-глад-
ка и стегната, а тенът – равно-
мерен. Редовната употреба на Q10 

Plus Light предотвратява появата 
на нови бръчки.

Красиви новини
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Красота и здравеКрасота и здравеКрасота и здраве

К
расивата жена привлича въз-
хитените мъжки и оценява-
щите и завистливи женски 
погледи. И това е най-мал-

кото. Твърди се, че привлича още ус-
пеха, парите и най-престижните съ-
прузи. Дали това твърдение е вярно, 
или не, не се знае,  но във всеки слу-
чай красотата 

никого не оставя 
равнодушен 

Затова 10 години поред от страни-
ците на тази рубрика „Бела“ се ста-
рае да ви приближава към съвършен-
ството. И ще продължава да го прави 
и занапред. Защото, въпреки че сме се 
наслушали на оправдаващото немарли-
востта към себе си изречение „Кра-
сотата не е залог за щастие“ и че 
сме се успокоявали със злостните слу-
хове, че звездните красавици за разли-
ка от „обикновените“ жени са пълни 
с комплекси и проблеми, не можем ка-
тегорично да отречем, че красотата 
е фактор за житейски успех. Факт 
е, че няма жена, която да не иска да 
изглежда привлекателна. 
По тази причина, откакто свят 

светува, учени, художници и писате-
ли правят опити да намерят форму-
лата на женската красота и чар. И 
отчасти са я откривали, радвайки и 
учудвайки ни с резултати от анкети, 
изследвания и математически изчисле-
ния. От нас се очаква или да приемем 
на доверие тези сведения, или да ги 
игнорираме, разчитайки на природата 
и интуицията си. 
Във възрастовата група на 26–35-го-

дишните само 9% от жените опре-
делят себе си като красиви (в Бълга-
рия този процент може и да е мал-
ко по-висок заради разпространеното 
мнение, че българката е една от най-

хубавите жени в света). Така или ина-
че обаче този процент е относително 
нисък. Повечето от жените възприе-
мат себе си не толкова като красиви, 
колкото като 

симпатични, 
привлекателни и/или 

дяволски чаровни
При това тези оценки не са „твър-

ди“, а се колебаят в зависимост от на-
строението на съответната дама, от 
фазата на денонощието, от сезона, от 
лунните цикли, от слънчевата актив-
ност и от професионалните успехи, по-
стигнати в конкретния момент. 

  „Има дни, когато губя половин час в 

подреждане на непослушните си коси. Накрая, 

обезсилена, нахлупвам някоя шапка, преди да 

изляза, и стартирам деня нервна и недоволна 

от себе си, от косата си, от съседите си и 

даже от нестабилната политическа обста-

новка в света. Парадоксално, но в такъв мо-

мент дори един малък и необмислен компли-

мент от колега или случаен минувач е в със-

тояние да поправи настроението ми и да ме 

помири със себе си“ 

– сподели с нас М.С., на 40 години. 
Нейните думи обобщават една твър-

да истина – красиви или не, жените 
никога не са равнодушни към чуждото 
мнение за тях. 

Огледалце, огледалце...
Резултатите от анкети сочат, 
че дамите се поглеждат в огле-

далото средно по 17 пъти на ден, от-
деляйки за това минимум 44 минути. 
А това, как оценяват своето отра-
жение, често зависи от това, какво 
точно са търсили в огледалото. Ако 
са се оглаждали с цел откриване на 
бръчки, сенки и торбички под очите 
или пък бели коси, естествено е, че 
ги откриват, и още по-естествено е, 
че се огорчават и че взимат решение 

да маскират въпросните „недостатъ-
ци“. Защото са убедени, че естестве-
ните признаци на стареене ги правят 
непривлекателни в очите на мъжете. 
Макар че според резултати от до-

питвания, направени сред мъжкото на-
селение, мъжете забелязват женските 
бръчки и бели коси само когато ние, 
жените, директно им ги покажем. За-
щото възприемат и оценяват женска-
та красота цялостно, като съвкуп-
ност от външни качества, маниери на 
поведение, темперамент и характер. 

70% от жените по света използ-
ват козметика всеки ден, инвес-

тирайки в нея до 12% от месечния си 
доход. 

  „Всяка сутрин се изправям пред ог-

ледалото и си казвам:„Колко си красива! Кол-

ко красива е душата ти!“ Опитвам се да си 

го самовнушавам, но онова, което ме гледа 

от огледалото, си знам, че е кошмар. И без 

грим не се осмелявам да го показвам на хора 

с лабилна психика! Отварям вълшебния несе-

сер, почти с размерите на бабината ракла, 

и се впускам в свещенодействие, определя-

но от някои като разкрасяване. Сигурно това 

е кокетство от моя страна, защото повече-

то от хората, които ме познават (и мъже, 

и жени), ме смятат за красива. Но аз не им 

вярвам, макар че много искам! Като много 

други жени съм убедена, че съвършенството 

е непостижимо – винаги има още нещо, кое-

то можеш да „подобриш“. 

– разказва 35-годишната В.Л.  
Естествено, че онзи героичен процент 

жени, които не се гримират, наисти-
на съществува. Те предпочитат блясъка 
на ума пред блясъка на гланца за устни 
и пак си имат своите мъже поклонни-
ци. Но подозираме, че тези мъже най-
вероятно носят очила с висок диоптър. 
Тези дами непоколебимо вярват в тър-
жеството на разума над женската суе-
та и презрително бърчат нос при вида 
на мадама с ярко червило и изкуствени 
мигли. Но останалите, които са мно-

Привлича ме,  
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зинство, предпочитат да не разчитат 
на милостта на природата и на мъже-
те с диоптри и без никакви предразсъ-
дъци се възползват от последните по-
стижения на козметичната индустрия, 
за да изглеждат добре.
Странното обаче е, че според ста-

тистиката младите дами използват 
по-често декоративна козметика в 
сравнение с тези на средна и зряла 
възраст. Което е парадоксално, за-
щото колкото повече остарява една 
жена, толкова повече „недостатъци“ 
за маскиране се предполага, че трябва 
да има. Но има и нещо друго – с въз-
растта жените стават по-търпими 
и започват да се отнасят по-спокой-
но към външния си вид, включително 
и към дефектите по него.
А мъжете пък гледат на огромното 

количество козметика, отрупало жен-
ските тоалетки, в... пари – веднага пре-
смятат колко точно средства е пръсна-
ла една жена за тези бурканчета и ши-
шенца. Да не говорим за време и енер-
гия. И, естествено, често се чувст-
ват излъгани: „Ааа, ето откъде се взеха 
тези сочни устни, тези сладострастни 
очи, тази девическа руменина.“ Не, на 
тях категорично не им харесва, когато 
жената злоупотребява с използването 
на козметика. Те мечтаят да си имат 
работа с естествена красота, недефор-
мирана от „подобрения“. 
Но само че откъде да вземем ние 

такава? 

Естествената 
красота днес 

е рядкост 
Тя означава преди всичко здраве. Ле-

ката руменина, чистата кожа, дъл-
гите лъскави коси, здравите зъби и 
пропорционалната фигура говорят за 
добре функциониращ организъм и до-

бра наследственост. Но в съвремен-
ните мегаполиси с лоша екология, по-
стоянен стрес и ненатурални храни-
телни продукти, пропити с пестици-
ди и синтетика, е трудно да бъдеш 
здрав и ние го разбираме безпощад-
но ясно. Но древните инстинкти все 
още са силни в нас. Затова подсъз-
нателно търсим интимен партньор, 
вслушвайки се в сигналите и препоръ-
ките на нашето тяло. 
Много отдавна учените са установи-

ли връзката между обонянието и пси-
хофизическата привлекателност при хо-
рата. Женското и мъжкото тяло изра-
ботват специфични летливи вещества, 
наречени феромони, на които дължим 
чувството си за влюбеност към опре-
делен човек. Всеки си има своя инди-
видуална миризма, която може да при-
влече представител на срещуположния 
пол много по-лесно и силно, отколкото 
и най-изисканият парфюм. Също така 
е доказано, че телата на хората с по-
зитивна нагласа, водещи активен начин 
на живот (занимаващи се със спорт), 
миришат доста „по-привлекателно“ от 
тези на ленивите песимисти. 
Специфичният индивидуален мирис 

може да сигнализира и за проблеми. 
Затруднената работа на жлъчката, 
черния дроб и бъбреците, натрапчива-
та миризма на тютюн, нервните из-
блици, стресът и безпокойството ни 
обграждат с невидима аура от 

феромони на 
НЕпривлекателността
Но човек, и особено жената, се е на-

учил да мами природата. Дамите из-
ползват козметика, коригираща недос-
татъците на външността им, медицин-
ски препарати и даже лягат под ножа 
на пластичните хирурзи, за да заблудят 
мъжете за състоянието на своята ес-

тествена красота и миризма. Със съ-
щата цел те имплантират силикон в 
телата си, избелват зъбите си, поста-
вят си цветни лещи, боядисват косите 
си и използват парфюми. Защото знаят, 
че истинската миризма „говори“ много! 
И е решаваща при избора на партньор. 
Затова съвременните принцеси не 

излизат от вкъщи, без да се облеят 
обилно с парфюм, убиващ естестве-
ната им миризма. Освен това жени-
те носят дрехи, които умело скри-
ват недостатъците на фигурите им, 
и бельо, което оптически увеличава 
„достойнствата“ на тялото им. На-
насят изкуствен загар и си правят 
липосукция. 
Напоследък обаче изкуствената кра-

сота, дори онази, сътворена от опит-
ни хирурзи, фризьори и гримьори, за-
почва да губи от привлекателната си 
сила. На моменти тя дори провокира 
отвращение у мъжете. 
Да не пропуснем да кажем, че наред 

с миризмата и поддържаната външ-
ност огромно значение при избора на 
партньор (както за мъжете, така и 
за жените) имат все пак културата, 
темпераментът, характерът и общи-
те интереси. Не би било вярно любо-
вта да се обяснява само с инстинк-
ти и закони на цивилизацията. Защо-
то тя не е само биохимичен процес, 
колкото и да се опитват учените да 
ни убедят в обратното. 
Много неща в отношенията меж-

ду хората (и най-вече в процеса на 
харесване и отхвърляне) все още не 
са обяснени и точно затова са при-
влекателни. Затова ще продължаваме 
да гледаме на любовта като на чудо, 
като на божи дар. Още никой не е 
успял да разгадае докрай тайната на 
красотата и на любовта, както и да 
измери зависимостта между тях две-
те. И може би така е по-добре.

 не ме привлича
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Звездни 
„пудри“

НИКОЛ КИДМАН 
не крие тайна-

та за красотата на 
своята коса. Прос-
то я мие със сок от 
клюква (северно бла-
тисто растение с 
червени кисели зър-
нести плодове). От 
тази процедура ко-
сите на актрисата 
придобиват и специ-
фичния си рижав от-
тенък.

НННН

н

ХИТРОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЪНШНИЯ 
ВИД, СПОДЕЛЕНИ ОТ ЗНАМЕНИТИ ЖЕНИ

З
а тях постоянно говорят и пишат. Те непре-
къснато са в рамката на телевизионния екран. 
На тях, както на никого другиго от нас, им е 
нужно винаги да бъдат във форма. Защото те 

са нашите кумири – богати и известни. Но как така 
успяват да съхранят красотата си толкова дълго 
време? Как правят така, че и сутрин след ставане 
изглеждат секси? Поровихме се в интернет и откри-
хме beauty тайните на няколко знаменити жени.

ДЖУЛИЯ РОБЪРТС Любимката на Америка 
редовно взима вана със зехтин. Затова има тол-
кова нежна кожа на ръцете.

ЛУСИ ЛИО Звездата на бойните изкуства се 
грижи за мекотата на своята кожа, като редов-
но я маже със смес от царевично брашно, раз-
творено в топла вода. Нанася я на тънък слой 
върху кожата, след като изсъхне, я изтърква и 
накрая отмива остатъците с хладка вода.

МАДОНА се занимава активно с йога. Тя смя-
та, че йогата прави тялото силно, послушно, 
стройно и здраво.

КЛАУДИЯ ШИФЪР не е привърженичка на 
никакви диети и съветва всички да се хранят 
не по-малко от три пъти на ден.

ПЕНЕЛОПЕ КРУС За да подчертае красотата на 
лицето си, известната брюнетка използва за грими-
ране само ярки цветове. В частност – розово, люля-
ково, червено. Очертава устните си с молив, за да 
подчертае тяхната сочност. Силно пудри носа си и 
избягва да позира в профил, за да скрие неговия раз-
мер и недотам привлекателна форма.
И още – Пенелопе всяка сутрин тренира за бицепси 
и спи не по-малко от 12 часа на денонощие.
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СОФИЯ ЛОРЕН Емблематич-
ната не само за едно поколение 
красавица предполага, че тайна-
та на нейната красота е в до-
брия сън. София Лорен не упо-
требява алкохол. Всяка божа су-
трин прави по 20 минути гим-
настика, а косата си мие с дет-
ски шампоан.

КАТРИН ДЕНЬОВ „Не е дос-
татъчно да имаш хубава кожа 
по рождение – обяснява Деньов. 
– Трябва да можеш да я запазиш 
такава.“ Най-важното, което тя 
е направила за своята, е, че пре-
ди 15 години в САЩ се е отка-
зала от тютюнопушенето с по-
мощта на хипноза. Катрин по-
стоянно следи за състоянието на 
кожата си и никога не я излага 
на пряко слънцегреене. Има маки-
аж за киното и за ежедневието. 
Последния тя използва умерено. 
За нея най-важните неща в едно 
лице са веждите и устните – те 
определят изражението на цяло-

то лице. „Стремя се 
да водя активен и 
здравословен начин 
на живот. Обичам 
да ходя пеша. За-
едно с група дру-
ги жени играя 
гимнастика. Уик-
ендите прекар-
вам в града, къ-
дето ходя на са-
уна. Тя ми помага 
да прочистя орга-
низма си и в част-
ност кожата си. 
Освен това се ста-
рая да спя поне по 
8 часа на деноно-
щие. Сънят е не-
заменим за съхра-
нението на красо-
тата.“ 

ГУИНЕТ ПОЛ-

ТРОУ е убедена, 
че пресните хра-
нителни проду-
кти я зареждат с 
енергия и не вре-
дят на организма. 
Тя отрича всич-
ки консервирани и 
замразени храни, а 
също така и слад-
кишите, смятай-
ки, че за нейното 
тяло те са равно-
силни на отрова.

ГУГУГУГУИИИИ

ГУЕН СТЕФАНИ смята, че успе-
хът на нейната красота се крие 
в свежия въздух, който я ободря-
ва и я зарежда с енергия.

ГУЕ
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Н
е вярвате, че е възможно?! 
В суматохата от работа, 
подготовка на празниците и 
домакинстване не ви оста-

ва много време да приведете вашата 
външност в кралски вид. Затова ще 
ви помогнем с рецепти от домашна-
та козметика. Те, естествено, са без-
брой, но ние сме избрали само най-
бързите – онези, които ще ви свър-
шат перфектна работа, преди да за-
блестите на коледното и новогодиш-
ното тържество. Ефектът от тях е 
изненадващ – косата, лицето и очите 
ви ще се преобразят моментално. 
За да се получи всичко много добре, 

трябва да запомните следното:

Използвайте натурални продукти 

само ако нямате алергични реакции към тях. 

Нали не искате вместо с красиво лице да се 

сдобиете с подпухнала физиономия?! 

Не нанасяйте почистващи кремове и 

маски на кожата около очите. За очите има 

специални почистващи средства. 

Всички маски се нанасят на чисто 

лице. Преди нанасянето им отстранете вся-

каква козметика от кожата. 

Маските е необходимо да приготвите 

непосредствено преди тяхното използване 

(не пазете остатъците от тях за повтор-

на употреба!).

Необходимо и в същото време при-
ятно условие за преобразяването ви 
се явява отпускането на мускулите 
на лицето. За целта нанесете маска-
та на лицето или на косата, пуснете 
си приятна музика и заемете хоризон-
тално положение. 
Дадените по-долу маски са подходя-

щи за всеки тип кожа и са много лес-
ни за приготвяне. 

1. ПОЧИСТВАМЕ ЛИЦЕТО

С растително олио То почиства 
всякакъв тип кожа, прави я мека, 

еластична, опъната и предотвратява 
нейното изсушаване. 
Натопете памучен тампон в гореща 
вода, изстискайте го, след което го 
потопете в олио (може да е слънчог-
ледово, рапично, царевично и др.). Тър-
кайте с тампона (но не силно!) лицето 

и шията в продължение на 1–2 мин. 
Отстранете остатъците от олио по 
лицето с помощта на тампон, напоен 
в билкова отвара или във вряла вода, 
смесена с малко лимонов сок. 

С овесени ядки Те отстраняват чер-
ните точки, стягат порите, пра-

вят кожата опъната, свежа и гладка. 
Тази маска е перфектна за отстраня-
ване на макиаж. 
Смелете овесените ядки в кафемелач-
ка. Смесете 1 ч. ч. от тях с 1 ч. л. 
борова киселина или сода бикарбонат. 
Загребете 1 с. л. от сместа, добавете 
към нея вода или кисело мляко до об-
разуването на кашица и нанесете мас-
ката на лицето и шията. Както по-
вечето други маски, и тази се отмива 
с топла вода. Но накрая лицето задъл-
жително се изплаква със студена (даже 
подсолена или леко подкиселена!) вода. 

С белтък и захар Тази маска е иде-
ална за мазна, пореста и замърсена 

кожа. При постоянно използване може 
изцяло да замени механичното почист-
ване на лицето. 
Разбъркайте 1 яйчен белтък с 1 с. л. 
захар до получаване на еднородна смес. 
Нанесете на лицето примерно 1/3 от 
нея и изчакайте, докато маската из-
съхне. След това нанесете останалата 
маса на дланите и интензивно, с по-
шляпващи движения обработете цяло-
то лице. Между дланите и кожата на 
лицето ще се образува лепкава маса, с 
помощта на която порите се почист-
ват и съдържимото в тях се изтегля 
на повърхността. Продължавайте до 
момента, докато ръцете ви не прес-
танат да залепват към лицето. След 
това отмийте остатъците от маска-
та с хладка вода и нанесете лек хи-
дратиращ крем. 
Тази маска може да правите толкова 
често, колкото често чувствате ко-
жата си замърсена (до няколко пъти 
на ден, ако се налага). 

2. НАНАСЯМЕ 
СЪЩИНСКАТА МАСКА

ПОДМЛАДЯВАЩИ 

Картофена, с бира Настържете 1 
суров картоф на ситно ренде и го 

смесете с 3 с. л. бира и 1 яйчен жъл-
тък. Нанесете маската с престой от 
10–15 мин. Отмийте с хладка вода. 

Бананова, със сметана Размачкайте 
с вилица едно парче банан в мал-

ко топла сметана. Нанесете маската 

ЕКСПРЕСНО 
РАЗКРАСЯВАНЕ
ДА СЕ ПРЕВЪРНЕШ 
В КРАЛИЦА С МИНИМУМ 
СРЕДСТВА И УСИЛИЯ ЗА 20 МИНУТИ

Бела, брой 12 (130), 200826
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и изчакайте 15 мин. Ако имате мазна 
кожа, добавете към тази смес някол-
ко капки лимонов сок. 

ТОНИЗИРАЩИ

Морковено-ябълкова Смесете в рав-
ни количества настъргана ябълка и 

настърган морков. Нанесете сместа 
върху лицето с престой 15 мин. От-
мийте я с вода, в която сте добави-
ли няколко капки лимонов сок. 

Сирене и сол Настържете 1 с. л. 
прясно сирене, смесете го с 2 с. л. 

сметана и 1 ч. л. готварска сол. На-
мажете лицето и изчакайте 20 мин. 
Отмийте маската с топла вода и из-
плакнете лицето със студена. Праве-
те тази маска в продължение на ме-
сец, месец и половина. Маската оказ-
ва смекчаващо и тонизиращо дейст-
вие на увредената и суха кожа. Ако 
кожата ви е мазна, добавете няколко 
капки лимон в сместа.

ПОДХРАНВАЩИ

Медено-белтъчна Загрейте 2 с. л. 
мед на водна баня, добавете 2 с. 

л. брашно и 1 яйчен белтък. Разбий-
те добре сместа. Нанесете маската 
с престой 25–30 мин. Измийте я с 
топла вода и изплакнете лицето със 
студена. Маската ще ви помогне да 
съхраните еластичността на кожата 
и да изгладите малките бръчки. 

Витаминозна – от извара и лимон 
Смесете 1 с. л. извара с няколко 

капки лимонов сок и с 1 малко парче 
портокал, нарязано на ситни парчета. 
Ако кожата ви е много суха, полезно 
е предварително да я намажете със 
затоплено растително олио. Витами-
нозната маска овлажнява и предотвра-
тява появата на бръчки. След прила-
гането є натрийте кожата на лице-
то с кубче лед, направено от билкова 
отвара (коприва, лайка). Ако нямате 
такова подръка, натрийте я с обикно-
вено. Това ще освежи и тонизира ко-
жата и в същото време ще свие раз-
ширените пори. 
Още един начин да ободрите кожата 
на лицето, преди да нанесете макиажа, 
е да я натриете с разтвор от вода и 
лимон (на 1 ч. ч. – 1/2  лимон). 

3. ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ 
НА КОСАТА

С кисело мляко Тази маска укрепва 
косата, прави я копринена, придава 

є блясък, помага за предотвратяване 
на появата на пърхот. 

Киселото мляко обилно се нанася на 
цялата коса. В този случай е целесъо-
бразно да направите масаж на кожата 
на скалпа, втривайки киселото мляко 
с кръгови движения. Увийте главата с 
полиетиленов плик и отгоре завърже-
те хавлиена кърпа. Оставете маската 
да действа 15–20 мин. Отмийте я с 
топла вода и шампоан. 

Маска от ръжен хляб След прилага-
нето є косата заблестява и при-

добива здрав вид и обем. Хлябът се 
наронва на трохи, залива се с вряла 
вода и се държи 2–3 часа. Получена-
та каша се втрива в корените на ко-
сата и се изчаква да престои 1,5–2 
часа. Измийте косата с обилно коли-
чество вода.

Бира с яйце Разбийте 50 мл бира и 
1 яйце. Нанесете маската на влаж-

на коса, увийте косата с полиетиле-
нов плик и хавлиена кърпа. След 30 
мин я изплакнете с топла вода.

Само с бира След като измиете ко-
сата с шампоан, я изплакнете с 

бира (или с шампанско). Ще видите, 
че мигновено ще заблести. 

4. ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ 
И ОЧИТЕ!

Сок от студен картоф Тъмните кръ-
гове под очите ще отстраните със 

сок от студен суров картоф.
Настържете на дребно ренде картоф, 
прецедете го през марля, в сока по-
топете памучни тампони и ги поло-
жете върху очите. Изчакайте 15–20 
мин. След това измийте очите с то-
пла вода и подсушете кожата със сал-
фетка. 

Маска срещу торбички под очите 
Смесете 1 ч. л. пшеничено браш-

но, 1 с. л. настърган пресен картоф 
и 1 с. л. мляко. Получената каша раз-
стелете на предварително отрязани 
парчета марля и наложете точно под 
очите. Дръжте компреса 10–15 мин.
След снемането на маската изтрийте 
очите с памучни тампони, напоени в 
настойка от хладен чай. 

От магданоз От силна преумора, 
недоспиване и възрастови изменения 

ще ви спасят маската от магданоз 
или компресите с топъл зехтин. 
1 ч. л. нарязан на ситно магданоз сме-
сете с 2 ч. л. сметана. Разпределете 
сместа върху клепачите и изчакайте 
15–20 мин. Отмийте с топла вода и 
подсушете със салфетка.
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г р и м

Интервю свампир
В модата на сиво-черните сенки 

за очи, на червилата с неонови 
оттенъци и многото блясък най-
важното е дръзкото поведение. 

В
кусовете на гримьорите и фенките на нощния 
живот този път съвпадат. Сега са актуални 
ярките и смелите, на моменти даже театрал-
ни образи. През този сезон източник на вдъх-

новение за визажистите е клубният живот на младите 
в големите градове. На почит са ярките, фатално на-
ситени цветове и блясъкът на дискотечната топка. 
За да влезете в новата роля, не е достатъчно да 

постигнете само фатална външност. Специалистите 
смятат, че през този сезон най-важното е безупречни-
ят макиаж да бъде съчетан с ярката ви индивидуал-
ност – едното без другото не е модерно. 

Тъмен люляк
Люляковите и виолетовите оттенъци вър-

ху клепачите подчертават идеално зеле-

ните и сините ириси. Бледността също е 

актуална – придайте млечен оттенък на 

вашата кожа, като нанесете малко свет-

ла пудра на бузите. Ако сте готови да из-

пробване лилавото червило, този точно на-

ситен цвят (вж. илюстрацията) подхожда 

както на светла, така и на по-тъмна кожа. 

И не забравяйте, че ако сте акцентира-

ли върху устните, очите трябва да бъдат 

гримирани по-неутрално. Достатъчно е да 

нанесете два слоя спирала за мигли. Но ако 

искате все пак да използвате сенки, проб-

вайте тези – в нежен розово-лилав цвят. 

Под долния клепач изтеглете линия (с очна 

линия на гелова основа), като държите 

четката под ъгъл (това ще ви позволи да 

изрисувате точна и плътна линия).

НАЙ-ВЕЧЕ ПРЕЗ НОЩТА.

Бела, брой 12 (130), 200830



Невъзпитано момиче
Дързостта също е куул, cool означава, че можете смело да обрамчите очите си с чер-

на очна линия. Тя ще се съчетае отлично с матовата ви порцеланова кожа и бледните ви 

устни. Не се бойте, че ръката ви ще трепне – малко небрежност няма да развали карти-

ната. Естествено, това ще изглежда доста провокиращо, но все пак ще е в рамката на 

концепцията! Ако се страхувате, че ще изкривите линията, използвайте мек молив за очи.

Искате да използвате сенки за очи? Заложете на кремообразните, с метални оттенъци. 

Вместо със сенки можете обаче да оцветите клепачите с... молив за вежди, а след това 

да добавите малко блясък. Цветовете – графитено, черно, лилаво-черно. При този вид 

грим визажистите съветват да не нанасяте туш. Но един слой може. 
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Неонова реклама
Зимата не е повод да изпаднете в 

дълбок сън. Визажистите съветват 

да се събуждате с червила и помади с 

флуоресцентни оттенъци. Вишнево-

то прекрасно заменя традиционното 

кървавочервено. То е смел и модерен 

цвят. Пробвайте вместо с червило 

да гримирате устните с молива, кой-

то използвате за контурирането им. 

Цветът ще се получи къде-къде по-ин-

тензивен. Тествайте например черви-

ло с розов нюанс. 

Тези, които за нищо на света не мо-

гат да се откажат от червилото, съ-

ветваме след нанасянето му да го 

„запечатат“ със слой прозрачна пудра. 

Най-отчаяните фенки на червилото 

могат да нанесат върху него сенки в 

неговия цвят. Ако устните ви започ-

нат да съхнат, намажете ги с вазе-

лин и повторете процедурата.

Кралица на драмата
Вечерният макиаж е едни тъмни, подобни на зрели ягоди устни. Цветът им ще се задържи 

цяла нощ, ако вместо с червило ги оцветите с контурен молив за устни в червен цвят. Ако 

предпочитате червило, изберете такова с по-силен пигмент. Ако кожата ви е матова, из-

ползвайте по-светлочервено червило и го запечатете с блясък отгоре. Ако устните ви са 

тънки, нанесете ярко петно на извивката на горните устни (т.нар. дъга на Купидон).

Бела, брой 12 (130), 200832
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А
ко сте взели 
твърдо решение 
да промените ви-
зията си, ще се 

потопите в свят, изтъкан 
от светлина и тъмнина, в 
свят, в който коварството 
е неизменен спътник на не-
винността, свят, в който 
мъжете и жените се раз-
късват от желание и на-
края се предават на голя-
мото изкушение! 
През този сезон тенденци-

ите са вдъхновени от 

ФАТАЛНИТЕ ЖЕНИ 
В КИНОТО 

И ЛИТЕРАТУРАТА

Онези, които са главни ге-
роини в детективските ро-
мани и ленти. Сенките на 
прожекторите крият тех-
ните прелъстителни, ро-
мантични, тайнствени, съ-
блазнителни и изтънчени 
силуети. Тези жени са като 
магнити, тънат в лукс, раз-
дирани са от драматизъм и 
понякога дори сеят ужас и 
смърт.
Фаталистичната визия на 

косите можете да постиг-
нете по няколко начина:

ФАТАЛНА БЛОНДИН-

КА Актуалните руси 
цветове ще са заключени в 
топлата бежова гама. Най-
фешън са пепеляво-златис-

тите оттенъци на русото. 
ЧЕРВЕНАТА ДАМА 
Червеното отново се 

връща на мода в своя най-
наситен и ярък вариант. 
Но и червено-виолетовите 
оттенъци ще дефилират из 
зимните улици. 

ТАЕН АГЕНТ Почи-
тателките на тъмни-

те коси могат да почерпят 
вдъхновение от визията на 
фаталните жени, тайни аг-
енти, от филмите. На гре-
бена на вълната през този 
сезон ще е тъмнокестеня-
вата основа. 

Най-подходящият 
микс
Цветът на косата преди всич-

ко трябва да подчертава фор-

мата на подстрижката, визуал-

но да придава обем на прическа-

та, а на очите – красив отте-

нък. Водещите колористи съ-

ветват:

1. ЗА БРЮНЕТКИТЕ с кесте-

нови очи е идеална сместа от 

тъмнокафяво и медено, със зла-

тисти оттенъци. Това придава 

на косите лекота, светлина и 

подчертава очите. 

2. НА СИНЕОКИТЕ ДАМИ 

отиват всички оттенъци на 

русото и кафявото.

3. БЛОНДИНКИТЕ смело 

могат да пробват съчета-

нието бежово-златисто и 

карамелено. 

Симеон ВЕДЕВ

ко с а

ЦВЯТfatale
ОТЕГЧЕНИ ЛИ СТЕ ОТ БЕЗИЗРАЗНИТЕ, ЗАЛИЗАНИ И КАРИКАТУРНИ 
ПЕРСОНАЖИ, ПОЯВЯВАЩИ СЕ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА ИЛИ ПО 
СТРАНИЦИТЕ НА НЯКОЕ БОЗАВО ЖЕНСКО СПИСАНИЕ? ТОГАВА 
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ НОВИЯ РОМАН НА ПОСЛЕДНИТЕ МОДНИ 
ТЕНДЕНЦИИ ЗА ВАШИТЕ КОСИ.

КАКВО НИ Е ПОДГОТВИЛА МОДАТА ЗА КОЛОРИРАНЕ НА КОСИТЕ ПРЕЗ ЗИМА 2008/2009 Г.
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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

Нов образ
В модата се налагат естествеността и натуралността. Това се отнася 

и за прическите. Забравете за сложните образи – всичко трябва да е прос-

то и даже небрежно.

1. АСИМЕТРИЯ Асиметричните подстрижки прекрасно скриват прекалено 

високото чело, широките скули и двойната брадичка. Асиметрията може да 

бъде мека и незабележима или пък по-подчертана. 

2. ПЛИТКИ Разнообразните плетеници в косите се завръщат триумфално! 

Заплетете изящно и съберете на тила една, две или няколко плитки. Избо-

рът е ваш.

3. БРЕТОН Гъсти, редки, къси и дълги – през този сезон всички бретони са 

актуални както никога досега. Бретонът подчертава очите и оправя фор-

мата на лицето, доближавайки я до идеалната. Ако искате да промените 

нещо в себе си кардинално, без съмнение трябва да оформите бретона си. 

1

2

3

Фризьорски салон „КАЛИ“ е най-новото вдъхновение на наши-

те приятели Калина Ташева и Симеон Ведев. Дизайнът на сало-

на е тонизиращ като ефервесцентна таблетка – киви зеленото, 

жълтото и портокалово оранжевото ще ви ободрят и енергизи-

рат. Калина (Кали) ще се погрижи не само за маникюра и педикю-

ра ви, но и за вашето слънчево самочувствие. А Симеон (Монката) 

най-вероятно ще ви предложи да ви... подстриже. Той, като всич-

ки стилисти, много обича ножицата, експериментите и решител-

ните дами. Но ако се харесвате с дълга коса, бъдете непреклонни. 

Той и с боята, и със сешоара е много добър.
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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.net. 

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

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.

ЦЕННИ СЪВЕТА 
ОТ СТИЛИСТА8

А
ко сте решили 
сами да направи-
те прическата 
си за празниците, 

ще ви издам някои тайни, с 
чиято помощ ще се справи-
те по-добре. Но нека гри-
жите за косата започнат 
от 1 декември. С едноднев-
но обгрижване няма да по-
стигнете много. Ако коса-
та ви е повредена, изто-
щена и занемарена, дайте 
є възможност да се съвзе-
ме, преди да я покажете в 
пълния є блясък, с празнич-
на прическа.

1Ако косата ви е силно 
повредена (заради прека-

ляване с химическата обра-
ботка например), въоръже-
те се с регенериращ косъ-
ма шампоан, специално раз-
работен за изтощени и по-
вредени коси. 

2Тънките коси се нуждаят 
от подхранваща маска с 

масла (от жожоба или па-
сифлора например). Редовно-
то прилагане на такива мас-
ки помага за видимото „уде-
беляване“ на косъма, без да 
го омазняват допълнително.

3Ако сте любителки на 
лака за коса, отлични-

ят избор е този със средно 
силна фиксация. Той чудес-
но държи косата във фор-
ма, без да я прави прекале-
но твърда и изкуствено из-

глеждаща.

4С непослушната коса мо-
жете да се справите с 

помощта на пяна за фиксира-
не на къдрици. Този продукт 
също не утежнява косъма. 
Присъствието му е почти 
незабележимо. Подходящ е и 
за жени, и за мъже.

5Най-доброто средство 
срещу косопад са ампу-

лите, специално разработе-
ни за този проблем. 

6Ако не боядисвате коса-
та си, ви съветвам поне 

да я тонирате, за да из-
глежда по-блестяща. 

7Сменяйте препаратите 
за обгрижване, защото 

косъмът привиква към по-
вечето от тях. Сменяйте 
препаратите за обгрижване 
също и в зависимост от 
начина, по който сте тре-
тирали косата си последния 
път. При избор на шампоан 
имайте предвид първо със-
тоянието на скалпа (нали-
чие на десхумация, пърхот, 
мазна или суха кожа).

81–2 пъти седмично из-
ползвайте силно измиващ 

шампоан (такъв, който съ-
държа по-голямо количество 
измиващо средство). Това 
ще предотврати натрупва-
нето на остатъци от сти-
лизиращи продукти за об-
грижване по косата. 

Марин Хубенов–МЪРФИ

фризьорство маникюр
компютърна модулация
козметика за коса 
обучение по фризьорство

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

Хипи шик
През този сезон на особена почит са естестве-

ните брюнетки, червенокоските с оттенък на 

ягодов пунш в косите и блондинките, които са ре-

шили косата си в цвят шампанско. Не подценявай-

те също така шоколадовите и карамелените от-

тенъци.

Ако искате кардинално да промените цвета на ко-

сата си, не се съгласявайте на обезцветяване, 

каквото и да ви говорят. Всяко обезцветяване на-

нася големи вреди на структурата на косъма. По-

добре помолете вашия стилист да измисли начин 

как да направи цвета на косата ви по-модерен, без 

да я увреди.
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ф и т н е си т н е с

1. ПРЕВКЛЮЧЕТЕ 
НА ПИЛАТЕС

За укрепване на косите 
коремни мускули – най-по-
пулярните дислокации за 
натрупване на мазнини – 
ще ви помогне упражнени-
ето „Стотица“. Основното 
му предимство е, че впряга 
в работа различни мускулни 
групи (най-вече в областта 
на талията). 
Седнете на земята с раз-

творени във формата на 
буквата „V“ крака. Ръцете 
протегнете по продължение 
на краката, като ги разпо-
ложите паралелно на пода. 
100 пъти повдигнете и от-
пуснете ръцете, като пра-
вите вдишване и издишване 
на всяко пето преброяване.

2. НАБЛЮДАВАЙТЕ 
РАМЕНЕТЕ 

       И КРЪСТА

Легнете по гръб със сгъна-
ти в коленете крака. Кръ-
стът трябва да е плътно 
прилепнал към пода, а ра-
менете – леко повдигнати. 
Упражнението се изразява в 
напрягане на коремната пре-
са (все едно се защитава-

ПРЕССЛУЖБАПРЕССЛУЖБА
АКО ИСКАТЕ ОКОЛО ПРАЗНИЦИТЕ ДА ПИЕТЕ ШАМПАНСКО НА ВОЛЯ И ДА ПОХАПВАТЕ ДЕЛИКАТЕСИ, БЕЗ ДА ДЕФОРМИРАТЕ 
ФИГУРАТА СИ, ТРЯБВА ДА СЕ ПОГРИЖИТЕ ЗА ФОРМАТА Є ПРЕДВАРИТЕЛНО. ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ДЕСЕТ ВЪЛШЕБНИ „РЕЦЕПТИ“, 
С КОИТО ЩЕ ПОДГОТВИТЕ МУСКУЛИТЕ НА КОРЕМНАТА ПРЕСА ЗА ДЪЛГИТЕ И ВКУСНИ ПРАЗНИЦИ.
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те от удар в корема), в за-
държане на това напрежение 
няколко секунди и в отпус-
кане на коремните мускули.  

3. ИГРА 
С ТОПКА

Използването на топка 
(сложена под кръста) в уп-
ражненията за коремната 
преса дава бърз и траен 
резултат, защото в този 
случай работят както мус-
кулите на корема, така и 
мускулите на гърба, които 
са отговорни за гордата ви 
осанка. Ако обаче отскоро 
се занимавате с упражнения 
за коремната преса, специа-
листите предупреждават да 
не бързате с включването 
на топката в тях. Без не-
обходимата подготовка има 
риск да увредите гръбначни-
те прешлени. 
Първо, трябва да подгот-

вите мускулите за работа с 
топката. За целта от лег 
по гръб изпълнявайте накло-

ни и усуквания с тялото, 
като се стремите да дос-
тигнете с рамо коляното 
на противоположния крак 
(краката са свити в колене-
те). Задържайте тялото си 
в това положение, докато 
преброите до три. Започ-
нете с пет и постепенно 
увеличете повторенията до 
десет за всяка страна. Из-
пълнявайте упражнението 
три пъти седмично в про-
дължение на три седмици. 
Увеличете броенето до де-
сет, а повторенията – до 
двадесет. Вече сте готови 
да използвате топката. 

4. ТЕЖЕСТИ 
ВМЕСТО 

       ПОВЕЧЕ 
       СГЪВАНИЯ

Тук принципът е същи-
ят, както и при тренира-
нето на бицепсите. Ако ис-
кате коремът ви да стане 
стегнат, не е необходимо 
да правите по 500 повто-

рения. Вместо това се опи-
тайте да използвате теже-
сти от по 1,5–2 кг. Закре-
пете ги на гърдите или на 
главата и направете серия 
от осем сгъвания с усукване 
– повдигайте едновременно 
краката и трупа, като за-
едно с това усуквате ко-
ленете вдясно, а трупа вля-
во. Постепенно увеличете 
повторенията до 15. А след 
известно време увеличете и 
сериите до 3–4. 

5. ЗАБАВЕТЕ 
ТЕМПОТО

Можете наистина да пре-
върнете тялото си точно 
в такова, за каквото сте 
мечтали, стига вместо 20 

бързи повторения на даде-
но упражнение да правите 
10 по-бавни. Движете тру-
па плавно – бройте до 2 
при сгъването му и до 2 
при разгъването му. Това 
ще ви помогне да разпреде-
лите натоварването и по-
ефективно да стимулирате 
мускулите. 
При изпълнение на бързи 

серии има опасност да под-
мените мускулната работа 
със силата на инерцията. 
При правилно изпълнение на 
упражненията мускулите ви 
трябва да се уморят на 15-
ото повторение. 

6. ВДИГНЕТЕ 
РЪКА 

Основната група муску-
ли се натоварва още по-
добре, ако тренирате на 
неравна повърхност (на-
пример балансирайки вър-
ху единия крак) или върху 
подвижна лежанка. В тези 
случаи центърът на те-
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жестта се променя непре-
къснато, а натоварването 
на основните групи муску-
ли се увеличава. За да по-
стигнете този ефект, е 
достатъчно по време на 
изпълнението на кое да е 
упражнение за коремна пре-
са да повдигате ръце наго-
ре (последователно – една 
след друга), което ще про-
вокира въпросния дисба-
ланс, натоварващ допълни-
телно мускулите на корема 
и на гърба. 

7. НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ 
ЗА КАРДИО-

      НАТОВАРВАНЕТО

Ако спешно ви е необхо-
дима „стоманена“ коремна 
преса, 30-минутната карди-
отренировка ще ви помогне 
много. Искате ли по-бързо 
да се справите с натрупа-
ните мазнини, зад които са 
се скрили мускулите? Само 
коремни преси не са доста-
тъчни. Сгъванията и усук-
ванията изгарят от 2 до 6 
калории за минута. А кар-
диоупражненията стопяват 
от 6 до 12 калории за ми-
нута. 

8. ОБЯДВАЙТЕ 
В КИТАЙСКИ 

       РЕСТОРАНТ 
О, да – пълнозърнестият 

сандвич с пуешки гърди е 
хубаво нещо. Не само за-
щото съдържа максимум 4 
г фибри. Но по-добре е да 
си поръчате и една порция 
броколи (или кафяв неполи-
ран ориз) към него. В бро-
колито и в ориза се съдър-

жат по още 10 г фибри до-
пълнително. А това, че при 
китайците всичко е солено, 
не бива да ви безпокои. Вер-
сията, че натрият и него-
вата способност да задър-
жа вода и да разваля тали-
ята, е вече мит. 

9. ВЪРНЕТЕ 
ЗАХАРТА ВКЪЩИ

Голяма част от сладости-
те, които уж не съдържат 
захар, са подсладени със си-
ропи, съдържащи алкохол. За 
да не предизвикате пристъ-

пи на метеоризъм (подува-
не на стомаха от газове), 
нашият съвет е да избяг-
вате приема на продукти, 
в чийто състав има прека-
лено много думички, които 
завършват на „-ол“: сорби-

тол, лактитол, малтитол – 
все заместители на захар-
та. В краен случай пред-
почитайте съставките ас-
партам и сукралоза, които 
се „държат по-прилично“ в 
стомаха. Помнете, че много 
от подсладителите са също 
калорични, така че е по-до-
бре да си позволите щип-
ка истинска захар вместо 
шепа нейни заместители.

10. ПИЙТЕ 
МИНЕРАЛНА 

            ВОДА

Временно, но само времен-
но преди празниците, почи-
нете от алкохола. Не иска-
ме да ви назидаваме, просто 
на спиртните калории мно-
го им харесва да се наста-
няват по корема. Посмя-
тайте малко: три марти-
нита седмично се равняват 
на 2300 кал месечно, които 
представляват допълнител-
ни 3,5 кг към вашето тегло 
годишно. От безалкохолни-
те напитки най-нискокало-
рична си остава минерална-
та вода.

Днес почти във всеки град има поне 3–4 фитнес клуба. Но по правило още през есента 

те вдигат цените си. Инфлация, няма какво да се направи! За да изберете оптимално-

то съотношение между цена и качество, трябва да направите по-дълбок анализ на услуги-

те, които ви се предлагат, на нивото на обслужването и дали посещенията точно в тази 

зала ще са достатъчно удобни за вас.

ИЗБЕРЕТЕ, КОЕТО ВИ ТРЯБВА. Ако не искате 

да плувате например, не е нужно да си купува-

те карта за зала с басейн (те и без това са по-скъ-

пи!). Искате ли да посещавате групови занимания по 

єога, пилатес или степ аеробика, или не? Ако сте 

фен на индивидуалните тренировки, тогава се запи-

шете в по-малка зала за фитнес, която не предлага 

групови занимания. Ще ви излезе по-евтино.

ИЗУЧЕТЕ МАРШРУТА! Има два варианта за 

най-удобно местоположение на избрания от 

вас фитнес клуб – или да е близо до дома ви, или да 

е близо до работата ви. Изключваме хората, които 

са готови да бият път до фитнес клуба, в който 

работи идеалният според тях фитнес инструктор. 

Те имат своите основания. Вас съветваме обаче да 

изберете някоя зала, която е по-близо до работа-

та ви. Близостта до топлото легло вкъщи се явя-

ва влиятелен фактор да се откажете по пътя от 

тренировката. Дори и ако сте много целеустреме-

ни. И макар че сте платили предварително за нея.

ПРОБА, ГРЕШКА. Убедете се, че ви устрой-

ват не само предлаганите от залата услуги, 

но и тяхното качество. Това може да стане само 

по пътя на опита. Изпробвайте няколко фитнес клу-

ба, преди да си купите карта за един. Посетете ги 

в удобното за вас време – така ще разберете дали 

има наплив на уредите в този интервал от деня, 

или пък опашка пред съблекалните. 

ПИТАЙТЕ ЗА БОНУСИ. Съберете информация 

за всички възможни варианти клубни карти, 

които фитнес клубът предлага. Трябва да сте ин-

формирани и за специалните предложения на сало-

ните. Конкуренцията на пазара на фитнес услуги-

те става все по-голяма, което принуждава повече-

то от заведенията да измислят маркетингови хи-

трости за привличане на нови клиенти. И вие тряб-

ва да знаете какви са те, за да си направите точ-

ната сметка. 

В КРАЕН СЛУЧАЙ – ВКЪЩИ. Ако клубната 

карта не ви е по джоба, тогава е по-добре да 

плащате при всяка тренировка или пък да си наме-

рите познат фитнес инструктор, който да ви със-

тави индивидуален план за тренировки, които да 

изпълнявате вкъщи.

Бюджет за фитнесБюджет за фитнес
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МЕНЮ ОТ ЧИСТА ЕНЕРГИЯ
ÀÞÐÂÅÄÀ

х р а н е н е

– КАКВО Е АЮРВЕДА?  

– Аюрведа буквално означава „знание 
за живота“ и е най-старата лечител-
ска система в света, която има за 
цел чрез начина ни на живот и хране-
не да доведе до биологично пречиства-
не на целия организъм, така че тяло-
то да се подготви за самовъзстановя-
ване (за терапевтична реактивност). 
Аюрведа разглежда човека като мно-
гоизмерна система, състояща се от 
тяло, душа и жизнена енергия прана. 
А грижата за физическото тяло аюр-
веда представя като начална степен 
за духовното усъвършенстване. Спо-
ред това учение начинът на хранене е 
определящ не само за физическото ни 
здраве, но влияе и на психическото ни 
благополучие. Сред множеството по-
пулярни съвременни системи за хране-
не, предлагащи ползи, насочени изклю-
чително към тялото, аюрведа пред-
лага път за хармонизиране на цялото 
ни същество. 

– МОЖЕМ ЛИ ДА КАЖЕМ ТО-

ГАВА, ЧЕ АЮРВЕДА Е НАУКА ЗА 

ХРАНЕНЕТО? 

– Храненето е важна част от аюр-
веда. Ако човек се храни правилно, не 
са му нужни никакви лекарства. И об-
ратното, ако си вреди с храната, ко-

ято приема, то никакви лекарства не 
могат да му помогнат. Хранителните 
продукти ни хранят не само с кало-
риите, които съдържат. Според аюр-
веда най-ценна е съдържащата се в 
тях природна енергия, наречена прана. 
В основата на аюрведическата диета 
е разбирането, че всички хора са раз-
лични и принадлежат към няколко кон-
ституционни типа – доши. 

– КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДО-

ШИТЕ?

– Дошите могат да се опишат като 
три типа енергия: кафа (вода и земя), 
питта (огън и вода) и вата (въздух и 
пространство). И трите доши (енер-
гии) присъстват във всеки един от 
нас, но в специфична комбинация. Тази 
комбинация се определя още при за-
чатието ни и е невъзможно да бъде 
променяна. Грижата за здравето спо-
ред аюрведа е насочена към запазва-
не на отношението между присъщи-
те по рождение за човека доши. За-
щото точно това специфично съот-
ношение между дошите определя фи-
зическата конструкция, метаболизма, 
физическата издръжливост, предпочи-
танията към различни храни и начи-
ните за поддържане на добро здраве. 
Както и продължителността на чо-

вешкия живот.
ВАТА ЧАСТИЦИТЕ контролират из-
ползването на енергията от различ-
ните клетки и органи. Но те също 
така контролират движенията на пи-
тта и кафа енергиите и по този 
начин управляват всички функции на 
тялото. ПИТТА ЧАСТИЦИТЕ са от-
говорни за всички биохимични реакции 
и метаболитни процеси в организма, 
както и за доставката на топлина и 
енергия към тялото. КАФА ЧАСТИ-
ЦИТЕ представляват клетъчни и въ-
треклетъчни структури, които под-
държат в добро състояние вътреш-
ната среда на организма. Те „съобща-
ват“ за здравината и стабилността 
на тялото. Дисбалансът на дошите в 
организма води до заболявания. Но за 
да съхраним баланса между тези енер-

ТАЗИ НАУКА Е ПО-СТАРА И ОТ ХРИСТА, И ОТ БУДА. САНСКРИТСКАТА ДУМА „АЮР“ 
ОЗНАЧАВА ЖИВОТ, А „ВЕДА“ ОЗНАЧАВА ЗНАНИЕ. ОБЕДИНЕНИ В ЕДНО, ТЕ ОБЯСНЯВАТ 
ЗНАЧЕНИЕТО НА АЮРВЕДА – НАУКА НЕ ПРОСТО ЗА ЗДРАВЕТО, А НАУКА ЗА САМИЯ ЖИВОТ.

Визитка
Индийката Мона Каушик е фолкло-

рист, културолог, писател и препо-

давател в катедра „Класически из-

ток“ на Софийския университет „Св. 

Климент Охридски“. Председател е 

на фондация „Девам“ – индийско-бъл-

гарско общество за изкуство и кул-

тура. Завършила е курс по натуро-

патия, йога и аюрведическа медици-

на в Индия.

З
а аюрведа у нас се говори много, но все още се знае малко. Затова се 
обърнах към Мона Каушик с молба да ни осветли по въпросите на аюр-
ведическата медицина и хранене. Срещнахме се на... една чаша кафе. Една, 
защото кафе пих само аз. Пред Мона се извиних, че не мога да преодолея 

зависимостта си от „лошите“ храни и напитки. Тя ме прекъсна с обяснение-
то, че каквато и храна или напитка да консумираме, не бива да го правим с 
чувство за вина. Това всъщност е и един от ключовите принципи в аюрведа – 
винаги да се вслушваме в тялото си и да приемаме храната с удоволствие.

БАЛАНС НА ЕНЕРГИИТЕ
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гии, трябва да определим коя е до-
миниращата за съответния организъм 
доша. Понякога това е много трудно 
да се установи дори от опитен спе-
циалист. Защото има хора със сме-
сени доши: вата-питта, питта-кафа, 
кафа-вата и даже вата-питта-кафа. 
В този случай специалистът по аюр-
веда ще ви зададе много въпроси, за 
да изясни вашите пристрастия, ха-
рактерните ви реакции при различни 
ситуации. И чак тогава ще ви даде 
препоръка за начина ви на хранене. 

– КАКВО ДА ЯДЕМ, КОГАТО СМЕ 

НЕРВНИ? ОБИКНОВЕНО ТОГАВА 

ИМАМЕ ЗВЕРСКИ АПЕТИТ. ИМА 

ЛИ ОБЩИ ПРАВИЛА, КОИТО ВА-

ЖАТ ЗА ВСИЧКИ ТИПОВЕ ХОРА 

(ДОШИ)? 

– В такива случаи пийте повече вода. 
Ако сте установили коя е вашата до-
минираща доша, избягвайте храните, 
които не са подходящи за нея. Кога-
то сте наясно с дошите и на вашия 
партньор, можете да разберете защо 
той е нервен и да намалите повише-
ната му доша чрез храната.

– ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ВСЕКИ САМ 

ДА ОПРЕДЕЛИ ДИЕТАТА СИ?

– Всеки сам може да определи диета-

та си, ако знае коя от дошите му е 
доминираща, но е по-добре да се кон-
султира със специалист. За избора на 
диета не е достатъчно да се определи 
само водещата доша. Важно е да се 
отчете и физиологичното състояние 
на пациента. Например човек може да 
бъде ярко изразена вата, но да стра-
да от заболяване, което е характерно 
при разстройство на питта. В даде-
ния случай му се препоръчва да изклю-
чи продуктите, повишаващи огъня (за-
щото питта се свързва с огъня). Кла-
сическите аюрведически добавки също 
трябва да се взимат под надзора на 
аюрведически лекар. Един от ключо-
вите принципи на аюрведа е винаги да 
се вслушваме в тялото си.

– КАКВО ОЗНАЧАВА ДА СЕ ХРА-

НИШ ПРАВИЛНО СПОРЕД АЮР-

ВЕДА?

– Да избираш и да предпочиташ про-
дуктите, отговарящи на твоя тип 
доша. Тук всеки може да разчита в 
буквалния смисъл на чувствата си, 
а именно на своя вкус. Според кла-
сификацията на аюрведа вкусовете 
са шест: сладък (земя и вода), ки-
сел (земя и огън), солен (вода и огън), 
лют (огън и въздух), стипчив (въздух 
и  земя) и горчив (въздух). На все-
ки тип доша се препоръчва да прие-
ма продукти според вкуса си или да 
ги избягва, ако не са му по вкуса. Ако 
се наблюдавате какво ядете с удо-
волствие и какво – без удоволствие, 
ще разберете дали съответната хра-
на е полезна за вас, или не. Естестве-
но, повечето хранителни продукти са 
със смесен вкус.

БЕЗ СТЕРЕОТИПИ

ЕСТЕСТВЕНА ХАРМОНИЯ

– КАК ОТКРИ АЮРВЕДА?

– Аз съм родена в Индия, в брах-
манско семейство, където нормални-
ят начин на хранене е вегетариански-
ят – с много билки, подправки, вина-
ги пресни храни. Когато започнах да 
се занимавам с аюрведа, разбрах, че 

съм израснала по аюрведически начин. 
Дядо ми беше хирург, но използваше 
и аюрведически рецепти за пациенти-
те си. Баба ми, също образована жена, 
с две висши образования, всяка неде-
ля ни караше да пием сок Triphla (от 
три вида индийски билки). Това полез-

но питие на нас, децата, ни се стру-
ваше много горчиво и гледахме да го 
избягваме. Днес обаче аз самата ка-
рам 14-годишната си дъщеря Малвика 
да пие от тази напитка, която є по-
мага да се чувства енергична. 

– КОЛКО ПЪТИ ТРЯБВА ДА ПРИ-

– ОКОЛО АЮРВЕДА СЪЩЕСТВУ-

ВАТ МНОГО ЗАБЛУДИ. АЮРВЕДА 

У НАС СЕ АСОЦИИРА С ИНДИЙ-

СКА КУХНЯ ИЛИ С ВЕГЕТАРИАН-

СТВОТО... 

– Индийската кухня е култура, а аюр-
веда стои над културата. От една 
страна, тя е наука, тясно свързана с 
йога, която пък препоръчва вегетари-
анството. Но от друга страна, гра-
мотният аюрведист ще избере раз-
лични менюта за хималайския йога и 
за социално активния жител на го-
лемия град. За хората, ориентирани 
към духовни практики, аюрведа пре-

поръчва чиста диета, изключваща не 
само месо, но даже лук и чесън. По-
добно хранене може да понижи физи-
ческата активност, което би се ока-
зало голям проблем за човека, живе-
ещ в голям град. Вегетарианството 
е част от индийската култура. То 
също като аюрведа е наука за живо-
та. Но аюрведа отчита, че всеки чо-
век от детството си трябва да се 
храни по определен начин, и не проме-
ня неговото меню, а само го кориги-
ра постепенно, изключвайки от него 
вредните продукти. Ако месото не е 
вредно, не го изключва. 

– ЗАЩО НЕ Е ПОЛЕЗНО ДА СЕ 

ЯДЕ МЕСО?

– Невинаги вкусното е полезно, но по-
лезното винаги е вкусно. Аюрведа не 
казва да не се яде месо. Аюрведа не 
забранява нищо сто процента. Налага 
ограничения само в случай на остро за-
боляване, предизвикано от повишаване 
на една от дошите. Човекът трябва 
да има вяра, че това, което яде, ще 
му помогне. Ще отговоря обаче и на 
онези, които мислят, че вегетариан-
ството не е пълноценно хранене – щом 
имунната система е стабилна, значи 
храната е правилна и пълноценна. 

Сезонни и възрастови колебания 
Съотношението на дошите може лесно да се променя. Например честите пътувания могат лес-

но да изведат от баланс ватата, а горещото време – да увеличи питтата. На дошите винаги 

им въздействат сезоните. Например лятото е активното време за питта, в началото на проле-

тта преобладава кафа, а през зимата – вата. Сезоните е необходимо да се отчитат задължи-

телно при определяне на конституцията. Както и възрастта на човека. В детството си всички 

ние сме под активното влияние на кафа, в средна възраст – на питта, а в преклонна възраст – 

на вата. Всичко това трябва да се вземе предвид при избор на хранителни продукти. 

Полът също оказва влияние. При мъжете се наблюдават по-често питта и вата конституции, а 

при жените – кафа конституции.
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ЕМАМЕ ХРАНА НА ДЕН СПОРЕД 

АЮРВЕДА?

– Задължително трябва да се закус-
ва. Обядът трябва де е перфектен, 
а по време на вечеря да се приема 
по-малко храна. На нито едно сяда-
не на масата не бива да се преяжда 
(една част от стомаха трябва да ос-
тава празна). Храносмилането е мно-
го важен елемент в аюрведа – по-ва-
жен от храненето дори. Освен това 
храната трябва да се приема при из-
ключително спокойствие. Храненето 
е вид медитация („Когато ям, ставам 
глух и ням.“).

– ПОМАГА ЛИ АЮРВЕДИЧЕСКА-

ТА ДИЕТА ЗА СВАЛЯНЕТО НА КИ-

ЛОГРАМИ?

– И да, и не. Например ако човек 
по природа е с кафа конструкция и 
се стреми заради мода да има слабо 
тяло, то той рискува да си загуби 
здравето. Следвайки аюрведическите 
препоръки, той позволява на тялото 
си да приеме естествената си форма. 
Аюрведа ни учи да бъдем в хармония 
със себе си, с тялото си, с ума си и 
с обкръжаващия ни свят.   

– ПРИЛОЖИМА ЛИ Е АЮРВЕДА В 

БЪЛГАРИЯ?

– Разбира се. Вие имате толкова 
много билки, а не ги използвате. Бил-
ките са подправки. Аюрведа е начин 
на хранене, който ни свързва с при-
родата. Аюрведа е грижа за семей-
ството, спокойствие за себе си и 
за околните, вяра, надежда и любов. 
Ние в Индия живеем с билките. Те 
са подправки в храната ни. Правят 
ни по-здрави и ни освобождават от 
стреса. Освен че правят ястията ни 
по-вкусни, те са и нашите „лекар-
ства“, които ние приемаме с храна-
та. Хранейки се, ние мислим за здра-
вето си.

Впрочем правим уговорката, че най-добре това би направил 
специалист по аюрведа. Ако се опитате да го установите 
само по външни белези, може и да сбъркате, защото е твърде 
възможно да сте смесен тип.

КАФА (инерция) Визуализира се като слуз. Хората от 
този тип са добре сложени, имат широк гръден кош, 

плътна кожа, гъста и мека коса. Отличават се със спо-
койни, плавни движения. Умеят да запазват самообладание. 
Добронамерени са. 
При дисбаланс кафа проявява някои пасивности, а на фи-
зическо ниво – склонност към натрупване на излишни ки-
лограми.

ПИТТА (енергия) Визуализира се с огън. Хората от 
този тип доша са стройни, пропорционално сложени. 

Отличават се със среден ръст и не са много мускулести. 
Имат активна, бърза обмяна на веществата, а също и за-
виден апетит. Притежават меден (жълтеникав) цвят на 
лицето, тънки коси с риж оттенък и меки нокти. Всич-
ко започнато тези хора довеждат докрай. Предприемчиви 
са, но при излишество на огъня са доста избухливи. Често 
боледуват от жлъчка и чернодробни заболявания. 

ВАТА (движение) Визуализира се с вятъра. Тези хора 
имат тънки кости, тесен гръден кош, отчетливо ви-

дими вени и сухожилия, рядка коса и хладен поглед. Актив-
ни са – ходят бързо, говорят бързо, но и бързо се уморя-
ват. Лесно приемат новото, но при дисбаланс на въздуха 
много трудно концентрират вниманието си. 

ВАТА, ПИТТА 
ИЛИ КАФА СТЕ?

КАК ДА ОПРЕДЕЛИМ СВОЯ ТИП ДОША?

Аюрведа срещу махмурлук
Смесете 1 чаша вода, 1 ч. л. лимонов сок, 1/2 ч. л. захар, щипка 
сол. Преди пиене се добавя сода бикарбонат. Тази напитка пома-
га за намаляване на питта и ще ви накара да се чувствате по-
добре.
Смесете сока от 1 портокал и сока от 1 лимон. Добавете щип-
ка кимион на прах. 

Полезно и за трите доши

Продукти: 250 г кафяв или бял ориз басмати 250 г бро-
коли (или спанак) 5 г настърган суров корен от джинджи-
фил 4–5 листенца пресен босилек 1/2 ч. л. кимион 4 
зрънца кардамон 1/2 ч. л. куркума 3 ч. л. гхи (пречисте-
но краве масло) по 5 броя бадеми и кашу щипка сол
Как се приготвя: Оризът се почиства и се слага в 350 мл 
вода. В дълбока тенджера се стопява гхито и в него се 
запържва джинджифилът. Прибавят се и останалите под-
правки. Броколито (или спанакът) се почиства и се слага 
в тенджерата с подправките. След като леко се запържи, 
в съда се изсипва и оризът заедно с водата. Оставя се да 
кипне на силен огън. Когато водата заври, ястието се ос-
тавя да къкри на тих огън до пълна готовност на ориза. 
Накрая се прибавят бадемите и кашуто. Готовото ястие 
се аранжира с листа пресен босилек.
Забележка: ястието може да бъде приготвено и на фурна.

Бела, брой 12 (130), 200844



Разговора води Теодора СТАНКОВА

НА ВСЕКИГО СПОРЕД ДОШАТА

ЗА КАФА

ЗА ПИТТА ЗА ВАТА

Лютивият, стипчивият и горчивият 
вкус хармонират с кафа доша. На кафа є 
е противопоказно сладкото. Хората от 
тип кафа е добре да включат в менюто 
си кафяв ориз, бобови храни, тофу (соево 
сирене), а от подправките – джинджи-
фил. Подходящи за тях са всички зелен-
чуци с изключение на краставиците и до-
матите и по-сладникавите и сочни зелен-
чуци. Списъкът с храните, които трябва 
да избягват, е сравнително по-дълъг: го-
веждо, пилешко и патешко месо, пшени-
ца, бял ориз, а също и повечето млечни 
продукти (с изключение на козе мляко). 
Противопоказно на кафа е и всичко слад-
ко с изключение на натуралния мед. Хо-
рата от тип кафа обаче са единствени-
те, на които им се препоръчва да пият 
по малко кафе.

Превъзбудената вата 
може да си върне рав-
новесието и хармонията 
чрез консумация на слад-
ки, кисели и солени хра-
ни. В менюто на хората с 
вата конституция трябва 
да присъстват: месо (без 
заешко и говеждо), ориз, 
елда и пшеница. Полезни 
за тях са орехите, фу-
рмите, а също и всички 
млечни продукти. От под-
правките благоприятно им 
влияят кардамонът и мус-
катовото орехче. Но не 
бива да злоупотребяват с 
черния пипер и естрагона. 
Да се въздържат от бобо-
ви растения, соя, червени 
боровинки и диня.

Повишеният огън на питта доша 
може да бъде понижен от храни със 
сладък, горчив и стипчив вкус. На 
хора с питта конституция аюрведа 
препоръчва зърнени и бобови култу-
ри. А също и млечни продукти (без 
сметана и солени сирена). За пи-
тта благоприятните храни са цвет-
но зеле, целина, аспержи, кълнове лю-
церна, слънчоглед. От плодовете – 
ябълки и грозде. В качеството на 
подправки са подходящи копърът, 
канелата, ментата и кориандърът. 
Да се въздържат от целина, чуш-
ки, хрян, розмарин и градински чай. 
Вредни за тях храни са фъстъците, 
фъстъченото масло, бадемите, шоко-
ладът и медът. Също така по-добре 
е да се откажат и от червеното 
месо, а употребата на сол е жела-
телно да сведат до минимум.
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БЪРЗ КЛАВИШ ЗА БОДРОСТ ЛИ?

С
думата „сладко“ свързваме най-
възторжените си чувства. Слад-
кото символизира нашите поло-
жителни емоции на радост, лю-

бов, нежност, успех. Всички „сладки 
мигове“, „сладки сънища“, „сладки спо-
мени“, че даже и „сладки хора“ лес-
но изплуват в съзнанието ни и няма-
ме нищо против да „злоупотребяваме“ 
с тях. Безполезно е да го отричаме 
и колкото и да не ни е сладко да го 
признаем, истината е, че ние много 
обичаме сладкото!

СКРИТА ОПАСНОСТ

Консумираме захар все повече и по-
вече – от година на година, понякога 
дори от ден на ден. И е съвсем ес-
тествено специалистите да бият тре-
вога. Нормите, които определя Све-
товната здравна организация, за слад-
кото са равни на 50 г (или 10 ч. л.) 
на ден за жените и 60 г (12 ч. л.) на 
ден за мъжете. Наблюденията показ-
ват, че ние надвишаваме значително 
този прием, като поглъщаме по око-
ло 100 г захар ежедневно. Изводите се 

правят без дори в това отчитане да 
влизат т.нар. скрити захари, които се 
прибавят в продуктите с цел подобря-
ване на вкуса им. Такива скрити заха-
ри се съдържат във всички консерви, 
а също и в колбасите, пушените про-
дукти, соковете, сладоледа, млякото, 
супите на прах и други готови и по-
луготови продукти. Всички знаят, че 
вредата от захарта е много по-голя-
ма, отколкото ползата, и когато пе-
риодично се опитваме да вземем жи-
вота си в ръце, ние спираме сладкото. 
Но в трудни минути ръцете ни авто-
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матично посягат към захарницата. Въ-
просът е кое сладко се опитваме да 
спрем. Плановете на много от нас не 
означават нищо друго освен замяната 
на едно сладко с друго. Но защо ни е 
толкова трудно да преодолеем сладки-
те си пристрастия? 

СМЪРТОНОСЕН КВАРТЕТ

Захарта (или по-скоро глюкозата – 
продуктът на обмяната на захарта) 
доставя жизнено необходима на орга-
низма енергия. Въпросът, който ло-
гично следва, е в състояние ли е друг 
продукт да ни достави толкова бър-
зо и ефективно бодрост и сили? Чув-
ството на еуфория и почти блажен-
ство извира от задействаните съ-
ответни центрове на удоволствието, 
които се намират в централния мо-
зък. Ето защо, когато сме уморени, 
не сме се наспали или сме болни, из-
питваме необходимост да се ободрим 
по този лесен „сладък“ начин. Как-
ва по-достъпна терапия от тази да 
„изядем сладко“ стреса и лошото на-
строение?! Всичко това се обяснява 
като обикновена биохимична реакция 
на човешкия организъм. Когато при-

викнат към сладкото, хората започ-
ват да го консумират все повече и 
повече и така се запасяват с калории, 
които не успяват да изразходят. Чес-
то ни се струва, че когато сме мла-
ди и здрави, нищо не може да ни за-
страши и няма нищо лошо в това, че 
пием чая и кафето си със захар. Ис-
тината обаче е, че независимо на кол-
ко години сме, трябва да се отнася-
ме към захарта внимателно, защото 
проблемът с нейната консумация е се-
риозен и тя е много вредна. Дори да 
не приемате сериозно предупреждени-
ята, че сладкото е опасно за зъбите 
и кожата, то не трябва да забравяте 
за затлъстяването, което тази първа 
ваша приятелка захарта може да ви 
докара много лесно. А заедно с него и 
цял букет от заболявания, някои от 
които са смъртно опасни. Ще спо-
менем само тези от тях, които са 
толкова свързани, че са получили оп-
ределението „смъртоносен квартет“ 
– диабет II, хипертония, атероскле-
роза, нарушение на липидната обмяна. 
Захарта намалява запасите от вита-
мин В1 в организма, което може да 
причини депресия, бърза уморяемост и 

мускулна слабост, с които уж се бо-
рим, консумирайки сладко. 

ИМА ЛИ АЛТЕРНАТИВИ?

1. ИЗКУСТВЕНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ

Човечеството се е увлякло по бор-
бата със затлъстяването и в храната 
ни все по-често присъстват изкуст-
вени заместители на захарта. Но спо-
ровете, дали те са полезни за здраве-
то, или не, не спират. Да вземем за 
пример аспартама – най-разпростра-
нения напоследък изкуствен подслади-
тел. В много страни по света той 
се смята за безопасна хранителна до-
бавка, но въпреки това на всеки ар-
гумент за неговата употреба се на-
мира поне по един аргумент против. 
Безусловно той е безопасен за зъбите 
(оттук и множеството дъвки и бон-
бони без захар), но от друга страна, 
е невъзможно да получим абсолютно 
безвредна съставка по пътя на хими-
ческия синтез. Има данни, които до-
казват, че аспартамът повишава апе-
тита и че продължителната употре-
ба на продукти, съдържащи аспартам, 
може да провокира главоболие, шум в 
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ушите, алергии, депресия или безсъние. 
Дебатите по този въпрос, както и 
изследванията продължават. 
Много хора се обръщат към замес-

тителите на захарта с надеждата, че 
по този начин ще намалят приема на 
калории. Но това не е съвсем вярно. 
Захарин, аспартам, ацесулфам К, су-
кралоза са изкуствени подсладители, 
които наистина не съдържат кало-
рии. Малтодекстрин, полидекстроза, 
сорбитол, малтитол, ксилитол, изо-
малт съдържат почти толкова кало-
рии, колкото има и в лъжичка истин-
ска захар. Дори съществуват данни, 
че много от заместителите дейст-
ват подобно на всички хранителни до-
бавки – а именно, претоварват от-
делителната система на организма и 
са причина за натрупването на теч-
ности в него.  

2. НАТУРАЛНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ

ФРУКТОЗА Тя е природно нату-
рално вещество, което се съдър-

жа в нектарите на различни растения 
и в меда. Фруктозата е два пъти по-
сладка от захарта, макар и да съдър-
жа същите калории като нея (1 г има 

4 кал). Използва се за приготвянето 
на продукти за диетично и диабетич-
но хранене, защото има нисък глике-
мичен индекс (около 20), което озна-
чава, че повишава незначително ниво-
то на глюкозата в кръвта. 

КАФЯВА ЗАХАР Тя не е замести-
тел на захарта, просто е захар с 

много по-добро качество. Почти не е 
рафинира и съдържа природни примеси 
от рода на черна тръстикова меласа 
(петмез), която е източник на микро-
елементи и минерали – калий, калций, 
желязо, мед. Колкото по-светла е за-
харта, толкова по-малко меласа съдър-
жа. Гликемичният индекс на кафявата 
захар е един път и половина по-ни-
сък, отколкото на бялата, но по ко-
личество на калории кафявата захар е 
равностойна на бялата. 

МЕД Медът съдържа много ми-
кроелементи и е истинско природ-

но лекарство за много болести. Ако 
говорим за меда като за заместител 
на захарта, трябва да изясним, че 
той съдържа толкова много биологич-
но активни вещества, че с консума-
цията му не бива да се злоупотребя-
ва. Лекарите препоръчват не повече 
от 2–3 чаени лъжици мед на ден. За 
жалост много хора са алергични към 
меда и пчелните продукти и не мо-
гат да се възползват от тяхната ле-
чебност и благотворност.

ИЗГАРЯНЕ НА КАЛОРИИ
ЗА ДА ИЗГОРИТЕ КАЛОРИИТЕ, ПРИЕТИ С ПОМОЩТА НА ДОЛУПОСОЧЕНИТЕ 
ЛАКОМСТВА, ЕТО КОЛКО ТОЧНО ВРЕМЕ ЩЕ ВИ Е НУЖНО ДА ХОДИТЕ, БЯГАТЕ, 
ПЛУВАТЕ ИЛИ ТАНЦУВАТЕ (ЗНАЦИТЕ ОТ ЛЯВО НА ДЯСНО).

Полезни съвети 
за сладопристрастници

Откажете се от консервираните про-

дукти и намалете употребата на месни 

деликатеси, които също съдържат захар. 

Ограничете употребата на газирани 

напитки, които освен захар съдържат и 

много вредни химични добавки.

Не смесвайте в едно хранене въглехи-

драти и мазнини – не яжте торти и 

значително ограничете консумацията на 

сладолед по тази причина (в тези два проду-

кта се съдържат много мазнини и много въ-

глехидрати). 

Ако сте свикнали да пиете кафето и 

чая си с много захар, започнете посте-

пенно да намалявате количеството є. Най-

хубаво би било, ако свикнете да пиете тези 

напитки без захар – така ще можете и да 

усетите наситения им истински вкус. 

Поне частично заменете захарта със 

сушени плодове (фурми, смокини, кай-

сии). Те са по-калорични, но са богати на ви-

тамини и полезни микроелементи. 
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д у ш а  и  т я л о

ЕНЕРГИЧНИ

КАК ДА ПРЕЖИВЕЕМ ЗИМАТА 
БЕЗ ЗАГУБИ

СНЯГ И СЛЪНЦЕ, КЪНКИ И СКИ, ПРЕДВКУСВАНЕ НА КОЛЕДА 
И НОВА ГОДИНА... ЗИМА... СТУД И ТЪМНИНА, ТЪГА 
ПО СЛЪНЦЕТО, СТУДЕНИ КРАКА, ХРЕМА И УМОРА... 
КАКВА ЗИМА ПРЕДПОЧИТАТЕ ДА ПРЕЖИВЕЕТЕ, А?

Д
а презимуваме максимално комфортно, да подси-
гурим организма с живителен приток на енергии 
– това са основните ни задачи през декември, 
та чак до март. Най-важното е ясно да поста-

вим целите си и да набележим начините за тяхното по-
стигане. Не е никак сложно. Нито пък времепоглъщащо.

ЦЕЛ
ДА ПОВИШИМ ИМУНИТЕТА

Едно от най-уязвимите места на имунната система е храно-

смилателният тракт. В резултат на неправилното хранене се нару-

шава естествената микрофлора и организмът става практически 

беззащитен пред вирусите и многобройните инфекции. За профилак-

тика на дисбактериозата (нарушение на нормалния състав на чрев-

ната микрофлора) е важно да включите в своя хранителен режим 

правилните продукти.

КИСЕЛО МЛЯКО И НЕГОВИТЕ ПРОИЗВОДНИ – сметана, сирене, ай-

ран. Всички те поддържат и възстановяват микрофлората.

КИСЕЛО ЗЕЛЕ (НО НЕ КОНСЕРВИРАНО!), КИСЕЛИ КРАСТАВИЧКИ, 

КИСЕЛИ ЯБЪЛКИ Тези храни също влияят благотворно на храносми-

лането. Богати са на витамин С и на ценни микроелементи. 

ЧЕСЪН Той се явява незаменимо средство за укрепване на имунната 

система. Действа на организма като адаптоген (естествени сред-

ства за повишаване на имунитета) – убива болестотворната ми-

крофлора и заедно с това стимулира размножаването на добрите 

бактерии.

Най-подходящият стил за обличане през зимата е „мно-

гослойният“. Въздухът между двата-трите ката дрехи гарантира 

много повече топлина, отколкото един много дебел пуловер. При ря-

зък преход от студено на топло (когато влизаме от улицата в ото-

пления офис например) трябва да намалим „термозащитата“ – да 

разкопчаем палтото, да махнем шала и шапката и т.н. И не бива да 

стоим на студа повече от 5 минути, без да се движим. По-добре по-

харчете някой лев за такси, отколкото половин час да мръзнете на 

спирката в очакване на автобус или тролей. А още по-евтино ще ви 

излезе да тръгнете пеша към вкъщи. Докъдето можете да издържи-

те. После хванете такси.

Настойките от женшенов корен и шипки са природни имунос-

тимулатори, които тонизират отлично.

Регулиране на температурата

Подобряване на тонуса

Повече кисело

1Температурните колебания, които организмът ни изпит-
ва сега по 4–6 пъти на денонощие, редовно изстудяват 
тялото, но нерядко също го подлагат и на нездравослов-
но прегряване. Подобна нестабилност е сама по себе си 
изпитание за имунната система. Затрудненото дишане 
на кожата става причина за натрупване на повече шла-

ка в организма. Прибавете традиционния зимен начин на 
хранене, влошен още повече от струпалите се в края 
на декември празници, и ето ви отговора на загадката 
„синдром на пролетната умора“. Правилно организирано-
то презимуване е застраховка срещу последващата про-
летна умора.
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ЦЕЛ

ЦЕЛ

ЦЕЛ
ДА НАДВИЕМ 
ЛЕТАРГИЯТА

ДА ОСИГУРИМ КОМ-
ФОРТ ЗА КОЖАТА

ДА ПОДДЪРЖАМЕ 
ФОРМА

Има три зони, които служат като своеобразни активатори 

на вътрешните енергийни ресурси – ушните миди, дланите и стъ-

палата. Те са осеяни с безброй точки, чието пряко стимулиране 

оказва въздействие на вътрешните органи. Активното „загряване“ 

(чрез пощипване и разтриване) на всяка една зона гарантира заряд 

от бодрост. Специалисти твърдят, че редовният самомасаж е тол-

кова ефективен, че не се препоръчва да се прави след 19.00 ч., тъй 

като може да провокира безсъние!

Основният проблем за кожата през зимата са повишената 

є чувствителност и склонността є към раздразнения. Използвайте 

средства с успокояващ ефект (със съдържание на азулен, екстракт 

от лайка или морски водорасли) и козметични продукти за суха кожа.

Зимните спортове се асоциират по-скоро с удоволствие, 

отколкото с изнурително физическо натоварване. єогата, пилате-

сът или стречингът „работят“ за сила и общо укрепване на органи-

зма. Впрочем всяко едно физическо упражнение ускорява обмяната 

на веществата и компенсира дефицита от топлина в организма. 

Така че спортувайте!Наш „дълг“ пред нас самите и пред нашите близки е да полу-

чаваме колкото е възможно повече положителни емоции през зима-

та. От качеството на емоциите пряко зависи коя група хормони ще 

се активизира в организма – тази на стресообразуващите или тази 

на хормоните на щастието. 

Организирайте си повече срещи с приятели, посещавайте театър и 

кино, разхождайте се по-често в парка. През зимата светският жи-

вот се нуждае от допълнителни усилия, но те са полезни за здраве-

то. И не само по празниците!

Да закалите кожата, ще ви помогне и традиционният кон-

трастен душ. А да я овлажните и успокоите – топлата вана с до-

бавка от 100 г маслена сметана (с 20% масленост).

Самомасаж

Подхранване и овлажняване

Спортуване

Повече развлечения

Цялостно ухажване

Защита на устните

2

3

4През зимата хората са в пълна солидарност с природата 
– стараят се колкото е възможно по-малко да се движат 
и по възможност да спят повече. Научно е доказано, че 
потребността от сън при жените е с 1,5–2 часа по-голя-
ма, отколкото при мъжете.

Състоянието на кожата зависи от общото състояние на 
организма. Но през зимата на власт са много неблаготворни 
външни фактори, които повреждат кожата – вятър, студ, 
парно отопление... Как да намалим вредата от тях?

През зимата обмяната на веществата се забавя  и това 
е причината за сезонното напълняване. Но диетата, осо-
бено строгата, не е най-добрият начин за поддържане на 
линия през зимните месеци. Организмът „превключва“ на 
енергоспестяващ режим и скоростта на метаболизма (об-
мяната на веществата) се понижава. А основният недос-
татък на повечето диети е нарушеният компонентен ба-
ланс. На нас са ни необходими и белтъчини, и мазнини, и 
въглехидрати, и плодове, и зеленчуци, и месо, и морски да-
рове. А не само някои от тях.

Всеки ден ги масажирайте със суха четка за зъби и нанасяйте вър-

ху тях след това подхранващ балсам. Когато излизате на студа, до-

пълнително ги защитавайте с крем, съдържащ витамин Е.
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З
а мнозина той е прос-
то късметлия, попад-
нал на точното място 
в точното време, кой-

то само с една роля достиг-
на върха. „Доста хора биха 
искали да са на мое място. 
Да, аз съм щастливо мал-
ко копеле“, признава си сами-
ят Лео. Но едва ли всичко 
опира само до късмета. „Ти-
таник“ може и да го напра-
ви най-младата суперзвезда с 
хонорар, който не пада под 
20 милиона долара. Само че 
участието му в този филм 
едва ли е било голямо пре-
дизвикателство за хлапака, 
който по това време вече 
е играл рамо до рамо с го-
лемите Де Ниро и Стрийп, 
изградил е убедителни роли 
на наркоман, гангстер и би-
сексуален поет и е номини-
ран за „Оскар“ за най-добро-
то представяне на човек с 
умствена изостаналост. И 

АКО „ТИТАНИК“ 
НЕ СЕ БЕШЕ СЛУЧИЛ 

Ди Каприо пак щеше да бъде 
един от най-добрите и най-
разнолики актьори на своето 
време. Вярно че благодарение 
на точно тази лента мла-
дата звезда се впусна в ше-
метни и безпаметни купони 
в компанията на всевъзможни 
красавици. Вярно че покрай 
големия успех на филма Лео 
получава най-добрите сцена-
рии, които има привилегия-
та да чете преди всички ос-

танали свои колеги. Както и 
шанса да работи с най-голе-
мите режисьори, включител-
но Спилбърг и Мартин Скор-
сезе (последният напоследък 
явно не може да снима филм 
без Лео в главната роля). 
Сега ни предстои да ви-

дим как Ди Каприо се спра-
вя в сътрудничество с Рид-
ли Скот и в партньорство 
с друг голям актьор – Ръ-
сел Кроу.
В края на 90-те светът бе 

разтърсен от 

ИСТИНСКА ЛЕОМАНИЯ 
Покрай нея за младия ак-

тьор се изписа какво ли не. 
Истерията по Лео достига 
своя пик в края на 2001 г., 
когато 28 бръснари от Кабул 
са арестувани от талибани-
те, защото... били подстриг-
вали децата като него. 
Освен най-желан ерген и 

най-популярен мъж вече ня-
колко години Леонардо е из-
вестен със своята дейност 
в защита на околната среда. 
Ди Каприо участва в различ-
ни инициативи и дори про-
дуцира документален филм 
за последиците от замърся-
ването на природата.
Детството на Лео съвсем 

не е розово. Родителите му 
се развеждат, когато той 
е едва на седем ме-
сеца. Детето из-
раства с май-
ка си в запад-
нал квартал на 

Холивуд, където е 

ПЪЛНО С НАРКОДИЛЪРИ 
И ПРОСТИТУТКИ 

По-късно бъдещата звез-
да признава, че ужасяващата 
гледка на припаднали нарко-
мани пред къщата му го на-
карала никога да не посяга 
към наркотиците. Ди Каприо 
твърди, че от малък искал 
да стане актьор, но никога 
не е допускал, че това ще 
се случи. За него било далеч 
по-нормално да стане морски 
биолог, защото природата и 
еволюцията също го впечат-
лявали. 
Постепенно той е завладян 

от идеята да играе пред пуб-
лика и прекарва своите лет-
ни ваканции на курсове по ак-
тьорско майсторство. Запа-
лен от своя доведен брат 
Адам Фарар, който се снима 
в една реклама, на 14-годишна 
възраст Лео си намира агент 
и участва в множество ре-
клами на мляко, на количките 
Matchbox, както и в някол-
ко образователни фил-
ма. Година по-къс-
но той получа-
ва първа-
та си 

ТОЙ Е ФЕНОМЕН. ТОЙ Е ГОСПОДАР НА СВЕТА. ТОЙ Е НАЙ-ОБСЪЖДАНАТА ЛИЧНОСТ В ХОЛИВУД ПРЕЗ 
ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТ ГОДИНИ. ВСЪЩНОСТ ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО Е ПРЕДИ ВСИЧКО ТАЛАНТЛИВ АКТЬОР И 

ГО ДОКАЗА ОЩЕ ПРЕДИ ДА СЕ СНИМА В НАЙ-КАСОВИЯ ФИЛМ НА ВСИЧКИ ВРЕМЕНА – „ТИТАНИК“.

ËÅÎÍÀÐÄÎ�
ÄÈ�ÊÀÏÐÈÎ
СПАСИТЕЛЯТ НА СВЕТА



Снимки Warner Bros/Александра филмс
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голяма роля в „Животът на 
момчето“. Като тормозен от 
своя втори баща (Де Ниро) 
разгневен тийнейджър млади-
ят актьор демонстрира учуд-
ваща за годините си зрялост 
и си спечелва възхищението 
на прочутия актьор и на кри-
тиците. Следва поредица сил-
ни роли, включително тази в 
култовата драма „Защо тъгу-
ва Гилбърт Грейп“, за която 
се разминава 

НА МИЛИМЕТРИ 
ОТ СЪВСЕМ ЗАСЛУЖЕН 

„ОСКАР“
След премиерата на „Тита-

ник“ Лео се оказа най-голяма-
та звезда в света. Той тряб-
ва да свикне с това да бъде 
преследван навсякъде. „Неза-
висимо колко дълго си цел на 
папараците, никога не свик-
ваш с тях. Можеш само да 
се приспособиш. Гледаш зад 
гърба си и стоиш нащрек“ 
– споделя актьорът. Все-
ки скандал е добре дошъл за 
жълтата преса, която без-
жалостно раздухва негови ис-
тински и измислени подвизи. 
„Титаник“ беше като бун-

тарски период за мен – при-
знава Ди Каприо. – Бях пред-
ставен като разбивач на сър-
ца. Не исках да имам такъв 
имидж, нещата просто се 
случиха. Моята инстинктив-
на реакция на лудостта на 
таблоидите бе да избягам.“ 
Затова не се снима цели две 

години, опитвайки се да игно-
рира медийния цирк и да за-
щити каквото може от лич-
ния си живот. „Горд съм, че 
участвах в „Титаник“, и съм 
благодарен за възможности-
те, които филмът ми даде. 
Ако не беше той, нямаше да 
мога сам да контролирам ка-
риерата си. Това бе и период-
ът, в който започнах да об-
ръщам внимание, че същест-
вуват по-важни неща за све-
та, отколкото тези повърх-
ностни медийни истории“ – 
допълва Лео. Той започва все 
повече да се интересува от 

ЗАЩИТАТА НА ОКОЛНАТА 
СРЕДА 

Това негово увлечение явно 



се проявява, след като създа-
телите на филма „Плажът“ 
са обвинени от тайландски-
те власти, че са разруши-
ли местната екосистема. За-
пален от бившия вицепрези-
дент Ал Гор, Лео спонсорира 
различни екопроекти. В това 
отношение той е съвсем раз-
личен от образа на сладника-
вото или готово да купоняс-
ва в нежна компания момчен-
це, налаган с години в медии-
те. Ди Каприо е съвсем сери-
озен, когато говори по теми 
като глобалното затопляне 
или нарушеното екоравнове-
сие. Той интервюира прези-
дента Клинтън по екологич-
ни въпроси, пише статия за 
списание Time и става па-
трон на известната фон-

дацията на Даян Фоси. Лео 
също има собствена фон-
дация с престижни награ-
ди за нейната дейност. През 
2003 г. той дори става ре-
дактор на списание National 

Geographic Kids с цел да при-
влече млади фенове към кау-
зата. В момента 34-годишна-
та звезда работи по различ-
ни екопрограми и се занимава 
с проект за възстановяване-
то на цял град в Канзас, а 
през миналата година 

ПРОДУЦИРА ФИЛМА 
„11-ИЯТ ЧАС“ 

„Най-важният урок, който 
научих, е, че хората не искат 
да бъдат поучавани какво да 
мислят и да правят. Надявам 
се те да бъдат повлияни от 

този филм и да започнат да 
гледат на света с други очи“ 
– обяснява Лео. Той мечтае 
да направи този филм от го-
дини. Основната му идея е 
да обхване основните еколо-
гични проблеми и да се допи-
та до всички експерти в об-
ластта. Гордее се, че мнени-
ята си във филма споделят 
известни личности като уче-
ния Стивън Хокинг и бившия 
съветски президент Михаил 
Горбачов. 
Днес Ди Каприо кара хи-

бридна кола, има соларни па-
нели върху къщата си, из-
ползва филтрирана вода и 
купува само органични про-
дукти. Май наистина ще 
спаси света.
Ако заговорим пък за лич-

ния му живот, Лео 

МАЙ Е ГОТОВ ДА СЛОЖИ 
КРАЙ НА ЕРГЕНСТВОТО 
След бурни връзки със супер-

моделите Кристен Занг, Бри-
джит Хол и Амбър Валета 
той дълго време бе обвързан 
с бразилската манекенка Жи-
зел Бюдхен. Петгодишната 
им афера бе обект на различ-
ни коментари и продължи на 
приливи и отливи до 2006 г. 
След поредица раздели и сдо-
брявания в крайна сметка го-

дежът им така и не прерас-
на в брак. След раздялата Ди 
Каприо омая друга красавица – 
израелския модел Бар Рафаели. 
Двамата се разделят минала-
та есен, но се събират отно-
во преди няколко месеца. Въ-
преки това тя още не се е 
появявала с... пръстен на лява-
та си ръка. Явно Лео все още 
изчаква да направи голямата 
крачка. Той признава, че иска 
да бъде с жена, с която да се 
чувства комфортно и която 
да не прави проблем, ако на-
пример той внезапно реши да 
замине за Аляска с приятели-
те си за две седмици. „Искам 
да се оженя и да имам деца. 
Осъзнавам, че като го казвам, 
си противореча на всичко, ко-
ето съм казвал преди. Но аз 
абсолютно вярвам в брака. 
Надявам се никога да не ста-
на циничен. Смятам, че в жи-
вота човек се нуждае от мла-
дежка енергия, въодушевление 
и оптимизъм. Има много, ко-
ето мога да направя, но кол-
кото по-циничен ставаш, тол-
кова повече седиш на задника 
си и не правиш нищо. Не ис-
кам никога да ставам циничен 
по отношение на най-важните 
неща – семейството и окол-
ната среда.“

Текст Ивайло ТОДОРОВ

Под прицела на арабски терористи

Всеки филм с Леонардо ди Каприо се превръ-

ща в събитие. След като преди две години 

излязоха два филма с него („От другата стра-

на“ и „Кървав диамант“), сега отново ни пред-

стои подобно изживяване. Ще го видим за вто-

ри път заедно с неговата партньорка от „Тита-

ник“ Кейт Уинслет във филма „Пътят на проме-

ните“. Но преди това той играе агент на ЦРУ в 

„Мрежа от лъжи“. Създаден по романа на Дейвид 

Игнейшъс, филмът на Ридли Скот прави една от 

най-суровите оценки за американската външ-

на политика в сравнение с повечето подобни за-

главия, излезли по време на втория мандат на 

Джордж Буш. Сред смелите твърдения в „Мре-

жа от лъжи“ е това, че САЩ са изгубили своята 

цел в Близкия изток, като представя полевите 

работници от тайните служби без стратегия и 

без необходимото желание да си сътрудничат с 

чужди правителства за постигането на мир. 

„Играем си на война на място, което не разбира-

ме“ – казва Лео, който се е консултирал с бивш 

шеф на ЦРУ, за да се подготви за ролята. Героят 

му Роджър Ферис издирва терористи в Йордания, 

бомбардирали цивилни обекти. Той създава план, 

чрез който да проникне в терористичната мре-

жа, но ще стане жертва на предатели и удари 

под кръста. Неговият напредък е спъван на всяка 

стъпка от безмилостния му шеф (Ръсел Кроу). 

Ди Каприо се справя учудващо добре с предиз-

викателството да се научи да говори безупреч-

но арабски, при това с различни диалекти. Той 

стоически изтърпява тежките снимачни усло-

вия и тръшването си от грип след снимането 

на емоционално изтощителна сцена с мъчения в 

древен марокански затвор. Все пак за него е го-

лямо удоволствие да се снима отново със ста-

рия си приятел Ръсел Кроу. Преди и двамата да 

станат толкова известни, те се снимат в уес-

търна „Бърз или мъртъв“. „Две неща се промени-

ха в живота на Лео оттогава. Той може да пие 

легално алкохол и вече не е девствен“ –  споде-

ля със смях Кроу.
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ж ъ л т а  п о д в о д н и ц а

Анди Родик се отказа от обещанието да 

даде гол урок по тенис, след като на бла-

готворителен търг неназована дама за-

плати за това сумата 11 200 долара. 

Предложението на американския тени-

сист бе обявено на една от проявите на 

фондацията на сър Елтън Джон за на-

биране на средства за подпомагане на 

жертвите на СПИН. Родик обаче се отка-

за от идеята, твърдейки, че всичко е било 

просто шега. „Никога не съм обещавал да 

играя гол тенис. Просто обявяването на 

аукциона беше шега, но няколко дами на-

истина повярваха и започнаха да надда-

ват“ – измъква се той. Хм, май сумата му 

се е видяла прекалено малка...

Гай Ричи нае топадвокат, за да спече-

ли попечителство над децата си в пред-

стоящата съдебна битка с Мадона. 

След като стана ясно, че двамата наис-

тина ще се развеждат, режисьорът на 

„Гепи“ прибегна до услугите на Стивън 

Коб. Според специалисти Коб е най-до-

брият адвокат, когато става въпрос за 

бракоразводни дела. Говори се, че Мадо-

на възнамерява да се завърне в Ню Йорк 

заедно с дъщеря си Лурдес, сина си Роко 

и осиновения Дейвид Банда. Според бри-

танските закони обаче тя не може да 

вземе децата, освен ако Ричи не є даде 

разрешение или съдът не постанови тя 

да получи попечителство над тях. Сега 

очакваме нейния ход.

За нарушаване на договор ще бъде съдена Чарлийз Терон. Босовете на швейцарската фирма 

за часовници Raymond Weil твърдят, че между октомври 2005 г. и декември 2006 г. са пла-

тили на актрисата 20 милиона долара, за да носи часовници само с тази марка. Терон обаче 

била заснета с часовник на Christian Dior на среща с пресата в Тексас на 14 март 2006 г. На 

следващия месец пък се появила на билборд в Швейцария с часовник Montblanc. Адвокати-

те на Raymond Weil подадоха иск в съда на база „демонстрация на пълно пренебрежение от 

страна на Терон към договорените с нея задължения“. От своя страна адвокатите на носи-

телката на „Оскар“ се опитаха да преговарят със засегнатите извън съда, но до споразу-

мение не се стигна. Сега предстои решението на Федералния съд на Манхатън.

Ще се видим в съда

На подсъдимата скамейка

Лъжливото овчарче

о д н и ц а

Киану Рийвс не може да се от-

каже от пушенето. 44-годишни-

ят актьор не беше палил цигара 

през живота си, но след като игра 

страстен пушач във филма „Да по-

чувстваш Минесота“, не може да 

се откаже от вредния навик. „Не 

бях пушил, преди да навърша 30 го-

дини. Не предполагах, че заради 

един филм ще се пристрастя тол-

кова много“, споделя Рийвс. Пред-

стои да го видим в новата супер-

продукция „Денят, в който Земята 

спря“ – римейк на класически фан-

тастичен филм. В него Киану играе 

извънземен, чието пристигане на 

планетата предизвиква глобален 

катаклизъм.

Жертва на професията
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Джим Кери обичал да се издокарва в... женски 

дрехи. Това разкри неговата приятелка Джени 

Макарти. Известният комик шокира събрало-

то се множество на плажа в Калифорния, след 

като се появи с предизвикателен черен бански 

костюм, принадлежащ на Макарти. Тя сподели, 

че това не му е за първи път. „Джим е страшно 

готин мъж, който понякога обича да се облича в 

женски дрехи. Не виждам нищо странно в това“ 

– казва неговата половинка. Тя обаче отказва 

да сподели дали двамата мислят да узаконят 

неколкогодишната си бурна връзка. „Ние и така 

сме си щастливи“ – допълва Макарти.

Макар и със счупен крак, Поли Паскова 

разтресе от танци НДК с концерт-

спектакъла си „Свята земя, българ-

ска“. Фолклорната дива контузи ко-

ляното си 20 минути преди начало-

то на шоуто, но с нищо не показа, че 

я мъчи адска болка. „На лявото коляно 

имам стара травма от баскетбола и 

още не са зараснали костите, а сега 

е още по-трудно да се наместят“, 

призна тя. Иначе още от първото из-

пълнение Паскова вдигна на крака по-

читателите си, които се хванаха на 

хоро и така – чак до края на рецита-

ла. Освен четири танцови формации 

на сцената се вихриха и кукери от 

Перник. Николай Славеев, Нончо Воде-

ничаров и Борис Дали разделиха спек-

такъла на три части, като дуетните 

им изпълнения с Поли Паскова свързва-

ха обособените минирецитали в един 

цялостен спектакъл. Грандиозният 

концерт бе закрит с песента за Бъл-

гария „Ти живееш в нас“ и огнено шоу.

Травеститски увлечения

Със счупен крак във вихъра на танците

Ще има продължение на „Сексът и 

градът“ – огласи КИМ КАТРАЛ в тв 

шоу. Ким уточни, че снимките ще 

стартират следващото лято. А 

Сара Джесика Паркър упрекна сво-

ята колежка, че много се е разпри-

казвала. Според нея нещата още не 

са окончателни, т.е. предстои битка 

за по-високи хонорари.

БОРИС БЕКЕР развали сватбата си. Известният с проз-

вището Мистър Бум-бум тенисист няма да се жени за 

25-годишната Алесандра Мейер-Уолден, с която обяви 

своя годеж през август. 

ПАРИС ХИЛТЪН заяви, че никога няма да прибегне до по-

мощта на пластичната хирургия. „Тя състарява! Не искам 

след години лицето ми да се свлече. Предпочитам да съм 

съвсем истинска“, твърди Хилтън, чиито пластични опе-

рации съвсем не са малко.

ПАМЕЛА АНДЕРСЪН се изнесе да живее в каравана, до-

като къщата є в Калифорния се ремонтира. Звездата 

от „Спасители на плажа“, която живее на колела заедно с 

двамата си синове, хич не се оплаква. Тя дори настоява, 

че новият є мобилен дом е много лесен за поддържане. 

ВАЛЕРИЯ МАЦА е заплашена със затвор. Аржентински-

ят модел и нейният съпруг са разследвани за укриване на 

данъци през периода 2002–2005 г. Според достоверни из-

точници двойката е ощетила държавата с над 2 мили-

она долара! 

ЖАН-КЛОД ВАН ДАМ отказа да представи новия си филм 

заради... болно куче. Екшън 

звездата наскоро оси-

нови седем кучета от 

Банкок, но едно от 

тях било в кома. Това 

принудило Ван Дам да 

отмени публичните си 

изяви за представяне-

то на „JCVD“ – пароди-

ен документален филм, 

в който той играе себе 

си. Явно филмът 

просто не струва. 
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Д
нес, когато всички пишат 
на клавиатурата на компю-
търа, Джоко си спомня как 
в първи клас е писал с ка-

лем върху дъсчица. Домашните си пи-
шел на газена лампа. И с възторг си 
спомня как е духал първата светна-
ла крушка – лампата, която не гас-
не, – когато пуснали електричество-
то в родния му град Крупан. Прежи-
вял е една световна война, стъпване-
то на човека на Луната и разпад на 
империи. Днес още му се струва не-
вероятно как, седейки на фотьойла с 
дистанционно в ръка, „лови“ картини 
от цял свят. 
Първото кино, което е гледал, е 

било прожектирано върху чаршаф в 
кръчма „Европа“ в родното му градче. 
Тогава малкият Джоко не е подозирал, 
че това знаменателно събитие ще бе-
лежи живота му. Доживял да лети и 
със самолет до различни кътчета на 
планетата, за да се снима в големи 
международни филмови продукции. 
Пазарът е най-шареното място на 

всеки град. На пазарчето „Ситняко-
во“ големият Джоко Росич често е 
в ролята на Благолаж от Елин-Пели-
новия разказ „Косачи“. Все има много 
за разказване. Около него в Илковото 
кафене винаги има хора, които се оп-
ияняват от разказите му. На масата 
на Джоко, около която от 25 години 
се събират хора с различни схващания, 
нито веднъж не е имало кавга. 

3030-ТЕ-ТЕ СМЪРТИ НА СМЪРТИ НА

ДжокоДжоко

ЩАСТЛИВ Е, ЧЕ СЕ Е РОДИЛ В 
ИНТЕРЕСНО ВРЕМЕ. БИЛО ЛЕТО 1932. 
НЕДЕЛЯ, В ТРИ СЛЕД ПОЛУНОЩ, 
НА 29 ФЕВРУАРИ. НО ГО ЗАПИСАЛИ 
НА 28-И, ДА СИ ИМА „НОРМАЛЕН“ 
РОЖДЕН ДЕН КАТО ВСИЧКИ. 
ДЖОКО ОБАЧЕ НЕ Е КАТО ВСИЧКИ. 
СИГУРНО ОНЗИ ВЪЛШЕБНИК ОТ 
ПРИКАЗКИТЕ НА ВИЛХЕЛМ ХАУФ, 
КОЙТО ЗАКРИЛЯ РОДЕНИТЕ В НЕДЕЛЯ, 
ЛИЧНО ГО Е ОРИСАЛ.
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Седим в кафенето на маса, над ко-
ято виси в рамка афиш от унгар-
ския му филм „Законът на циганите“. 
Вместо аз да подхвана с въпросите, 
пита ме той: „За какво ще си гово-
рим с тебе?“ Развълнувана от среща-
та, изстрелвам първото нещо, което 
ми идва наум: 

– НАБЛИЖАВА КОЛЕДА...

– Знаеш ли, аз съм стар човек, раснал 
съм в монархия през миналия век. Ние 
другояче сме възпитавани. Имаше нещо 
много сладко в онези Коледи. И мал-
ко тъжно. Ако трябва да го определя 
като цвят, то е нещо мило, нещо ви-
олетово... Като онова време привечер, 
когато още не е свършил денят, ама 
е вече и свършил, и още като да не 
е почнала вечерта, ама е почнала... и е 
едно виолетово! Ей това е Коледа!

– КАТО СЕ ОБЪРНЕШ НАЗАД, 

ИСКА ЛИ ТИ СЕ НЕЩО ДА ПРО-

МЕНИШ?

– Чакай, чакай, аз никога не съм пра-
вил избор. На мен нещата са ми се 
случвали. Аз не съм ги гонил. Само съм 
ги посрещал. Вярно е, че за да му се 
случи нещо на човек, той трябва да е 
готов да го поеме. Ако човек не е го-
тов за късмета, късметът просто ще 
го отмине. Не помня някога през жи-
вота си да съм си правил план. Мог-
ло е друго да ми се случи. Могло е да 
не стана актьор. Завършил съм иконо-
мика. Седемнадесет години бях радио-
журналист. За мен се казваше, че съм 
едно от първите пера на национално-
то радио. Правя миниатюри от ка-
мък, за които моите приятели худож-
ници казват, че са превъзходни. Могло 
е да тръгна някъде нататък...   

– А СЕГА КАКВО ТИ СЕ ПРАВИ?

– Нищо не ми се прави. 
– КАК БИ ОПРЕДЕЛИЛ СЕБЕ СИ?

– Мисля, че съм добър човек.
– СЛУЧВАЛО ЛИ СЕ Е ДА ЧУЕШ 

НЕЩО ЗА СЕБЕ СИ, КОЕТО ДА ТЕ 

ЖЕГНЕ?

– Не, освен това, което пишат за 
мен жълтите вестници. Но на тях не 
трябва да им се обръща внимание. Как-
во ли не съм чул и прочел за себе си в 
тях... Писали са, че живея в уединение 
и варя гроздова ракия от сушени сли-
ви. Трябва да си тотален кретен, за 
да напишеш такова нещо! Че с Хачо 
Бояджиев се напиваме с водка и бира. 
А нито Хачо, нито аз пием това. И 
още, че се разкарвам тука из пазара с 
пистолет и гърмя от време на време, 
че плаша продавача на краставици. А 

народът е свикнал още от онова вре-
ме да мисли, че щом така пише във 
вестника, значи е вярно. Напатил съм 
се от журналисти.

– ЗАТОВА ЛИ НЕ ОБИЧАШ ДА ДА-

ВАШ ИНТЕРВЮТА?

– Ако бях давал интервюта на всеки 
журналист, който ми се обади, щеше 
да стане една такава пошлост. Едно 
преяждане щеше да стане, което да 
ми навреди на мен. Всяко едно „мно-
го“ не е добро. 

– СЕГА НОСИШ ЛИ ОРЪЖИЕ В 

СЕБЕ СИ?

– Винаги.
– КАКВО ТИ ДАВА ТО? УСЕЩАНЕ 

ЗА СИГУРНОСТ, ЗА СИЛА...

– Не. Всеки човек – и да го призна-
ва, и да не го признава – гони дет-
ството си цял живот. И няма спира-
не. Цял живот осъществяваме дет-
ските си мечти. 

– СТРАХУВАШ ЛИ СЕ ОТ СМЪР-

ТТА?

– Не. Аз отдавана съм на „ти“ с 
нея. Смъртта е естествено състоя-
ние, както е естествено раждането. 
Тя е толкова болезнена, колкото е бо-
лезнено и раждането. Кофти е, като 
се замисля, че пак ще има Коледи, но 
аз вече няма да бъда там. Пак ще има 
хубави жени, но мен няма да ме има... 
Срещнах смъртта за първи път като 
дете – преживях една ужасна война, 
страшно кървава. Спомням си, през 
1942 година по нашата улица мина по-
гребално шествие – колега на баща ми, 
учител, беше починал от туберкулоза. 
Всички бяха излезли на улицата и гле-
даха страшно учудено, че някой си е 
позволил лукса да умре от естествена 
смърт. Никой не умираше от естест-
вена смърт тогава. 

– ВОЙНАТА ЛИ Е НАЙ-ЯРКИЯТ 

ТИ СПОМЕН ОТ ДЕТСТВОТО?

– Бях на 13 години, когато баща ми 
загина. И до ден днешен го обичам, и 
до ден днешен ми липсва. Може би за-
щото аз и в литературата, и в кино-
то не съм срещнал по-ярък човек от 
него. Останахме двама синове с мама. 
Мама беше учителка, с една нищо и 
никаква учителска заплата. Беше глад, 
беше беднотия. Бяхме оголели. Спомням 
си, че мама разпра един дюшек, който 

беше пълен с вълна. Вечер ние с брат 
ми разчепквахме вълната. Една комший-
ка я изпреде и мама ни оплете вълнени 
пуловери и чорапи от нея. А от дюше-
клъка, той беше един син, на цветя, ни 
уши ризи. Мама шиеше превъзходно. И 
ние се появихме в училище двамата с 
брат ми с тия ризи – такива едни с 
много широки маншети, с широки ръка-
ви. А ние ходим с тях едни изпъчени с 
брат ми. (Усмихва се навътре в себе си.) 
Нашите съученици умряха от завист, 
че имаме такива ризи. Имахме съучени-
ци със заможни родители. Ние с брат 
ми не можехме да имаме техните дре-
хи и обувки, не можехме да имаме тех-
ните костюми и ризи. Нито техните 
скъпи часовници. А ние часовници изоб-
що не можехме да си позволим... Но с 
брат ми винаги изкарвахме тоя минус 
на огромен плюс. Правехме единстве-
но онова, което можехме – бяхме най-
добрите. В нашата гимназия по-добри 
ученици от мен и брат ми нямаше. Бя-
хме шампиони. Аз играех бокс тогава. 
Станах юношески шампион, всички ме 
гледаха като коте свещ...

– ЩЯХТЕ ЛИ ДА СТЕ СЪЩИ-

ТЕ, АКО БЯХТЕ КАТО ДРУГИТЕ 

ДЕЦА, СЪС СКЪПИТЕ ЧАСОВНИ-

ЦИ?

– Знае ли човек... Може би да, може 
би не. 

– ПОМНИШ ЛИ ПЪРВОТО СИ 

ВЛЮБВАНЕ?

– О, разбира се. Как?! Бях в първи 
клас и бях смъртно влюбен. Тя се каз-
ваше Естър Хауър, беше еврейка. Жи-
веехме в град Сента, Северна Сърбия, 
на 15 км от унгарската граница. Кла-
сът ни беше много шарен. Бяхме два-
надесетина сърби, осемнадесетина ун-
гарчета, десетина еврейчета. Когато 
обаче германците спечелиха войната и 
окупираха Югославия, събраха всички 
евреи, а също тази моя ранна любов 
Естър заедно със семейството є, ка-
чиха ги на кораб и го пуснаха по ре-
ката. След това пробили кораба и из-
давили всички... А имам и още по-ран-
на любов. Сигурно съм бил 5-годишен. 
В града, в който съм роден, Крупан, 
на границата между Сърбия и Босна, 
но от сръбска страна, живееше ап-
текарят Циглер със семейството си. 
Къщата им беше на главната улица, 

КОЛЕДАТА Е КАТО ОНОВА ВРЕМЕ ПРИВЕЧЕР, КОГАТО ОЩЕ НЕ Е 
СВЪРШИЛ ДЕНЯТ, АМА Е ВЕЧЕ И СВЪРШИЛ, И ОЩЕ КАТО ДА НЕ Е 

ПОЧНАЛА ВЕЧЕРТА, АМА Е ПОЧНАЛА... И Е ЕДНО ВИОЛЕТОВО! 
ЕЙ ТОВА Е КОЛЕДА!
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самостоятелна, с алпийски покрив и 
с градина. Дъщерята на аптекаря се 
казваше Доя. Беше изумително краси-
ва. С гарвановочерна коса и с безум-
но сини очи – не зелени, не сини, а 
изумрудени! И всичко, що беше дете 
в града, беше влюбено в Доя. В това 
число и аз. Спомням си как ходехме 
пролетно време по поляните около 
градчето да берем теменужки. Носе-
хме ги на Доя, но тя не излизаше да 
ги приеме. Излизаше майка є и после 
є ги предаваше. През 1941 г. герман-
ците обкръжиха нашето градче, запа-
лиха го и то изгоря до основи. Ос-
танаха само сградата на полицията, 
къщата на Циглер и къщата на един 
търговец. Всичко друго беше на пе-
пел. Разстреляха цялото мъжко насе-
ление от 15-годишни нагоре. До сте-
ната на черквата ги разстреляха. На-
товариха семейството на Циглер, те 
бяха австрийци, и си ги взеха. Така 
изчезна Доя. 

– ЛЕСНО ЛИ СЕ РАЗДЕЛЯШ? ЛЕС-

НО ЛИ ПУСКАШ МИНАЛОТО ДА 

СИ ВЪРВИ?

– Не. Не... Животът на човек не е 
ученическа тетрадка, за да вземеш гу-
мичка и да изтриеш нещата, които 
са се случили. Всяка раздяла е парче 
от живота ти. Всяка раздяла всъщ-
ност – това си ти. И когато става 
дума за любов, отговорно твърдя, че 
в любовта си човек е сам. Обичайки 

някого, той задоволява собствената 
си потребност от любов. Любовта е 
това, което ти изпитваш. И е много 
красиво, когато се получи взаимност. 
Знаеш ли, аз нямам несподелена любов. 
Има любов! 

– ВЯРНО ЛИ Е, ЧЕ ВСИЧКО, КО-

ЕТО ПРАВИ ДЖОКО, Е, ЗА ДА СЕ 

ХАРЕСА НА НЯКОЯ ЖЕНА?

– Така е. За какво ми е на мен да 
правя каквото и да било, ако до мен 
няма една жена, която да каже: „Бра-
во, страшен си!“ И искам да ти кажа, 
че за всички мъже е така. Не го при-
знават или може би не го съзнават. 

– КОЯ ЖЕНА СПОРЕД ТЕБ Е ВЪ-

ПЛЪЩЕНИЕ НА ЖЕНСТВЕНОСТ-

ТА? 

– Жената трябва да бъде жена. Тя 
трябва да ходи като жена, да седи 
като жена, да се навежда като жена. 
Тя трябва да се храни като жена, да 
пие като жена. Всичко трябва да пра-
ви много женствено и много женски. 
И в нито едно нещо няма право да се 
провали. Веднъж първата ми съпруга, 
след като вече се бяхме разделили, ме 
попита: „Тази, с която ходиш в мо-
мента, с какво е повече от мен?“ А 
аз є викам: „Сега ще ти кажа нещо, 
пък ти трябва да ме разбереш: кога-
то с тази жена отида на театър и в 
антракта излезем да изпушим по една 
цигара, аз усещам с кожата си, че до 
мене стои жена.“ 

– ДОСТА СИ ПЪТУВАЛ ПОКРАЙ 

ФИЛМИТЕ, КОИТО СИ СНИМАЛ. 

КЪДЕ СА НАЙ-КРАСИВИТЕ ЖЕНИ 

НА СВЕТА? 

– България е джипкана с красиви 
жени. Джипкана, та препълнена. И не 
само в големите градове. Даже в мал-
ко градче като Етрополе, дето аз 
имам къщичка в Бойковец, да види-
те сервитьорката в местния ресто-
рант – мис може да стане! Но да се 
разберем! Това, дето парадираме, че 
ние сме „най“, ме дразни. Защото не 
е така. Не съм ходил в Бразилия, но 
казват, че в Рио де Жанейро имало 
страшно хубави жени. Казват, че и 
в Хавана било пълно със страшни ху-
бавици. Но ако вървиш из Париж, ще 
трябва доста време да походиш, за да 
срещнеш някоя красавица. Преди една-
две години снимах филм в Сицилия. Е, 
в Сицилия просто не можеш да ви-
диш нито една. Но, да речем, в Кра-
ков, ако излезеш неделно време, кога-
то хората се разхождат из града, мо-
жеш да станеш кривоглед. Неописуеми 
красавици има там! В Будапеща също 
можеш да видиш много красиви жени 
по улиците. Така че не са хубавици-
те само у нас. И не е вярно това, 
дето казват, че блондинката е глупа-
ва. Срещал съм безкрайно умни блон-
динки. Има страни, в които жените 
са основно блондинки. Това съвсем не 
значи, че повечето са глупачки. 

– КОГА ЕДИН МЪЖ ИЗНЕВЕРЯ-

ВА?

– Няма правило.
– ЖЕНАТА ЛИ Е ПРИЧИНА?

– А не, не. Обикновено дежурната при-
казка е: „Абе, имам си вкъщи една 
змия...“ Не е това. Това е нещо, което 
се случва. Всеки човек има своя дължи-
на на вълната. И когато срещне друго 
същество със същата дължина на въл-
ната, става късо съединение. И е неиз-
бежно. Не е това, дето казват, че ко-
гато човек не намира нещо вкъщи, на-
мира го навън. Може и това да го има, 
но не е само то. 

– КАК ОЦЕЛЯВА БРАКЪТ ТОГА-

ВА?

– Със съпругата ми Лиляна сме заедно 
от 45 години. Дългогодишният брак е 
изкуство. Получава се добре само при 
интелигентни хора. Животът на два-
ма души се изменя непрекъснато. Не-
прекъснато преминава в други състоя-
ния. И ако не можеш бързо да оценя-
ваш и приемаш тези нови състояния, 
не се получава. 

В ЛЮБОВТА СИ ЧОВЕК Е САМ. ОБИЧАЙКИ НЯКОГО, ТОЙ 
ЗАДОВОЛЯВА СОБСТВЕНАТА СИ ПОТРЕБНОСТ ОТ ЛЮБОВ.

С Явор Гърдев в работен момент 

от филма „Дзифт“
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– АКО СЕГА НАПРАВЯТ ФИЛМ ЗА 

ТВОЯ ЖИВОТ, ТИ СЕБЕ СИ ЛИ 

ЩЕ ИГРАЕШ?

– Имам по-добро предложение, което 
дадох на едни документалисти – да 
направят пълнометражен документа-
лен филм, който да се казва „30-те 
смърти на Джоко“. 30 пъти съм бил 
убиван в киното. Всичките ми смърти 
са били различни. Един уважаващ себе 
си актьор не може да си позволи да 
умре на екран по начин, по който вече 
е умирал в някой друг филм. Първата 
си смърт на екран съм „направил“ през 
1963 година. Последната – миналата 
година. А през този отрязък от време 
исторически се случиха и други смър-
ти – падаха империи, падаха държави, 
падна Берлинската стена. Светът се 
промени радикално. Това ми е идеята. 
Много неща умряха през това време. 
И ако се направи филм, в който това 
да се покаже, бих участвал с моите 30 
смърти в него. Иска ми се да направя 
тия 30 различни смърти, докато вър-
ви един текст от първо лице. Може 
да стане страхотен филм... Но всичко 
опира до мангизи. 

– НЕ СМЕ ТЕ ВИЖДАЛИ В ТЕАТЪ-

РА. ЗАЩО?

– Много пъти са ме канили. За мен 
това са две различни професии. Пра-
вилото е, че ако някой е много до-
бър в театъра, за кино не става. И 
обратното. Сцената има свои закони. 
Да вземем за пример примата на бъл-

гарското кино. Вечната, най-голямата 
– Невена Коканова. Тя не слизаше от 
екрана. Когато бе на екран, излъчваше 
тонове енергия. Прекара десетилетия 
в Сатиричния театър, а никой не си 
спомня, че е била там. Аз съм добър 
за кино. Това е като ездата и шофи-
рането – едното няма нищо общо с 
другото. Макар че аз съм изключение 
– добър съм и в двете.  

– СЕГА ЯЗДИШ ЛИ? 

– Не. Свърши. (бел. ред.: Кратко, но не 

тъжно.)
– А МОЖЕШ ЛИ ДА СЕ ВЛЮБИШ 

СЕГА?

– Човек и на моята възраст може 
да се влюби безумно като гимназист. 
Казвам гимназист, ма, от ония вре-
мена, когато ние бяхме гимназисти. 
Сега не се влюбват. Сега това се каз-
ва секс. Не се казва любов. 

– СЪЖАЛЯВАШ ЛИ ГИ МЛАДИТЕ?

– Безкрайно. Те не загряват, че се ми-
нават. Не разбират, че губят. Имам 
много красиви спомени от детство-
то. А те няма да имат. Като деца 
играехме на топчета. Топчета се иг-
раеха пролетно и есенно време. През 
лятото пече отгоре и земята е твър-
да, а топчета не се играят на твър-
да земя. Трябва да е малко влажна, 
да мирише на земя. Моят спомен от 
играта на топчета не са момчета-
та, с които съм играл, а мирисът на 
земя. Ароматът на мокра земя, която 
вдишвам, щом се снижа, за да се при-

целя. Невероятно усещане! Сега, като 
ги гледам младите в клуба за компю-
три, облъчени до тая пластмаса... Ня-
мат сетива за нищо. Ние не можем 
да минем без тоя екран, не ме раз-
бирай криво, той е станал състав-
на част от нашия живот. Не и от 
моя обаче. Аз не знам какво е миш-
ка. Големият сръбски аниматор Ду-
шан Вукотич, когото превеждах нас-
коро, казва: „Всеки аниматор тряб-
ва да знае, че човек първо стъпва на 
петата, след това – на пръстите.“ 
От там нататък ти можеш да на-
правиш крака четвъртит, може да го 
направиш с три пръста или без пръ-
сти, но той първо трябва да стъпи 
на пета. Сиреч ние не можем да жи-
веем без компютри, но аз искам мо-
ите внуци първо да стъпят на пета. 
Да има нещо преди този екран. Лета-
та внуците идват при мене в Бойко-
вец, дето няма екрани. При мене има 
река, вода... 

– ХАРЕСВА ЛИ ИМ?

– Уф!
– РИБОЛОВЕЦ ЛИ СИ?

– Не. Но обичам да гледам водата. 
Помня като малък с татко ходе-
хме на риба на една от реките, ко-
ито минаваха през родното ми град-
че. Веднъж видяхме възрастна жена – 
седи на брега и гледа водата. Татко 
я попита: „Стрино, какво правиш?“ – 
„Гледам водата, синко“ – отвърна тя. 
„Що я гледаш?“ – пак попита тат-
ко. „Ех, синко, аз я гледам, а тя ми 
отнася мъката.“ Та и аз така. Оби-
чам да гледам водата. Тя ми отна-
ся мъката.

Интервю на Теодора СТАНКОВА

ЗА КАКВО МИ Е НА МЕН ДА ПРАВЯ КАКВОТО И ДА БИЛО, 
АКО ДО МЕН НЯМА ЕДНА ЖЕНА, КОЯТО ДА КАЖЕ: 

„БРАВО, СТРАШЕН СИ!“
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П
риятелката ми Ени е американ-
ка. Въпросът є „Решила ли си 
къде и кога ще почиваш през 
следващото лято?“ ме прати в 

задънена улица. Затова вместо отго-
вор се разсмях: „Ени, нали знаеш, че 
ние в България не обичаме да плани-
раме толкова занапред?!“ Американка-
та въздъхна и се усмихна разбиращо. 
Тя знае много неща за нас – омъже-
на е за българин и вече шеста годи-
на живее в България. На третата го-
дина от пребиваването си тук даже 
се научи да прави баница. И макар че 
днес вече може свободно да поддържа 
разговор на български, Ени мисли по 
много различен начин от българката. 
Тя е стратег. За всичко намира раци-
онално обяснение и е свикнала да пла-
нира и пресмята последиците от вся-
ка своя крачка. Датата на своя годеж 
тя обявила една година предварител-
но, а датата на сватбата си – две 
години по-рано. Осем месеца преди съ-
битието на живота си изпратила по-
каните. Своята семейна ваканция тя, 
разбира се, също планира много стара-
телно и отдалеч – резервира хотели и 
плаща в аванс минимум шест месеца 
преди почивката. 

МИНИМУМ ЕМОЦИИ

Ние с Ени не сме най-близки прия-

телки, но аз съм убедена, че дълбо-
ко в себе си тя е чувствителен  чо-
век. Макар че на пръв поглед всич-
ки житейски ситуации тя посреща 
с минимум емоции. Винаги поздравява 
с вежлива безстрастна усмивка, а на 
дежурния въпрос „Как си?“ отговоря 
с дежурното ОК. Наши общи позна-
ти са набедили Ени за жена робот. 
В България това понятие не е много 
разпространено. Да не говорим, че не 
звучи никак ласкаво. Но в Америка то 
на практика си е комплимент. Още 
повече че съвременните фемботи в 
общия случай са успешни и реализира-
ни както в кариерата, така и в лич-
ния си живот. Девизът на повечето 
от тях е: „Всичко е под контрол.“ 
Фемботите умеят да управляват 

емоциите си и при взимане на жизне-
новажни решения се ръководят само 
от разума си. Съществува и екстрем-
на версия на жената робот – онази, 
която се отнася крайно скептично 
към приятелството, не вярва в моно-
гамността (това напоследък го при-
писват на актрисата Скарлет Йохан-
сон) и не се привързва към никого. В 
отношенията си с противоположния 
пол тя е сдържана и дистанцирана. 
Не се притеснява, че може да засег-
не някого с поведението си. Жените 
от тази модификация са закоравели 
мъжеподобни феминистки, постъпват 

дръзко и нищо не може да ги спре по 
пътя към целта. В същото време из-
глеждат неотразимо и мъжете наивно 
си губят ума по тях.

ЗНАМЕНИТОСТИ ПОД КОНТРОЛ

Ако се замислите по-сериозно, ще 
разпознаете много фемботи сред све-
товните знаменитости. Да вземем 
за пример Виктория Бекъм. При нея 
всичко беше под пълен контрол дори и 
когато таблоидите по цял свят тръ-
бяха, че знаменитият є съпруг є из-
неверява с детегледачката, Виктория 
продължи да се държи на положение и 
се появяваше в светското простран-
ство в пълния си блясък. Скоро след 
това Бекъм шокира футболните фе-
нове, като обяви, че отива да живее 
в Лос Анджелис, където от европей-
ски футбол никой не се интересува. 
Затова пък там е Холивуд – центъ-
рът на вселената. „Направи го, защо-
то Виктория така искаше“ – твърдя-
ха злите езици. И излязоха прави. 

embotF
ТЯ E КРАСИВА, УСПЕШНА, 
САМОДОСТАТЪЧНА СИ Е И РЯДКО ПЛАЧЕ. 
В НАЧАЛОТО НА XX ВЕК ПОНЯТИЕТО 
FEMBOT (СЪКРАЩЕНИЕ ОТ FEMALE ROBOT, 
Т.Е. РОБОТ ОТ ЖЕНСКИ ПОЛ) СЕ СРЕЩА 
ЧЕСТО, НО САМО В НАУЧНОПОПУЛЯРНАТА 
ЛИТЕРАТУРА И В КИНОТО. ДНЕС FEMBOT СЕ 
ЛЕПВА КАТО ЕТИКЕТ НА ВСЯКА ЖЕНА, КОЯТО 
НЕ ОБИЧА ДА ПОКАЗВА ЕМОЦИИТЕ СИ, 
МИСЛИ СТРАТЕГИЧЕСКИ И ПРИ ВЗИМАНЕ 
НА РЕШЕНИЯ СЕ РЪКОВОДИ ЕДИНСТВЕНО ОТ 
РАЗУМА СИ.
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А Анджелина Джоли? На нея също є 
се удаде да „преустрои“ мисленето на 
собствения си съпруг, който от ня-
колко години е загърбил кариерата си 
и като вярно куче я следва навсякъ-
де по света. И не само – освен това 
обърна представите и на света, кой-
то от едно известно време я смята 
едва ли не за месия. Неотдавна тази 
героична жена призна, че не обича да 
плаче и че смята сълзите за безсмис-
лено и безполезно занимание. 

ЕMO-BOYS

Да се върнем на моята приятел-
ка Ени. Винаги ми е било любопит-
но дали тя влага поне мъничко чув-
ство в своята вежлива автоматична 
усмивка. След като поживях извест-
но време в Америка, самата аз запо-
чнах да се усмихвам точно по този 
начин. И досега се опитвам да се 
отуча, но „роботоподобната“ усмив-
ка често сама изскача на лицето ми. 
И още – до съвършенство съм овла-
дяла американския relationship talk (то-
чен аналог на този израз няма в бъл-
гарския език). Да приемем, че е нещо 
като език за изясняване на отноше-
нията, макар че и самата дума „изя-
сняване“ съвсем не е подходяща в слу-
чая. По-скоро става дума за обсъжда-
не. В Америка е прието всичко да се 
обсъжда делово. Дори и отношенията 
между двама души. Суровият протес-
тантски морал заставя американците 
да подхождат рационално даже и към 
такива деликатни материи като лю-
бовта и секса. „Мислиш ли, че е вре-
ме да направим следващата стъпка в 
съвместния си живот?“ – ме попита 
новият ми нюйоркски приятел в раз-
гара на романтична вечеря, когато бя-

хме на път да преминем от трапеза-
рията към шикозната спалня. 
В някакъв момент престана да ме 

шокира и фактът, че тамошните 
мъже като отговор на процеса на ро-
ботизацията на американските жени 
постепенно отстъпват на слабия пол 
правото да бъде силен. 
Вече споменатото ми нюйоркско га-

дже беше спортен журналист, двуме-
тров бивш баскетболист с атлетично 
телосложение. Той обаче обичаше да 
пуска по някоя сълза не само на тъж-
ни мелодраматични филми, но и всеки 
път, когато с умиление ми разказваше 
спомени от детството си. За таки-
ва мъже като него – много чувстви-
телни и несмущаващи се да показват 
емоциите си – в Америка неотдавна 
измислиха термина emo-boys (думата 
boy не бива никого да смущава, таки-
ва могат да бъдат и 30-, и 40-, и 50-, 
и 60-годишни мъже). Любопитното е, 
че нерядко именно emo-boys свързват 
живота си с fembots. 

СИЛНИЯТ СЛАБ ПОЛ  
Забелязала съм, че и много от же-

ните около мен отговарят на опреде-
лението жена робот. Например при-
ятелката ми Петя – умна и краси-
ва, родом от малко градче, тя на-
прави впечатляваща кариера в София. 
В момента заема висока длъжност в 
международна компания. Тя също вина-
ги планира живота си. И не без гор-
дост заявява, че за своите 31 години 
има всичко, за което е мечтала на 13. 
Още не е решила за какво да мечтае 
сега. При думата „любов“ на красиво-
то и одухотворено лице на Петя се 
появява скептична гримаса. Казва, че 
за нея това е непозволен разкош, кой-

то не се вписва в добре подредения є 
живот. Дори и при избора на съпруг 
(вече бивш) Петя подходи също тол-
кова амбициозно и агресивно, както 
при избора на ВУЗ, а след това – на 
подходяща работа. Следвайки педан-
тично плановете си за живота, на 26 
години тя трябваше вече да е омъ-
жена. При това съпругът є трябва-
ше да отговаря на ред изисквания и 
не можеше да е „средностатистиче-
ски“ мъж. Петя изобщо и не зачака 
със скръстени ръце принца на бял кон 
сам да дойде. За да се добере до на-
белязаната кандидатура, приятелката 
ми се добра до фирмен купон, къде-
то по нейни сметки „жертвата“ ня-
мало как да не присъства. В качест-
вото на оръжие за масово поразяване 
на специални мъже тя беше избрала 
червена деколтирана коктейлна рокля. 
Жертвата беше поразена от упор. 
След три години те обаче се разве-

доха и сега Петя с ръка на сърцето 
признава, че да планираш всичко в жи-
вота си, е наистина невъзможно. 
Друга моя позната, 33-годишната 

Борислава, е собственичка на успеш-
на туристическа агенция. Неотдавна 
тя обяви пред приятелите си, че до 
края на годината възнамерява да заб-
ременее. Това, че към този момент 
тя няма нито съпруг, нито постоян-
но гадже, въобще не я смущава. Без 
да се помайва, през обедните си по-
чивки започна да провежда „интервю-
та“ с кандидат-бащите на детето є. 
До „кастинг“ се допускаха само най-
достойните – заможни, и както тя 
самата обича да казва, „състоятелни 
във всяко едно отношение“ екземпля-
ри. Борислава вече два пъти е била 
женена и не се съмнява, че ще го на-

1. Макар и да крещи много секси на корта, в живота Мария Шарапо-

ва се придвижва към целите си подобно на отлично програмиран ком-

пютър. 2. Един от най-високо платените модели в света Жизел Бюн-

дхен не страда много-много, когато се разделя с гаджетата си. И 

нито веднъж не е забелязана да демонстрира чувствата си пред пуб-

лика. 3. Една от героините в модерния сериал „Анатомията на Грей“ 

– талантливият хирург Кристина е типична жена робот. Даже смър-

тта на десетия за смяната є пациент не извиква на лицето є никак-

ви емоции. 4. Людмила Гурченко е жена без възраст – също робот. 5. 

Героинята на Шарън Стоун в „Първичен инстинкт“ не губи самообла-

дание даже и по време на разпита във ФБР, на който се появява без 

долно бельо. В живота на актрисата също всичко е под контрол – от 

интервютата, които дава, винаги се усеща хладният є разум. 6. На-

ричат държавния секретар на САЩ Кондолиза Райс Лейди Домина-

трикс (жена, която играе садомазохистична роля на тотална доми-

нация и дисциплина). Казват, че от нея се бои целият Бял дом. А тя 

от своя страна не се бои да се появи пред американския военен кон-

тингент в Ирак в разкошни ботуши на високи токчета. 7. Анна Уин-

тур, безсмъртният главен редактор на американския Vogue, ста-

на прототип на редакторката чудовище от филма „Дяволът носи 

„Прада“.
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прави и трети. На дневен ред при нея 
сега е проект под кодовото название 
„Избор на партньор“ (своята потен-
циална половинка тя нарича именно 
партньор). В малкото свободни мину-
ти, които є остават за кафе с при-
ятелки, Боби обича да философства: 
„Да направиш кариера в днешно вре-
ме, е много по-лесно, отколкото да 
завържеш връзка. Темпото на живот 
не ни оставя сили за емоции. Освен 
това живеем във века на консуматор-
ството и потребителството. И за 
да се докопаш до всички набелязани 
материални придобивки, главата ти 
трябва да си е на мястото. Забра-
вила съм какво е да живееш от сър-
це. Жалко...“

СЛАБОСТТА НА РОБОТОПОДОБНАТА 
Приятелката ми от ученическите 

години Снежана се омъжи по любов, 
при все че по-рационален и трезво-
мислещ човек от нея не съм среща-

ла. Съпругът є е работохолик и дори 
да не е в командировка извън стра-
ната, е зает от сутрин до вечер в 
офиса. Практически тя сама се зани-
мава с възпитанието и отглеждането 
на сина им. Снежана няколко дни в 
седмицата преподава френски в част-
на езикова школа, а наскоро регистри-
ра малък благотворителен фонд, под-
помагащ деца, страдащи от сърдечни 
заболявания. „Винаги ми се е искало да 
бъда стройна и нежна като Одри Хе-
пбърн, но животът не ми го позволя-
ва – въздиша в телефонната слушал-
ка Снежа. – Анорексик не се става 
от хубав живот, жена робот – също. 
Какви ти тук емоции, когато ми се 
налага всички решения в семейството, 
в това число и финансовите, да взи-
мам аз?!“ И сякаш за оправдание до-
бавя, че според официалната версия 
глава на семейството все пак е мъ-
жът є и по всички генерални въпро-
си тя се съветва с него. „Да, аз съм 

хиперотговорна и перфекционистка – 
разсъждава тя. – Но какво от това? 
Като всяка силна жена аз от нищо 
не се нуждая толкова много, колкото 
от опора.“
Любопитно е, че според версията 

на вече споменатата американка Ени, 
ако наистина има жени роботи, то 
те не са в Америка, а тук, в Европа. 
„Тук жените са по-пресметливи и ви-
наги изкопчват от мъжете онова, ко-
ето искат – смята Ени. – Българки-
те обичат да си играят с мъжете, да 
ги манипулират, да кокетничат. Само 
и само да постигнат своето. Амери-
канките са далеч от този модел на 
поведение. Те действат открито. И 
винаги разчитат само на себе си.“ 
Ени твърди още, че американките 

има какво да научат от нас, и според 
мен е права. Става въпрос за обикно-
вените женски мъдрости, към които 
рано или късно се обръща всяка жена, 
даже и най-роботоподобната. 

В „Терминатор 3“ (2003 г.) никой не 

се интересуваше толкова много от 

Шварценегер.

В „Остин Пауърс“ прекрасни-

те фемботи съблазняват глав-

ния герой.

Серията Sexi Robot на художника 

Хаджиме Сорояма вдъхновила про-

изводството на истински роботи.

Жена робот в реклама на популяр-

на водка.

В „Степфордски съпруги“ мъже-

те правят от своите жени идеал-

ни роботи.

Младите сексапилни фемботи чес-

то се срещат в японската ани-

мация.

Жената робот в изпълнение на Да-

рил Хана в „Блейд Рънър“.

В „Метрополис“ (1927 г.) на Фриц 

Ланг за първи път в киното вижда-

ме фембот.

В „Пришълецът 4“ Уинона Райдър 

е биоробот, който мечтае да ста-

не човек.

Японският робот Actroid, който 

почти по нищо не се различава от 

истинска жена.

1. Казват, че в семейство Бекъм главната фигура е именно Викто-

рия. Дейвид я следва по петите и за всичко я слуша. 2. Лицето на 

Екатерина Андреева (водеща на емисията „Время“) – любимата 

новинарка на Владимир Путин – не трепва даже и когато пряко 

в ефир обявява катастрофи от световен мащаб. 3. No comments. 

4. Тази жена не обича да плаче, не се съобразява с никого и с нищо, 

когато реши да постига своите цели. В сравнение с истинската 

Анджелина героинята є Лара Крофт е направо скромно момичен-

це. 5. Животът изпраща на солистката на Болшой театър Галина 

Вишневска огромно изпитание – присъдата на лекарите, че нико-

га няма да може да пее. Както впрочем и мъжът є Мстислав Рос-

тропович, на когото тя помогна да стигне статуса на звезда от 

световна величина. 6. Която и снимка на привлекателната теле-

визионна водеща Дария Суботина да погледнете, все тази усмив-

ка ще видите. Заради нея тя също е заподозряна, че е скрит ки-

борг. 7. Скарлет Йохансон открито се обявява против моногами-

ята, сменя любовниците си като носни кърпи и при това се разху-

бавява очевидно след всеки следващ. 
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1. ВИЕ ПЛАЧЕТЕ...
А. Доста често – очите ви все са 
насълзени.
Б. Само когато гледате „Отнесени от 
вихъра“ за пореден път.
В. Дори някога да ви се случи, никой 
никога няма да разбере за това. 

2. ПЕРФЕКТНАТА ЗАКУСКА ЗА ВАС Е...

3. ПУСКАТЕ ТЕЛЕВИЗОРА И СЛУЧАЙНО 
ПОПАДАТЕ НА „МОРЕ ОТ ЛЮБОВ“...
А. Оставате пред екрана до края на 
предаването и даже се просълзявате.
Б. Моментално превключвате на дру-
га програма.
В. Изключвате телевизора – не оби-
чате да си губите времето с глу-
пости. 

4. ЛЮБИМИЯТ ВИ ФИЛМ Е...
А. „Английският пациент“.
Б. „Туин Пийкс“.
В. „Убий Бил“.

5. ОТ ГЕРОИНИТЕ НА „СЕКСЪТ И ГРАДЪТ“ 
НАЙ-БЛИЗКА ВИ Е...

6. ПРИЯТЕЛКАТА ВИ СЕ Е РАЗДЕЛИЛА 
С ГАДЖЕТО СИ. ВИЕ...
А. Купувате две кутии с шоколадов 
сладолед, отивате у тях и остава-
те, за да гледате заедно филм на Уди 

Алън.
Б. Давате є телефонния номер на ва-
шия психотерапевт.
В. Карате я да спре да плаче, като я 
убеждавате, че той не го заслужава.

7. НАЙ-ЩАСТЛИВИЯТ МОМЕНТ В ЖИВОТА 
НА ЖЕНАТА Е...

8. ОТНОШЕНИЯТА ВИ С КОЛЕГИТЕ СА...
А. С половината от тях сте семей-
ни приятели.
Б. Вежливо хладни. Работата си е ра-
бота.
В. Крайно делови – колегите са ви 
конкуренти все пак. 

9. ВИЕ ЗАКЪСНЯВАТЕ...
А. Обикновено с 15 минути. Всички, 

които ви познават, вече са свикнали.
Б. Рядко и винаги предупреждавате 
за това.
В. Винаги идвате навреме и не позво-
лявате другите да ви чакат.

10. ДА ГОВОРИТЕ ЗА ЧУВСТВАТА СИ 
ЗА ВАС Е...

А. Най-важно в отношенията.
Б. Нелесна задача, на понякога си го 
налагате. 
В. Не обичате да показвате слабо-
стите си.

11. ЗА ВАС ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ ЗА ПОМОЩ Е...

А. Абсолютно нормално. Защо са близ-
ките и приятелите?! 
Б. Винаги предпочитате да си помог-
нете сами.
В. Това е непозволен разкош.

12. ВАШИТЕ ЖИТЕЙСКИ ПРИОРИТЕТИ...

А. Любов.
Б. Кариера и семейство.
В. Да планирате живота си 10 годи-
ни напред.

 

СЛЕД КАТО ОТГОВОРИТЕ НА ВЪПРОСИТЕ, ПРОВЕРЕТЕ ОТГОВОРИТЕ С КОЙ БУКВЕН 
СИМВОЛ ПРЕОБЛАДАВАТ. ТАКА ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ ДАЛИ СТЕ ЖЕНА РОБОТ, ИЛИ СТЕ 
„ПРИНЦЕСА ВЪРХУ ГРАХОВО ЗЪРНО“.

Преобладават отговори с буква „А“ Вие сте нимфа от роман на Джейн Ос-
тин. В днешния жесток свят не ви е лесно да оцелявате. С вас на нико-
го не му е скучно. Емоциите, в частност сълзите, са вашето про-
верено оръжие, което вие използвате винаги когато искате да 
получите нещо. По правило постигате своето. Вие никога 
няма да се превърнете в жена робот. 
Преобладават отговори с буква „Б“ При взимане на реше-
ния се ръководите както от разума, така и от чув-
ствата си. В повечето случаи разумът надделява. Съ-
ветваме ви да не пренебрегвате женската интуиция 
и повече да слушате сърцето си – то може много 
да ви помогне. 
Преобладават отговори с буква „В“ Давате вид на 
силна, успяваща и решителна жена, която не се спи-
ра пред нищо. Под повърхността на желязната си 
маска обаче криете ранимо и чувствително сърце. 
Свикнали сте да не показвате чувствата си и своя-
та уязвимост, но ако успеете да деактиви-
рате „защитите“ си, ще станете 100% не-
отразима. 

A. Б. В.

A. Б. В.

A. Б. В.
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Тя и ТойТя и ТойТя и Той

Марс атакува
Р

азбирате се добре 
с приятелките си, 
толкова добре, че 
ви е достатъчна 

половин дума. С мъжете 
обаче това не се получа-
ва. Опитахме се да об-
общим няколко начина, 
които може би ще ви 
помогнат да общувате 

успешно с представите-
лите на червената пла-
нета, разбирайте пол, и 
без помощта на прево-
дач от марсиански. Не е 
необходим трети човек 
във вашите отношения, 
но за да се убедите в 
това, прочетете наши-
те съвети.

ТОЙ МЪЛЧИ

Това е напълно нормално. Психолингвистите са изчис-
лили, че за един ден мъжът изговаря по около 5000 
думи срещу 15 000, изречени от страна на жената. 
Както сами се досещате, работата не е в това, че 
мъжът не иска да разговаря с вас или пък че крие 
някаква голяма тайна. Просто той няма такава го-
ляма потребност да общува, каквато имате вие. 
Докато жените разговарят с приятелки, с майка си 
или пък с мъжа (ако им се удаде такава възмож-
ност), те смилат възможно най-ситно цялата обме-
нена информация. Мъжете не изпитват такава по-
требност и ако вечер, когато се приберат от ра-
бота, просто седнат пред компютъра или пред те-
левизора, това съвсем не означава, че не се радват 
да ни видят.

Оставете мъжа си пред компютъра толкова дълго, колкото той 

има нужда. В някакъв момент той сам ще дойде при вас и ще за-

почне да говори. Само не го закачайте, докато стои като зом-

би и гледа в една точка. Това време можете да запълните, като 

поприказвате с някой друг по телефона. И не ни казвайте, че 

няма на кого да звъннете. Все едно, няма да ви повярваме.

КАК ДА ПОСТЪПИТЕ

ТОЙ НЕ РАЗБИРА ОТ НАМЕЦИ

Мъжете не само че не разбират от намеци, но и сами нико-
га за нищо не намекват. В общуването на марсианците наме-
ците не са приети. Това е тяхна планетарна особеност и се 
налага да се примирите с нея. Марсианците говорят точно 
това, което мислят. Например когато мъжът пита „Къде е 
хлябът?“, това означава „Къде е хлябът?“, а не „Защо ти не 
купи хляб, така и така нямаше никаква работа през деня?“. 
Мъжът просто не вижда хляба пред себе си и се интересу-
ва къде, по дяволите, да го търси. Ако в този момент вие 
му кажете, че усещате упрек във въпроса му и че приемате 
тази фраза като обвинение към себе си, то действително ще 
дадете основание на мъжа да ви хвърли обвинение. Обвинение 
за това, че не го разбирате. От всичко това следва, че тряб-
ва да решите проблема със самата себе си. Опитайте се да 
разберете какво е заговорило у вас – чувството за вина или 
перфекционизмът на бивша отличничка?

Ясно формулирайте своите желания и молби. Обличайте ги в точни 

думи. Например: „Много искам тази зима най-сетне да отидем на Мал-

дивите.“ Възклицание от рода на „И Иванови намират Малдивите за 

страхотна дестинация!“ никога няма да ви отведе на прекрасните ос-

трови. Нито пък човекът от Марс ще може да си обясни защо и тази 

зима през цялата зима сте в лошо настроение. Има написана цяла кни-

га по въпроса. Името на книгата е „Кажи го правилно“. Авторката е Ли-

лиан Глас.

КАК ДА ПОСТЪПИТЕ
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ТОЙ НИКОГА НЕ ВИ 
ГОВОРИ ЛАСКАВИ ДУМИ

Минутка само, нека уточним! Искате да живеете с 
истински мъжкар или със сополиво мамино синче? Не 
е необходимо да искате от мъжа всичко и веднага. 
Още във времената, когато хората обитавали пеще-
ри, жената е стояла пред огнището и чинно е чакала 
да си дойде той, ловецът. А когато цял ден в глад и 
студ той е ловувал мамути, едва ли би заговорил на 
жена си от вратата по следния начин: „Здравей, зай-
че! Виж какъв сладък, космат, симпатичен мамут в 
цвят охра съм ти донесъл.“ В такива отговорни мо-
менти трябва да се реагира бързо и всички разгово-
ри да се сведат до минимум. Но това е било толко-
ва отдавна, ще възроптаете вие...
Да, така е. Но след това мъжете продължили да во-
юват и си разработили специален военен език. Как 
мислите, че са разговаряли помежду си? Ами, така: 
„Прицели се и стреляй!“ Основните думи в техния 
език били „цел“ и „плячка“. А жените са ги обичали 
заради техните победи, които са удържали над маму-
тите и над другите врагове. И са седели вкъщи, пос-
вещавайки времето си също на разработване на свой 
речеви апарат – бъбрели са помежду си за това или 
онова, гукали са на децата си.

Определете приоритетите си. Ако жадувате от сутрин до вечер 

да слушате дитирамби по свой адрес, намерете си някой непризнат 

художник, който за нищо на света не би убил животно, но за смет-

ка на това ще ви нарисува поне пет портрета, че дори и три сти-

хотворения може да ви посвети. Без значение че произведенията 

му няма да са вдъхновени от вас и вашите достойнства, а по-ско-

ро от неговите лични страдания и обърканост. Ако обаче искате да 

чувствате стабилност, успех и финансово благополучие, ще се нало-

жи да се задоволите с това, което имате. 

Можете, разбира се, да споделите с партньора си, че ви е много 

приятно, когато някой ви нарича „зайче“. Но ако не разбере от една 

дума, не настоявайте, а се наслаждавайте на истинския мъж, който 

е до вас. И без това думите „зайче“, „слънчице“, „пиленце“, „агънце“ 

звучат ужасно тъпо и даже срамно. Та вие сте жена с достойнство!

КАК ДА ПОСТЪПИТЕ

ТОЙ НЕ УМЕЕ ДА ОБЩУВА 
С ПРИЯТЕЛИТЕ ВИ

Когато вие поканите на гости свои приятели, той обик-
новено седи и мълчи като пукал. Но е възможно и да 
ви изненада с обратната ситуация – напълно нормални-
ят, образован и възпитан марсианец може да започне да 
се държи като абсолютен селянин, да крещи и да се на-
пива точно когато вие сте поканили гости. И в единия, 
и в другия случай на жената є се налага да се черви или 
да губи цвета си от срам, както и да изразходва цяла-
та си енергия по овладяване на ситуацията и замазване 
на положението.

Първо се успокойте вие, после успокойте и него. Мъжът и в двете си-

туации има нужда от успокоение. Той не е вълшебник, само се учи да 

бъде такъв за вас. И не забравяйте, че много се страхува от тези 

хора, вашите приятели. Или пък просто се притеснява, защото при 

предишното му посещение на земята една глупава представителка 

на нежния пол му е правила прекалено много забележки за недодялано-

то му поведение и многото грешки, които прави при говорене. Опитай-

те се да му кажете нещо мило пред гостите. А когато те си тръг-

нат, споделете му какво от неговото поведение пред тях ви е хареса-

ло. Само не се заблуждавайте, че в този момент общувате с възрас-

тен човек. Пред вас не седи дори марсианец, а дете на марсианец, кое-

то умира от страх. Той ще се държи много по-добре стига само да го 

похвалите. Психолозите наричат този подход към нещата „манипула-

ция на свръхаза“. И когато хвалите марсианците (също както и кога-

то говорите за хората по-добри неща, отколкото те заслужават), те 

постепенно започват да се отпускат, да свалят бронята си и да се 

стремят да оправдаят доверието, което сте им гласували.

КАК ДА ПОСТЪПИТЕ

ТОЙ НЕ ВИ СЛУША

Вероятно ви се е случвало нежно да го попитате „Тази ве-
чер ще излезем да пазаруваме за почивните дни, нали?“, а 
той след шест минути си уговаря среща с приятел. Да, да, 
в същата вечер, в която вие му предлагате да пазарувате 
заедно. Той не ви е чул. Или ви е чул, но сте му прозвуча-
ли толкова неубедително, че мъжът ви дори не е сметнал 
за необходимо да ви откаже. 
Проблемът е в това, че природата и характерът на жените 
са по-меки, което ги прави склонни към нееднозначност в 
говоренето. Мъжете много по-често използват подбудител-
ни и утвърдителни изречения. Друга мъжка, или марсианска, 
особеност е, че те целите са в слух предимно когато тряб-
ва да разберат имат ли изгладена риза за следващия ден.

КАК ДА ПОСТЪПИТЕ

Повярвайте, че дори решението на мъжа ви за това или онова 

да изглежда окончателно, той винаги е готов да го преразгледа. 

Фразата „Тази вечер ще излезем да пазаруваме за почивните дни, 

нали?“ действително не означава кой знае какво. „В седем или осем 

тази вечер ти е удобно да пазаруваме за почивните дни?“ – това 

е въпросът, който ще накара марсианеца да се приспособи към ми-

сълта, че като че ли няма други възможности. 

В света на мъжете, където конкуренцията е безпощадна, всичко 

се измерва, всичко е цифри. Километри, сантиметри, пиксели, ги-

габайти, както и… часът, в който трябва да пазарувате. Ако из-

бягате от конкретиката и просто така си питате, нямате осо-

бени шансове да привлечете вниманието на мъжа. На планета-

та на мъжете всичко е конкретно и вие, уважаеми дами, не бива 

да пропускате дъгичката, когато изписвате буквата „й“. Помнете 

още, че въпросите, които задавате, не трябва да съдържат пове-

че от две възможности. За кой път го повтаряме? Той не може да 

се промени. 
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Време за удоволствие 

с Mars Delight
На Диамантено модно ревю в City 

Center Sofia компанията Mars пред-
стави най-новия си продукт за 
България – Mars Delight. На спе-
циален шоколадов коктейл гости-
те имаха възможност да изживе-
ят неповторими емоции, докато 
опитваха уникалния на вкус нежен 
шоколадов десерт. Със съчетани-
ето от напластени хрупкави ваф-
лички, фин шоколад и лек караме-
лов крем Mars Delight доказва, че 
може да задоволи и най-претенци-
озните вкусове.
Предназначен преди всичко за да-

мите, Mars Delight е гарантирана 
наслада за онези млади жени, кои-
то обичат малките удоволствия и 
знаят как да глезят сетивата си. 
Спонтанни и импулсивни, модер-
ните дами избират и взимат ре-
шения на момента, мислят опти-
мистично и очакват нещо пове-
че от живота. Ето защо, когато 
нямат настроение или имат нуж-
да от малка награда, Mars Delight 
е до тях – за да върне усмивки-
те на лицата им! Но в интерес 
на истината българските мъжете 
също не биха могли да устоят на 
Mars Delight. 
Изненадващо хрупкав, възхити-
телно нежен, Mars Delight  вече 
е част от голямото семейство-
то от шоколадови десерти Mars и 
би поглезил всекиго, който го по-
желае. 

Ядки „Чипи“ – най-доброто 

от най-доброто
Intersnack Group of Companies – паза-
рен лидер в категорията „Снакс 
и ядки“ в Европа – представи на 
българския пазар нова високока-

чествена серия от продукти с 
марката „Чипи“. 
Портфолиото ядки „Чипи“ включ-
ва слънчогледови и тиквени семки, 
фъстъци, лешници, бадеми, шам-
фъстък и кашу. Изключителното 
качество на ядки „Чипи“ се дължи 
на тяхната прецизна селекция
– богатият опит на Intersnack в 
производството на ядки е гаран-
ция за избор на най-качествена су-
ровина от най-добрите светов-
ни плантации. Опитни специали-
сти агрономи изследват почвени-
те и климатичните условия, сле-
дят отделните етапи от разви-
тието на растенията, прибиране-
то и грижливото съхранение на 
реколтата. Intersnack работи и с 
водещи български експерти в от-
глеждане на слънчогледови семки и 
ядки. Компанията проучва възмож-
ностите местните суровини да 
бъдат използвани и за целия евро-
пейски пазар. 
Специално разработената 3-пла-
стова опаковка се появява също 
за първи път на българския пазар. 

Нейният бари-
ерен слой пред-
пазва проду-
ктите от въз-
действието на 
пряката слънчева 
светлина. Срав-
нена с обикно-
вените опаковки 
за ядки (с про-
зорче), новата 
3-пластова опа-
ковка е близо 3 
пъти по-скъпа, 
но е единстве-
ната, която за-
пазва вкусовите 
и хранителни 
качества на продуктите.  
Всички продукти от линията 
„Чипи ядки“ могат да се наме-
рят в магазинната мрежа в цяла-
та страна в опаковки от 100 и 
200 г (за слънчогледовите семки). 
А масираната рекламна кампания 
на продуктите е под красноречи-
вото мото „От нашето по-хуба-
во няма“. 

Вкусни новини

ТОЙ НЕ ВИ РАЗБИРА, ВИЕ НЕГО – СЪЩО

Възможно е това взаимно неразбиране да се превърне в повод за раздя-
ла още утре, да пусне като самолетчета от десетия етаж всичките 
ви прекрасни мигове, запечатани на снимки, и даже да изтрие телефо-
на му от вашия електронен списък. Съветваме ви да не предприемате 
радикални стъпки. Вслушайте се в думите на Хайдегер, който казва, че 
същността на близостта е в сближаването. Сближаването е движение, 
което понякога е доста бавно. А по пътя един към друг отношенията 
се развиват и минават през различни етапи. Несходството всъщност 
е възбуда (когато всичко върви гладко, няма никаква интрига, няма въз-
буда). Разгадаването на загадката е интересно занимание. Имайте тър-
пение да го дочакате. Но не го превръщайте в самоцел.

КАК ДА ПОСТЪПИТЕ

Не отивайте докрай в желанието си да разгадаете 

марсианеца напълно, да го изучите напълно, да ска-

нирате мозъка му и да изследвате и най-тъмните 

ъгълчета на космическата му душа. Възможно е той 

сам да не иска да узнае цялата истина за себе си 

и да изпадне в ужас от мисълта, че някой друг (при 

това от друга планета) ще знае за него повече от 

самия него. Оставете неразгадана част от загадка-

та и позволете на мъжа да има своите малки тайни. 

Дори да отидете твърде далеч в разгадаването на 

марсианците, не се издавайте колко много знаете.

Казват, че щастие е, когато те разбират, но не-

щастие е, когато те разкрият напълно.

ТОЙ НЕ ВИ СЕ ОБЯСНЯВА В ЛЮБОВ

Ако вие сте заедно вече повече от три месеца, а той не е в състояние да ви 
каже и три откровени думи, вариантите са два. Единият е, че той не ви оби-
ча, както не обича и себе си. Другият вариант е по-благоприятен за вас – той 
ви обича, но се страхува да ви го признае. Статистиката показва, че една чет-
върт от хората, които посещават психотерапевтите, има проблеми с т.нар. ин-
тимофобия. Хората, подвластни на тази фобия, бягат като дяволи от тамян от 
официално оформените отношения. За тях изречението „Аз те обичам“ е равно-
силно на бракосъчетание. В такъв случай признание в любов можете да получите 
само ако подложите мъжа на истинско мъчение.

Ако действително за вас думите и щампата „омъжена“ са толкова важни, рискувате да отведе-

те връзката си към нейния край. Поучете се от онези жени, които не са толкова категорични. Те 

се правят, че думите „обичам те“ са вече казани, и се наслаждават на онова „обичам те“, което 

може да се разпознае по толкова много други неща. В много случаи тези романи продължават със 

сватба, деца и внуци и остават за цял живот. Ей така. Без думите „обичам те“, но с много любов.

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

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

та е 1124 София, ул. „Загоре“ 4, ет. 2, а имейлът ни: redakciabela@cablebg.net. На плика (в имейла) отбелязвайте „За рубрика-

та „Микрофон за психолога“. Ако се чувствате несигурни и притеснени в общуването, запишете се в тренинг група по общу-

ване на телефон 0898/57-06-95.РайРайРайайРайннннанааааааана ннааннааааа анааааннааааанаааааана ааанаанннаанааанааанааа АнгАнгАнгАнгАнггггАА елоелоелоелоелоелелоел вавввввававааваа
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З
а теб любовта е особен вид 
приключение. Приключение, кое-
то очакваш да те зареди с „из-
ключителни“ моменти в общува-

нето и секса. Но в което присъст-
ва задължителната дистанция, която 
самата ти поставяш между себе си 
и партньора си. Разпалено убеждаваш 
приятелките си, че любовта, която 
може да те вдъхнови и стимулира, е 
онази, която не ограничава свобода-
та ти.
„Свободна и влюбена“ е твоето ве-

рую и затова със зъби и нокти 

БРАНИШ СВОЯТА ТЕРИТОРИЯ 
своята автономия, дори и когато не 
ти се налага да го правиш. 

ДА СЕ ПРИВЪРЖЕШ КЪМ НЯКОГО, 
ЗА ТЕБ ОЗНАЧАВА ДА ЗАГУБИШ ВКУСА 
КЪМ ЖИВОТА, ДА СЕ ПОЧУВСТВАШ ОКОВАНА, 
ПОТИСНАТА, ИЗГУБЕНА.

И най-малките ограничения, които 
би създала интимната връзка, те ка-
рат да настръхваш. Затова пък разде-
лите преживяваш със завидна лекота. 

За теб е достатъчно да знаеш, че си 
обичана – нямаш нужда от постоянни 
демонстрации на внимание и привърза-
ност от страна на партньора си. 
На теория си 

ГОТОВА ДА ДАВАШ МНОГО

независимо че на практика често за-
бравяш да го правиш. 

ЕГОИЗМЪТ ТИ ЧЕСТО КАРА ДРУГИЯ 
ДА СТРАДА, НО ТОВА ОСТАВА НЕЗАБЕЛЯЗАНО 
ОТ ТЕБ. ПЛАШИШ СЕ ДО СМЪРТ, 
КОГАТО ПАРТНЬОРЪТ ТИ ПРАВИ ПЛАНОВЕ 
ЗА БЪДЕЩЕТО НА ДВОЙКАТА ВИ, КАКТО 
И КОГАТО ПОКАЗВА ЛЮБОВТА СИ КЪМ ТЕБ.

Да се обвържеш с някого за по-дъ-
лъг период от време, за теб е равно-
силно на това да попаднеш в афек-
тивна зависимост. Това никога не би 
позволила!
Ти добре познаваш 

ВКУСА НА ЗАДУШАВАЩАТА ЛЮБОВ 
Мама и татко толкова много те 

обичат, че от страх да не ти се слу-
чи нещо лошо и до ден днешен, кога-
то вече си достатъчно голяма, не те 
оставят сама да направиш и най-еле-
ментарен избор, да поемеш отговор-
ност и за най-дребното нещо. 

И ЕТО, ДНЕС ПОВЕЧЕ ОТ ВСЯКОГА 
СИ УБЕДЕНА, ЧЕ АФЕКТИВНОТО 
ОБВЪРЗВАНЕ С КОГОТО И ДА БИЛО Е 
НАЧИН ДА ЗАГУБИШ СОБСТВЕНАТА СИ 
ИДЕНТИЧНОСТ, ДА ОСТАВИШ НА ДРУГ 
ДА ОПРЕДЕЛЯ НАСОКИТЕ 
НА ТВОЕТО РАЗВИТИЕ.

А може би страхът ти да се на-
сладиш на една истинска интимност 
идва и от убеждението ти, че 

НЕ СИ СПОСОБНА ДА СЪЗДАДЕШ 
ИДЕАЛНА ДВОЙКА 

– като тази на твоите родители на-
пример. 

ТОЗИ МИТ, СТАРАТЕЛНО ПОДХРАНВАН 
ОТ ТЕБ САМАТА, ОПРЕДЕЛЯ И ТВОЕТО 
ПАРАДОКСАЛНО ПОВЕДЕНИЕ – ДА ТЪРСИШ 
НЕПРЕКЪСНАТО ГОЛЯМАТА ЛЮБОВ 
С НАДЕЖДАТА, ЧЕ НИКОГА НЯМА ДА Я ОТКРИЕШ.

Просто защото не искаш. Просто 
защото се страхуваш да се изправиш 
лице в лице със собствените си стра-
хове и илюзии. 
А ако все пак се решиш да опозна-

еш себе си, може би ще откриеш, че 
истинската любов и истинската при-
вързаност ще те направят наисти-
на свободна.

Райна АНГЕЛОВА

ВЛЮБЕНА И 
СВОБОДНА
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Х
имическият пилинг е специфична техника за реви-
тализиране (обновяване) на кожата. По време на 
процедурата се прилагат 

ВИСОКИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА 

ГЛИКОЛОВА КИСЕЛИНА 
за къс период от време и накрая се приключва с химич-
на неутрализация. Тази процедура бързо премахва повърх-
ностния слой клетки, разкривайки свежа, витална кожа 
и стимулирайки клетъчната регенерация на по-дълбоките 
кожни слоеве. 
Прилагането на химически пилинг води до изглаждане, оме-
котяване на кожата. След него тя изглежда по-здрава, по-
еластична, по-нежна и с по-равномерен тен. 
Гликоловата киселина е от групата на хидрокси киселини-
те, често обозначавани като „плодови киселини“, защото 
в естествен вид се съдържат в различни плодове и други 
храни. В естествено състояние гликоловата киселина се 
намира в сока на захарната тръстика. 

ГЛИКОЛОВИЯТ ПИЛИНГ НЕ Е ТОКСИЧЕН

за кожата и се прилага за повърхностното є излющва-
не, като изисква кратък възстановителен период. Когато 
процедурата и техниката са коректно изпълнени, резулта-

тите от гликоловия пилинг са сравними с тези след дъл-
бокия пилинг, но с отсъствие на неговите усложнения и 
нежелани ефекти. Лекар дерматолог най-правилно би пре-
ценил дали можете да се подложите на пилинг с гликолова 
киселина. Компетентният специалст ще изготви специал-
но за вас програма с подходящия за кожата ви пилинг и 
ще определи неговото времетраене, така че процедурата 
да не ви навреди, а да доведе до желаните от вас поло-
жителни ефекти. 

КАКВИ СА ПОДОБРЕНИЯТА 
които могат да се очакват след пилинг процедури, при-
лагани серийно:
изглаждане на фините линии, индуцирани от слънцето
намаляване на по-грубите фотоиндуцирани линии
повишаване на гладкостта на кожата
изглаждане на белези от акне
избелване на неправилните пигментации
увеличаване на блясъка на кожата
свиване на порите

Д-р Надя ТОШЕВА,

дермато-венеролог в ДКЦ „Вита“

Химическият пилинг Химическият пилинг 
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА КОЖАТА
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ДецаДецаДеца

В
мешателството в пи-
сането на писмото до 
Дядо Коледа е основ-
на родителска греш-

ка. Много често възрастни-
те нарушават интимност-
та на този акт, като по-
правят правописните греш-
ки, които детето допус-
ка в писмото. Не искаме 
да кажем, че Добрия ста-
рец трябва да получи негра-
мотно послание, но бъдете 
търпеливи, мили родители, 
изчакайте детето само да 
ви помоли да проверите на-
писаното. 
Друго, което често се 

случва, е това, че родите-
лите сами измислят 

ПОДАРЪКА, 
КОЙТО ДЕТЕТО „ИСКА“
Заради своите подсказва-

ния възрастните не мо-
гат да разберат истински-
те желания и потребности 
на детето си, а те мо-
гат да бъдат съвсем раз-
лични от това, което голе-
мите си въобразяват. Деца-
та, противно на очаквани-
ята на родителите си, мо-
гат да проявяват удивител-
на съобразителност и да не 
пожелаят непременно скъ-
пи подаръци. Малчуганите е 
възможно да демонстрират 
невероятно милосърдие – да 
поискат от Добрия старец 
здраве за болната си баба 
например или за по-малката 
си сестричка, която точ-
но през зимата винаги вдига 
температура. В писма ня-

кои деца разказват за свои-
те успехи и завоевания, из-
разяват неочаквани желания 
или пък споделят страхо-
вете си. 
Друга сериозна родителска 

грешка е практиката да 
„впрягат“ Дядо Коледа във 
възпитателни цели, като 
по този начин всъщност го 
превръщат в 

ИНСТРУМЕНТ ЗА ШАНТАЖ

Възрастните внушават на 
децата, че Добрия старец 
ще дойде с подаръци само 
при тези, които много са 
слушали или са били отлич-
ници през годината. Според 
тези родители белобрадият 
старик подарява подаръци 
само на малчуганите, които 

не са правили никакви па-
кости, изхвърляли са редов-
но боклука вкъщи, не са за-
бравяли да казват „моля“ и 
„благодаря“ и т.н. 
Представете си само не-

удобното положение, в кое-
то тези родители поста-
вят добрия дядо. Когато се 
появи с пълния чувал и за-
почне да раздава подаръци-
те, той неизменно задава и 
своите въпроси: „Ти, мило 
момченце, беше ли послуш-
но през годината?“ – „Ама, 
що за въпрос е това? – би 
си казало всяко дете. – Та 
нали, ако не бях послушен, 
той изобщо нямаше да се 
появи пред мен?! Нали мама 
ми каза, че подаръците са 
само за добрите деца?!“ 

Друга възможна конфу-
зия, която може да настъ-
пи поради липса на комуни-
кация между дядото и ро-
дителите, е, че белобради-
ят господин може да каже 
на много добро и послуш-
но дете: „И да слушаш по-
вече през новата година!“ 
Я, се поставете на място-
то на послушно дете, кое-
то, за да си получи подаръ-
ка, ще трябва да обещае, 
че ще бъде още по-послуш-
но. Представите му съв-
сем ще се объркат, защо-
то колко по-послушно може 
да бъде едно много послуш-
но дете? Какво ли би казал 
Мечо Пух? Сигурно „Колко-
то повече, толкова повече“. 
Или пък би казал, че днес е 

ÌÈËÈ 
ÄßÄÎ 
ÊÎËÅÄÀ...

ÌÈËÈ 
ÄßÄÎ 
ÊÎËÅÄÀ...

ДОКАТО ДЕЦАТА СТРАШНО ВНИМАТЕЛНО 
ОБМИСЛЯТ СВОЕТО ПОСЛАНИЕ ДО ДЯДО 
КОЛЕДА, ВЪЗРАСТНИТЕ ПРАВЯТ ГРЕШКИ. 
СЪС СЪВЕТИ ИЛИ ПЪК С НЕЩО ДРУГО, 
РОДИТЕЛИТЕ ВИНАГИ НАМИРАТ НАЧИН ДА 
РАЗРУШАТ НАЙ-ЦЕННОТО, КОЕТО СЕ СЛУЧВА 
В ПРОЦЕСА НА ПИСАНЕТО НА ПИСМОТО – 
СПОНТАННОСТТА, ВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ 
ОБЪРНЕШ КЪМ ДОБРИЯ СТАРЕЦ ДИРЕКТНО И 
БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ.
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„подаръчен ден“ и подаръци-
те трябва да се раздават 
без всякакви въпроси. 
Във всеки случай родите-

лите не бива да се опит-
ват да превръщат детето 
си от необикновено палаво 
хлапе в 

ОБИКНОВЕНО 
ПОСЛУШНО ОТРОЧЕ

Достатъчно е да му да-
дат да разбере, че подаръ-
ците както от Дядо Коле-
да, така и тези, които му 
подаряват те, трябва да 
бъдат заслужени. Това оба-
че не означава, че е необхо-
димо да се променя приро-
дата на детето и родите-
лите да се опитват да го 
префасонират в нещо, кое-
то то не само че не е, но 
и не би трябвало да бъде. 
Несъмнено Коледа и Добрия 
старец са празнично въл-
шебство, което, колкото и 
да ни вади от бита, също 
така се смесва с него. Ос-
тавете малките да вярват, 
че подаръци могат да се да-
ват и получават и 

ПРОСТО ЕЙ ТАКА, 
ЗАЩОТО Е КОЛЕДА

и тогава стават чудеса. 
Ако вмените на детето 

си, че срещу всяко изпълне-
на молба, заръка или заповед 
то трябва да получава по-
дарък, много скоро самите 
вие ще трябва да се пре-
върнете в Дядо Коледа и да 
му подарявате по нещо за 

всяка донесена шестица или 
за подредената му стая. 
Много родители с нетър-

пение чакат момента, в 
който детето ще започне 
да се усъмнява в Дядо Ко-
леда, и точно тук възраст-
ните правят поредната си 
грешка. При първото дет-
ско питане „Съществува ли 
наистина Дядо Коледа?“ те 
бързат да разбият илюзия-
та. Хубаво е вярата на де-
тето да се поддържа дос-
татъчно дълго време. Спо-
ред психолозите тази илю-
зия помага на децата да се 
адаптират към света на 
възрастните, смекчава въз-
можностите за стрес, кой-
то неизбежно съпътства 
израстването на дете-
то. Вярата във вълшебни-
ците, в добрите феи, как-
то и във всемогъществото 
на Дядо Коледа е своеобра-
зен детски защитен механи-
зъм, който помага на малки-
те спокойно да преживяват 
своите детски неприятно-
сти. Съветът на психоло-
зите е при първото пита-
не „Съществува ли наисти-
на Дядо Коледа?“ родители-
те на свой ред да зададат 
въпрос: 

„А ТИ КАК МИСЛИШ?“
Твърде вероятно е дете-

то просто да иска да по-
говори на тази тема и със 
своя въпрос вие можете да 
разберете какви са дейст-
вителните му намерения. 

Възможно е на вашето пи-
тане детето да отгово-
ри със съвършено неочаква-
но за вас, но твърде логич-
но обяснение, че Дядо Коле-
да съществува, независимо 
че вкъщи винаги чичо Мил-
чо се преоблича като ста-
реца. Детето може напри-
мер да обясни, че дядото 
има много заместници, на 
които поръчва да предават 
подаръците, защото старе-
цът сам не може да на-
прави това. Детското съз-
нание е така устроено, че 
отговорите на въпросите 
не са свързани със затормо-
зената логика на възрастни-
те. Малките с голяма леко-
та обединяват фантазията 
и реалността. Оставете 
ги сами да определят как-
во мислят по въпроса, дали 
Добрия старец съществува, 
или има някой, който „ра-
боти“ като такъв. 
За децата до 4–5-годиш-

на възраст този въпрос не 

стои. Те не изпитват ни-
какви съмнения и с тре-
пет очакват идването му. 
Ако детето вярва или мно-
го иска да вярва, че Дядо 
Коледа съществува, значи 
тази вяра му е необходи-
ма. Родителите не трябва 
да го разубеждават, дори 
и да мислят, че са водени 
от много добри намерения. 
Когато детето само запо-
чне да разсъждава по раз-
личен начин и да анализи-
ра, когато сформира сво-
ите собствени възгледи за 
света, то само ще се прос-
ти с вярата си в белобра-
дия господин. Тогава проща-
ването с това вярване ще 
мине естествено и леко, а 
вярата в Добрия старец ще 
отстъпи място на вярата 
в самия себе си, без от 
това да произтекат психо-
логически проблеми. Стига 
прощаването с тази вяра 
да не бъде прощаване с до-
брото.  

Êîëåäíà ïîùåíñêà êóòèÿ
Днес на много места в големите градове можете да видите големи цветни пощенски кутии, в които децата и техни-

те родители могат да пускат посланията си. Запазили сме писма от кутията в една малка софийска книжарница. Ето 
какво прочетохме там:

„Здравей, скъпи Дядо Коледа!

Пиша ти писмо вместо моята сестра, която е болна и не може да 
пише толкова добре. Мама е санитарка в болница и се грижи за нас 
сама. Сестра ми се казва Кристина и много обича да играе. Отдав-
на мечтае да има компютър, макар че сигурно не е полезно за нея, за-
щото е болна от епилепсия. Мама ни купува всичко, което е по сили-
те є, но няма никаква възможност да є купи компютър. Затова и ти 
пиша. Аз съм на 13 години и досега не съм ти искала нищо, макар че 
съм получавала подаръци от теб. Знам, че желанието ми е прекале-
но голямо и неосъществимо, но въпреки това реших тази година да 
ти напиша писмо.“

„Здравей, Дядо Коледа, моля те да ми донесеш карнавална рокля. 

Само това не ми достига, за да бъда истински щастлива. А ти 

сам ще прецениш дали съм била добро момиче през тази година.“

„Мили Дядо Коледа, как си със здравето? Не 
ти ли е много студено там, в Лапландия, и 
не те ли болят коленете? Моля те, ела и ми 
донеси портативен плейстейшън.“
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С
игурно си мислиш, Лоло, че ще 
избера Юсейн Болт, откъснал 
се с внезапна лекота от пре-
следващите го в пакет сприн-

тьори като нетърпелива светкавица 
от флегматичен облак? Или може би 
Майкъл Фелпс, обелил розови венци в 
росинантска усмивка пред камерите, 
окичен с повече медали от целия Де-
сети десантен батальон на Съвет-
ската армия освободителка? Или пък 
Дуейн Уейд в яростен, птеродакти-
лен полет към коша на испанците миг 
преди да забие с две ръце на финала? 
Не, не и пак не, Лоло! Ако в съзна-
нието ми имаше място за един-един-
ствен момент от олимпиадата в Пе-
кин, то аз щях да го запазя само за 
теб, Лоло Джоунс. Знам, знам, учуде-
на си и дори озадачена. Понеже вече 
те познавам, сякаш чувам точно как-
во ще кажеш: не заслужаваш такова 
внимание, нищо не си направила, от-
къде накъде точно ти и т.н, и т.н, 
и т.н.
Нека тогава обясня на всички, и то 

на езика, който ти най-добре разби-
раш, този на цифрите. Нали винаги 
са те привличали със своята яснота и 
непоклатима абсолютност?! По прин-
цип хората от твоя бранш са обсебе-
ни от стойността на цифрите, осо-
бено тези, които измерват дистан-
цията и времето. Но за теб, Лоло, 
те навярно крият втори смисъл, за-
щото във влудяващата нестабилност 
на твоя откачен живот те като че 
ли са единственото нещо, на чиято 

постоянност винаги си можела да се 
облегнеш.

1 И 5 
Един родител и пет деца. Такава е 

била ситуацията в семейството на 
Лоло. Върху крехките рамене на май-
ка є Лори се е крепял в отчаян, не-
възможен баланс животът на Лоло и 
невръстните є братя и сестри. Май-
ката ставала рано, за да отиде на 
работа. След осем часа изтощите-
лен труд се втурвала… към втората 
си работа. В 16-часовите си работ-
ни дни някак си успяла да промъкне и 
възпитанието на пет прекрасни деца. 
Най-големият є приоритет били тях-
ното образование и хлябът на маса-
та. Как е успявала тази силна жена 
да жонглира толкова много отговор-
ности, без да загуби разсъдъка си, е 
почти непонятно! Не само това, но 
от цяла купчина невъзможности е съ-
умяла да омеси за невръстните си 

деца живот, пълен с възможности.

8, 8 И 8 
Осем години, осем града, осем учили-

ща. Истински кошмар за едно дете, 
но Лоло нямала избор. Гонено от смаз-
ваща бедност, съкращения и липса на 
постоянна работа, семейството не 
успявало да хвърли котва никъде и 
обикаляло отчаяно от град на град 
в търсене на пристан. Децата имат 
нужда от постоянство. Относител-
ната предвидимост на всеки следващ 
ден им е необходима, особено през 
първите години от живота им. Лише-
но от корен, дървото би трябвало да 
увехне, но вместо това Лоло се нау-
чила да се адаптира мълниеносно дори 
към най-нестабилната ситуация. 

3 И 9 
В трети клас и едва навършила де-

вет години, Лоло и семейството є 
най-после се озовали на дъното. В не-

ЛОЛО И 
ЦИФРИТЕ
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възможност да плащат наем за бе-
дния си апартамент, Лори и децата 
є били изхвърлени на улицата. Семей-
ството намерило подслон в мазето на 
църква, известна с милосърдието си 
към бездомници. През ваканцията в 
църквата идвали деца на летни лаге-
ри и Лоло се измъквала много рано от 
мазето, за да избегне подигравките 
им. Колкото и да е невероятно, но 
момичето трупало шестица след шес-
тица в училище и свирело великолепно 
на цигулка и виолончело в оркестъра. 
Това, което обичало най-много обаче, 
това, без което не можело дори да 
диша, било да тича. Правата писта, 
вятърът в косите, хленчът на поко-
рения тартан под шпайковете сякаш 
опиянявали Лоло и є давали това усе-
щане за независимост, контрол и си-
гурност, коeто определено є липсва-
ло в живота.

100, 10, 83,8
Сто метра и десет препятствия. 

Всяко високо осемдесет и три цяло и 
осем см. Защо имено тази толкова 
изнурителна, толкова сложна дисци-
плина се удала с инстинктивна леко-
та на малката Лоло? Може би зара-
ди великолепната є координация? Или 
усета є към ритъм, усвоен от музи-
ката? Невероятната гъвкавост? Или 

може би онова вродено, необяснимо 
качество, което треньорите наричат 
„леки крака“? Кой знае?! Лоло при-
тежава всичко това, както и жела-
ние постоянно да предизвиква себе си 
и дори да търси с нетърпение всяко 
следващо препятствие.

15
Лоло се раздели със семейството си 

на петнадесет години в най-големия 
град на щата Айова – Де Мойн. Ко-
гато майка є казала, че ще трябва 
да се преместят отново, този път 
в малкото градче Ривър Сити, Лоло 
я прегърнала и казала: „Мамо, не мога 
да се преместя в град без лекоатле-
тическа писта. Аз трябва да следвам 
мечтата си.“ 

4 И 4 
Лоло останала да учи и тренира в 

Де Мойн, милосърдно подслонена от 
четири различни семейства през че-
тири последователни години. Докато 
учела, си докарвала пари, работейки 
в местна пекарна. Изключителните 
є резултати на пистата и високите 
оценки є спечелили стипендия в уни-
верситета „Луизиана Стейт“, къде-
то Лоло стана трикратна шампионка 
на Щатите. Афинитетът на Джоунс 
към цифрите и математиката є по-

мага да вземе диплома по икономика, 
при това със забележителен успех.

2004
Мрачна цифра за Лоло. На квали-

фикациите за Олимпиадата в Ати-
на през две хиляди и четвърта годи-
на Джоунс направи грешка и не на-
мери място в отбора. „Гледах фина-
ла по телевизията, безпомощна и об-
ляна в сълзи“, спомня си днес сприн-
тьорката. 
Вместо да се откаже, Лоло решава да 

отложи икономическата си кариера и 
да започне работа като сервитьорка и 
продавачка в магазин за домашни пот-
реби. Тези временни професии є дават 
възможност да плаща наема си и да 
тренира. Това обаче става все по-труд-
но. Американският олимпийски коми-
тет и Лекоатлетическата федерация 
не плащат нито цент за подготовката 
тук и всеки е сам за себе си. 
През 2005 г. Лоло нямаше спонсор 

и се състезаваше с един чифт шпай-
кове. Но хората малко по малко за-
почнаха да забелязват таланта є и 
може би и нещо друго – външността 
є. Според мен тя бе основната при-
чина Асикс и Окли да поемат спон-
сорството є. Има нещо много особе-
но, екзотично и нестандартно в ли-
цето на Лоло. Зелените очи, класиче-
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ските черти, комбинацията от свет-
ли и тъмни кичури, бронзът в кожа-
та: Лоло е много красива, но това е 
етнически шифрована красота, чийто 
код е, меко казано, уникален.

25%
Лоло е двадесет и пет процента 

французойка, двадесет и пет процента 
чернокожа, двадесет и пет процента 
индианка и двадесет и пет процента 
норвежка! Този разнопосочен сблъсък 
от глобализирани гени е отговорен за 
тази великолепна амалгама. Лоло е из-
ключителен физически екземпляр. 100 
м с препятствия по принцип не е 
благосклонна към женското тяло дис-
циплина. Няма място за никаква по-
дкожна мазнина – всичко е кожа и 
мускули. Въпреки това Лоло успява да 
бъде женствена благодарение на вро-
дената си красота и на изумителни-
те си изящни крака, които спокойно 
биха могли да принадлежат на някое 
от бронзовите ваяния на Роден. Кога-
то се понесе върху тях и влезе в ри-
тъм между препятствията, Джоунс 
сякаш се превръща в гъвкава, щаст-
лива антилопа, създавайки впечатле-
ние, че краката є не блъскат, а галят 
тартана. Точно този елегантен стил 
є даде световната титла на закри-
то и я превърна в претендент №1 за 
олимпийската титла в Китай.

4000
Точно толкова в долари беше преми-

ята на Лоло за първото място в ква-
лификациите и точно толкова бе да-
рението, което направи моментално в 
полза на самотна майка в Айова, из-
губила дома си при наводнение. Въпре-
ки че самата тя няма кой знае колко, 

Лоло дари също 3000 долара на гимна-
зията си и купи шпайкове за всички 
състезателки от отбора. 

12,21 
Дванадесет секунди и двадесет и 

една стотни е световният рекорд на 
нашата Йорданка Донкова, който се 
е превърнал във фиксидея за Лоло. Тя 
едва ли някога ще го подобри, но тази 
година успя, макар и с попътен вя-
тър, да постигне невероятните 12,29 
на олимпийските квалификации.

4 И 3188
„В четвърта пътека с номер три 

хиляди сто осемдесет и осем – Лоло 
Джоунс от Съединените щати!“ Лоло 
изглеждаше спокойна и уверена на го-
лемия финал в Пекин, въпреки че це-
лият є живот, всичките є амбиции и 
мечти бяха събрани в този изпълнен 
с напрежение момент. 
Стартовият сигнал избухна в съзна-

нието є, мина като спазъм през тя-
лото є и, кой знае защо, Лоло излетя 
от блокчетата последна. Изглеждаше 
просто невъзможно да се възстанови 
от катастрофално бавния си старт.

1, 2, 3, 4 
Едно, две, три, четири – скок… 

Едно, две, три, четири – скок… Всич-
ко е въпрос на ритъм и когато имаш 
тялото, волята и дарбата на Лоло, 
невъзможното става възможно. Джо-
унс набра неописуема скорост в сре-
дата на дистанцията, прелитайки ни-
ско над препятствията с добре по-
знатата лекота на северноафрикан-
ска газела. На петото препятствие 
вече бе настигнала съперничките си, 
на 7-ото се бе откъснала от тях, на 

8-ото вече нямаше съмнение кой ще 
бъде шампион. Оставаха още няколко 
метра от вихрено спринтираща фор-
малност между Лоло и златото. Две 
препятствия... още само две препят-
ствия... Но на деветото препятствие 
петата на водещия є десен крак за-
качи летвата. Лоло се препъна, загуби 
равновесие и почти падна. Едно, две, 
три, четири – скок… С огромно уси-
лие на волята успя да остане на кра-
ка и да завърши… седма. Невярваща, 
смазана, обезверена, Лоло се строполи 
на колене, грабна лице в шепите си, 
изкрещя нещо към небесата и удари 
с всичка сила тартана с юмруците 
си. Съотборничката є Доун Харпър, 
която грабна златото, не се обърна 
нито за миг да я погледне или уте-
ши. Вместо това се обви в американ-
ския флаг и се втурна да прави по-
бедна обиколка. 

3 
Три минути по-късно видях нещо 

изумително: Лоло, усмихната, спокой-
на и лъчезарна, даде интервю за Ен Би 
Си на пистата. Очите є се смееха, а 
гласът є дори не трепваше: „Усещах 
медала на шията си. Откъснах се от 
всички, но като че ли препятствията 
летяха към мен прекалено бързо. Ви-
жте, в края на краищата това е бя-
гане с препятствия. Ако не можеш да 
минеш над всички тях – не заслужа-
ваш да бъдеш шампион. Такива неща 
се случват поне веднъж-два пъти на 
година. На мен просто ми се случи 
на най-важното състезание в живота 
ми.“ Лоло прекъсна интервюто, за да 
прегърне минаващата покрай нея ав-
стралийска спринтьорка и да я поз-
драви за среброто.
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И ето че само сто и двадесет секун-

ди по-късно станах свидетел на мо-
мента, с който ще запомня 29-ата 
олимпиада. Подслонила се в малък ту-
нел под стадиона, неподозираща под-
лото присъствие на прикрита каме-
ра, Лоло Джоунс плачеше, облегната 
на стената. Но това не бе просто 
плач, а разтърсващи раменете рида-
ния. Между хлиповете си Лоло пов-
таряше: „Защо? Защо? Защо?“ Мо-
мичето плачеше с цялото си тяло, с 
всичките си тъжни спомени, безкрай-
ни тренировки, лишения и бедни годи-
ни. Почувствах се странно, едновре-
менно виновен и благословен, че съм 
свидетел на този толкова личен мо-
мент, и си дадох сметка, каква изу-
мителна личност трябва да си, за да 
дадеш точно такова интервю преди 
две минути и да прегърнеш съпернич-
ката си, докато в същия този мо-
мент целият ти живот ридае с всич-
ките си 26 изстрадани години.

1
Един шанс, един живот, един миг, 

една олимпиада. Такава е за съжаление 
истината в повечето случаи. 90% от 
олимпийците се подготвят цял жи-
вот, за да се доберат до една-един-
ствена възможност. Спринтьори като 
Лоло рядко имат втори шанс. Ще ус-
пее ли да се добере до Лондон? Да се 
лиши от още толкова много, за да 
бъде отново на финал? Ще бъде ли 
някога отново фаворит? Трудно. През 
2012 г. тя ще е на 30 години, а cа-
ваните на леката атлетика са пълни 
с млади, лакоми пантери, които за-
служават своя дивеч. Но Лоло твър-

ди, че гледа напред, не се отказва и 
продължава да мечтае за своята го-
ляма победа.

0 
Нула златни, нула сребърни и нула 

бронзови медали за Лоло Джоунс, но 
един безценен, напоен със сълзи мо-
мент, който ще остане незабравен. 
Ако наистина можех да говоря с теб, 
Лоло, щях да ти кажа, че в богатия 
музей със спомени, оставени в съзна-
нието ми от тази олимпиада, тво-
ят е най-красивият експонат. И също 
щях да ти кажа, че независимо как-
во твърдят Питагор, нумерулозите и 
Леонардо Фибоначи, не всичко на този 
свят е цифри и няма как да вместиш 
в алгоритъм сълзите върху тартана, 
агонията от загубата и величествена-
та самота на ридаещия силует в ту-
нела. 25% това, 25% онова… какво 
значение имат тези неща щом само 
100-процентов човек може да осъзнае 
колко много благородство има в това 
да загубиш достойно!

... 
Не плачи, Лоло! Извади това хуба-

во лице от шепите си, махни сълзите 
от зелените очи и излез завинаги от 
тъмния тунел. Ти си научила много 
от майка си и знаеш, че дистанцията 
на живота е осеяна с препятствия. 
Понякога летят към теб прекалено 
бързо и невинаги човек може да мине 
над тях, без да го препънат. Важно-
то е да не останеш да лежиш, побе-
ден от някаква си летва, а дa се из-
правиш и да покажеш на следващата 
на колко много си способeн. Не всич-
ко може да бъде изчислено, Лоло, за-
щото дори в леката атлетика, къде-
то уж господар са цифрите, понякога 
нахълтва човешката душа с нейната 
плюс-минус безкрайност, обръща всич-
ко наопаки, спира хронометъра и ни 
дава нещо хубаво, нещо извън времето 
и пространството, което да носим и 
помним завинаги.
Благодаря ти от сърце!

Иво ИВАНОВ, Канзас 
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„Т
енисът е мно-
го модерен и 
много гъзарски, 
но не е спорт. 

Той е само начин да срещаш 
други модни гъзари. Техни-
чески погледнато, тенисът 
е усъвършенстван пинг-понг. 
Добра концепция е, но не е 
спорт.“ Това странно опре-
деление е излязло от уста-
та на американския комик 
мислител Джордж Карлин. 
В миналото тенисът е 

бил достъпен само за ви-
сшите слоеве на общество-
то, смятал се е за аристо-
кратичен спорт. Днес ста-
тистиката го нарежда в 
тройката на най-платените 
спортове – след  голфа и 
„Формула 1“. В такъв слу-
чай и дума не може да ста-
ва за просто една „модерна 
и гъзарска“ игра, а за 

СПОРТ, В КОЙТО СЕ 
РАЗИГРАВАТ 

МИЛИОНИ 
Сигурно затова (жените 

обичат парите все пак!) на-
последък голямо количество 
млади дами атакуват бавно, 
но славно върха в световна-

та ранглиста. Една от тях 
е Динара Сафина, която 
сега е №2 в WTA Ranking 
(№1 е Йелена Янкович).
Както често се случва в 

семействата, придобили по-
пулярност, децата лесно се 
губят под полата на майка-
та, холивудска актриса, или 
в сянката на съвсем небез-
известния си баща футбо-
лист. Динара пък дълго вре-
ме диша праха на доскоро 
по-известния си брат Ма-
рат Сафин. Но с темпове-
те, с които тя напредва в 
световната ранглиста, май 
тя ще е тази, която 

ЩЕ ЗАЩИТАВА 
ИМЕТО НА 

ФАМИЛИЯТА 
И нищо чудно съвсем ско-

ро бившият №1 да се про-
чуе като по-големия брат 
на Динара Сафина. 
Динара е родена на 27 ап-

рил 1986 г. в Москва, но 
обича да изтъква своя та-
тарски етнос (заедно с 
брат си Марат и певица-
та Алсу са считани за едни 
от най-известните тата-
ри). Баща є Михаил – бивш 

състезател по волейбол и 
триатлон, и майка є Ружа 
– треньор по тенис, са хо-
рата, от които Динара е 
наследила спортния дух. За-
ради майка си от 3-годишна 
възраст малката тича след 
топката по тенис корто-
вете. Сериозните трени-
ровки обаче започват, ко-
гато Динара е на 8 години. 
Пет години след нейния де-
бют в професионалния те-
нис Динара заедно с майка 
си се мести 

ПРИ МАРАТ 
ВЪВ ВАЛЕНСИЯ 

Само за няколко месеца 
малката сестричка науча-
ва испански и развива игра-
та си до ниво, което дава 
заявка за челни класирания 
през следващите години. 
Динара бързо навлиза в иг-
рата на двойки, като през 
2007 г. печели US Open заед-
но с французойката Ната-
ли Деши. Общо в кариерата 
си има 8 спечелени турнира 
на двойки, а най-високото є 
класиране е №8 (в момента 
заема 22-ра позиция). 
Но рускинята не обича да 

я определят като играч на 
двойки, предпочита сингъла 
и често заявява, че има же-
ланието да усъвършенства 
своята индивидуална игра, а 

ДВОЙКИТЕ СА САМО 
МЕЖДУ ДРУГОТО

Месец преди 7 юни 2008 г. 
най-големият успех на син-
гъл в кариерата на младата 
рускиня е титлата, която 
тя завоюва в Берлин, по-
беждавайки на финала своя-
та сънародничка Елена Де-
ментиева. Малко по-късно 
Динара стана приятната 
изненада на тазгодишното 
издание на „Ролан Гарос“, 

като по пътя си до фи-
нала отстрани и Кузницо-
ва, и Шарапова. Ана Ивано-
вич обаче се оказва препят-
ствие за по-малката сестра 
на Марат Сафин, която из-
губи този мач с 6:4 6:3.
Всъщност 

ФИНАЛЪТ В ПАРИЖ 
бележи само средата на из-
ключително успешната го-
дина за 22-годишната рус-
киня. През август Динара 
триумфира в Монреал, като 
прегази в края на турнира 
непосветената в основната 
схема Доминика Цибулкова. 
След великолепните си изя-
ви в САЩ тя убедително 
се изкачва до № 7 в све-
товната ранглиста. 
Септември е също силен 

месец за вече съвсем не 
толкова безизвестната Са-
фина. Ден преди национал-
ния празник на България ру-
ската тенисистка спечели 
тенис турнира от WTA в 
Токио с награден фонд от 
1,34 млн. долара, след като 
за пореден път се изпра-
ви срещу сънародничката си 
Светлана Кузницова. „Вина-
ги е добре да се движиш 
нагоре и се надявам да про-
дължа да се развивам. На-
слаждавам се на всеки ден 
от своя живот и се надя-
вам добрият край да пред-
стои“ – заявява Динара с 
усмивка.

Силвия АТАНАСОВА

ДИНАРА 
САФИНА

ДИНАРА 
САФИНА

МАЛКАТА СЕСТРИЧКА ИЗВЪН 
СЯНКАТА НА БИВШИЯ №1
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През последните години значително нарасна броят на клиентите, 
които разчитат на IPL (интензивната пулсова светлина) за тре-
тиране на различни медицински проблеми. 

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

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

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

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

Необходими са 
ОТ ТРИ ДО ОСЕМ СЕАНСА 

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

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

За повече информация
Клиника DERMAPRO

София, ул. „Дамян Груев“ 20,
тел.: +359 887 52 48 00, +359 2 852 48 00, +359 2 852 48 01

www.dermaproclinics.com

Приложения на IPL технологията
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Т
ой, един готин мъж, когото 
познавам, пак е онлайн, не ми 
говори, но знам, че скоро ще 
започне, и без да ми е ясно с 

какво ще започне, знам с какво ще 
свърши. Ще го обърнем на секс.
С един друг винаги когато се видим 

в квартала, си казваме, че следващия 
път вече ще се срещнем на вечеря, на 
по-неутрална територия или направо 
ще посетим заедно къщата му в про-
винцията. А за какво според вас да го 
правим, ако няма да правим секс?!
С трети уговорките ми текат по 

телефона, защото за какво друго са 
безплатните минути? 
Така си говоря с разни мъже. Закан-

ваме се взаимно да правим секс, но 
знаем, че такъв няма да има, докумен-
тален секс няма да има. 
Смятате, че ви разказвам за случаи, 

при които на жената и на мъжа им 
трябва време, за да повярват, че се-
ксът помежду им е възможен? Не, не 
е въпрос на време. Въпросът е в днеш-
ната ни тема – ще си говорим за секс, 
който е невъзможен, но не защото е 
„пребит“ от уговорки. 

Той си е такъв – 
невъзможен 

Леглото на тази интимност е фа-
ктът, че възможността за секс ха-
ресва и на двамата. По принцип.
За да ви докажа, че взаимоотноше-

нията между двата пола са по-бога-
ти, отколкото интернет търсачки-
те могат да регистрират, написах в 
една от тях „закани за секс“, къде-

Общуването на мнозина от нас минава през уговорките за 
секс. Всяка жена има в своя актуален или неактуален списък 
с мъже такива, с които само се заканва или се е заканвала, 
че ще прави секс. Увереността на жената, че няма да 
има секс с тези мъже, се засилва с всяка следваща закана. 
Парадоксалното е, че това дори няма значение. А заканите 
є дават усещането, че сякаш вече е правила секс с тях.

Закани за сексЗакани за секс
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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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то ми отговориха: „Може би имахте 
предвид „закони за секс“?“ Ами, нямах 
това предвид, но съм съгласна, че за-
каните за секс са част от законите 
на секса.   
Уверявам ви, че съществува тако-

ва нещо „закани за секс“ и практику-
ването му доставя голямо удоволст-
вие, трябва да му обърнете внимание 
и да се заемете с него. Много по-при-
ятно ще ви бъде, отколкото ако се 
уговорите с някого, че никога няма да 
правите секс с него. Ако не послед-
вате съвета ми, ще пропуснете въз-
можността да се насладите на един 
от най-възбуждащите нюанси на мъж-
ко-женските отношения. 

Направете си това шоу 
– включете го списъка с неща, които 
се заканвате да направите през след-
ващата година. Сексуалният жанр „за-
кана“ ще ви се отблагодари, като ви 
покаже, че е истинско женско (и мъж-
ко) доказателство, че сте харесвани. 
Малко неща могат толкова ефикасно 
да регенерират самочувствието.
Как сексът може да те свърже с мъ-

жете, без да правиш секс? Ами, така. 
Много просто. Заканата за секс може 
непрекъснато да организира контакта 
между жена и мъж, да го допълва и 
да го развива. Уговорките стимулират 
ежедневието и правят живота и на 
двамата по-интересен.

Конюнктурата 
на секса много се видоизмени и раз-
нообрази през последните години, но 
не мисля, че заканите за секс дължат 
възникването си на сексуалната рево-
люция, която дойде у нас с промени-
те. Нещо ме кара да мисля, че зака-
ните за секс са стари почти колкото 
и истинският секс, просто сега им 
се дадоха допълнителни възможности. 
Навлизането на новите технологии в 
бита ни обогати начините, по които 
можем да общуваме, и от това жан-
рът „закана за секс“ спечели нови по-
лета за изява. 
Сигурно се чудите дали от тези за-

кани можете да изпитате удоволст-
вие и как се разбира това? В конвен-
ционалния секс има толкова много на-
чини, по които да определите, че се-
ксът с някого ви харесва. И тук мо-
жете. Разбира се, по това, че и два-
мата знаете какво правите и това 
ви е приятно. Когато вие му кажете 
по телефона „Трябва да тръгвам, за-
щото ме чакат да свърша“, а той ви 

отговори „И аз бих те изчакал“, няма 
нужда да го питате какво има пред-
вид, онова ли и т.н. Това е „закана за 
секс“, не є се чудите, само се заба-
влявате с нея, защото 

не бъркате „заканата“ 
с „покана“ 

Всъщност това е „оргазмът“, с кой-
то приключват разговорът ви или по-
редната ви среща. 
Една от много важните характерис-

тики на заканите за секс е тази, че 
те са страшно амбициозни и всич-
ките им амбиции „на практика“ мо-
гат да бъдат удовлетворени чрез ду-
мите и въображението. Но не бъркай-
те тези закани с въображаемия секс 
и еротичните фантазии. „Заканите за 
секс“ са по-реални, защото са споде-
лени. Но при тях няма реален лидер, 
няма и разочарования, което гаранти-
ра на този секс дълго и хубаво бъде-
ще. Тук няма лъжи и неспазени обе-
щания.
„Заканите за секс“ са част от жиз-

нения цикъл на конвенционалния секс. 
Но за разлика от заканите, които на-
истина се превръщат в секс, зака-
ните, за които говорим, траят по-
дълго. 

Уговорките може да 
продължават с години 

и случаите, при които и двамата не-
прекъснато се вмъкват и измъкват 
от секса, могат да бъдат безброй. 
Този секс също може да ви омръзне 

и е въпрос на въображение в общува-
нето дали ще задържите мъжа. Зака-
ните за секс не могат да съществу-
ват сами за себе си. Трябва да дока-
жете, че общуването ви не се крепи 
само на сексуговорки, че е нещо пове-
че. Успокоително е, че когато закани-
те за секс се изпарят и престанат, 
приятелството (или познанството) 
между точно вас двамата може да 
продължи. Положението в регистрира-
ната с истински секс любовна връз-
ка е по-трудно удържимо, в смисъл на 
продължимо, когато истинският секс 
престане. 
Какъв е изворът на това „задъл-

жение“ да се уговаря секс? Вероят-
но той се крие някъде в различни-
те отговори на въпроса, защо между 
този мъж и тази жена възниква за-
кана, която 

не се разсъблича 
в истински акт 

Възможно е единият от двамата да 

е готов на това, но другият да не 
е и първият да приема това положе-
ние. Този своеобразен отказ от секс 
няма много общо с актуалните тен-
денции в поведението на мъжа, спо-
ред които вече не е модерно той да 
се прави на голямата работа и на го-
лям сваляч и... (римувайте си сами 
последната дума). Не е свързано и с 
обикновения женски мързел, който ни 
кара да отложим епилацията, та дори 
това да означава, че ще прескочим 
един секс. Двамата не правят уговор-
ките нарочно, техните закани възник-
ват също толкова спонтанно, колко-
то и истинският секс. Така им е по-
удобно – или и на двамата, или само 
на единия. Наистина 

няма значение 
на кого не му стиска

и защо. Никакво значение няма и това, 
какво компенсира този вид секс. Не 
ми се иска да разтварям това хуба-
во нещо, за което си говорим, в мът-
ната вода на някакви анализи. Отго-
ворите на тези сериозни въпроси се 
губят в природата на заканите за 
секс. Този секс е безпроблемен. Вина-
ги е хубав. Никога не е рано за него 
(във всякакъв смисъл), както и нико-
га не е късно. Може да се случва мно-
го по-често, отколкото ако го правим 
в действителност. Много по-лесно и 
бързо може да има продължение, как-
то и да започва отначало. Може да 
го правите на воля 

и с женени, 
и с неженени мъже, 

но не и с глупави 
Не изисква подготовка, освен да си 

плюеш на клавиатурата или устата и 
да се разприказваш. 
На въпроса „Защо съществува сексът 

от този вид?“ има един отговор, кой-
то заслужава внимание и който откри-
вам в думите на една приятелка: „Не 
можеш да спиш с всички мъже, които 
харесваш.“ Така е, но пък ако познаваш 
мъжете, които харесваш, можеш да им 
се заканваш за секс.  
Вторият отговор, който заслужава 

още по-голямо внимание, е, че закани-
те за секс са приятни възможности 
и могат да бъдат превърнати в ис-
тински секс, а това превръщане може 
също да бъде част от законите на 
секса. 

Мирен СЛАВОВА
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По светаПо светаПо света

М
ладата държава Словакия 
– традиционно позната, 
звучаща славянски и близ-
ка, всъщност е интерес-

на, различна и по-европейска и от най-
смелите ни очаквания. Тръгвам за Бра-
тислава, Нитра и Тречин без големи 
очаквания, а се връщам с красиви впе-
чатления и желание да пътувам обра-
тно към нея винаги когато има повод. 
А даже и когато няма.

БРАТИСЛАВА МЕ ПОСРЕЩА 
слънчева, приветлива и спокойна. 

Централноевропейски полис без 
стрес и трафик, с прекрасен стар 
град, тесни улички, бистра и кафе-
нета, уютни местенца с вкусни ха-
лушки и богат избор от бира. Ези-
кът е много познат и трудно разби-
раем: „дивадло“ е театър (идва от 
дивя се, гледам, наблюдавам), „решта-
урация“ е ресторант, „попарку“ е по-
пара (за бебета), „бабичка“ е просто 
баба, а „хладен съм“ е „гладен съм“. 
Тоест  „г“ преминава в „х“... Но на-
шето „х“ не преминава в тяхното 
„г“, иначе Христо би станало Гристо, 

както може би се е получило и с из-
вестния Кристо...
Градът предразполага 

ДА ГРАБНЕШ (ХРАБНЕШ!) 
ФОТОАПАРАТА

и да хукнеш на лов: улички, сгради, 
катедрали, замъкът (храд), площадче-
та и много лица, безброй отражения 
на сгради и гледки във стари витри-
ни и прашасали прозорци. Заставам до 
черна мраморна стена с отражение на 
катедрала, чакам някой да влезе в ка-
дър, за да „оживи“ ситуацията. Два 
силуета се появяват, застават зад 
мен и остава само да рамкирам добре 
2–3 кадъра... Снимам бързо, обръщам 
се, тръгвам и какво да видя – моите 
двама герои са туристи, заети усърд-
но да ме снимат на фона на черна-
та мраморна стена с отражението на 
катедралата! Така е, който гласи ка-
дър другиму, сам попада в него... Ис-
панци, явно решили, че съм типичната 
русокоса словачка, тръгнала да посни-
ма любимия град... 
Продължавам обнадеждена. 

СТИГАМ ДО 
ЛЮБИМОТО СИ КАФЕНЕ 

и решавам да проведа телефонен раз-
говор навън – все пак възпитание, 
няма да излагаме родината пред чуж-
денците. И – о, чудо! – чувам уси-
лено щракане на фотоапарати откъм 
масите на тротоара. Поглеждам тай-
но – да, група фотографи на средна 
възраст 60+, страховито въоръжени с 
половинметрови обективи. Ама, ще я 

ЩРАК!СЛОВАКИЯ:

Братислава – вълнуваща смесица от келтска, славянска, унгарска и австро-унгарска култура. През XVI век войските на Отоманската империя обсаждат града, но не успяват да го 

превземат. В наши дни обаче туристите вече са успели да превземат малките му кафенета и бистра и да обсебят уютните му магазинчета за сувенири.

Приказен замък в град Бойница 

в миксирана ренесансово готическа 

архитектура
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видя аз тази работа! Сядам на уса-
мотена маса, разтварям модно списа-
ние и чувам още щракане по мой ад-
рес. Вслушвам се в езика, долавям по-
знато „Ефхаристо“. 

АХА, ГЪРЦИ ЗНАЧИ 
„Откъде сте?“ – питам. „От Кипър 

сме, кипърски гърци, любители фото-
графи“ – отговарят ми. „А, това е 
очевидно! – репликирам. – Може ли 
да видя снимките?“ – „Разбира се!“ 
–  всички скачат и започват да ги 
показват гордо, ръкуват се с мен и 
си казват имената. А възрастен гос-
подин си записва старателно моето. 
Няколко последни кадъра и ги моля да 
престанат, enough. 
Извиняват се и благодарят, а по-

следният дядо, явно пропуснал молба-
та ми (възрастни хора са все пак), 
прави последен кадър – косите ми, 
разпилени върху страниците с мод-
ни фризури – и се усмихва мило: „Вие 
сте по-добър модел от тези в спи-
санието...“
Има нещо в този град, във въздуха 

му. Лесно е да го прихванеш. 

ХУБАВОТО КАФЕНЕ 
СЕ КАЗВА „ПАПАРАЦИ“

и е съвсем в центъра. Предлага и лека 
италианска кухня. Препоръчвам мяс-
тото за дълги бавни следобеди и ве-
чери. А освен Братислава за снима-
не предразполагат още Девин, Банска 
Щявница, Тречин, Нитра, Банска Би-
стрица, халушките със сметана и си-
рене и дори бирата. Многото бира. 
Само си носете фотоапаратите!

Текст Евгения МАНОЛОВА,

мениджър на туристическа агенция 

„Атлас травелс“

Крепостта Девин, над-

виснала над реките Ду-

нав и Моравия, се спо-

менава за първи път 

в ръкописи от IX век. 

След падането на Ве-

ликата Моравска импе-

рия на древните слави 

крепостта се превръ-

ща в стратегическо ук-

репление на Унгарската 

империя. А през 1809 г. 

войските на Наполеон 

взривяват крепостта

Църквата „Св. Архангел Михаил“ 

се издига на хълм над градчето 

Нитра. Тя е една от най-стари-

те сгради в Словакия, построена 

през XII век на мястото на ста-

ра римска крепост

Кадри от китни селца, запазили духа на 

стара Словакия...

На професионалистите 
от „Атлас Травелс“ 

можете да се доверите, 
защото те лично проверяват 

всички предлагани дестинации. 
Агенцията е специализирана 

и в областта на 
бизнеспътуванията. 

www.atlas-travels.net
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„Ханкок“
Един нетипичен супергерой – 

такъв е Уил Смит в тази фан-

тастична комедия. Въпреки 

своите суперсили Ханкок е до-

саден, саркастичен и на всич-

кото отгоре прекалява с ал-

кохола. Изгубил популярност-

та си, пропадналият герой се 

опитва да промени живота 

си, след като помага на пиа-

ра Рей. От благодарност Рей 

се заема с непосилната мисия 

да възстанови позанемаре-

ния му имидж, макар неговата 

съпруга Мери (Чарлийз Терон) 

да е убедена, че това е загу-

ба на време. Ханкок обаче от-

ново проявява шантавия си и 

непредсказуем характер, след 

като започва... да я сваля.

„Да си остане 
във Вегас“
В Лас Вегас може да ти се 

случи всичко, включително да 

се ожениш набързо и да спе-

челиш милиони. Точно с това 

се сблъскват Камерън Диас 

и Аштън Къчър в тази шура 

комедия. Джак и Джой реша-

ват да се позабавляват през 

уикенда в Града на греха, но 

след бурна нощ се събуждат 

в едно легло като... младожен-

ци. Докато взаимно се обвиня-

ват за стореното, Джак пе-

чели джакпот от три милиона 

долара с монета, дадена му 

от Джой. Сега двамата тряб-

ва да решат как да разделят 

парите и да се разведат въз-

можно най-бързо, преди да са 

се избили един друг. 

СпектърСпектърСпектър

„В името 
на краля“ 
Популярната видеоигра 

Dungeon Siege е пренесена 

на екрана с много бойни сце-

ни и забележителен актьор-

ски състав начело с Джей-

сън Стейтъм. Той играе Фер-

мера – истински боец, загър-

бил своето героично минало и 

сега отдаден единствено на 

земеделието. Нещата се про-

менят, след като селото му е 

нападнато от зла армия. По-

следната пречка по пътя є е 

могъщата крепост Ехб. След 

нейното нашествие синът на 

Фермера е убит, а съпруга-

та му отвлечена. И силата на 

неговото отмъщение ще се 

стовари върху злия магьосник 

Гейлиън (Рей Лиота).

„Горещо лято“
Един романтичен филм за при-

ятелството и съзряването. 

Десетгодишната Алис си меч-

тае да бъде поне един ден на 

мястото на своята съседка 

– красивата Шеръл О'Конър 

(Джулиет Луис). Своенравна 

и непредсказуема, Шеръл при-

влича момчетата като маг-

нит, а момичетата се възму-

щават от поведението є, но 

тайно є завиждат. Внезапна-

та смърт на баща є обаче я 

тласка в обятията на бив-

шия затворник Рик. Пламнала-

та между двамата любов не 

се харесва на много хора. А 

на всичкото отгоре се оказ-

ва, че Шеръл е бременна. Тога-

ва единственият, който ще є 

се притече на помощ, е мал-

ката Алис.

„21“
Лесен начин за печалба в ка-

зината на Лас Вегас открива 

група математически гении в 

този филм по истински случай. 

Окуражавани от своя профе-

сор Мики Роса (Кевин Спейси), 

шестима студенти се превръ-

щат в изпечени играчи на по-

кер. Те се справят много добре 

със следенето на картите, ус-

пяват да предвидят всяка ръка 

и така натрупват състояние 

в играта „Блек Джек“. Спече-

лените милиони обаче имат 

собственици, които не могат 

лесно да се примирят със за-

губата. Така срещу младите 

играчи се изправя един суров 

човек, който добре познава 

методите на Роса – шефа по 

охраната на едно от казината 

Кол Уилямс (Лорънс Фишбърн).

„27 сватби“
Има жени, които обожават 

сватбите, но предпочитат да 

се задоволят с ролята на ша-

ферки и така и не дочакват 

своя тържествен миг. Така-

ва е и Джейн, която е дясната 

ръка на всяка булка, но още не 

е открила своята половинка. 

Всъщност вечната шаферка 

е влюбена в своя шеф, но той 

пък решава да се ожени, но за 

по-малката є сестра. На всич-

кото отгоре Джейн трябва да 

се погрижи за сватбата им. 

За отразяването є в преса-

та е поканен известен с пуб-

ликациите си по темата жур-

налист, който за разлика от 

Джейн съвсем не обича сват-

бите. Дали пък този симпа-

тичен циник няма да се окаже 

нейният дългоочакван принц?
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Страниците подготви Ивайло ТОДОРОВ

„Бруклински 
безумства“
В най-оптимистичния роман 

на майстора на интригуващи-

те сюжети Пол Остър Нейтън 

Глас пристига в Бруклин с жела-

нието да умре на спокойствие. 

Тук обаче той среща любимия 

си племенник Том, харизматич-

ния гей Хари, една привлекател-

на келнерка и куп забележител-

ни персонажи. Освен всичко ос-

танало Нейтън успява и да се 

влюби и е готов да постави 

ново начало на живота си. За-

едно с Том и Хари той се впус-

ка в блажени мечти за хотел 

„Екзистенц“ – въображаемо убе-

жище, където винаги можеш да 

се приютиш. Нейтън успява да 

пребори проблемите си – нами-

ра лек за измъчващия ги рак и 

се сдобрява с дъщеря си.

„Наследството 
на Болейн“
Tри жени застават една сре-

щу друга, за да изпълнят нало-

жените им роли. Остарялата 

и озлобена Джейн Болейн, ста-

нала причина за гибелта на съ-

пруга си и на снаха си Ана Бо-

лейн, е готова на всичко, за да 

оцелее и запази мястото си в 

кралския двор. Ана от Клев – 

четвъртата поред съпруга на 

крал Хенри VIII, пристига в Ан-

глия с наивната надежда да 

бъде добра съпруга и кралица. 

Лекомислената Катрин Хауърд, 

още почти дете, привлича вни-

манието на застарелия монарх 

и върви заслепена от дворцо-

вия блясък към своята гибел. 

Трите жени вървят по ръба на 

пропаст в жестоката битка 

за власт и надмощие.

„Прозрения“
Каква е житейската история 

на един от най-изявените ме-

диуми на Америка? Какво щя-

хме да видим, ако можехме да 

погледнем света с очите на 

екстрасенс? Дарба или про-

клятие са развитите психич-

ни способности? Силвия Браун 

дава отговор на тези въпроси, 

като ни въвежда в света на 

ясновидците, населен с духове, 

души на починали близки, при-

зраци, космически същества, 

ангели и дори души на домашни 

любимци. Всички те обитават 

измерение, съседно на нашето, 

до което малцина имат дос-

тъп приживе. И ако около вас 

са ставали странни неща, не-

обясними според физическите 

закони, с тази книга ще откри-

ете, че не сте единствените.

„Самотният 
орел“
Поредният бестселър на Дани-

ел Стийл за двама души, които 

съдбата непрекъснато събира 

и разделя. В разгара на Втора-

та световна война Кейт среща 

мъж, който е легенда в авиация-

та. Самолетите са най-голяма-

та страст за Джо и той иска с 

тях да покори света. Кейт оба-

че иска да се омъжи и да има 

семейство и затова го напус-

ка. Когато една случайна сре-

ща ги сблъсква отново, те ос-

ъзнават, че е настъпило време 

да направят своя избор, който 

ще има дълбоки последици и за 

двамата. На фона на жестока-

та война и на вълнуващите из-

обретения в авиацията автор-

ката разказва една история за 

страстта и прошката. 

Pavarotti: The Duets
Той безспорно е един от най-вли-

ятелните артисти на нашето 

време. Обявен за най-великия те-

нор на международната оперна 

сцена, Лучано Павароти създаде и 

нов развлекателен жанр. Той ста-

на първият класически изпълни-

тел, събиращ огромна публика на 

стадиони – „запазена територия“ 

допреди това само за най-големи-

те поп- и рокзвезди в света. Го-

дишните благотворителни кон-

церти „Павароти и приятели“, ко-

ито световноизвестният тенор организира с едни от най-големите име-

на на съвременната музикална сцена, са събрали до този момент мили-

они долари за инициативи в Босна, Косово, Камбоджа, Гватемала, Тибет 

и афганистанските бежански лагери в Пакистан. Едни от най-забележи-

телните дуети са събрани в тази колекция, в която до Павароти са Се-

лин Дион, Елтън Джон, Стинг, Зукеро, Андреа Бочели, Франк Синатра. 

Bossa Mamma Mia!
Как биха звучали най-известните 

парчета на „ABBA“ в… боса нова 

аранжимент? Докато манията по 

шведската четворка се възражда 

с пълна сила, трима утвърдени хо-

ландски продуценти решават да 

се възползват от нея в неочаквана 

светлина. Израснали с песните на 

„ABBA“, те решават да им вдъхнат 

нов живот и за целта привличат 

едни от най-обещаващите млади 

изпълнители на мюзикъли и студий-

ни певци от САЩ, Бразилия и Испания. Те успяват да съчетаят класи-

ческото настроение на изпълненията с темперамента и топлотата 

на бразилската боса нова музика. Преценете доколко са се справили до-

бре, докато слушате Dancing Queen, Chiquitita, Waterloo, Take A Chance 

On Me, Mamma Mia, S.O.S., Money, Money, Money и много други. За да бъде 

атмосферата още по-латино, в края на албума са включени и четири 

испаноезични версии на някои от тези песни.
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„Страхотни момчета“ 
Да поставиш мюзикъл на българска сцена, е доста рисковано. Особе-

но когато става въпрос за адски забавния сюжет на филма „Време за 

мъже“, в който шестима безработни мъже решават, че не им остава 

нищо друго освен... да свалят всичко от себе си. Въпреки основател-

ния скептицизъм и проблемите с озвучаването спектакълът на Влади-

мир Люцканов е направен с много настроение, което заразява публика-

та. Историята за хора, готови на всичко, за да оцелеят, звучи актуал-

но за нас и у нас. Актьорите се справят повече от успешно с предизви-

кателството да пеят и танцуват близо три часа, а накрая и да напра-

вят прочутия стриптийз. На ниво както винаги са близнаците Дарин и 

Деян Ангелови, Вежен Велчовски, енергичният за годините си Стефан 

Мавродиев и Койна Русева, представяща героинята си с много чувство 

за хумор и мярка.

„Амарантос“
Растящият брой на абортите сред българските тийнейджъри е аб-

сурдно сериозна тема като за театър. Но текстът на Димитър Ка-

баков е невероятно свеж и освен че говори на езика на младите, няма 

за цел да ги поучава. Докато ражда, едно отракано 18-годишно моми-

че си припомня в полусън как са реагирали най-близките му хора на по-

ложението, в което то се намира. Йорданка Стефанова и Валентин 

Ганев са във вихъра си в ролята на майката и бащата на момичето и 

дори се проявяват като майстори на цигулката. „Амарантос“ (от гръц-

ки – това, което не умира) е задължителен за посещение на родите-

ли с деца. За тази провокативна история авторът е провокиран от 

собствените си дъщери. Още преди премиерата тя бе успешно пред-

ставена пред своята най-важна публика – учениците от няколко сто-

лични училища. 

8 по десетобалната

7 по десетобалната

6 по десетобалната

Младежки театър

Сатиричен театър

Театър „Сълза 
и смях“

„Шемет“ 
Блестяща комедия на ситуациите, в която смехът извира от всяка 

сцена до умопомрачителния финал. Това е същата пиеса на французите 

Жан Жак Брикер и Морис Ласег, която се играе с неспирен успех на па-

рижките сцени повече от 10 години. Двамата автори подлагат на уни-

щожителна ирония пресметливите политици и неистовото им жела-

ние да повишават рейтинга си. Такъв е главният герой в пиесата, кой-

то с тази цел планира в един и същ ден сватбата на сина си и своята 

собствена. Но се случват неочаквани и абсурдни неща, от които ще ви 

се доплаче... от смях. В българския вариант, дело на режисьора Боил Ба-

нов, всичко е направено в задължителните канони за жанра. Единстве-

ният недостатък е неубедителната игра на Герасим Георгиев в ролята 

на депутата, направил си сметката без кръчмар.

Текст Ивайло Тодоров

Добра инициатива
От този сезон театър „София“ стартира специална програма, насочена ос-

новно към най-малките. Във фоайето на театъра ще се играят образовател-

ни спектакли, посветени на важни теми като екологията и природните бед-

ствия. Вече е факт първата премиера – „Весел светофар“ на Панайот Цанев. 

В нея под формата на игра актрисите Майя Остоич и Десислава Малчева за-

познават децата с правилата на движение, пътните знаци, уличната марки-

ровка, дори важните телефонни номера за спешни случаи. Малчуганите се за-

бавляват на воля, а и научават много полезни неща. За тях са предназначени 

и постановките на детски приказки, първата от които ще бъде чудесен по-

дарък за настъпващите коледни празници – „Снежната кралица“.

Бела, брой 12 (130), 200888



089



ПразнициПразнициПразници

КАКЪВ Е 
планът?

ПРЕДВАРИТЕЛНО
М

А
Л

К
И

 Х
И

Т
Р

О
С

Т
И

РАЗПРЕДЕЛЕТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

ПОДАРЪЦИ1Най-добре е да излезете на покупки в понеделник сутрин-
та (а още по-добре е да си вземете един цял понеделник 

отпуска). Тогава магазините не са така претъпкани и няма да ви се наложи да 
висите половин час пред касата. Модерните времена ви предоставят добрия 
шанс да напазарувате подаръци и по интернет, но не забравяйте да го напра-
вите по-рано, защото сроковете за доставка никак не са кратки сега.
И най-важното, което трябва да запомните, е да не превръщате търсенето 
на подаръци за близки и приятели в мъчение. Шопингът е измислен с една-един-
ствена цел – да носи удоволствие!

Най-безболезненият начин да избегнете предпразничния стрес е да разпределите отго-
ворностите за подготовката на празниците между членовете на цялото семейство. 
Ако сте решили да поканите близки, роднини или приятели вкъщи, се налага да по-
делите и отговорностите по пазаруването, готвенето и подреждането на масата. 
Включете и най-малките в „програмата“. Децата могат да организират миниконцерт 
за възрастните или да измислят някакви несложни игри за забавление.

333

444

Изпратете новогодишни-
те покани поне седмица пре-

ди празника. Ако ви бива, можете 
да ги изработите и сами, за да спести-
те пари.

Пикът на новогодишния празник е точ-
но в 0.00 ч. Подсигурете предварително 
шампанското, звънчетата, бенгалския 
огън и въобще всичко, което ще ви 

трябва в тази минута.

Ако не ви стига 
времето, можете да 
поръчате готови яс-
тия или да купите 
нещо от кулинар-
ния магазин. Помо-
лете гостите сами 
да приготвят нещо 
хубаво. И организи-
райте конкурс сред 
домакините за спе-
циален приз. Може-
те да скриете мал-
ки кутийки с изне-
нади под чиниите – 
това ще добави въл-
шебство към праз-
ника.

Няма нищо по-конфузно да се появите на коктейл, къде-
то всички се познават, а вие – никого. За да не си раз-
валяте настроението, се появявайте на такива събития 
(декември е пълен с тях) доста по-рано. Това е отлична 
възможност да се запознаете с някого, преди коктейлът 
да е започнал. Измислете си  встъпителни изречения, с 
които да започнете разговора, и помислете как да се 
представите в най-добрата си форма. Когато гостите 
започват да се сформират на малки групи, ще ви бъде 
много по-лесно да се окажете в една от тях.

НА КОКТЕЙЛ – ПО-РАНО
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ТЕМА ЗА РАЗГОВОР

Правилно подбраната музика е гаранция за неза-
бравимо прекарана вечер. Не избирайте такава, на 
която не може да се танцува. Заложете на му-
зика, която се харесва на повечето хора – нещо 
ритмично и популярно. Запасете се с разнообразни 
дискове обаче – в колекцията ви трябва да има 
всичко, което би се харесало на всекиго от оне-
зи, които сте поканили. Помислете и каква пе-
сен можете да пуснете веднага след настъпване-
то на Нова година.77



7 ИГРИЧКИ НА ВЕЖЛИВОСТ

МУЗИКА

Поканили са ви на вечеря, където е пъл-
но с непознати хора? Без паника! И други 
може да са в същото положение като вас, 
което може да ви направи съюзници. Всеки 
от нас си има определена тема, на която 
може да разговоря, без да млъкне – незави-
симо дали става дума за деца, тв програми 
или любими градове. А и винаги се нами-
рат хора, които да поддържат разговора.

66

8 9ВЕЧЕРЯ ЗА НЕРВАЦИ

Дайте възможност на гости-
те си да се почувстват значими с 

фразата: „Уверена съм, че вие това го знае-
те или пък сте го чували...“ Гаранция, че други-
ят ще се разтопи от удоволствие. Кой би се от-
казал от възможността да се почувства умен? 

Не губете контакт със събеседниците, гледай-
те ги в очите, кимайте им, когато ви гово-
рят. Така ще демонстрирате своята увере-

ност, откритост и дружелюбност.

Когато домът ви е пълен с най-различни гости и 
всички сте седнали на масата, винаги ще се намери 
тема за разговор, която да разрази горещ спор. 

Ако леля ви е труден човек например, тя ще си ос-
тане такава и на празника. Бъдете подготвени да 

изслушате недоволните є реплики, че децата са пре-
калено шумни, че домът ви отдавна се нуждае от ре-
монт, че сладкишът е клисав, че яденето е пресоле-
но... Компромисът е най-доброто ви оръжие. Не вли-
зайте в спорове и кавги днес. В името на доброто 
настроение е по-добре просто да отминете крити-
ките є с равнодушие, отколкото безсмислено да на-
стоявате на своята гледна точка, а през останалото 
време да седите нервирани. 

Ако знаете, че чичо ви и мъжът ви не се понасят, 
не бива да ги каните у вас едновременно. 
Запознайте предварително гостите с домашните 
правила – обувките се събуват пред вратата, кот-

ката не се пуска на дивана, пушенето е разрешено 
само на терасата. Покажете им откъде могат да си 
вземат допълнителна бутилка вино или разхладител-
ни напитки. 

Ако имате бебе, ги предупредите, че ще се налага 
да го кърмите или да му сменяте памперсите. 
Ако гостите ви спорят вече с часове, се поста-
райте да смените темата за разговор. Съобщете 

театрално някоя интересна новина от своя живот – 
че след празниците ще пътувате до еди-къде си на-
пример. Или че голямата ви дъщеря се мести да жи-
вее при гаджето си. Постарайте се да заинтригува-
те вниманието на гостите до степен те да забра-
вят за спора си. 
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К
ой ли не се е възполз-
вал поне веднъж в жи-
вота си от този ра-
финиран начин за полу-

чаване на удоволствие?! Да 
вземем например десетте 
чифта обувки, които сте 
подредили в шкафа, от ко-
ито най-вероятно носите 
само три. Ако притежават 
над десет, вие навярно сте 
силно зависими и подвласт-
ни на т.нар. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ШОПИНГ 
Адреналинът, с който ви 

зарежда процесът на паза-
руване, обаче е с кратко-
траен ефект. След върхов-
ното удоволствие започват 
съмненията, самообвинения-
та и разкаянията за пълни-
те, не препълнените, тор-
би, с които сте се при-
брали вкъщи. Впоследствие 
обаче тези неприятни емо-
ции стават повод за още 
един дъъълъг поход по мага-
зините – така, де, за пов-
дигане на настроението. 
Да пилееш пари, мотиви-

райки безбройните си по-

купки с резките колебания 
в настроението, е най-пре-
кият път към разорение. 
На някои им трябва много 
малко време, за да проуме-
ят, че портмонето им не 
е бездънно и че правенето 
на покупки със скоростта 
на вятъра е чудовищна глу-
пост. Когато го осъзнаят, 
веднага престават да ми-
слят за пръскането на пари 
като за лекарство, което 
ще ги излекува от лошо-
то им настроение. И то-
гава настъпва моментът, в 

който твърдо решават да 
контролират своите емо-
ции. Ето как. 

РАЗБИРАТЕЛСТВО 
С ЧУВСТВАТА

Естествено, няма веднага 
да започнете с лекота да 
различавате емоциите, ко-
ито провокират желание-
то ви за разюздано харчене, 
но всичките ви старания 
в тази посока ще се опра-
вдаят в недалечно бъдеще. 
Злобата и разочарованието, 
завистта и тъгата силно 

ДИАГНОЗА

ШОПОХОЛИЧКА

МИСЛИТЕ ЛИ, ЧЕ ПАРИТЕ СА 
ОТЛИЧЕН АНТИДЕПРЕСАНТ? 

КОГАТО СТЕ В МАГАЗИНА, 
ЗАБРАВЯТЕ ЗА ВСИЧКИТЕ 

СИ ПРОБЛЕМИ, НАЛИ? НО 
СЛЕД ТОВА ОБИКНОВЕНО 

ЗАТЪВАТЕ В ДЪЛГОВЕ, КОЕТО 
ВОДИ ДО НОВИ ПРОБЛЕМИ. 
ПСИХОЛОЗИТЕ ИМАТ ИДЕЯ 
КАК ДА СЕ ИЗЛЕКУВАТЕ ОТ 

ШОПОХОЛИЗМА.
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влияят върху физическото 
ни състояние и върху на-
строението ни. Шопингът 
действително може да ви 
помогне да се освободите 
от тези негативни емоции. 
Но не задълго. 
Съгласете се, че много по-

ефективно би било да се 
избавите от неприятни-
те емоции по други начи-
ни, които няма да подко-
паят вашия бюджет и от-
горе на всичко ще ви по-
могнат да запазите спокой-
ствие за много по-дълъг пе-
риод от време. 

ЗАОБИКАЛЯЙТЕ 
ВИТРИНИТЕ ОТДАЛЕЧ

Ако за вас емоционалните 
харчове са се превърнали в 
напаст, тогава си забраня-
вайте да излизате по мага-
зините веднага щом почув-
ствате, че е започнал по-
редният „пристъп“. Дори и 
да не успеете от първия 
път да спазите самозабра-
ната, старайте се колкото 
е възможно по-рядко да по-
сещавате търговските ком-
плекси и местата, където 
има разпродажби. Не ходе-
те там специално. 
Модните тенденции не се 

сменят толкова бързо, кол-
кото на вас ви се струва. 
Производителите са измис-
лили ловки ходове, за да ви 
изнудят да похарчите па-
рите си. Всъщност те не 
предлагат нищо ново – само 
подобрени чрез нови детай-
ли и цветове стоки. 

НЕ НОСЕТЕ МНОГО ПАРИ 
СЪС СЕБЕ СИ

Не се изкушавайте да но-
сите в чантата си много 
пари в кеш. Преди да из-
лезете по магазините, ре-
шете какво точно искате 
да купите и колко точно 
можете да похарчите. Из-
лезте само с тази сума в 
портмонето си – нито по-
вече, нито по-малко. Ако 
всеки месец отделяте сума 
за планирани покупки, ще 

ви бъде много по-приятно 
да ги направите, тъй като 
по-малко достъпното вина-
ги привлича повече. Естест-
вено, ако можете да си поз-
волите да отделите голяма 
сума, направете го с удо-
волствие, но не се опит-
вайте да живеете над фи-
нансовите си възможности. 
Здравият разум трябва да 
ви ръководи, когато взима-
те решение да платите ня-
коя стока на касата. По-
мислете добре преди това 
– винаги ще измислите ня-
коя вещ, която ще се ока-
же по-важна и по-полезна за 
вас в настоящия момент 
от още една нова рокля или 
от поредния чифт обувки, 
които ще събират прах в 
някой шкаф. 

Кредитна карта 
в... кеш
Ако се разплащате с кредит-

на карта, възможно е да не за-

бележите колко бързо изтичат 

паричките от нея. Кредитните 

карти не ни оставят особен из-

бор. Колкото повече ги използ-

ваме, толкова по-малко можем 

да контролираме парите в тях. 

Психолозите твърдят, че „не-

видимите“ пари се харчат мно-

го по-лесно, тъй като няма-

ме възможност да ги преброим 

конкретно в момента на пла-

щането. 

Затова не носете със себе си 

кредитната карта при всеки 

ваш поход по магазините. Из-

теглете от нея точната сума 

пари, която смятате, че е бла-

горазумно да похарчите, а са-

мата карта оставете вкъщи. С 

времето ще разберете, че този 

начин на използване на кредит-

ните карти е много по-удобен и 

безопасен за вашия бюджет.

И не поръчвайте каталози 
в дома си, нито пък паза-
рувайте по интернет (чрез 
доставка вкъщи) – и двата 
начина водят до поредните 
безполезни покупки, за кои-
то най-вероятно много ще 
съжалявате.

ОТКРИЙТЕ 
АЛТЕРНАТИВИ

За повечето жени идиот-

ското харчене на пари за-
почва с безобидна покупка 
на поредната сатенена нощ-
ница в прелестен цвят и 
завършва с чанта към но-
вото палто – лесен и при-
ятен начин за развлечение, 
към който се развива зави-
симост. Но дамите никога 
не се замислят, че наред с 
безсмислените вещи, с кои-
то се обграждат, светът 
е пълен и с други прекрасни 
неща, които са в състояние 
да ни помогнат да се от-
пуснем и да пречистим ду-
шата си. 
Отделете време и се пос-

тарайте да измислите поне 
две-три алтернативи на 
шопинга, на които можете 
смело да се опрете, кога-
то настроението ви падне 
под нулата. Например крат-
ка разходка в парка или сре-
ща с вашата най-добра при-

ятелка, с която може да 
побъбрите за всичко, вклю-
чително и за зависимостта 
си от шопинга. Препоръчи-
телно е винаги да носите в 
чантата си интересна книга 
или пък книжка с кръсто-
словици. Възможно е да на-
мерите решение на проблема 
си в ново хоби, което така 
ви е липсвало в живота. 
Впрочем животът не ми-

нава без неуспехи и разоча-
рования, но ние винаги сме 
длъжни да ценим повече мо-
ментите на радост и щас-
тие, които ни дават сти-
мул да живеем и да обича-
ме живота. Когато изкуше-
нията водят до финансово 
разорение и това се случ-
ва само заради постоянни-
те колебания в настроени-
ето ни, е нужно просто да 
си кажем „СТОП!“. И да си 
намерим други радости.

Повече лично ваши левове
Всяка жена се нуждае от лични спестявания, които да харчи само 

за себе си. Вашият съпруг трябва да знае за тях и да разбира, че 

финансовата независимост е важна за вас. Не се страхувайте да 

харчите за себе си, не се срамувайте от това и не се мъчете от 

угризения на съвестта. Главното е да имате чувство за мярка. 

Спестяването на пари (включително и на такива от графата „за 

лични нужди“) не е никак лесна задача. Ще ви се наложи да се отказ-

вате от много неща, но пък когато съберете по-голяма сума, ще 

имате възможност да си купите едно, но качествено нещо. Така 

ще избегнете да живеете над финансовите си възможности, защо-

то ще правите скъпи покупки, но по-рядко – само когато сте успе-

ли да съберете достатъчно голяма сума за тях.
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Втриса ли ви само 
при вида на гирлянди 
и дядомразовци? И на 
вас ли новогодишните 
празници ви се 
струват стихийно 
бедствие? Самата 
мисъл за това, че 
другите празнуват 
и се веселят в 
новогодишната нощ, 
ви е непоносима?!

Не са виновни
празниците, че са загубили 
своя първоначален смисъл. 
Днес за едни те са поред-
ният повод за напиване, а 
за други – шанс за спечелва-
не на някой и друг лев. 
Защо впрочем трябва да 

празнуваме? По чия запо-
вед? Задавайки тeзи въпро-
си, противниците на колед-

но-новогодишната еуфория 
навират своята независи-
мост в очите на тълпата. 
Те не искат да се присъеди-
нят към тълпата. Но чес-
то зад тази тяхна незави-
симост се крие просто са-
мосъжаление. Те се опреде-
лят като толкова различ-
ни от останалите, че сред 
„обикновените“ хора им е 
някак неуютно. „На Нова 
година аз още по-безпощад-
но ясно разбирам, че все 
още не съм омъжена и ня-
мам много приятели“ – спо-
деля 32-годишната Маргари-
та. И за да се скрие от 
това самосъжаление, се пра-
ви на равнодушна, изразява 
презрение към празниците. 
„Човек доброволно се отри-
ча от колективното весе-
лие, защото в дълбините на 
душата си се чувства от-
хвърлен, не като другите“ – 
обяснява френският психо-

терапевт Жерар Лувейн. 
И наистина, какво може 

да бъде по-тъжно от след-
ното: всички наоколо са 
щастливи, светът е пълен 
с радост и хармония, нався-

къде – нагиздени елхи, а ти 
си съвсем сам.
„Всичко е толкова просто 

– никой никъде не ме кани 
да празнуваме и аз изпадам 
в депресия. Защото усещам, 

Мразя празници!

Противниците на всевъзможни празници гледат на 
празнуващите отвисоко, дразнят се, когато чуват 
смеха им и четат радостта в очите им, укоряват 
ги за суетата, която ги обзема около приготовлени-
ята на празника. Тяхното поведение обаче е вид за-
щита, зад тяхната привидна агресия се крие чув-
ство за малоценност, а понякога и депресия. Затова 
не бива да им се чете конско или да се упрекват в 
негативно отношение към живота. Те най-много от 
това страдат. 
Ние, феновете на празниците, не бива да приемаме 

лично нацупените изражения на тези хора. По-правил-
но е да ги поканят на гости, като за всеки случай 
се застраховаме с: „Постъпи както искаш. Аз ще се 
радвам да те видя, но ако ти решиш да не дойдеш, 
ще те разбера.“ И е безсмислено още на 1 декември 
да искаме окончателен отговор от такива хора.

ЗАЩИТНА РЕАКЦИЯ, А НЕ ЛОШОТИЯ

Бела, брой 12 (130), 200894



че никому не съм нужен. А 
ако някой ме покани някъ-
де, също се чувствам зле – 
всички се веселят, а аз седя 
в ъгъла с черните си мисли“ 
– признава си 37-годишни-
ят Сашо. 

Връщане към 
детството

Това е по-силно от нас – 
Нова година и Рождество 
ни връщат в детството. И 
ни става тъжно. Още по-
тъжно, ако детството ни 
не е било леко. Много по-
тъжно, ако то не е било 
и щастливо. В сравнение с 
детството обаче настоя-
щето ни изглежда още по-
кошмарно. 
„Коледа е семеен празник 

– обяснява Жерар Лувейн. – 
Този, който е самотен или 
не е много щастлив в се-
мейството си, винаги иде-
ализира миналото. Спомени-

те за предишните празни-
ци, прекарани в компанията 
на мама, татко, дядо, баба, 
братята и сестрите, вина-
ги причиняват страдание.“

Страх от 
неизвестност
Празничният зимен период 

олицетворява не само оч-
акването на новото, но и 
„краят“ на старото. Такива 
преходни моменти (например 
края на лятото и начало-
то на есента; края на деня 
и настъпването на нощта) 
ние често преживяваме бо-
лезнено, защото те крият 
промени, а следователно и 
движение към неизвестно-
то. Такива периоди могат 
да изкарат от равновесие 
ранимите хора, защото им 
напомнят, че времето си 
тече, а заедно с него си 
тече и изтича животът. 

„Когато ме поканят да празнувам някъде, всеки път 
решавам проблема по различен начин. Или наистина 
планирам пътуване (тогава много лесно отказвам от-
правените ми предложения или реагирам по-спокой-
но на липсата на такива), или обявявам пред всички, 
че заминавам, а си оставам сама вкъщи и приготвям 
празнична вечеря само за себе си. 

Изпитвам удоволствие да седя сама и спокойна вкъщи, 
като знам, че през това време другите преяждат и пре-
пиват и от това ги боли глава и им е тежко на стома-
ха! Какво щастие е да заспиш в леглото си, когато в съ-
щото време някой, уморен от плюскане, трябва да из-
лиза на студа, да си хваща такси към вкъщи. А такси-
та по празниците или няма, или са безбожно скъпи.“

Ана, 36-годишна художничка

НАЧИНИ ЗА ИЗМЪКВАНЕ

ТЪРСЕТЕ РЕЗЕРВЕН ВАРИАНТ

Вместо да се чувствате самотни и ничии на чужд 
шумен празник, можете да предприемете пътешествие 
до страна, в която не знаят кой е Дядо Мраз. Ако 
пътешествията не ви вдъхновяват, както и самите 
празници, организирайте си вечеря. Лично за себе си. 
Сгответе си нещо вкусно, въоръжете се с някоя ко-
медия или се запасете с една-две хубави книги за през 
почивните дни. Не бива да драматизирате празниците 
– това са само няколко дни, които отлитат бързо. 
Нали сте успявали да преживеете например някой друг 
празник?! Каква е разликата? Празниците си имат и 
хубава страна – все някога свършват. 

ПОГОВОРЕТЕ ЗА ТОВА С ДРУГИТЕ

Възможно е причината, поради която вие така силно 
се дразните от коледните и новогодишните празници, 
да е вашата убеденост, че сте единственият човек, 
който ги ненавижда. Заговорете на тази тема съседи, 
съученици, състуденти, колеги или даже напълно непо-
знати хора. Ще останете изненадани, когато разбере-
те колко съмишленици имате в действителност. Защо 
да не посрещнете празниците точно с тях тогава? В 
този случай със сигурност ще придобиете увереност, 
че окръжаващите ви разбират. А това не е ли вече 
празник за вас?

КАКВО ДА СЕ ПРАВИ?
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К
люча за съкровището на 
тамплиерите тя търси още 
от дете, след като за пър-
ви път се сблъсква с инфор-

мация за ордена в тогавашното спи-
сание „Космос“. 
„Карам 53-тата година от живота 

си, а като бях малка, умирах да чета 
за тамплиери. Никога не съм подози-
рала, че някой ден ще бъда в орде-
на им. Обичам рицарството и кръс-
тоносните походи, обичам тази епоха. 
Тя е легендарна, защото е пълна с ри-
царски идеали, които се появяват пе-
риодично в човешката история. Това 
е и една от причините да започна 
да правя книги за тамплиерите пре-
ди 18 години, когато пак не подози-

рах, че след време и в България ще 
се регистрира Орден на тамплиерите. 
Този род общества са предимно идеал-
ни, те не са обвързани с прагматика, 
а с душевността. Те дават себеудо-
влетворение в общност от хора, кои-
то мислят като теб самия. Може да 
са сто или само двама, но във всеки 
случай са дар от Бога.“

ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ ЗАЕДНО 

СЪС СЪБРАТЯТА СИ МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА 

СЕ ПОЯВЯВА НА ФОКУС, БИЛО ТО НА НЯКОЯ 

БЛАГОТВОРИТЕЛНА АКЦИЯ, НА 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ ИЛИ  ПЪК, 

КАКТО НАСКОРО – НА СЪБИТИЕ, 

ПОСВЕТЕНО НА  ПЪРВАТА В СВЕТА МАРКА 

С ТАМПЛИЕРСКИ СИМВОЛИ, КОЯТО 

ОТБЕЛЯЗВА 700-ГОДИШНИНАТА 

ОТ РАЗБИВАНЕТО НА ОРДЕНА.

„Основното в тамплиерството е 
опазването на християнските ус-
тои. За разлика от масонството, ко-
ето приема всякакви религии, там-
плиерството ясно и точно казва: „Ти 
трябва да си християнин, за да разби-
раш тамплиерските представи за мо-
рал, за рицарски дух, за помощ към 
нуждаещия се...“ 

ЧЕСТЕН КРЪСТЧЕСТЕН КРЪСТ
ОСНОВНОТО В ТАМПЛИЕРСТВОТО Е ОПАЗВАНЕТО НА ХРИСТИЯНСКИТЕ УСТОИ


„ДАНО БЪЛГАРИТЕ СЕ НАУЧАТ 

ДА СЪЗДАВАТ ЧУВСТВОТО НА 
ВЯРА У ДЕЦАТА СИ“ – НАДЯВА СЕ 

МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА, 
ИЗДАТЕЛ И ДАМА КОМАНДОР 

НА ОРДЕНА НА РИЦАРИТЕ 
ТАМПЛИЕРИ В БЪЛГАРИЯ.

ПИСАНЕТО НА КНИГИ СЪЩО МОЖЕ ДА Е КОНСПИ-

РАЦИЯ, обяснява Мария Арабаджиева по повод на един 
французин на име Жерар дьо Сед. В книгата „Тамплиери-
те – пазители на херметичните знания“ този човек дори 
намеква, че съкровището на рицарите се пази и до днес в 
един замък на 60 км от Париж. Последиците от шегата 
на живота му обаче могат да се открият в дълга поре-
дица от чуждестранни книги, която завършва ефектно с 
„Шифърът на Леонардо“. 

„Дан Браун плагиатства дружно от всички останали“ – 
твърди издателката и връща лентата към 50-те години, 
когато Дьо Сед с много труд създава ефектна легенда за 
кръвната връзка на низвергнатия крал на Меровингите с 

Исус, измисля т.нар. Списък на Сион и дори регистрира 
Общество на Сион. След това пробутва тази история на 
работещия в Би Би Си Ричард Лий, който на нейна ос-
нова пише през 80-те „Светата кръв и Свещеният гра-
ал“ заедно с Майкъл Бейджънт.
Ювелирни са и разкритията на Жерар дьо Сед за уни-
щожаването на ордена. Според него те са пряк резултат 
от сблъсъка на цивилизации и религии. В ония векове е 
нямало друга общност като тамплиерската, която тол-
кова пълноценно да черпи от постиженията на издигнали-
те се на голяма висота мюсюлманско изкуство и позна-
ния за езотериката и древността. Опазени в лоното на 
ордена, и днес не знаем със сигурност какви точно уме-
ния са имали тамплиерите...

КАПКА СВЕТА КРЪВ

Снимки Личен архив
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ТОВА Е ЗАЛОЖЕНО И В НОВОТО 

ТАМПЛИЕРСТВОТО.

„Тамплиерството не е тайно об-
щество – това е основното, което 
трябва да се каже. То е регистрирано 
в ООН като съвсем легална органи-
зация. Една от важните му задачи е 
да издава книги, да организира излож-
би. Занимаваме се и с археологически 
изследвания, за да можем правилно да 
разбираме историята...“

ОРДЕНЪТ НА РИЦАРИТЕ ТАМПЛИЕРИ 

НА ЙЕРУСАЛИМ В БЪЛГАРИЯ Е СЪС СТАТУТ 

НА ВЕЛИК ПРИОРАТ. 14-И В СВЕТА Е, 

НО НЕ ПРЕДЛАГА ПРИКЛЮЧЕНИЯ И ЗАГАДКИ, 

А ПРОСТО НИ УЧИ ДА БЪДЕМ 

ИСТИНСКИ ХРИСТИЯНИ.

„Дълбоко съм убедена, че българи-
те са много далеч от християнство-
то. В нас е закостенено едно чисто 
паганство – християнството труд-
но се осмисля от народното съзна-
ние, защото сме езичници до мозъ-

ка на костите си. Християнството 
у нас е показност, то не е осъзнато. 
Много тежки думи казвам, но езиче-
ството, което е останало в корени-
те ни, много ни влияе. Българинът 
няма страх от наказание, няма уваже-
ние към родителите. Той не помни, не 
казва „Браво!“, не цени...
Уважението от епохата на Възраж-

дането е изчезнало. Християнското 
възпитание – също, заради тези 50–60 
години комунизъм. Особено ме учудва 
това масово посещение на черкви през 
последните години. Не знам дали то 
е точно търсене на истинска духов-
ност, или някаква уплаха от хаоса в 
живота. Сватбите ни също са показ-
ни. Повечето хора не знаят какъв ан-
гажимент пред Бога поемат, когато 
се женят в черква.
Много се притеснявам за хаоса в ду-

шите на българите, който е адеква-
тен на хаоса в живота им. И най-го-
лемият проблем се свежда до това, 
че те не търсят причините за него 

в себе си!“

КНИГИТЕ КАЗВАТ МНОГО ИСТИНИ, 

ТВЪРДИ МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА. 

И МОЖЕ ЛЕСНО ДА ГО ДОКАЖЕ 

СЪС ЗАГЛАВИЯТА, ОТПЕЧАТАНИ 

ОТ ИЗДАТЕЛСТВОТО Є. ПРЕДИ 15 ГОДИНИ 

ДОРИ ИЗДАЛА ЗА ПЪРВИ ПЪТ У НАС 

СКАНДАЛНАТА КНИГА „СВЕТАТА КРЪВ 

И СВЕЩЕНИЯТ ГРААЛ“, НО КОГАТО 

СТАВА ВЪПРОС ЗА ХРИСТОС, ТЯ ИМА 

СОБСТВЕН ОТГОВОР.

„Да търсиш какъв е произходът на 
Исус, е много сложно. Първо, тряб-
ва да си прочел цялата Библия. Да си 
наясно с раждането на християнска-
та религия. Да си запознат и с всич-
ки други религии. Едва след това мо-
жеш евентуално да си зададеш въпро-
са, кой е Исус. Но едва ли и тогава 
ще успееш да си отговориш...
Когато прочетеш много книги, ос-

ъзнаваш, че един такъв въпрос, като 
имало ли го е Исус, е несериозен. То-
гава вече го поставяш другояче. Раз-

МНОЗИНА СВЪРЗВАТ ТАЙНИТЕ НА ТАМПЛИЕРИТЕ С 

КИВОТА, но дали между тях има нещо общо? Мария 
Арабаджиева проследи темата в детайли: „В един мо-
мент кивотът изчезва от Библията – някъде след посе-
щението на Савската царица при Соломон. От там на-
татък за тази история има хиляди спекулации: дали е 
изчезнал заедно със Савската царица, дали е във Франция, 
дали са го разнасяли рицарите тамплиери, дали не е до-
несен в България (и такава версия има!), дали не се на-

мира даже в Царичина... Може и да е там, нали никой не 
казва какво има в дупката...

Хората трудно си представят какво точно представля-
ва кивотът. Но по всички описания той е вид енергиен 
източник с универсална сила. Може би това е една от 
тайните, която никога няма да разгадаем. Но едно е ясно 
със сигурност – не са съвременните ордени тези, които 
съхраняват кивота.“

ИЗКУШЕНИЕТО НА КИВОТА
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ум, дух и тяло са неразривни, но мно-
го хора не разбират, че не само тя-
лото, а и душата, и разумът имат 
нужда от храна.“

ЗА БОГ МАРИЯ РАЗБРАЛА В СИТУАЦИЯ 

НА „СПУСНАТИ ПЕРДЕТА“ – ТОЧНО 

В КАКВАТО СЕ ПРАЗНУВАЛА КОЛЕДА 

В НЕЙНОТО ДЕТСТВО. ЗАРАДИ ВЪРЛИЯ 

КОМУНИСТИЧЕСКИ РЕЖИМ, ЕСТЕСТВЕНО.

„Рождество Христово, освен че е ве-
лик, свят празник в християнството, 
се пада на дните, в които древните 
римляни са чествали зимното слънцес-
тоене. Не е случайна тази дата! Това 
са свети дни, които отбелязват за-
почването на нов процес в природата. 
Това е моментът, в който човек си 
прави равносметка какво е направил 
в рамките на един годишен цикъл – и 
за доброто, и за лошото... Приготвя 
се и за следващия цикъл, през който 
трябва да си постави по-висши цели. 
Това са свети дни, в които е добре 
да сме добри с околните, доволни от 
това, което сме сътворили, и благо-
дарни на Господ, че ни е дал още една 
година, през която да преминем поч-

тено под слънцето.
Още помня как в детството ми се 

гасяха лампите, палеше се тамянът, 
обикаляше се къщата, прочиташе се 
молитвата, която винаги започваше с 

„Благодаря ти, Господи, за хляба, кой-
то ни даде и този ден...“. Това из-
гради в мен една душевност, която и 
до днес ме пази от хаоса. Но най-ва-
жното е вярата, която се зароди у 
мен благодарение на семейството ми 
– в години, в които хората се боя-
ха да кажат, че имат вкъщи икони 
и кръст.
Дано българите се научат да създа-

ват чувството на вяра у децата си. 
Което няма нищо общо с показност-
та да запалиш свещ в „Александър 
Невски“. Чувството за вяра е умение-
то да усещаш силата на Бога, която 
те крепи и ти дава сили да продъл-
жаваш нататък.“

А СЪВСЕМ КРАТИЧКАТА „РЕЦЕНЗИЯ“ 

ЗА ЖИВОТА НА МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА – 

ОТ ПОЗИЦИЯТА Є И НА ТАМПЛИЕР, 

И НА ИЗДАТЕЛ, А И НА ЖЕНА – 

КАЗВА ВСИЧКО ОСТАНАЛО: 

„ЧОВЕК Е РОДЕН, ЗА ДА СЪЗДАДЕ НЕЩО.“

Разговора води 
Красимир ПРОДАНОВ, 

главен редактор на списание „Усури“



В НОЩ КАТО КОЛЕДНАТА ЗАБРАВЯМЕ ЛОШОТО. В НОЩ, РАЗЛИЧНА ОТ КОЛЕДНАТА, ЗАБРАВЯМЕ ХУБАВОТО...

Т
рудно е да обичаш хората така, както обичаш себе 
си, във век, умиращ от прекалено бавната смърт на 
мнима свобода. Времето ни предизвиква да се анге-
лизираме само около Нова година. Тогава започваме 

да тършуваме из себе си за нещо истинско. Тогава реша-
ваме, че е дошъл моментът да подарим подарък и да из-
речем всички мили думи, които сме спестили.

Образът на Дядо Коледа се e превърнал в символ на сед-
мица, в която хората се „очовечават“. През останалото 
време ни е... студено. Днес, макар всички да говорят за 
глобално затопляне, е по-студено отвсякога. Оправдаваме 
сковаността и егоизма си с времето. То ни направи та-
кива! И очакваме празниците. Да ни стоплят. Да ни спло-
тят. Вкопчваме се в тях като в спасителни жилетки. 
12 месеца в годината ние ги чакаме. Чакаме онова колед-
но чудо, за което всички говорят. 

Чакаме и коледните премии, и истинската любов... Ча-
каме щастливата случайност да почука и на нашия жи-
вот. И в някакъв момент се оказва, че сме пропилели 
толкова красиви мигове в... чакане. А чудо не е дошло. 
И не идва. 

Какво ни пречи да се усмихваме повече, да помогнем на 
нуждаещ се от помощ, докато чакаме? Защо само с по-
вод се сещаме за бездомните, за онези, които имат нуж-
да от топлина и ласка? А, да, времето – то ни направи 
толкова материални и повърхностни. Да си добър, е нор-
мално само по празници. През останалото време е равно-
силно на лудост, на наивност, на различност от остана-
лите, „нормалните“. 

Свикнали сме да опорочаваме приказното, да чукаме на 

дърво всеки път, щом нещастието ни подмине, надявайки 
се да не го срещнем пак. 

По-лесно ни е да обърнем гръб на красивото и истинско-
то, на доброто, което спи на кравайче у всеки един от 
нас и чака да бъде събудено. Забравили сме го някъде на-
дълбоко в душата си – за да не ни го откраднат, да не 
злоупотребят с него. Не слушаме чувствата си. Подценя-
ваме ги като признак на уязвимост и слабост. 

Коледа обаче ни разчувства. Прогонените и наказани от 
нас в някой тъмен ъгъл чувства светват като коледни 
лампички. И опровергават комерса на празника. 

По Коледа се сещаме един за друг. През останалото вре-
ме от годината се случва да мислим за хората. Но мислим 
предимно, че те са ни забравили. Мислим и за времето, 
което ни обърква. Затваряме се в кутийки като Чеховия 
човек в калъф, сякаш за да предпазим себе си от остана-
лия враждебен свят. 

А сега Коледа ни се усмихва и ни подарява най-красивото 
– уют, топлина и любов към всичко и всички. Тази магия 
си отива още на първия работен ден след празниците. И 
тази година ще си отиде. И ще започнат чакането и заб-
равянето. До следващата Коледа. Живот и здраве!

Силвия НИКЛЕВА

Бела, брой 12 (130), 2008 99



Д
ядо Коледа. Това 
несъмнено е първа-
та асоциация. По-
сле идват северни-

те елени, студът, русокоси-
те сурови хора, белотата. 
Поне за мен това бе стере-
отипът. За Финландия. 
Финландия. Най-континен-

талната от скандинавски-
те и най-скандинавската 
от континенталните. И 
така парадоксите следват 
до безкрай. Минусови гра-
дуси през април, а в сауна-
та дървеният термометър 
посочва 100 градуса. Ками-
на и домашно изпечен хляб, 
а наблизо лежи отворен по-
следният модел лаптоп. Се-
верните елени пасат покрай 
магистралата, която от-
вежда на север. И още по 
на север. Лапландия. Океан. 
Полюс. Край. 

АРКТИЧЕСКА 
РОМАНТИКА

Пристигнах в Хелзинки на 

28 февруари миналата годи-
на с безброй надежди. Голе-
ми и бели. Че пролетта ще 
започне на другия ден, че ще 
бъде приключенско и вълну-
ващо, че ще срещна добри и 
интересни хора. Приятели. 
Че ще опозная нрави и кул-
тури. Че ще опозная моята 
си. Още по-добре. Както 
винаги става в чужбина. 
Големите бели надежди се 

оправдаха още докато ка-
цах. Страната на поляр-
ната звезда се оказа съв-
сем бяла и ужасно голяма. 
„Приветлива“ би била по-
следната избрана от мен 
дума за описание. 
Прекарах два дни в 

СТОЛИЦАТА – ГОЛЯМА 
И ОБИКНОВЕНА

Тротоарите бяха посипани 
с дребен чакъл. За да не е 
хлъзгаво. Всички тротоари. 
Морето беше замръзнало, с 
огромни неподвижни кораби, 
сякаш завинаги закотвени 

сред ледовете. Призрачно.
Заминах с влак за край-

брежния град Оулу, където 
щях да прекарам следващи-
те три месеца. На гарата 
ме посрещна една студент-
ка, натоварена със задача-
та да се погрижи с „до-
бре дошла“. Вече беше дос-
та късно, когато пристиг-
нах в уютния апартамент, 
който щях да споделям с 
още три девойки. 
Моите бъдещи приятел-

ки от Италия, Германия и 
Словакия ме приеха повече 
от радушно и 

ВЕДНАГА СЕ 
ПОЧУВСТВАХ ВКЪЩИ

Последваха дни на развеж-
дане и опознаване, на купо-
ни и представяне на все по-
международното еразмус по-
коление, което се бе наста-
нило в малкото финландско 
градче. Вкъщи.
Разбира се, още на след-

ващия ден отидох в уни-

верситета – огромен, кра-
сив, перфектно организиран, 
с безброй компютърни зали, 
библиотеки, столови, кни-
жарници и няколко сауни.
Съквартирантките и но-

вите ми финландски колеги 
се грижеха за мен и 

ВРЕМЕ ЗА СКУКА 
НЯМАШЕ

На два-три пъти опоз-
нах малкия Оулу. Лютеран-
ска катедрала, модерен му-
зей, пристанище с магазин-
чета за сувенири, множе-
ство сгради на NOKIA, от-
ново замръзнало море и хора 
от всички възрасти, яхна-
ли велосипеди (чудо номер 
две). 
По време на престоя в 

Оулу бях изненадана от ня-
колко български присъст-
вия – семейства, инженери, 
студенти и докторанти, – 
както и от вкусно кисело 
мляко и няколко марки вина 
в магазина за алкохол.

Северазмус
„НЯМА ЗНАЧЕНИЕ КОЛКО ДЪЛГА Е ЗИМАТА, ПРОЛЕТТА СЪС СИГУРНОСТ ИДВА СЛЕД ТОВА.“

ГВИНЕЙСКА ПОСЛОВИЦА
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Обучението в университе-
та беше подвижно. Либе-
рално. Западно (чудо номер 
три). Единственият акаде-
мичен фал, за който съжа-
лявах в началото, бе 

ЛИПСАТА НА КУРС 
ПО ФИНСКИ ЕЗИК

С времето обаче устано-
вих, че обстоятелствата 
са били в моя полза пора-
ди абсолютната антилогич-
ност и липсата на каквато 
и да било мелодия на този 
безкрайно странен език. Ан-
глийският вършеше чудесна 
работа! (Никакво чудо но-
мер четири.)
Постепенно опознавах 

финландските си колеги и 
тяхната култура. Второ-
то начинание се оказа да-
леч по-сложно за изпълнение, 
тъй като повечето финлан-
дци са затворени и притес-
нителни индивиди и пред-
почитат да комуникират с 
мобилния си телефон. Така 
или иначе чуждестранните 
студенти също образуваха 
почти непропускаем кръг.
Тези определения обаче 

имат и своите изключения. 
Например във вторник ве-
чер в кампусовия бар мо-
жеха да се установят меж-
дукултурни отношения, но 
предимно след консумация-
та на няколко бири и две-
три евтини руски водки от 
страна на местното насе-

ление. На ориентационната 
среща в началото на об-
менния период бяхме преду-
предени за съществуваща-
та във 

ФИНЛАНДИЯ 
DRINKING CULTURE

Блазе им, че шовинист-
ки предпочитат да наричат 
така пословичното си пиян-
ство. Разбира се, не е лес-
но да се живее на тъмно, 
студено и в малки градове, 
а в миналото – и в отдале-
чени на километри една от 
друга колибоферми. Водка 
„Финландия“ прочува (пак 
не чудо).
Пейзажът в наши дни е 

подобен с изключение на 
постоянно развиващите се 
модерни технологии и пре-
върнатата в чудесен ту-
ристически бизнес лапланд-
ска пустош заради 

КОМЕРСИАЛНО 
КРАСИВАТА КОЛЕДНА 

ЛЕГЕНДА

екзотичните северни еле-
ни и лудостта да си отвъд 
Полярния кръг.
Това в общи линии бяха 

трите месеца северазмус 
във Финландия. Пак лей-
ди. Пак човек. Пак прин-
цеса. Дори ледена кралица. 
Впечатленията ми частич-
но се покриха с първона-
чалния стереотип, частич-

но го разсеяха и обогатиха. 
Може би неволно пропус-
кам нещо, може би и съв-
сем волно. Чудесните хора, 
подкрепата, логията и не-
логията на новите култу-
ри, знанието, мъдростта и 
равносметките, смеха, съл-
зите, безценните мигове на 
самота и носталгия, въз-

можността да си далече и 
да усетиш България, споме-
ните и разменените адре-
си, снимките и щастието 
да се върнеш, да разказваш, 
приятелите за цял живот 
и парченцата магия на се-
верното сияние.
Следват чудеса.

Виктория КРУМОВА

Снимки Автора
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В 
Чехия първият ис-
тински знак, че 
Коледа е съвсем 
наблизо, се крие 

В ПЛАЩА 
НА МИКУЛАШ 

(или свети Николай, как-
то го знаем ние). Описа-
нието му подозрително на-
помня това на съвременния 
Дядо Коледа – висок ста-
рец с дълга бяла брада, за-
гърнат в плащ. Придружа-
ват го обаче не джуджета, 
а ангел и дявол.
Мисията на св. Николай 

е да разделя добрите от 
лошите деца – за едните 
има подаръци, а за други-
те... конско. А самото му 
появяване „отключва“ вре-
мето на чудесата и тайн-
ствата, чиято кулминация 
е самата Коледа.

ПРЕПОРЪЧАНА ПОЩА

Вместо към Лапландия оба-
че чешките деца гледат по 
посока яслите край Витле-
ем. Към новородения Исус, 
когото мило наричат Йежи-
шек, те отправят всичките 
си молби и пожелания. Това 

са сигурно и първите думи, 
които написват върху белия 
лист в живота си. После 
започва времето на дългото 
очакване – дали писмото е 
достигнало своя получател...

В КОМПАНИЯТА 
НА БОЖИЕТО 

СЕМЕЙСТВО

Витлеемите са се появи-
ли през средните векове. За 
изработването им се искали 
талант и достатъчно вяра. 
Постепенно се превърнали и 
във форма на особено на-
родно творчество.

Щом се зададяла Коледа, 
собствениците им ги из-
важдали на показ в домо-
вете си – десетки и сто-
тици малки фигури, израбо-
тени обикновено от дърво. 
В центъра на всеки витле-
ем, то се знае, е Божието 
семейство с малкия Исус в 
яслата. А наоколо – живот-
ните, влъхвите, пастирите 
и ангели, много ангели.
Историята помни случаи, 

в които един витлеем се 
е състоял от повече от 
2000 фигурки. Правят се и 
в наши времена, само че и 

ВИТЛЕЕМИ, МЕДЕНКИ И... 
ШЕСТО ЧУВСТВО

КОЛЕДА ПО ЧЕШКИТЕ ЗЕМИ НЕ МОЖЕШ ДА ПРАЗНУВАШ, 
БЕЗ ДА СИ СЪЗДАЛ НЕЩО КРАСИВО
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Търговският център 

„Паладиум“ в Прага 

по коледно време

Ако се съмнявате, че има правописна 

грешка в думата „тръделник“, грешката 

е ваша. Ето как изглежда този 

традиционно празнично печиво
Така изглежда един Витлеем
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от други материали – от 
картон например.
А за значението им говори 

ясно това, че едно градче – 
Тршебеховице – е приюти-
ло и техен музей. А Коледа 
без изложба от витлееми в 
който и да било чешки град 
е мисия невъзможна.

АНГЕЛ ПРЕЛЕТЯ

Щом Микулаш отвее с 
плаща си първата десет-
дневка на декември (проси-
нец, защото денят е малък 
като просено зърно), и идва 
време на големите пригото-
вления. Че Коледа не е праз-
ник за чревоугодниците оба-
че, напомнят ангелите. По 
тези земи те са навсякъ-
де. Превърнали са се в сим-
вол на културата – в Прага 
си имат и площад, наречен 
точно така – „Ангел“.
Ангелите са в магазините, 

по календарите, сигурно ле-
тят и около катедралите, 
не видяхме нито един само 
в метрото.

СТАРОМОДНИ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Баба и дядо най-добре зна-
ят как се празнува, личи си 
по улиците. Защото на по-
чит са все стари неща: ста-
рите занаяти, старите ре-
цепти... И това не пречи пак 
да сме в крак с епохата...
По коледните пазари вина-

ги се намира място за ня-
кой ковач, който размахва 
атрактивно чуковете си и 
придава на още червеното 
желязо причудливи форми. 
Причудливо е и съоръжени-
ето, около което се валят 
на пръв поглед непретенци-
озни парчета тесто. Пече-
нето на тръделник е еднак-
во атрактивно обаче и за 
местните, и за чужденците. 
Овалян в орехови ядки или 
просто в захар, той е не-
повторим деликатес.
Когато стане дума за 

трапезата, чехкините са 
нещо повече от традици-
оналистки. Коледният ша-
ран обаче, оказва се, е по-

скоро буржоазна приумица. 
Въпреки че местните ще се 
кълнат, че на Бъдни вечер 
това ядат, откакто свят 
светува, той се е появил в 
менюто като каприз на бо-
гаташи едва преди стоти-
на години. А днес е причи-
на за една от най-грозни-
те гледки в тази коледна 
приказка – методичните му 
и „ритмични“ убийства по 
градските площади.

В КЪЩИЧКА ОТ МЕД

Това, което мъжете в Че-
хия сътворяват от желязо, 
жените им пък го правят 
от тесто. Печенето на ме-
денки е един вид национална 
мания, а влагането на твор-
чество го превръща в със-
тезание без край. Двете го-
леми ароматни вълни, кои-
то се измъкват през про-
зорците, съвпадат с приго-
товленията за Коледа и Ве-
ликден. Разликите (не питай 
за тях никоя чехкиня, защо-
то ще изреди 99 важни от-
лики на едното от друго-
то тесто) са във формите. 
Тестена, оказва се, може да 
бъде украсата за коледното 
дръвче. Камбанки, ангели и 
топки оживяват в цветове-
те на дъгата вследствие на 
сложен процес на месене и 
приготвяне, който може да 
продължи и половин месец. 
Тестен може и да е колед-
ният венец – друга важна 
част от украсата за Бъдни 
вечер. И макар историята 
да познава омесени и опече-
ни влакове, въртележки, за-
мъци, кораби и какво ли още 
не, най-симпатични са мал-
ките меденки, които имат 
една-единствена крайна цел 
– да попаднат в стомаха.

СЛАДКА УКРАСА

Този път не е от захар, ма-
кар че е способна да разто-
пи някого... Клонките имел, 
които се продават преди 
Коледа, са почти произведе-
ние на изкуството. Краси-
во аранжирани или позлате-
ни, те носят старата сла-

Eлхата пред ко-

ледния пазар на 

Площада на мира 

в Прага

Коледен ангел 

на Староместския 

площад
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ва на този храст, че е бил 
Христовото дърво. Според 
легендите от него бил на-
правен кръстът на Исус – 
от тъга тогава имелът се 
превърнал в храст.
За имела се разказват и 

други истории – например 
тази, че лепкавите му плод-
чета могат да свържат („да 
залепят“) двама души един 
за друг. Това ражда сигур-
но и най-популярния обичай, 
който идва от Англия, но е 
добре прегърнат и в Чехия. 
Ако под клонка имел видиш 
момиче, можеш да го целу-
неш – напълно безнаказано!

ШЕСТО ЧУВСТВО

На Бъдни вечер чехите 
също имат своите важни 
ритуали. Според един от 
тях стопанката трябва да 
обикаля дома с патока, пу-
яка и петела под мишница. 

По-разпространен в наши 
дни обаче е друг – разрязва-
нето на ябълки. Опитайте 
и вие – но не надлъжно, а 
през средата на плода. Ще 
се разкрие красива петоъ-
гълна звезда, която вещае 
щастие, стига да сте из-
брали „правилната“ ябълка.
По-сериозният начин за га-

даене обаче е с олово. Лее-
нето му давало отговори на 
най-важните въпроси, щом 
в студената вода се оф-
ормела някоя фигурка. Един 
кръг вещае наследство, два 
кръга – сватба, рибата по-
дсеща, че трябва повече да 
мълчите и по-малко да го-
ворите, а две сърца пред-
сказват, че ще си намерите 
любим или любима!

Текст 
Красимир ПРОДАНОВ,

главен редактор 
на списание „Усури“

Малко сладкиши се правят 

с толкова много под-

правки като чешките колед-

ни меденки. Колкото повече 

ухае домът на тях, толкова 

по-близо е празникът. Специ-

фиката на приготвянето им 

обаче ги превръща в неколко-

дневно занимание. Обикнове-

но тестото се оставя да си 

почине на хладно доста дъл-

го време, но когато чешките домакини са набрали скорост, правят чу-

деса! Тази рецепта е от по-лесните – сладките се приготвят само 

след... една нощ отлежаване на тестото.

ПРОДУКТИ: 400 г бяло брашно 120 г пудра захар 160 г те-

чен мед 60 г мазнина 2 яйца 1/2 ч. л. сода 2 ч. л. под-

правки за меденки (под това се разбира смес, включваща карамфил, ре-

зене, анасон, бахар, бадиян, кардамон, канела, настъргано индийско ор-

ехче и сушен джинджифил)

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Пресейте брашното и захарта, смесете 

ги със содата. Направете кладенче, в което изсипете мазнината, меда, 

яйцата и подправките. Бъркайте сместа, докато се превърне в гладко 

тесто, което не лепи. Оставете го в хладилника за през нощта. 2. На 

другия ден го извадете и го оставете на стайна температура да поо-

мекне. Разделете го на четири. Набрашнете масата и разточете вся-

ка част с дебелина 5–7 мм. После дайте на децата да си направят лю-

бимите фигурки с помощта на формички. Остатъците отделяйте на-

страни, ще ги съберете и ще ги разточите пак накрая. 3. Печете ме-

денките в загрята до 200 °С фурна. Ако искате да използвате сладките 

като украса на коледната елха, не забравяйте да пробиете дупчица във 

всяка една от тях още преди печенето. Малко преди да ги извадите от 

фурната, ги намажете с разбито яйце, за да станат лъскави. Повечето 

меденки се оставят да отлежат минимум 14 дни преди консумация.

Наистина коледни меденки

Изкуството да създаваш 

красота

Линията на Ariston S представи 
есенно-зимната си колекция, пред-
назначена предимно за елегантна-
та жена. Кройките са модерни и 
стилни, а материите – за перфек-
ционисти.
Елегантните вталени сака с раз-
нообразни яки и ревери и декол-
тираните блузи без яки и с колан-
чета на талията се комбинират 
перфектно с класически прави пан-

талони. Сакото, тип яке с голям 
ревер и двуредно закопчаване, кое-
то е класика, сега пак е на мода.
Ariston S са създали и няколко ул-
тра елегантни и луксозни костюма 
в стила на добрата стара тра-
диция на марката. Дизайнът им е 
изчистен и магнетичен, а матери-
ята – комбинация от вълна, ламе-
ни нишки, сатен и коприна.
Цветовете на дрехите от колек-
цията преливат от черно до бяло, 
през бежово и кафяво, като ня-
кои от моделите сияят в нюан-
си на червено, розово, лилаво, мас-
линенозелено и графит. Шикозни-
те детайли като стъклени копче-
та тип брошка, ширити под фор-
мата на плитки и плетеници от 
памук и кожа придават изящество 
на силуета. 

„Денил“ в Парк Мол – 

Стара Загора 
„Денил“ се утвърди като нацио-
нален лайфстайл бранд с широ-
ко поле на влияние. След открива-
нето на магазини в София, Варна 
и Пловдив модната централа има 
шанса и удоволствието да проме-
ни облика и на жителите на Ста-
ра Загора. Най-новата инвести-
ция на марката се намира в Парк 

Мол – Стара Загора. След столи-
чани и жителите на Стара Заго-
ра ще имат свое Fashion Cafе – в 
Парк Мол – Стара Загора. „Де-
нил“ отвори второто по рода си 
заведение от веригата „Денил фе-
шън кафе“, което ще бъде място 
за социални контакти и за релакс 
след изтощителния шопинг. 
В магазините на „Денил“ не прос-
то купувате стоки, а получава-
те възможност да създадете своя 
имидж – да откриете своя стил и 
да подберете всеки детайл за него 
(от обувките, през аксесоарите до 
връхните дрехи). Дрехите на „Де-
нил“ зареждат със самочувствие 
и са емблема за престиж. В ма-
газините на „Денил“ ще открие-
те най-актуалното от световна-
та мода – колекциите редовно се 
обновяват с нови предложения от 
дизайнерския екип на фирмата. 
Основното в концепцията на мод-
ната марка за този сезон са пер-
фектната кройка и оригиналните 
детайли. Силуетът е втален. Ак-
туалните тонове са сиво и бордо. 
Дамите също ще бъдат изненадани 
от огромното разнообразие в дам-
ската линия. Моделите от фини 
материи са едновременно сдържани 

и вълнуващи с находчивите си де-
тайли. Цените са разумни. 

Грижа за устните 

от EUCERIN

Кожата на устните е изключи-
телно нежна и деликатна. Липса-
та на хидролипиден слой я прави 
силно чувствителна и податлива 
на вредни външни въздействия. Вя-
търът и студеното време допъл-
нително изсушават устните. За 
възстановяване на сухи и напука-
ни устни Eucerin® създаде балсама 
Lip Repair, който ги подхранва и 
ги прави отново меки и сочни.
Eucerin Lip Repair съдържа високо-
концентриран декспантенол, който 

осигурява на устни-
те влага и липи-
ди. Бисабололът и 
витамините С и 
Е, съдържащи се в 
балсама, подхранват 
кожата и спомагат 
за бързото є реге-
нериране. Балсамът 
Eucerin Lip Repair е 
без аромат с клинич-
но доказана висока 
ефикасност и поноси-
мост от кожата. 

Шарени новини
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 За всич ки, ко и то се су е тят око ло уреж да не то и о жи вя-
ва не то на но вия си дом
 За оне зи, ко и то ис кат да про ме нят не що, ма кар и мал ко, 
в ста ро то си жи ли ще 
 За лю би те ли те на цве тя та и гра ди нс ка та ра бо та
 За же на та, ко я то ос вен да ма има пре тен ци и да е и доб-
ра до ма ки ня
 За це ни те ли те на ку ли нар ни те из не на ди
 За кре а тив ни те и сръч ни те, ко и то мо гат да превър нат 
ни що то в не що

В този 
брой:

бела къща

ПРАЗНИЧНОСТ ЗА ВКЪЩИ
Бихте ли се обзаложили срещу една сготвена коледна пуйка кое е по-хубаво – самите празници или 
подготовката за тях? И ние не искаме да се хващаме на бас кое твърдение е по-вярно и за колко 
души, но истината е, че празниците не струват нищо, ако не се подготвим за тях. Панделки, свещи, 
картички и много, много настроение – това ще ви стигне за коледната и новогодишната настройка.

ВКУСЕН СНЕЖКО
Използвайте нашите идеи и дайте 

възможност и на децата да 
участват в предпразничната 

подготовка. Снежковците 
са едни от първите герои, 

които децата започват 
да рисуват всяка зима, 
още преди да дочакат 
снега. Белите човеци 
са лесни за моделиране 
не само на пързалката. 

Можете да ги приготви-
те и в кухнята.

НИКУЛДЕН С НЕЛИНА
За шарана и шареното в живота на 
фолкдивата
Чувствителната Риба Нелина почи-
та за свой патрон свети Никола – 
покровителя на моряците и рибари-
те. Нели (Нелина е творчески псев-
доним), която носи името на дядо си 
Никола, с умиление си спомня дните 
от детството, когато заедно с него 
ходела на риболов по Дунава, в езе-
рото Сребърна. Специално за „Бела” 
Нелина приготви никулденски шаран, 
пълнен с ябълки и орехи.

ШОКОЛАДОВА ЗИМНА ПРИКАЗКА 
Търсите новогодишно предизвикателство? Ето ви едно – който успее за един 
ден да приготви всичките шест десерта и за една нощ да ги изяде, цялата 
следваща година ще му върви по... шоколад! Е, може и само по малко да опита-
те от всеки. Пак се брои.

ВКУСЕН СНЕЖ
Използвайте н

възможност
участват

подгот
са едн

коит
да р
ощ
сне
са л
не с

Мож
те и в 
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ПРАЗНИЧНОСТ ЗА ВКЪЩИ

Б
ихте ли се обзаложили срещу една 
сготвена коледна пуйка кое е по-хуба-
во – самите празници или подготов-
ката за тях? И ние не искаме да се 

хващаме на бас кое твърдение е по-вярно и за 
колко души, но истината е, че празниците не 
струват нищо, ако не се подготвим за тях. Не 
унивайте, ако сте потънали до гуша в задъл-
жения и не виждате украса по улиците. И без 
това, когато сте навън, бързате за работа или 
пък се прибирате уморени от работа. Домът 
по-лесно може да ви настрои за празника, цве-
товете и светлините на украсата вкъщи неу-
сетно ще вмъкнат празника в душата ви. Пан-
делки, свещи, картички и много, много настро-
ение – това ще ви стигне за коледната и но-
вогодишната настройка.

Само за няколко минути можете да украсите праз-

ната стена с гирлянд от коледни картички. Начало-

то на гирлянда може да бъде красив коледен венец. 

Завържете в долната му част широка цветна лен-

та от плат с дължина половин метър. С помощта 

на лепило прикрепете няколко избрани от вас зимни 

празнични картички към нея.
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Ако са ви доскуча-

ли миналогодишни-

те играчки за елха-

та, можете да ги 

обновите. Подбере-

те панделки от тюл 

в цветове, които се 

съчетават с тези 

на играчките, с ко-

ито разполагате, и 

ги привържете към 

дръжките на играч-

ките. Можете да из-

ползвате и панделки, 

които са еднакви по 

цвят с този на иг-

рачката, но с разли-

чен нюанс. Зашийте по лента 

от панделка към пле-

тени ръкавици или 

чорапи и ги спусне-

те от скрина или ка-

мината. Използвай-

те ръкавиците (или 

чорапите), за да пос-

тавите в тях малки 

подаръци или коледни 

сувенири.

В случай че сте прис-

трастени към аромати-

те и къщата ви през ця-

лата година е пълна със 

свещи, сигурно имате 

идея как да ги украсите 

за Коледа. Ако нямате, 

възползвайте се от на-

шата. Подберете свещи 

в един и същ цвят, но с 

различни големини и ги 

подредете в плетен па-

нер. Уплътнете свещи-

те, като сложите меж-

ду тях шишарки. Не за-

бравяйте обаче, че тази 

уханна светеща украса 

е и малко опасна.

Друг вариант на опаковка са 

обикновените хартиени тор-

би, които бихте могли да ук-

расите с разноцветни стари 

коледни картички. Хем няма 

да харчите пари, хем ще да-

дете нов живот на минало-

годишните честитки, които 

събират прах в шкафа.

Не сте имали търпение да изчакате, за да опаковат пода-

ръците ви в магазина? Не се безпокойте, това е чудесно, 

защото опаковането е терапия. То е подходящ начин да се 

отпуснете, да развихрите въображението си и да изрази-

те любовта си към любимите хора. Можете да използвате 

обикновена амбалажна хартия и червена панделка. Оригинал-

но би било, ако подпъхнете в панделката кръгче изсушен ли-

мон и пръчки канела. Ако искате съпругът ви веднага да раз-

познае подаръка си, заменете канелата с любимата му пура.
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Усещането за празник е добре да присъства навсякъде в дома ви – дори и в 

кухнята. Върху задната част на облегалките на столовете залепете с тиксо 

клончета бръшлян, завързани на снопче с обикновени червени панделки.

В случай че се каните да съ-

берете много гости вкъщи за 

празниците, но не разполагате 

с достатъчно количество ед-

накви чаши, съберете всички 

видове, които имате в шкафо-

вете си, и ги подредете върху 

голям поднос. Сложете подно-

са в единия край на празнична-

та маса (може и на специална 

помощна масичка). Така раз-

личността на чашите от де-

фект ще се превърне в ефект.

Изобщо не е задължително да слагате на масата краси-

ви картончета с имената на гостите. Ако го направи-

те обаче, те ще бъдат приятно изненадани. Нещо пове-

че, ако до името си намерят и малко букетче, овързано с 

красива панделка, ще се зарадват още повече.
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ДОМ, ПЪЛЕН С... 

Н
овогодишната украса, която децата правят със 
своите родители, едва ли е идеална. Но със си-
гурност детските емоции по време на изработ-
ването на играчките остават като един от 

най-милите детски спомени и като едно от най-въл-

нуващите предчувствия за празника. Използвайте на-
шите идеи и дайте възможност на децата си да се 
почувстват като едни от онези симпатични сръчни 
същества – джуджетата, които майсторят празнич-
ни чудеса.

Златни птички
С помощта на хартия и лепило, смес от вода и брашно или гип-

сов бинт можете да повторите дадена форма и да направите ко-

пие на нещо, без дори да подозирате, че използвате интересната 

техника папиемаше (от френски – намачкана хартия). Вземете 

предмета (в случая използваме дървено пиле), на който искате да 

направите аналог, и залепете върху него няколко слоя хартия на 

малки късчета, като нанасяте дебел слой лепила между тях. За-

лепяйте хартията равномерно по цялата повърхност, за да се по-

лучи обвивка с еднаква дебелина. Когато слоят се втвърди, раз-

режете „черупката“ на две, извадете предмета и залепете две-

те части. Увийте пилето с тънко златно или сребърно фолио. 

Шапка 
на джудже
Изрежете кръг с диаметър 40 

см от плътно златисто фо-

лио. Разделете кръга на три 

сектора и ги изрежете вни-

мателно. На повърхността 

на всеки сектор с бяла акрил-

на боя изрисувайте различни 

елементи. След това навий-

те полукръговете на фуний-

ки и залепете краищата им с 

безцветен скоч. Шапките на 

джуджетата можете да за-

качите на елхата с помощта 

на цветен конец, който мо-

жете да прикрепите към вър-

ховете им. Другият начин, по 

който можете да използвате 

тези оригинални играчки, е 

да ги сложите на новогодиш-

ната трапеза, пълни догоре 

с увити в златно и сребърно 

фолио орехи.

Сова 
пощальон
От плат изрежете два 

по-големи правоъгълника 

в един и същ цвят и един 

по-малък – в друг цвят. 

Пришийте малкия право-

ъгълник към един от го-

лемите – това ще бъде 

джобът за картичка-

та. Подредете детайли-

те един върху друг, така 

че „джобът“ да остане по 

средата. Зашийте всички 

детайли от трите стра-

ни. Обърнете наопаки, на-

пълнете с памук и заший-

те останалата четвър-

та страна. След обръща-

нето джобът ще е вече 

от външната страна. Ли-

цето на бухала-пощальон 

оформете с очи и крила 

от филц. 
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www.mebeliaron.com

П
разниците наближават, сне-
гът вали и всеки от нас иска 
да се отпусне в меката пре-
гръдка на кожения диван пред 

уютната и топла камина. Мечтаем 
си да потънем в блаженството на ме-
ката кожа. Но всички знаем, че коже-
ните мебели са скъпо удоволствие и 
само по-заможните от нас могат да 
си позволят такова обзавеждане. 

Сега вече това е 
възможно за всички!

Специално за празниците мебелна 

компания „АРОН“ пуска на пазара ли-
митирана серия мека мебел от ес-
тествена италианска кожа на праз-
нично ниски цени – от 1699 до 2199 
лв. Ако не вярвате, идете и разгле-
дайте шоурумовете в цялата стра-
на.

ЪГЪЛЪТ DALIA И КОМПЛЕКТЪТ 
HABER са изработени от въл-

нисти пружини и бонелни пакети, по-
крити с високоеластична полиурета-
нова пяна. Тапицирани са с естестве-
на италианска кожа. С извитите си 
краища и модерната си визия ъгълът 
Dalia, тапициран със светла кожа, е 
изключително удобен и с това би впе-
чатлил всички ваши гости. Той е с 
размери в/ш/д: 92/230/165 см и разпо-
лага с място за спане (120/205 см). 
Само за празниците той е намален от 
2726 лв. на 1799 лв. (цената е за кожа 
G200). Спестявате  34% от цената, 
ако го изберете сега. 

Комплектът Haber се състои от ди-
ван тройка и два фотьойла. Ретро 
стилът е отново на мода, но вече 
в хармония с комфорта на мебелите. 
Диванът е с размери в/ш/д: 95/184/92 
см и предлага място за спане (140/ 
195 см). Фотьойлите – последен вик 
на модата, са изключително удобни. 
Цената на комплекта е 2199 лв. (важи 
за кожа G680). Ако го купите сега, 
спестявате 33% от цената (редовна-
та му цена е 3282 лв.). 

В ЪГЛИТЕ NIKOZIA И KARO МИ-
НИМАЛИЗМЪТ Е СЪЧЕТАН С 

РЕТРО ИЗЛЪЧВАНЕТО. Седалките са 
с вълнисти пружини и високоеластич-
на полиуретанова пяна. С покупката 
на който и да е от двата дива-
на спестявате 33% от редовната им 
цена (в пари това се равнява на 846 
лв.).  Единствено за празниците цена-
та на ъглите е 1699 лв. Ъгълът Karo 
се предлага в кожите Р046 и Р042, а 

Италианска кожа. 

Естествена!
На ниски цени – 

от „АРОН“, естествено

NIKOZIA

Бела, брой 12 (130), 2008110



телефон 0700 10 222 

(на цената на един градски разговор)

Nikosia – в кожи Р046 и Р047. И два-
та модела се разтягат и разполагат 
с ракла за допълнително прибиране на 
багаж. 

КОМПЛЕКТЪТ POP се състои 
от диван тройка и два фотьой-

ла, също изпълнени от италианска ес-
тествена кожа. Експертите и клиен-
тите на „Мебели АРОН“ смятат, че 
това са най-удобните фотьойли, на 
които човек може да седне. Фотьой-
лите са с размери в/ш/д: 75/102/75 см.  
Цената на комплекта е 1999 лв. за 
кожа G323, като с покупката спес-
тявате 33% от цената (или 985 лв.). 
Разтегателният диван е с модерна ви-
зия и предлага място за спане с  раз-

мери 114/200 см, а в нормален вид е с 
размери в/ш/д: 90/200/90 см. 

Ако обаче предпочитате други-
те материи пред естествeната 

кожа, мебелна компания „АРОН“ е по-
мислила и за вас. За коледните и но-
вогодишните празници само в мебелна 
верига „АРОН“ можете да закупите 
ЪГЛИТЕ ICARUS И ATHENA НА НЕВЕ-
РОЯТНО НИСКИ ЦЕНИ. Те са израбо-
тени от алкантара – материя, коя-
то не задържа петна, лесно се под-
държа и изглежда изглючително добре. 
Ъглите са разтегателни и предлагат 
място за спане с размери 120/200 см. 
Снабдени са и с ракла за багаж. Ъгъ-
лът ICARUS сега е 999 лв. (цената 

важи за изпълнение с дамаска алкан-
тара Orange 2062), a Athena – 899 лв. 
(цената важи за изпълнение с дамаска 
алкантара Peach 2069).
Нека изпием по чаша хубаво черве-

но вино с приятели на най-удобните и 
комфортни дивани!
Запознайте се с тези и още много 

други изгодни празнични оферти в ма-
газините на мебелна компания „АРОН“ 
в цялата страна, както и на сайта 
им www.aron.bg.

Здравка НЕНОВА

DALIA

HABER
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Вкусен Снежко

С
нежните човеци са онези наши прия-
тели, които придружават не само Ко-
леда и Нова година, но и цялата зима. 
Снежковците са едни от първите ге-

рои, които децата започват да рисуват всяка 
зима, още преди да дочакат снега. Белите чове-
ци са лесни за моделиране не само на пързалка-
та. Можете да ги приготвите и в кухнята.

С помощта на чаши с различни диаметри оформете кръг-

чета от средата на филийки хляб. Намаже-

те ги с топено сирене и ги съедине-

те през средата с дървен шиш 

(за печене на месо на скара). 

Направете носа от парче 

кашкавал. За очите, ус-

тата и копчетата мо-

жете да използвате 

капчици доматен 

сок или разтопен 

шоколад – спо-

ред това, с какво 

разполагате, и 

според вкуса ви.

От хляб

 
За да получите марципановата смес, към две 

чаши и половина смлени бадеми прибавете 

половин чаена чаша захар, една чаена чаша 

пудра захар и една чаена лъжица лимонов 

сок. Добавете едно или повече яйца – толко-

ва, колкото са необходими, за да стане тес-

тото меко и пухкаво. От полученото тесто 

оформете топчета с различни размери и мо-

делирайте снежните човеци. Обилно поръ-

сете фигурите с пудра захар. Ако към част 

от тестото добавите боя, може да получи-

те например червена смес, с която да офор-

мите шапка и шал. Ръцете можете да напра-

вите от клечки за зъби, очите и копчетата 

– от шоколадови парченца, носа – от порто-

калови кори.

От марципан

Пригответе маслен крем, който дълго „стои 

мирно“ във всякакви форми. Сложете на 

шприца приставката „звездичка“ и се за-

ловете да изрисувате снежния човек върху 

празничната торта. Изрежете папийонка-

та и цилиндъра му от бял шоколад, а очите 

и копчетата направете от бонбони (цвет-

ни дражета).

От маслен крем
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Ч
увствителната Риба Нели-
на почита за свой патрон 
свети Никола – покровите-
ля на моряците и рибарите. 

Нели (Нелина е творчески псевдоним), 
която носи името на дядо си Никола, 
с умиление си спомня дните от дет-
ството, когато заедно с него ходела 
на риболов по Дунава, в езерото Сре-
бърна. От дядо си научила и легенда-
та за свети Никола, който излязъл с 
лодка в морето, но се извила буря и 
пробила лодката. Тогава свети Никола 
хванал един шаран и я запушил с него. 

Така той и спътниците му се спаси-
ли. На 6 декември семейството є ви-
наги се събирало, за да почете свете-
ца, а баба є традиционно приготвяла 
цял шаран, пълнен с орехи – курбан за 
свети Никола. 
Наследила семейната традиция, днес 

Нелина пълни шарана за Никулден. 
Именният ден на певицата е повод да 
є гостуваме. 

ИМИДЖ В БЯЛ МЕРЦЕДЕС

Всички свързват скъпото возило с 
имиджа на певицата. Нелина обаче не 

я возят в бял мерцедес, тя шофира 
сама. Кара ситроен и го прави стра-
хотно. До нея се возя аз. След кръс-

в к у х н я т а

НИКУЛДЕН С

ЗА ШАРАНА И ШАРЕНОТО 
В ЖИВОТА НА ФОЛКДИВАТА

Стъпка по стъпка:

1. Предварител-

ната подготовка 

включва измива-

не и обелване на 

ябълките и зелен-

чуците. Ябълки-

те се нарязват на 

кубчета.

2. Обелените домати се на-

стъргват на едро ренде.

3. Лукът се на-

рязва на дреб-

но. Но преди 

това обелена-

та глава се из-

мива със сту-

дена вода, за да 

не ви разплаче.С
н

и
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к
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товището при румънското посолство 
задминаваме каруца, но не от тия 
раздрънканите, а една такава изпи-
сана, добруджанска, като излязла от 
разказ на Йовков. Това връща Нелина 
в спомените є. 
„Израснала съм на село при баби-

те ми. Майка ми и баща ми са от 
Сребърна, Силистренско. Добруджанци 
сме. Колко сме играли около езерото, 
гонили сме се в тръстиката... Дядо 
ми беше рибар и вкъщи без риба и 
рибно никога не е оставало.“
И на пеене се е научила от бабите си. 

„Първите седем години са ми дали ба-
бите. Ходех с тях по седенки, откъде-
то научавах песните и много ме харес-
ваха как пея. Пеенето правеше и про-
дължава да прави живота ми цветен.“ 

ДЕТСКИ СПОМЕН ЖИВ

Като ученичка заедно със съученици-
те си Нелина слушала „Куин“ и „Скор-
пионс“, но била единствената, която 
се палела и по народна музика. Пора-
снала с плочите на Недялка Керано-
ва и Тодор Кожухаров. Гордее се, че 
в трети клас се сдобила с автограф 
от Христо Кидиков. По същото вре-
ме фаворитка є била Лили Ивано-
ва, естествено. Именно от училище 
тръгва пътят є към сцената, кога-

то един ансамбъл за народни песни и 
танци потърсил таланти сред еди-
надесетокласниците. На прослушване-
то Нелина я взели за танцьорка, но 
за певица не я харесали. Казали є да 
се яви пак на следващата година. Това 
страшно я засегнало, но и я амбици-
рало. През почивките и по време на 
репетициите тя все се въртяла око-
ло певиците и оркестъра. На следва-
щата година вече била солистка. Така 
с народните песни започнала певческа-
та є кариера. Последвали фестивали 
в Италия, Испания, Германия.  

ШКОЛАТА НА ЧУЖБИНАТА

Днес Нелина се радва на широка по-
пулярност и на огромна симпатия от 
страна на милионна аудитория – ти-
пично българска не само у нас, но и 
в чужбина. И промени представата за 

себе си, показвайки не само че може 
да пее всичко, но и че е интересна и 
шарена личност. Нелина не смята, че 
работи звезда. Ако някой си мисли по-
добно нещо, тя е готова да го разу-
беди. Смята, че печели феновете си и 
заради отношението си към живота. 
Отворена е и се интересува от всич-
ко. Харесва є да я харесват и да бъде 
обожавана. „Невероятно е да усещам 
тръпката от това да съм на сцена 
и да получавам любовта на публика-
та. Като наркотик е. Не искам нико-
га да свършва. Готова съм да се боря 
за любовта на публиката.“
Разказва ми за срещите си с бълга-

ри, живеещи в чужбина, които са я 
трогвали до сълзи. Навсякъде я посре-
щали радушно. Повечето българи били 
там от дълги години и това според 
Нелина много променило ценностите 

(ПЪЛНЕН С ЯБЪЛКИ И ОРЕХИ)

ПРОДУКТИ: 1 шаран (2–3 кг) 
150 г счукани орехи 2–3 обе-

лени и настъргани домата 
2 ябълки, нарязани на кубчета 2 филии сух хляб, наронени на трохи 

(могат да се заменят с галета) 4–5 глави кромид лук 1 ч.л. захар 
олио 1 с.л. червен пипер щипка черен пипер сол на вкус 

Никулденски шаран

4. За приготвяне-

то на плънката в 

малко олио първо 

се запържва лукът.

5. Когато лукът ста-

не прозрачен, към 

него се прибавят на-

стърганите домати.

6. Ябълките 

пък се приба-

вят в плънка-

та не само за 

изтънчен вкус, 

но и за да по-

пият миризма-

та на шарана.

7. Излишната 

мазнина от ша-

рана се попива с 

хлебни трохи или 

галета. Така ша-

ранът става по-

хрупкав.
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им. „Идват при мен и ми разказват, 
че докато са живеели в България, ни-
кога не са слушали народна музика, 
но в чужбина тази музика им стана-
ла любима.“ Най-често пее за българи-
те в Америка. Много от концертите 
є отвъд Океана са възниквали спон-
танно на място – някой, чул песните 
є на концерт, се обажда на приятели 
и близки от друг щат, за да споде-
ли радостта си; оттам пък някой се 
обажда на Нелина и я моли да пее и 
за тях; организират є концерт. Трог-
нати от изпълненията є, при нея ид-
ват и хора, които никога не са ходи-
ли на концерти на поп фолк певици в 
България. Зад граница обаче е друго – 
болката от носталгията обединява и 
сплотява всички около музиката. 

ДЕТЕТО И МЪЖЕТЕ 
НА НЕЛИНА

Другото, което прави живота є цве-
тен, е 5-годишният є син Криско. Не-
лина вярва, че той е късметлия. Ко-
гато си пожелае нещо – случва му се. 
А когато тръгнат някъде на път, ви-
наги е слънчево. Слънчев е и животът 
на Нелина с него. Въпреки че живее 

динамично, разбрала е, че първите се-
дем години са най-важни за едно дете, 

и не го е оставила на баби и дядо-
вци да го гледат. Успехът є се базира 
на правилното разписание. „Плана за 
действие“ си съставя предварително, 
така че да може всеки ден да води и 
да взима сама Криско от детска гра-
дина, да играе с него, да рисуват заед-
но, да танцуват, да си измислят раз-
ни неща. С него навсякъде є е забав-
но, защото, където и да отидат, на 
сина є всичко му е интересно.
Най-колоритната личност в живо-

та є пък е едно бивше гадже. С него 
живели от едната крайност на друга-
та. Било и прекалено хубаво, и прека-
лено лошо. Макар че най-цветните є 
спомени са от този период, Нелина в 
момента иска да є се случи нещо по-
спокойно. Иска и да е по-безгрижна. 
Има и друго съкровено желание: „Да 
имаме мъж вкъщи. Да имаме истинско 
семейство. Малкият много иска брат-
че или сестриче. Аз не съм чак тол-
кова взискателна. Но някой път, нали 
знаеш – по-добре сам, отколкото зле 
придружен.“
Честит имен ден, Нелина! И да ти 

се сбъдне несбъднатото!   
Текст Теодора СТАНКОВА

За Нелина всичко се знае, даже по-
някога и преди самата тя да го е 
научила. Такъв е животът на тези, 
които са под светлините на про-
жектора. Това, което хората оба-
че не знаят за нея, е, че е голя-
ма сладокусница. Обича да яде, оби-
ча и да готви. Като малка е искала 
да стане художник. Сега творенето 
в кухнята є замества рисуването. 
Там влиза вечер, когато е уморена. 
Зарежда се и си почива, готвейки. 
Никога не може да приготви една и 
съща манджа два пъти. На импро-
визация се е учила от баба си. Баба 
є готвела на око и никога не по-
глеждала в рецептурник. Така готви 
и Нелина – мерките є са щипка и 
шепа. „Така на око си го докарвам, 
като баба ми. Истинските готвачи 
не гледат рецептурник, а творят“ 
– смее се Нелина.
Ето я и нея в кухнята, в акция по 
приготвяне на никулденски шаран. 

Пред мивката, 
около печката

8. Не забра-

вяйте под-

правките – 

сол на вкус, 

черен и чер-

вен пипер. И, 

разбира се – 

орехите!

9. Следва цере-

мония по напъл-

ване на шарана.

10. Рибата се 

покрива с ре-

зенчета дома-

ти и се пече в 

предварително 

загрята фурна. 

Търпението ни 

е възнаграде-

но. От Нелина – 

добър апетит!
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Голямата 
вечеря
Измислихте ли вече какво ще е новогодишното ви 

меню? Ако не сте, можете да се възползвате от 

нашата миниколекция с новогодишни рецепти. 

Свинско в портокалово-
медена глазура
ЗА 8 ПОРЦИИ:

4 кг свинско месо на кост

1 глава лук, нарязана на четвъртинки

1 стрък целина, нарязан на 3 части

1 морков, нарязан на три части

1 л портокалов сок

4 дафинови листа

25 зрънца карамфил

по 1 с. л. розов пипер и суха горчица

по 4 с. л. рядък мед и сладко от боровинки

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Сложете месото в голяма тенджера заедно с 

лука, целината, морковите и дафиновите листа. 

Залейте го с портокаловия сок (2 с. л. от сока 

оставете за глазурата). Добавете вода, за да 

покрие месото. Сложете тенджерата на котло-

на и изчакайте да кипне. Варете на среден огън 

около 2 часа (по 15 минути за всеки 450 г тегло 

на месото).

2. Загрейте фурната до 220 °С. С остър нож вни-

мателно обелете кожата на месото, но така че 

слоят мазнина да остане цял. Направете нарези 

(на кръст) по цялата повърхност на месото. 

3. В средата на всеки образувал се ромб втъкне-

те по едно зрънце карамфил. В отделна купа сме-

сете пипера, горчицата, сладкото от боровин-

ки, меда и остатъка от портокаловия сок. Нама-

жете свинското от всички страни с получилата 

се глазура. 

4. Сложете месото върху застлана с фолио тава 

и го допечете за още 15–20 мин. Когато придо-

бие червеникаво-златиста коричка, го извадете 

от фурната. Сервирайте го нарязано на парче-

та, с гарнитура от смокини в лют сос.

Време за приготвяне: 3 часа
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Смокини в лют сос

Пълнена пуйка

ЗА 8 ПОРЦИИ:

 150 мл червен винен оцет  6 с. л. желе от червени боровин-

ки  кората и сокът от 1 портокал  2 с. л. кафява захар  1 

пакетче канела  1/2 люта чушка  8 смокини (може и замра-

зени)  2–3 гръцки ореха (почистени от кората и разполовени)

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. В купа с дебело дъно объркайте оцета, желето, портокало-

вия сок и останалите продукти с изключение на смокините. 

2. Сложете купата на котлона и изчакайте течността да ки-

пне. Варете на умерен огън примерно 10–12 мин. 

3. В горещия сироп пуснете смокините и почистените орехи и 

подръжте ястието на котлона още 5–10 мин.

4. Подредете смокините в чиния за сервиране, а сиропа преце-

дете и с него полейте самите смокини. Сервирайте като гар-

нитура към свинското печено.

Време за приготвяне: 30 мин

ЗА 8 ПОРЦИИ:

За пуйка с тегло 5,5 кг: 

 1 разполовен лимон  3–4 дафинови листа  175 

г краве масло (разтопено)  16 малки пушени крен-

вирша (нарязани на парчета)  16 ивици бекон (на-

рязани на половина – общо 32 парчета)  по 4 гла-

ви червен и бял лук (разполовени)  1 глава чесън 

(разделена на скилидки)  зехтин  дафинов лист 

и пресен розмарин

За орехово-лимоновата плънка:

 125 г краве масло  2 средни глави лук (нарязани 

на ситно)  4 стръка целина (нарязани на ситно) 

 225 г галета  175 г смес от безсолни ядки (счу-

кани на дребно)  2 с. л. мащерка  кората и со-

кът от 1 лимон  1 ч. л. кимион  2 яйца (разбити) 

+ 1 яйчен жълтък

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. 45 мин преди да започнете да я пълните, изва-

дете пуйката от хладилника. Загрейте фурната 

до 180 °С. Започнете с плънката. Разтопете в ти-

ган маслото и запържете в него лука и целината 

до мекост. Смесете ги с останалите продукти за 

плънката (без яйчения жълтък!). Подправете със 

сол и черен пипер и разбъркайте. Разделете полу-

чената смес на две. В първата половина разбър-

кайте жълтъка и от сместа оформете топчета с 

размер на гръцки орех (вж. снимката). Оставете 

топчетата в хладилника.

2. Сложете пуйката на дъска и внимателно раз-

творете кожата около шийното є отверстие. На-

пълнете птицата с другата половина от сместа 

за плънката, като се стараете да я натъпчете 

плътно. Запушете дупката с висящата кожа и фик-

сирайте с клечка за зъби. 

3. В задното отверстие пъхнете лимона и дафино-

вия лист. Обтрийте отвсякъде птицата със сол, 

черен пипер и нарязаните зелени подправки. За-

вържете краката є. Сложете я в голяма тава. На-

киснете квадратно парче марля (с размери метър 

на метър) в разтопеното краве масло, сгънете го 

през средата и покрийте с него пуйката (вж. сним-

ката). Печете птицата около 3 часа и половина. 

4. Увийте всяко кренвиршче в бекон (вж. снимка-

та). Махнете марлята от пуйката и подредете 

около нея колбасите. Печете още 40 мин, като от 

време на време поливате птицата с образувалата 

се при печенето мазнина отстрани. 

5. В отделна тава сложете главите лук и чесъна. 

Върху тях подредете топчетата, направени от 

плънката. Налейте малко зехтин, опаковайте та-

вата с фолио и печете 40 мин във фурната, като 

след първите 20 мин махнете фолиото. 

Готова ли е? Проверете готовността на пуй-

ката, като убодете най-месестата част на 

бедрото є с дебела игла. Ако пуйката е опе-

чена, изтичащият по иглата сок трябва да е 

прозрачен. 

Преди сервиране 1. Излейте в отделен съд 

образувалата се при печенето на птицата 

мазнина, за да я използвате като сос. 2. Прех-

върлете пуйката в чиния за сервиране, покрий-

те я с фолио, а върху него сложете хавлиена 

кърпа, за да не изстине бързо. 

Хитрости

1 2

3 4
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ТЪРСИТЕ НОВОГОДИШНО 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО? 
ЕТО ВИ ЕДНО – КОЙТО 
УСПЕЕ ЗА ЕДИН ДЕН ДА 
ПРИГОТВИ ВСИЧКИТЕ ШЕСТ 
ДЕСЕРТА И ЗА ЕДНА НОЩ ГИ 
ИЗЯДЕ, ЦЯЛАТА СЛЕДВАЩА 
ГОДИНА ЩЕ МУ ВЪРВИ ПО... 
ШОКОЛАД! Е, МОЖЕ И САМО 
ПО МАЛКО ДА ОПИТАТЕ ОТ 
ВСЕКИ. ПАК СЕ БРОИ.

ПРОДУКТИ ЗА 30 БРОЯ:  250 г шоколад  25 г 

краве масло  250 мл сметана  1 пакетче ва-

нилия  2 с. л. какао  100 г почистен шам-фъс-

тък  50 г кокосови стърготини

КАК СЕ ПРИГОТВЯТ: 1. Шоколадът се настър-

гва на тънки стружки. Сметаната се кипва за-

едно с ванилията. Към нея се прибавят шокола-

довите стружки и разтопеното краве масло. 

Сместа се разбърква добре и се оставя за по-

ловин час да „почива“. 2. Шам-фъстъкът се на-

чуква в хаванче и се изсипва в плитка чиния. В 

друга плитка чиния се изсипва какаото на прах, 

а в трета – кокосовите стърготини. 3. От 

тестото с ръка се оформят топчета. Част от 

тях се овалва в какаото, друга част – в шам-

фъстъка, а трета – в кокосовите стърготини.  

ПРОДУКТИ ЗА 5–6 ПАРЧЕТА:  150 г домакински 

шоколад  175 г размекнато краве масло  180 г 

брашно  150 г захар  30 г какао  150 г заха-

росани смокини  75 г стафиди  4 яйца  1 бак-

пулвер

КАК СЕ ПРИГОТВЯ: 1. Смокините се нарязват на 

тънки ивички и заедно със стафидите се изсип-

ват в дълбока купа. Сушените плодове се смес-

ват с 1 с. л. брашно. 2. Шоколадът се настъргва 

на едро ренде. Брашното се смесва с бакпулвера 

и какаото. 3. Яйцата се разбиват със захарта 

и маслото до получаване на хомогенна маса. Към 

нея внимателно се прибавя брашнената смес. В 

тестото се прибавят сушените плодове и на-

стърганият шоколад. 4. Тестото се изсипва във 

форма за кейк, предварително намазана с олио. 

Пече се около 40 мин при температура 190 °С. 

Преди да се нареже и сервира, кейкът се оставя 

да изстине във формата.

Шоколадови трюфели

Шоколадов кейк

 Преди да поднесете на масата кокосовите 

трюфели, оставете ги да престоят 4 часа в 

хладилник.  За да ухаят трюфелите неустоимо, 

добавете в сместа за тях и 2 с. л. ром.  По же-

лание можете да замените ванилията с канела.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ:

 Смокините можете да замените с други заха-

росани плодове по желание.  Можете да подне-

сете кейка с чаша горещ шоколад или пък с ку-

пичка портокалов конфитюр (за допълнително 

подслаждане).

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ:
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Шоко крем

Шоколадово-ванилов мус

 Можете да ароматизирате крема, ако във 

врящото мляко за 10 мин пуснете китка пряс-

на мента.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ:

 Вместо само натурален шоколад за пригот-

вянето на муса можете да използвате и млечен 

шоколад в комбинация 50:50.  За да бъде мусът 

още по-празничен, добавете в него малко ром 

или ликьор и 30 г захаросани смокини, нарязани 

на тънки ивички.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ:

ПРОДУКТИ ЗА 4 КУПИЧКИ:  250 г натурален шо-

колад  1/3 л прясно мляко  80 г захар  4 жълтъка 

 150 мл сметана  1 пакет ванилия (или канела)

КАК СЕ ПРИГОТВЯ: 1. Шоколадът се начупва на пар-

чета. Млякото се кипва заедно с ванилията (или с 

канелата). Жълтъците се разбиват със захарта в 

дълбока купа, след което в сместа на тънка струй-

ка се влива млякото. Сместа се оставя на бавен 

огън, като се разбърква от време на време. 2. Кога-

то кремът се сгъсти, се отстранява от котлона и 

в него се изсипват парчетата шоколад. Бърка се по-

стоянно, докато шоколадът се разтопи. 3. Когато 

кремът поизстине, към него се добавя и разбитата 

сметана. 4. Кремът се разлива в купички и се оста-

вя да престои 2 часа в хладилник. Преди сервиране 

може да се аранжира с бадемови бисквити.

ПРОДУКТИ ЗА 4 КУПИЧКИ:  350 г натурален шоко-

лад  200 мл сметана  50 г краве масло  3 белтъка 

 1 пакетче ванилия  1 пакетче ванилова захар 

КАК СЕ ПРИГОТВЯ: 1. Шоколадът се начупва на пар-

чета и се разтопява в микровълновата печка или на 

водна баня. Към него се прибавя маслото и сместа 

се бърка до хомогенност. Оставя се настрана. 2. В 

отделна тенджера се кипва сметаната заедно с ва-

нилията. Когато сметаната поизстине, се влива в 

разтопения шоколад и се разбърква добре. 3. Белтъ-

ците се разбиват на пяна и се смесват с ванилова-

та захар. Внимателно, лъжица по лъжица, белтъчна-

та пяна се прибавя в шоколадовата смес. 4. Шокола-

довият мус се оставя да престои в хладилник поне 6 

часа. Преди сервиране се разлива в купички и се ук-

расява с чаени бисквити или филирани бадеми.
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ПРОДУКТИ ЗА 4 БРОЯ:  250 г готово ронливо (масле-

но) тесто  250 г натурален домакински шоколад  200 мл 

сметана  25 г разтопено масло  1 с. л. зелен чай на прах

КАК СЕ ПРИГОТВЯ: 1. От тестото се разточва кора, де-

бела 0,5 см, която се разделя на три части. Четири форми 

за печене на тарталети с диаметър 10 см се намазват с 

масло и тестото се разстила в тях. Продупчва се с вилица 

на няколко места и се изпича за 15 мин в предварително за-

грята до 150 °С фурна. 2. Шоколадът се настъргва на едро 

ренде. Сметаната се кипва със зеления чай и с нея се за-

лива настърганият шоколад. Когато шоколадът се разто-

пи, с разбъркване се прибавя и разтопеното масло. 3. Кога-

то шоколадовият крем изстине, се излива в изстиналите 

тестени купички. Тарталетите се оставят за един час в 

хладилника. Преди сервиране се украсяват със зелен чай на 

прах, с пудра захар или с парченца натрошен шоколад.

ПРОДУКТИ ЗА 5–6 ПАРЧЕТА: За блата:  125 г филирани бадеми  125 г захар  100 г натура-

лен шоколад  85 г краве масло  4 яйца  40 г какао на прах  100 мл сметана  350 г брашно. За 

крема:  250 г натурален шоколад  250 мл сметана  60 г краве масло

КАК СЕ ПРИГОТВЯ: 1. Белтъците се отделят от жълтъците. Шоколадът се начупва на парче-

та и се разтопява в микровълнова фурна или на водна баня. Към него се прибавят кравето масло 

и сметаната и продуктите се разбъркват добре. 2. Жълтъците се разбиват със захарта. След 

това към тях с непрекъснато разбиване се добавя и брашното, смесено предварително с ка-

каото на прах и настърганите бадеми. 3. В тестото се налива разтопеният шоколад, след ко-

ето се прибавят и разбитите на сняг белтъци. 4. Сместа се излива в предварително намаза-

на с олио форма (с диаметър 24 см). Блатът се пече 40 мин в предварително загрята до 200 °С 

фурна. Оставя се да изстине и се разполовява. 5. За приготвяне на крема сметаната се кипва 

и в нея се разтопява начупеният на парчета шоколад (250 г). Сместа се разбърква и към нея се 

прибавя кравето масло. Оставя се на бавен огън, докато кремът се сгъсти. 6. Едната част от 

блата се поставя в чиния за торта и се покрива с изстиналия крем. След това отгоре се по-

ставя и другата половина и тортата равномерно се намазва с останалия крем. Оставя се да 

престои 2 часа на хладно място. Преди сервиране тортата се поръсва с какао на прах.

Шоколадови тарталети със зелен чай

Шоколадова торта

  На дъното на всяка тарталета можете да 

поставите малко разбита със захар сметана.ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ:

  Натуралния шоколад можете да замените 

с млечен.  По желание можете да сиропира-

те блата с шоколадово-кафеен сироп.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ:
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цв е т я

ГРИЖИ ЗА 
САКСИЙНИТЕ В СТУДА

ВСЯКО СТАЙНО ЦВЕТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИСПОСОБЯВА КЪМ РЕДИЦА УСЛОВИЯ ПРЕЗ ЗИМАТА: 
СУХ ВЪЗДУХ, НЕДОСТАТЪЧНА СВЕТЛИНА, НИСКА ВЛАЖНОСТ НА ВЪЗДУХА, ИЗКУСТВЕНО 
ОТОПЛЕНИЕ. ЗА ДА МУ Е ДОБРЕ, ЖЕЛАТЕЛНО Е ДА СЛЕДВАТЕ НАШИТЕ ПРЕПОРЪКИ.

ИЗБЕРЕТЕ ТОЧНОТО МЯСТО ЗА ВСЯКО РАСТЕНИЕ. Най-
доброто място през зимата, естествено, е онова близо до 
прозореца. Когато обаче температурите паднат значително 
и прозорците се покрият със скреж, е по-добре да премес-
тите саксиите на друго място. Поне за през нощта, когато 
на цветята им е най-студено.

ЛИПСАТА НА ДОСТАТЪЧНО СВЕТЛИНА ВОДИ ДО ИЗТОЧ-

ВАНЕ И ЗАБАВЕН РАСТЕЖ НА РАСТЕНИЕТО. Ако няма-
те възможност да му осигурите място на слънчев прозорец, 
може да използвате и изкуствен източник на топлина.

АКО РАСТЕНИЕТО ПО ПРИНЦИП ИЗИСКВА ПО-ВИСОКА 

ВЛАЖНОСТ НА ВЪЗДУХА, добре е да го поставите при-
мерно в банята, до душа, или в кухнята, до мивката.

ВСЕКИ ДЕН ПРЪСКАЙТЕ С ВОДА ЛИСТНАТА МАСА. Запомнете, че преди пръскане листата трябва да бъдат чис-
ти. За да отстраните прахта от тях, използвайте мека кърпа (за гладките листа) или малка четка (за мъхестите 
листа). Висящите растения можете да измивате веднъж в месеца на душа.

НА ПОЛИВАНЕТО ТРЯБВА ДА ГЛЕДАТЕ ПО-СЕРИОЗНО И ОТГОВОРНО. През зимата, когато помещенията се ото-
пляват, поливайте стайните растения по-често, и то с вода със стайна температура. За повечето стайни цветя 
важи правилото, че те се поливат едва след като горният слой на почвената смес изсъхне. Лесно можете да прове-
рите това с ръка.

ОТЦЕЖДАНЕТО НА ПОЧВАТА ТРЯБВА ДА Е ДОБРО, за да се избегне заг-
ниване на корените.

ТОПЛИНАТА, ОТДЕЛЯНА ОТ ОТОПЛИТЕЛНИТЕ УРЕДИ, МОЖЕ ДА СТАНЕ 

ПРИЧИНА ЗА ИСТИНСКИ СТРЕС ПРИ СТАЙНИТЕ ЦВЕТЯ. Листата им ще 
започнат да жълтеят, а връхчетата им – да съхнат. Преполиването на расте-
нията също не води до нищо добро. Много често най-доброто решение е рас-
тението просто да бъде преместено! През този период всички стайни цветя 
се нуждаят от известна почивка и от подхранване.
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за месец ДЕКЕМВРИ

Професионални 
астрологични анализи 

за всеки зодиакален знак

ПОДХОДЯЩИТЕ ЛУННИ ДНИ ЗА диети, разкрасяване, лечение, почистване 
на дома, шопинг, грижа за цветята и посещение при зъболекар

ЛУНЕН КАЛЕНДАР

КАКВИ СА ХОРАТА С МЕРКУРИЙ В РИБИ

ОВЕНОВЕН

Приключете всичко важно сега!

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Голям късмет, големи придобивки!

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Късате връзки, рушите партньорства

РАКРАК

Нова работа?!

ЛЪВЛЪВ

Любовен период и... зачатия

ДЕВАДЕВА
Шансове за съдбовни промени

ВЕЗНИВЕЗНИ

Нови планове и творчески устрем

СКОРПИОНСКОРПИОН

Нерви, притеснения и... приятели

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Звездна енергия, но и напрежение

КОЗИРОГКОЗИРОГ

В много силна позиция сте

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Започва звезден житейски възход за вас

РИБИРИБИ

Път по Нова година



info

ИМА МНОГО НЕЩА ЗА ДОВЪРШ-

ВАНЕ В началото на този месец се 
възползвайте от оптимизма, който ще ви 
изпълни. Постарайте се до 21-ви да свър-
шите всичко по-важно в работата. И не 
толкова заради настъпващите празници, а 
поради факта, че тогава Слънцето навли-
за в зодия Козирог и за вас нещата ста-
ват по-проблематични и напрегнати. Съ-
ветвам ви да не прехвърляте ангажимен-
ти и обещания в следващата година. Ня-

мате време за почивка, изчакване и съмне-
ния. Трябва да действате веднага. Още 
повече че и звездите ще ви предоставят 
много благоприятни възможности. 

УСПЕХИ На тях ще се радват най-
много Овните, заети в туристиче-

ския бизнес, издателската дейност. Или 
пък онези, които работят като препода-
ватели и специализанти във висши учебни 
заведения. Периодът до 21-ви е много успе-
шен и за блестящо приключване на курсо-
ви, дипломни работи или научни изследва-
ния. Фокусирайте вниманието си върху 
тези теми, ако са актуални за вас, защо-
то с лекота ще успеете да защитите на-
писаното от вас и да получите заслужено 
признание. 

ИЗПИТАНИЯ На 1-ви ще бъдете 
подложени на малко изпитания, кои-

то ще спрат за момент амбициозния ви 
устрем. Една от тези пречки може да е 
вашата любима жена, приятелка или ше-
фката ви, която иска да ви докаже пре-
възходството си. Не сте в изгодна пози-
ция, сами ще усетите, че това ще е един 
от малкото дни в живота ви, когато се 
налага да „дадете заден ход“. На същата 
дата е възможно да имате неприятности 
със закона – искове и делби няма да се ре-
шат във ваша полза. Може да изгубите и 
някой ваш спонсор или сподвижник. Зато-
ва ви предупреждавам да не упорствате 
да стане вашето. 

 НЕ ВИ ВЪРВИ В ЛЮБОВТА Има 
опасност да се забъркате в любовни 

каши през периода до 8-и. Предупреждавам 
най-вече Овните, които възнамеряват да 
излъжат или изневерят на половинката си. 
Но все пак, ако на 7-и и 8-и сте внимател-
ни с нея, ще се радвате на хармонични 
отношения. Тогава съдбата ви среща с оп-
тимистично и делово настроени партньо-

ри и приятели, с които ще продължите 
да бъдете и в бъдеще. 

ПОЛУЧАВАТЕ ПАРИ Благоприятни 
за вас са и следващите два дни – 

9-и и 10-и, когато получавате добро мате-
риално възнаграждение за положените от 
вас усилия. 

УСПЕШЕН ДЕЛОВИ ПЕРИОД Добре 
ще бъде да изтеглите повечето за-

дължения, свързани с подписване на дого-
вори, вадене на документи и/или делови 
разговори, за периода до 12-и, когато парт-
ньорите ви ще са добре разположени към 
вас и с радост ще ви съдействат. Най-
успешни за делови контакти, финансови 
операции и сделки са дните от 2-ри до 11-и 
включително. 

ИЗПЪЛНЕНИ СТЕ С ОПТИМИЗЪМ 
Оптимистични дни за вас ще бъдат 

15-и, 16-и и 17-и (до обяд). Старайте се то-
гава да давате гласност на намеренията 
си и да демонстрирате възможностите 
си, за да ви забележи правилният човек.

В ДОБРО ЗДРАВЕ СТЕ До 21-ви, ко-
гато Слънцето е в хармоничния ви 

знак Стрелец, ще се чувствате енергични 
и тонизирани. Използвайте съзидателно 
тази енергия. Спортувайте повече. Ста-
райте се да не избухвате. 

НАПРЕЖЕНИЕ И НЕРВНОСТ След 
22-ри за жалост енергията ви ще се 

трансформира в напрежение и нервност. 
Има опасност от битови травми и от 
конфликти – особено на 22-ри, 28-и и на 31-
ви. Не ви съветвам да шофирате, защото 
ще сте много нервни. 

НАПРАВЕТЕ СИ РАВНОСМЕТКА 
Около новолунието в Козирог на 27-и 

ще се почувствате отпаднали. Тогава не 
прекалявайте с шумните компании. По-до-
бре останете сами, за да си направите 
равносметка.

Върнете лентата!
Припомнете си какви събития ви се случи-

ха около 27 ноември, по новолуние в Стре-

лец. Този спомен ще е вашата отправна 

точка за действие и за развитие през на-

стоящия месец. За мнозина от вас вече са 

се открили чудесни нови възможности за 

работа или обучение в чужбина. Нов тла-

сък са получили всички, които пряко или 

косвено имат общ бизнес или контакти с 

хора, които живеят и работят зад грани-

ца. Смело приемайте всякакви нови пред-

ложения за разгръщане на „рекламната 

кампания“ за вашата дейност. И отново 

припомням – направете така, че да разбе-

рат за вас и зад граница! Ще имате само 

полза от това разширение на вашето вли-

яние и дейност.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

До 21-ви ще се чувствате много енер-

гични и тонизирани.

22-ри, 28-и и 31-ви са за вас най-травма-

тичните и конфликтни дни през месеца. 

Не изяснявайте отношенията си с никого. 

И не шофирайте!

До 12-и периодът е подходящ за подпис-

ване на договори, вадене на документи и 

водене на делови разговори. 

След 21-ви се старайте да не започвате 

нищо важно.

„Бела“ ви предлага всеки месец 12 специални ПРОМО info места 
в „АСТРОНАВИГАТОР“ – един от най-четените раздели 
на списанието!
На площ 1/4 страница под всяка зодиакална прогноза „Бела“ 
предоставя възможност на всички свои партньори да 
оповестяват, представят, оферират или популяризират свой 
нов или не толкова нов, но хитов продукт, обект, услуга, сайт 
или добра инициатива.
Всички обичат да четат зодиакалните си прогнози, 

дори и тези, които не вярват в астрологията. 
Всички обичат да четат промо информация, 
дори и тези, които не мислят за шопинг.

Станете звездите на нашия АСТРОНАВИГАТОР!
Очакват ви верните ни читатели, 
вашите бъдещи клиенти и фенове!
Ако побързате и изпратите своите предложения,
имате шанс те да са сред 12-те публикувани за месеца.

Информация за сроковете, възможностите и цените на местата в ПРОМО info 
можете да получите на редакционните телефони: 02/ 943 39 30, 943 45 48.

БЕЛА ОФЕРТА
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ГОЛЯМ КЪСМЕТ Месецът започва 
много ударно за вас. Още на 1-ви по-

лучавате голяма придобивка и звездите ви 
отреждат голям късмет. Ще забележите, 
че всичко се нарежда по вълшебен начин – 
точно както сте го мечтали. Коледните 
чудеса предстоят и трябва да се подгот-
вите да ги посрещнете подобаващо. 

ВЪРНЕТЕ ЗАЕМИТЕ СИ Съветвам 
ви още от първите пари, които ще 

получите сега, да върнете всичките си за-
еми, за да влезете „на чисто“ в новата 
година. 

ЗАДЕЙСТВАЙТЕ ВСИЧКИТЕ СИ 

НАМЕРЕНИЯ Планетата на късме-
та Юпитер ще бъде в хармоничния ви 
знак Козирог до 6 януари 2009 г. – уникален 
период, през който е добре да осъществи-
те максимално скоростно някои свои на-
мерения. През декември разчитайте на 
подкрепа дори от страна на закона – лес-
но ще водите дела, ще взимате разреши-
телни, лицензи и всякакви други докумен-
ти, за които се чака с месеци. 

УСПЕШНО ТЕГЛИТЕ КРЕДИТ Ако 
вие нужен такъв, изтеглете го в края 

на годината. Краят на годината е подхо-
дящ период също за инвестиции, намиране 

на спонсори или бизнес партньори, с кои-
то да направите силен тандем. Но нека 
водещата фигура по отношение на финан-
сите да си останете вие. 

ЛЮБОВЕН ПЕРИОД До 8-и, когато 
Венера ще е във вашия знак, шансът 

да се влюбите е много голям. Сексуалните 
ви подвизи ще продължат и след тази дата 
– до 27-и. На моменти ще ви е доста труд-
но да потискате сексуалността си. Но 
няма да има и нужда да го правите. 

ИЗЯВИ И МОТИВАЦИ ЗА РАБОТА 
Когато Луната е в Телец, както е сега 

на 9-и и 10-и, вие сте много мотивирани за 
работа и се изявявате много ярко. През 
тези два дни ще спечелите доста пари и 
ще успеете да ги инвестирате правилно. 
Сега е моментът да направите големите 
си покупки – придобитите вещи ще ви до-
несат удовлетворение и дълго ще ви слу-
жат вярно. До пълнолуние на 12-и ще сте 
успели да задоволите не само своите жела-
ния, но и тези на близките до вас хора. 

НЕПРИЯТНИ ИЗНЕНАДИ ОТ ПРИЯ-

ТЕЛИ Дните, през които трябва да 
сте много бдителни, са 2-ри, 3-ти и 4-ти. 
Не приемайте всичко, което приятелите 
ви казват, за чиста монета. Дори и да ви 
поканят в някой кръг от на пръв поглед 
благонадеждни хора с добри идеи и поми-
сли, трябва да сте предпазливи, защото 

може да се окаже, че не са ви казали най-
главното. А именно истинските мотиви 
за отправената към вас покана, които на 
вас със сигурност няма да ви харесат. 
Може да се окаже, че искат да се възполз-
ват от вашите сили, идеи и средства, а 
на финала да ви оставят с материални и 
морални загуби. 

НЕ СЕ ПРЕУМОРЯВАЙТЕ на 15-и, 
16-и и 17-и (до обяд). Колкото и да се 

стараете, по-влиятелни от вас хора ще 
ви притеснят и притиснат с изисквания-
та си. Ще се наложи да отстоявате по-
зициите си. Не се предавайте лесно! 

ПРЕПОРЪЧВАМ ВИ ДА ПЪТУВАТЕ 
След 21-ви е добре така да организи-

рате времето си, че да попътувате мал-
ко – или в страната, или в чужбина. Пъ-
туванията ще ви изненадат с нови въз-
можности и запознанства, за които само 
сте мечтали до този момент. 

НОВА КАРИЕРА На 27-и получавате 
благоприятен шанс да стартирате 

съвсем нова кариера. И то с хора, които 
са ви на сърце. Още на следващия ден ще 
усетите невероятен прилив на сили и же-
лание за действие. Съветвам ви да го от-
ложите обаче за седмицата след 1 януари, 
защото на 29-и, 30-и и 31-ви ще сте преу-
морени. Отдайте се на почивка тогава. 

ПАЗЕТЕ ЗДРАВЕТО СИ През декем-
ври ви заплашват възпалителни и ин-

фекциозни заболявания. Следете редовно 
кръвното си налягане, особено ако е висо-
ко, и навреме го регулирайте с медикамен-
ти и билки. Препоръчвам ви да се наспи-
вате добре, за да се чувствате по-енер-
гични. След 21-ви ще усетите чувствител-
но подобрение в цялостната си енергети-
ка и с лекота ще преодолявате провока-
циите на забързаното ежедневие. Но до-
тогава се щадете.

Ден година храни
След 12-и Меркурий навлиза в хармоничния 

ви знак Козирог и това още повече улесня-

ва контактите, търговията, договорите 

и пътуванията. Много ползотворни дни за 

вас ще са 17-и,18-и и 19-и – дни, за които е 

вярна поговорката „Ден година храни“. На-

пънете се малко повече, за да не изпусне-

те ползата, която ви отреждат звездите.

MILDE CHRISTMAS – СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ 
ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ

Домакинствата в България вече не пестят средства за качествена тоа-
летна хартия. Затова Milde излезе със специално предложение за своите по-
требители – Milde Christmas – лимитирана серия тоалетна хартия, създаде-
на специално за Коледа (с уникален аромат на канела, портокал и ванилия). 
Произведена е от 100% целулоза, а бялата є основа е със златисто-оранже-
ви шарки. Предлага се в две различни разфасовки – нормална (от 4 рула) и го-
ляма (от 8 рула). 
Изследване на Gаllup TNS показва, че милиони левове годишно харчат дома-
кинствата в България за тоалетна хартия, като се наблюдава тенденция 
за увеличаване на пазарния дял на цветната и ароматизирана хартия. За 
потребителите идеалната тоалетна хартия е мека, многопластова, къса 
се добре по перфорацията и в същото време е здрава и с приятен аромат. 
Новата тоалетна хартия Milde Christmas е точно такава – плътна, мека, 

ароматна и се къса на еднакви късове точно по перфорацията. Всичко това 
я прави изискан аксесоар към всяка баня. 
В семейството на Milde има още 5 вида тоалетна хартия, които задово-
ляват специфичните вку-
сове на потребителите: 

 Milde Sensitive Aloe Vera е за 
най-чувствителната кожа 

 Milde Spa е за любители-
те на хармонията  Milde 
Romance – за романтичните 
и нежни натури  Milde Relax 
–  за хората, които обичат 
уюта и спокойствието на 
дома  Milde Spring с ухание 
на пролет е за енергичните 
натури. 

НОВ СТАНДАРТ

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

До 8-и ще имате много късмет и хубави 

емоции в любовта.

От 9-и до 12-и дните са много силни за 

всички Телци.

На 29-и, 30-и и 31-ви ще сте преуморе-

ни. Позволете си заслужена почивка. Тя ще 

ви е необходима и за да се отдадете на 

размисъл.

До 21-ви ви съветвам да щадите здра-

вето си и да не се преуморявате. Наспи-

вайте се добре.
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ГНЕВНИ ИЗБЛИЦИ През по-голяма-
та част от месеца главата ви ще е 

заета с мисли за вашите близки връзки и 
взаимоотношения както с интимните 
партньори, така и с бизнес съдружниците. 

Очаквайте разправии. Често ще изричате 
гневни реплики. Нервността ще е ваш по-
стоянен спътник. Най-конфликтните ви 
дни ще са 1, 5 и 6 декември. Внимавайте, 
защото казаното тогава може да има на-
истина фатални последици. Ако още не 
сте реално готови да приключите някоя 
връзка, си дръжте устата затворена и не 
предприемайте наказателни действия, 
дори в определен момент да се чувствате 
уязвени и наранени. 

ПО-КРАЙНО С БИЗНЕС ПАРТНЬО-

РИТЕ! Бъдете безкомпромисни и към 
бизнес партньорите си, защото иначе ще 
продължавате да потъвате заедно, те ще 
продължават да опразват касата на фир-
мата зад гърба ви и да пренасочват най-
доверените ви клиенти към конкурентни 
фирми. Очаквайте всякакви промени, вклю-
чително и да приключите окончателно 
отношения с някого. Щом усетите, че ви 
е дошло до гуша от манипулации и нело-
ялно отношение, не ви съветвам да тър-
пите повече. Точно след пълнолунието на 
13-и и 15-и се очаква да вземете крайно 
решение как да действате. То ще разсее 
досегашните ви заблуди и ще поправи 
грешките, които сте допускали в поведе-
нието си. Вербализирайте гледната си 
точка без стеснение, защото точно в 
този момент ще се разбере кой е причи-
ната за настоящите конфликти и недора-
зумения.  

ДНИ, ПЪЛНИ С ДОБРА ЕНЕРГИЯ На-
ред с тревогите звездите ви предос-

тавят и добри дни, през които да се за-
редите с енергия и да подредите приори-
тетите си. Препоръчвам ви да задвижите 
всички важни за вас дела на 2, 3, 4, 11, 12, 
19, 20, 21, 29, 30 и 31 декември. Както виж-

дате, добрите дни за вас са много. 
ХАРМОНИЧЕН ПЕРИОД След 21-ви 
за вас стартира далеч по-приятен и 

хармоничен период. Проблемите с парт-
ньорите и с конкуренцията остават зад 
гърба ви. Идва време за сдобряване, нови 
партньорства и любов. Сега Венера, пла-
нетата на любовта, ви гледа добронамере-
но от хармоничния ви знак Водолей и идва 
да ви извади от ръба на нервния срив, 
който почти е на път да ви обезсърчи, 
особено след всички онези разправии в на-
чалото на месеца. 

ВНИМАВАЙТЕ КАКВИ РЕШЕНИЯ 

ВЗИМАТЕ На 27-и е новолунието в 
Козирог, което поставя на дневен ред въ-
просите за конкурентните отношения и 
общите финанси. Ще се появят и теми 
за наследства и завещания. Разговорите по 
тези теми ще провокират у вас вътреш-
но напрежение. Тези тенденции се засил-
ват и от навлизането (в същия ден) и на 
Марс в Козирог, който носи много войн-
ствена, но и градивна енергия, прави ви 
волеви, амбициозни и конкурентоспособни. 
За Близнаците, които се занимават с тър-
говия и по-едър бизнес, настъпва много си-
лен, но и много манипулативен период. Да 
внимават какви решения взимат, защото 
те може да се окажат много полярни: от 
много успешни до такива, които да дове-
дат до пълен провал. 

СИЛНИ И УСПЕШНИ ДНИ Послед-
ните три дни от годината ще са сил-

ни и успешни за вас. 2009 г. ще е добра 
за Близнаците, защото планетата на успе-
ха Юпитер се премества във Водолей, 
който ви е хармоничен знак, и обещава на-
предък, развитие, късмет и любов!

BLEND-A-MED 3D WHITE LUXE+ ORAL-B VITALITY 3D 
WHITE LUXE 

Новата луксозна линия продукти Blend-a-med 3D WHITE LUXE е 
специално създадена, за да премахва до 90% от тъмните пет-
на върху зъбите. Тя осигурява превъзходно избелване чрез съ-
четанието от 3 основни компонента: полиращи микрограну-
ли, разпенващи и избелващи вещества. Те въздействат върху 
видимата повърхност на зъбите, като отстраняват плака-
та от зъбния емайл, полират повърхността на зъба, премах-
ват оцветяванията и предотвратяват повторната им поя-
ва. Новата висококачествена избелваща формула съдържа хид-
ратиран силициев диоксид и активни микрофосфати, които 
успешно почистват, избелват и предотвратяват появата на 

оцветявания. Новата паста за зъби Blend-a-med 3D WHITE Luxe 
се предлага в 3 варианта:  Glamour, която ефективно предо-
твратява образуването на зъбен камък  Anti-Tobacco fresh – 
за хората, които пушат и обичат да се наслаждават на вкуса 
на кафе и чай  Sensitive със съдържание на 5% калиев нитрат, 
който е с клинично доказано действие при предотвратяване-
то на чувствителността на зъбите.
За постигането на максимален ефект използването на пас-
тите за зъби Blend-a-med 3D WHITE Luxe се препоръчва да е в 
комбинация с новата електрическа четка за зъби Oral-B Vitality 
3D WHITE Luxe. Дизайнът на нейната глава, наречена ProWhite, 
е уникален. В централната є част е разположен гумен еле-
мент, който има полиращо действие и спомага за постигане-
то на перфектна, блестяща усмивка.

Следващата „криза“ 
на напрежение 
са задава през периода от 10-и до 12-и, ко-

гато сякаш всички ваши дразнители ще се 

появят в живота ви накуп. Пълнолунието 

на 12-и е точно в Близнаци и сякаш допъл-

нително налива масло в огъня, но ви пома-

га също да видите проблемите в дълбочи-

на. Вие принципно не сте ревниви и не по-

насяте някой да ви ревнува, да ви следи и 

да ви кара постоянно да се чувствате ви-

новни и притиснати. Сега е моментът да 

проверите дали партньорството ви с ня-

кого е надеждно, или не, дали ще го бъде, 

или не. Всяка изкуствено задържана връз-

ка е само една отложена раздяла. Вашата 

фриволна, въздушна природа не търпи да е 

окована от нечии претенции. Запомнете, 

че незаменими хора няма, и едва когато се 

отървете от нечие влияние и опекунство, 

едва когато застанете отстрани и погле-

днете проблема, ще разберете в колко аб-

сурдна ситуация сте били дълго време.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

1-ви, 5-и и 6-и са най-конфликтните ви 

дни през месеца. Щадете нервите си.

Новолунието на 27-и ще ви постави в 

конкурентна обстановка, но и ще засили 

волята ви за успех. Възможни са придобив-

ки от наследства и завещания.

2, 3, 4, 11, 12, 19, 20, 21, 29, 30 и 31 де-
кември са хармоничните ви дни през този 

месец. Добре е да стартирате по-важни-

те си дела на тези дати.

ОЩЕ ПО-БЯЛА УСМИВКА
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 БЕЗ ДЪХ В навечерието на Нова го-
дина ви идва импулсът да приключите 

със справки, отчети, доклади, дисертации. 
Толкова силно чувство за дълг ви завладя-
ва към всичко и всички, че няма да може-
те дъх да си поемете. Не се изнервяйте, 
защото точно сега ще отбележите голям 
напредък. Приключването на залежалата 
работа ще ви дари с чувство на лекота. 

ДИСКОМФОРТ На 1-ви няма да ви е 
комфортно – все ще се намери някой, 

който да се разходи по нервите ви. Не го 
приемайте лично. Само ви се струва, че е 
нарочно. 

ПОМИСЛЕТЕ ЗА СЕБЕ СИ На 5-и и 

на 6-и ще ви се случи поне едно хуба-
во нещо, което ще ви зареди със сили и 
добро настроение. Сега помислете за себе 
си, обърнете повече внимание на себе си, 
защото още на следващия ден (в неделя) 
се завихряте отново в проблеми, работа 
и нерви.  

ЛЮБОВНИ НЕВОЛИ До 8-и няма да 
ви върви в любовта. Толкова енергия 

ще изхабите в емоции, че сили няма да ви 
останат. Има риск да попаднете и в лю-
бовен триъгълник. 

КОНФЛИКТИ С НАЧАЛНИЦИ И КО-

ЛЕГИ Те няма да ви отминат. Осо-

бено ако допуснете да се самосъжалявате 
или пък ако вършите работата си с омер-
зение. 

ГРИЖИ ЗА ДРУГИТЕ Всички, които 
се нуждаят от вашето внимание и 

грижи, ще заявят за себе си през периода 
от 15-и до 21-ви. А след 21-ви ще се нало-
жи да поглезите малко и интимния си 
партньор. Не игнорирайте общуването с 
другите сега. Не се затваряйте в себе си. 
Само общуването с хора ще допринесе за 
развитието ви. Хубавите ви дни през ме-
сеца са 13-и, 14-и, 22-ри, 23-ти и 24-ти (до 
обяд). Дано успеете да се възползвате от 
тях.

НИКАКВИ ОТРИЦАТЕЛНИ ЕМО-

ЦИИ! След 21-ви Слънцето навлиза в 
Козирог – знака, който ви гледа от опо-
зиция. В такава ситуация, когато транзи-
тиращото Слънце е толкова далече от 
вашия зодиакален знак, се получава голям 
дефицит на енергия. Това е период на 
трудности, вялост, отпадналост и чер-
ногледство. Най-некомфортно ще се 
чувстват Раците, родени в първата дека-
да на зодията, а именно от 22 юни до 1 
юли. Затова препоръката ми е: никакви 
отрицателни емоции! Избягвайте да пра-
вите нещата, които ви угнетяват и не 

ви правят щастливи. Щом усетите, че 
някъде сте нежелани, или видите недобро-
намереност очите на другите, веднага из-
чезвайте оттам!
През целия месец следете здравословно-
то си състояние, дори и да сте прекале-
но млади и да нямате никакви оплаквания. 
Наспивайте се, спортувайте и събирайте 
лъчи слънце, колкото и малко да са те 
сега. Всичко това ще повдигне настроени-
ето ви, ще ви тонизира и максимално ще 
ви отдалечи от депресията.  

РАЦИОНАЛИЗИРАНО ХРАНЕНЕ Не-
обходимо е да рационализирате ваше-

то хранене. Разтоварващата диета за ос-
вобождаване от токсините е задължител-
на за вас. Яжте повече плодове, защото 
имате нужда от повече витамини. Пийте 
прясно изцедени зеленчукови и плодови 
фрешове. Намалете консумацията на месо 
и колбаси, които допринасят за умората 
ви. Не си оставяйте работа за последна-
та седмица на декември. 

РАЗДЯЛА С ИЛЮЗИИТЕ На 27-и 
може да ви се наложи да се раздели-

те с илюзиите си или с някой ваш прия-
тел или партньор. Тогава сте в слаба по-
зиция. Внимавайте, тъй като сте лесно 
манипулируеми и без да се усетите, може-
те да попаднете под чуждо влияние, кое-
то няма да бъде във ваша полза. На този 
ден планетата Марс навлиза в нехармонич-
ния ви Козирог и ви изправя пред нерав-
ностойна конкуренция. 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОЧИВКА На 31-
ви задължително си почивайте и 

стойте далеч от деловия живот. Не спо-
деляйте с никого своите амбиции и наме-
рения – все ще се намери някой, който да 
се опита да ги осуети или пък да ви раз-
убеди.

DERMODENSIFYER EYE&LIP CONTOUR ОТ EUCERIN® 

Продуктът е специално разработен за зоните около очите и устните за 
нуждите на кожата на жените над 45-годишна възраст
С напредване на възрастта кожата става по-суха и тънка, губи еластич-
ността си, а бръчките се задълбочават. Деликатните зони около очите и 
устните са най-засегнати от тези промени. Затова учените от изследова-
телския център на Eucerin® създадоха DermoDENSIFYER Eye&Lip Contour – най-
новия продукт от серията DermoDENSIFYER. 
Активната комбинация от Arctiin и Apiaceae-Peptides стимулира забавеното 
заради напредване на възрастта производство на колаген и само след някол-
ко седмици тънката и деликатна кожа около очите и устните става по-
плътна и бръчките видимо намаляват. Специалните UV филтри в състава 
на DermoDENSIFYER Eye&Lip Contour предпазват кожата от преждевремен-
но фотостареене. 
Apiaceae-Peptides са естествени олигопептиди, извлечени от анасоново семе. 

Те стимулират активността и взаимодействието на клетките и реакти-
вират възобновяването на тъканите. Arctiin пък е ефикасна съставка, извли-
чана от плодовете на репей, специално за Beiersdorf. Тя стимулира синтеза 
на колаген и възстановява повредена съединителната тъкан. 
Серията Eucerin DermoDENSIFYER е ефективна и нежна грижа за естестве-
но обновяване на кожата. Продуктите в нея са разработени за жените, ко-
ито се справят еднакво добре и с професията, и с личния си живот. И кои-
то заслужават продукт, който обновява кожата им, но не сменя самолич-
ността им.

НОВА anti-age грижа

Нова работа?!
Доста Раци ще си наумят да сменят и ра-

ботата си през този период. Съветът ми 

е, ако ще го правят, да го правят до 12-и. 

В никакъв случай по-късно. Ако получите 

изгодно предложение, би било глупаво да го 

пропуснете. Възползвайте се от него, но 

само ако условията отговарят на вашите 

изисквания. Проучете внимателно инфор-

мацията. Не сменяйте работата си само-

целно (само за да промените обстановка-

та например).

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 

13-и, 14-и, 22-ри, 23-ти и 24-ти (до обяд) 
са най-хубавите ви дни през месеца.

След 21-ви се грижете повече за здра-

вето си – наспивайте се, разхождайте се 

на чист въздух и не се претоварвайте с 

работа.

На 27-и може да се наложи да се разде-

лите с илюзиите си или с някой ваш прия-

тел или партньор. Уязвими сте, пазете се 

от манипулации.
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ЛЮБОВЕН ПЕРИОД Обсебени сте 
от желание да покажете най-доброто 

от себе си. В добро настроение сте, еу-
форични сте и мечтателни. Напоследък 
сте станали и доста влюбчиви – все за 
любов и флирт мислите. Сега имате шанс 
да преживеете както мимолетни любовни 
авантюри, така и да завържете сериозни 
връзки. Подходящ период за любов е меж-
ду 4-ти вечерта и 7-и. 

КАЖЕТЕ КАКВО ВИ Е НА СЪРЦЕ-

ТО Кажете го в прав текст, не се 

срамувайте. Най-добре е да го сторите до 
8 декември, защото след тази дата се по-
явяват спънки, които ще ви карат да се 
чувствате неудовлетворени.

КРЕАТИВНОСТ Творчески настрое-
ни са всички Лъвове, свързани с изку-

ството и със сценичните изяви. Позитив-
но заредени ще се почувствате, ако пос-
вещавате повече време на хобито си. 

РЕАЛИЗИРАТЕ ТВОРЧЕСКИТЕ СИ 

ИДЕИ През декември има много под-
ходящи дати за това – 7-и, 8-и, 15-и, 16-и, 
17-и (до обяд), както и 19-и (следобед), 20-и и 
21-ви. Творчеството е най-силната ви 
страна. Не става въпрос само за рисуване, 
музика и дизайн. Дори и някакъв нов про-
ект да искате да започнете, пак ви е не-
обходим творчески импулс, на какъвто мо-
жете да разчитате докъм 21-ви. 

РАБОТА ПО ПРАЗНИЦИТЕ След 21-
ви ставате делови и въпреки настъп-

ващите празници ще трябва да обърнете 
повече внимание на пряката си работа. 
Имате три много силни и динамични дни 
за действие – 24-ти, 25-и и 26-и, които ви 
съветвам да използвате максимално. По 
празниците е възможно да се срещнете с 
нови хора, които да се окажат много зна-
чими за вас в бъдеще.

НЕ ХАРЧЕТЕ БЕЗОТГОВОРНО Осо-
бено след 8-и. Няма да направите под-

ходящи покупки и инвестиции и затова 
премисляйте внимателно всеки свой фи-
нансов ход. Периодът не е подходящ за 
взимане и даване на заеми. 

НАМЕРЕТЕ ВРЕМЕ ЗА ЗАБАВЛЕ-

НИЯ Ходенето на кино и на театър 
ще оцвети ежедневието ви. Спортувайте 
повече, защото през този зимен месец се 
нуждаете повече от всякога от положи-
телни емоции и адреналин, за да уравнове-

сите жизнената си слънчева природа. Ако 
сте любители на по-натоварващите спор-
тове, все пак внимавайте – има опасност 
от травми. Натоварвайте се по-умерено 
на 6-и, 10-и, 14-и, 19-и, 23-ти и 27-и. 

НАМЕРЕТЕ ВРЕМЕ ЗА РЕЛАКСА-

ЦИЯ След 22-ри излишното физическо 
и най-вече емоционално натоварване може 
да провокира силно нервно напрежение, 
сърцебиене и главоболие. 

ОБЩУВАНЕТО С ДЕЦАТА след 22-ри 
е направо наложително. Чрез него ще 

успеете да скрепите с обич и взаимност 
вашите отношения и няма да допуснете 
отчуждението да се вмъкне помежду ви. 

ПРОМЕНИ В РАБОТАТА Новолуние-
то на 27-и ще ви донесе промяна в ра-

ботата и стабилност. Възможно е да по-
лучите повишение. Ако отдавна имате 
желание за промени на работното място, 
точно сега ще ви хрумнат и най-подходя-
щите идеи и предложения за тази промя-
на. Възможно е дори да си останете на 
същото място, но при подобрени условия 
и заплащане, което ще ви спести излишни 
тревоги по търсене на нова работа. 

НЕ ПРЕКАЛЯВАЙТЕ С АЛКОХОЛА 

Съветвам ви да сте внимателни на 
27-и и 28-и и да не прекалявайте с алкохо-
ла. Не пийте безотговорно и лекарства, 
които не са ви предписани от лекар. Има 
опасност от усложнения. Заблуди в любо-
вта също не са изключени. Възможно е да 
объркате едно приятелство с любов и да 
се окажете в неудобна за вас ситуация. 

НАПРЕЖЕНИЕ И МНОГО РАБОТА 

29-и, 30-и и 31-ви ще са дни на уси-
лена работа, изпълнени с напрежение и 
ангажименти. Възможно е да се скарате 
с приятел. Налага се да правите компро-
миси. 

Без излишна 
деликатност
До 8-и трябва да доизясните отношения-

та си с околните и да заявите вашите на-

мерения за бъдещето си с тях. Не са нуж-

ни кой знае колко големи усилия от ваша 

страна. Само трябва да проявите мал-

ко повече смелост и да не се криете зад 

някаква пресилена деликатност, защото 

животът си върви, а с него си изтичат и 

благоприятните възможности, които ви 

се полагат по право. За Лъва любовта е 

жизнено необходима и колкото повече се 

стреми към нея, толкова по-смислен ста-

ва животът му. Вероятни са зачатия. Ако 

са желани от вас – добре. Но нека да вни-

мават онези мъже и жени, които все още 

не се чувстват готови за това.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

7-и, 8-и, 15-и, 16-и, 17-и (до обяд), как-
то и 19-и (следобед), 20-и и 21-ви са бла-

гоприятни дни за реализацията на нови-

те ви идеи.

На 6-и, 10-и, 14-и, 19-и, 23-ти и 27-и вни-

мавайте много в бита. Има опасност от 

травми! 

На 27-и и 28-и ограничете алкохола и не 

взимайте лекарства без предписание. Ве-

роятни са и заблуди в любовта.

„БЕЛЛА“ ПОДКРЕПИ КОНКУРС ЗА МЛАДИ ГОТВАЧИ

Млади таланти в кулинарията от цялата страна 
получиха уникален шанс за изява от лидера в храни-
телно-вкусовата промишленост „БЕЛЛА – България“ 
(www.bella.bg). Чрез своята специализирана дивизия 
„БЕЛЛА Професионални партньори“ (БПП) компания-
та се включи в състезание по готвене между учени-
ците от професионалните гимназии по готварство 
в България. Събитието бе част от специализираното 
изложение за хотелиерство и ресторантьорство СИ-
ХРЕ, което се проведе от 22 до 25 октомври в столи-
цата. В рамките на конкурса, организиран от нацио-
нална асоциация „ХоРеКа“ и „ЕВРОТОК“ (сдружение на 
готвачите в Европа), уменията си в готварството 
демонстрираха 4 отбора от млади готвачи. Те се със-

тезаваха в няколко кръга, а оценките им бяха поста-
вяни от членовете на „ЕВРОТОК“ – доказани  професи-
оналисти в бранша.  Дивизия БПП бе сред основните 
партньори на инициативата, като освен продуктите 
за приготвяне на ястията осигури и много награди и 
подаръци за участниците. 
В рамките на конкурса се проведе и демонстрация на 
възможностите за приготвяне на ястия със специали-
зираните продукти на „БЕЛЛА – България“. Със задача-
та да покаже многофункционалността на асортимен-
та на компанията се зае вицепрезидентът на „ЕВРО-
ТОК“ – България, Ради Стамболов. С професионализъм 
и много чар той успя да приготви пред събралата се 
публика най-различни кулинарни изкушения от точени 
кори и бутер тесто „БЕЛЛА“, както и пуешко филе и 
бекон „Маестро Соларис“. 

ОТЛИЧНИЦИ

Вицепрезидентът на „ЕВРОТОК“ Ради Стамбо-
лов демонстрира многообразието от продукти, 
които могат да бъдат приготвени с бутер тес-
то „БЕЛЛА“
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МЕСЕЦЪТ ЗАПОЧВА ОБНАДЕЖДА-

ВАЩО Още на 1 декември получавате 
подкрепа, пари от спонсори и нови въз-
можности за развитие. От 1-ви до 8-и има-
те на разположение всички шансове да на-
правите нещо хубаво за себе си, въпреки 
че на 5-и и на 6-и ще попаднете в лека емо-
ционална турбуленция и ще ви се наложи 
да угаждате на чужди капризи. Има малко 
емоционални турбуленции и угаждане на 
чужди капризи. Някой, когото не сте виж-
дали отдавна, ще ви зарадва приятно. С 
благодарност и радост ще откриете кол-
ко много хора мислят за вас. 

ЧАР И МАГНЕТИЗЪМ До 8-и Венера 
се намира в хармоничния ви Козирог 

и ви прави очарователни. Ще имате успех 
при срещи, разговори и публични изяви. В 
дома ви ще царят спокойствие, хармония 
и разбирателство. Очаквайте приятна из-
ненада от ваш благодетел, който най-не-
очаквано ще ви се притече на помощ в 
нужния момент. Съдебните дела ще са с 
успешен изход за Девите. Делбите и прех-
върлянето на имоти ще бъдат благопри-
ятствани и улеснявани от Юпитер през 
целия период до 6 януари 2009 г. Сега е мо-
ментът да помислите как да извлечете 
по-голяма финансова облага от имотите, 

които управлявате – дайте апартамент 
или стая под наем, а земите си – под 
аренда. Така и за възрастните ви родите-
ли ще се „отворят“ повече средства. 
Впрочем през декември ще се наложи и за 
тях да се погрижите.

ЗАТВАРЯТЕ СЕ В СЕБЕ СИ След 8-и 
ще се почувствате изтощени и ще 

се затворите в себе си. Хич няма да ви 
се иска да излизате от вкъщи, но едва ли 
това ще ви се удаде. Релаксирайте макси-
мално, доколкото това е възможно, и сло-
жете в ред личните си дела през периода 
от 8-и до 21-ви. 

ФИНАНСОВИ ПОСТЪПЛЕНИЯ Оч-
аквайте ги около 10-и. И непременно 

запазете част от парите, защото много 
скоро ще ви потрябват за нещо важно. 

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА БЛИЗ-

КИТЕ СИ Отредете за това дните 
13-и и 14-и. Поддържайте добри отноше-
ния с тях, защото те са тези, които ще 
ви пазят гърба в бъдеще.

НАПРЕЖЕНИЕ 11-и и 12-и ще са на-
прегнати дни за Девите. Очаквайте 

много срещи, обсъждания и дори премест-
ване. Няма да можете да свършите цяла-
та работа, с която ще искат да ви на-
товарят. Нервното напрежение ще се 
обостри най-вече по пълнолуние в Близнаци 
(на 12-и вечерта). Обикновено в такива 
моменти Девите страдат от стомашно-
чревни неразположения, но този път сте 
предразположени и към сърдечна аритмия. 
След като фазата на пълнолуние отмине, 
тези оплаквания ще отшумят. Съветвам 
ви да не пътувате през тези два дни (11-
и и 12-и) – командировките и контактите 
няма да ви донесат нужното удовлетворе-
ние и полза. 

БУРНИ ЕМОЦИИ На 21-ви (зимното 
слънцестоене) в живота ви се акти-

вират бурните емоции. Ще ви завладее 
любовна еуфория. Креативността ви ще е 
завидна. Ще напреднете много и в работа-
та, и в обучението. 

ДНИТЕ ОКОЛО КОЛЕДА ще са мно-
го напрегнати – на 24-ти, 25-и и 26-и 

няма да можете да се отпуснете. Все 
нещо ще ви тормози. Не се товарете с 
излишни посрещания, изпращания и органи-
зиране на трапези. Възможно е да се ска-
рате с някого от преумора. Но всичко 
лошо ще отмине с настъпващото в Кози-
рог новолуние (на 27-и), което ще ви заре-
ди с нов творчески и любовен импулс. Па-
зете тази енергия, защото тя ще ви е 
изключително необходима през следващата 
2009 г. Събитията, които ще се случат 
до края на декември, ще ви покажат и 
тенденциите за 2009 г. И помнете – 
Юпитер е в Козирог до 6 януари и оттам 
ви дарява с много късмет и шансове за 
промяна. Не ги пропускайте. 

Съдбоносни промени 
И през следващата година на Девите им 

предстоят много промени, някои от кои-

то – съдбоносни. Затова трябва да сте 

максимално „нивелирани“. Не позволявайте 

на роднините да ви изваждат от равнове-

сие за дреболии. За вас сега е суперважно 

да се възползвате от всяка една възмож-

ност за промяна. Не робувайте на санти-

менталности и не стойте там, където 

усещате, че не ви е мястото и... сърцето. 

Дните от 15-и до 20-и са ви дадени от 

звездите, за да направите анализ. А това 

вие го умеете най-добре от всички в зо-

диака. Мобилизирайте всичките си сили в 

тази посока. Важно е да разберете какво 

точно искате.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

От 1-ви до 8-и имате на разположение 

всички шансове да направите нещо хуба-

во за себе си.

На 9-и и 10-и очаквайте материални при-

добивки.

11-и и 12-и не са удачни дни за пътуване, 

разговори, договори и смяна на работата.

След 21-ви влизате в много силен 

период.

След 27-и – нова любов!

JAMESON С ТЕМАТИЧНО ПАРТИ В MASCARA

Jameson обедини противоположностите на парти, посве-
тено на новата кампания Seriously Playful
Кампанията на легендарното ирландско уиски под името 
Seriously Playful стартира в България в края на октом-
ври с провокативна външна реклама. Философията, коя-
то я вдъхнови, бе Serious in the making, not in the drinking 
(Сериозни в правенето, не в пиенето). За българската пре-
миера на кампанията Jameson реши да направи импровизирано проучване на 
тема „Сериозно или игриво парти“. На 20 октомври избрани почитатели на 
марката получиха електронна покана, даваща им право да гласуват за ха-
рактера на предстоящото събитие – дали то да бъде официален коктейл, 
или небрежно парти. Според резултатите 20% предпочетоха сериозно съ-
битие, а 80% гласуваха за игриво парти. 
В духа на новата си кампания обаче Jameson реши да изненада гостите си, като 

организира и двете партита... на едно място. Когато има 
две партита, са необходими и двама водещи. Ролите на 
домакини бяха поверени на медийния експерт Георги Ло-
занов и на Светослав Витков, по-известен като Светльо 
от „Хиподил“. Обратно на очакванията, на господин Лоза-
нов беше отредено да забавлява гостите на Playful парти-
то, а на ексцентричния певец – да приветства гостите 
на Serious събитието. Вечерта достигна своята кулмина-
ция, когато преградата между двете партита беше сва-

лена и гостите и домакините се оказаха на едно и също събитие. 
Jameson събра на партито известни журналисти от водещи електронни и 
принт медии, верни приятели на ирландското уиски, както и известни лич-
ности. Специален гост на българската премиера на кампанията Seriously 
Playful бе Лиъм Донегън (мениджър по качеството), който пристигна в Со-
фия, за да представи за първи път пред български ценители отлежали уис-
кита от семейството на Jameson.

НОВА РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ
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ТВОРЧЕСКИ ПОДЕМ За Везните 
декември ще е месец за нови планове, 

нови идеи и творчески заряд в работата. 
Още от края на ноември (от новолуние в 
Стрелец) вие сте настроени на динамична 
вълна. Освен това вие самите си поръча-
хте от Вселената да насити живота ви 
с повече новости в работата и в общу-
ването. Сега се подгответе да ги посрещ-
нете вашите желания изпълнени. Няма 
време за оплаквания и почивка – периодът 
е изключително подходящ да установите 
контакти хората, от които зависи ваше-
то бъдеще. Направете всичко възможно да 
съберете информацията, която ви е нуж-
на за пряката работа. Късметът ще е с 
вас – ще се оказвате винаги на правилно-
то място в правилното време. Не отла-
гайте телефонни разговори, делови срещи 
и командировки. Резултатите от всички 
тях ще са ползотворни.

ПО-ДОХОДНА РАБОТА Някои Везни 
могат точно сега да потърсят по-

приятна и по-доходна работа. Всъщност 
предложението за нея сякаш ще дойде 
само отнякъде. За целта само трябва да 
фокусирате вниманието си в близкото си 
приятелско обкръжение. И да се обадите 

тук-там, за да заявите желанието си за 
смяна на работата. Най-подходящи дни за 
това занимание са 2-ри, 3-ти, 11-и, 12-и, 
19-и, 20-и и 21-ви. 

УСПЕШНО ВЗЕТИ ИЗПИТИ Период-
ът е много подходящ за взимане на 

изпити, зачоти, за предаване на писмени 
работи, справки, доклади и за усвояване на 
нови знания. Отлично ще се представите, 
ако се възползвате от приливната вълна 
на новолуние в Близнаци на 12-и. Тогава ще 
успеете да установите и много ценни де-
лови отношения. Денят е благоприятен 
също за сключване на договори, за търго-
вия и за шопинг. 

МАЛКО ПОЧИВКА След 21-ви е за 
препоръчване да намалите деловата 

активност. Ще почувствате умората. 
Периодът не е подходящ за смяна на ра-

ботата. Дори не бива да помисляте за 
това.

ПРОБЛЕМИ В ЛЮБОВТА Те ще се 
появят в началото на месеца, но след 

8-и облаците се разсейват и любимите 
хора се завръщат при вас.
На 13-и и 14-и ще се наложи да се съобра-
зявате с претенциите на интимния парт-
ньор. Иначе ви очаква сигурен скандал. Не 
претупвайте семейните си задължения на 
тези дати, за да не ви обвинят в немар-
ливост и егоизъм. 

РОМАНТИЧНА КОЛЕДА Тази Коледа 
ще изкарате много романтично – в 

тесен семеен кръг. Ще се сбъднат най-съ-
кровените ви желания за тишина, уют и 
любов край домашното огнище. Дните 
преди Нова година също ще изживеете ра-
достно, ако не се занимавате с работа. 
На 29-и, 30-и и 31-ви ще ви бъде леко на 
душата, ще общувате с любимите си при-
ятели и ще се потопите в мечтания за 
бъдещето. Само не си разваляйте хармо-
нията с мисли за работа! 

СТОЙТЕ НА ТОПЛО – не само в 
преносния, но и в буквалния смисъл, 

защото сте останали без никаква енергия 
и е възможно да се простудите, ако на-
пуснете дома си. През първите три сед-
мици от декември е добре да спортувате 
повече, защото има опасност да качите 
килограми по празниците. Ако спортува-
те, няма да ви проличат. В началото на 
месеца най-лесно ще стопите мазнините, 
натрупали се в проблемните зони – около 
ханша и бедрата (сега точно тази част 
от вашето тяло е биологично активна и 
ще успявате по-лесно да є въздействате). 
Дори и да нямате проблеми с килограми-
те, спортувайте, защото така ще укре-
пите имунната си система и ще сте по-
устойчиви на нашествието на вирусите. 

Трудности с шефовете и 
със закона
В общуването с началници, партньори и 

колеги често ще възникват трудности и 

ще прескачат искри. Възможни са конфли-

кти и противопоставяния, които ще сри-

нат и настроението, и имунната ви сис-

тема. А не си заслужава да ги подлагате 

на такова изпитание. Проявете максимал-

на доброжелателност и самоконтрол, осо-

бено към началниците и най-близките ви 

хора. Добре е, че повечето дни сега са по-

чивни и ще може да избегнете някои от 

скандалите и противоречията с шефове-

те. Ако все пак не можете да се оттегли-

те и трябва да работите, бъдете особе-

но внимателни със закона, най-вече през 

периода от 28-и до 31-ви. Има риск да ви 

отнемат права, разрешителни или лицен-

зи. Не си правете експерименти, а играй-

те по правилата. В никакъв случай не под-

писвайте договори сега! Горчиво ще съжа-

лявате.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

 2-ри, 3-ти, 11-и, 12-и, 19-и, 20-и, 21-ви, 
29-и, 30-и и 31-ви са все хубави дни за 

Везните. 

 След 8-и проблемите ви в любовта се 

разрешават положително. Очаквайте хар-

монични интимни отношения до края на 

месеца.

 От 28-и до 31-ви бъдете особено внима-

телни със закона. 

 12-и (новолуние в Близнаци) е подхо-

дящ ден за сключване на договори, търго-

вия и шопинг.

ДОБРА ИНИЦИАТИВА

ИТАЛИЯ И МОДАТА СРЕЩУ РАКА НА ГЪРДАТА

Топмодели на България и три от най-красивите но-
сителки на титлата „Мис България” – Гергана Гун-
чева (Мис България 2004), Росица Иванова (Мис Бълга-
рия 2005) и Юлия Юревич (Мис България 2006) – пред-
ставиха най-новите колекции на водещите италиан-
ски марки Stefanel, Benetton и Glenfield за сезон есен-зима 
2008/2009 г.. Заедно с тях на модния подиум дефилира-
ха осем „необикновени” жени, преборили рака на гър-
дата. Освен с дрехите те плениха гостите със своя-
та жизненост, излъчване, красота и най-вече със си-
лата на духа си. 
Един от моделите бе г-жа Дана Бенацо, съпругата на 
италианския посланик за България негово превъзходи-
телство Стефано Бенацо. Чрез участието си в ини-

циативата тя отправи своето лично послание към 
жените да се преглеждат редовно с цел навременна 
диагностика на болестта.
Сред гостите на събитието бяха видни представи-
тели на държавната власт, посланици със съпругите 
си, бизнес дами, представители на неправителстве-
ния сектор и модния бранш. 
Дефилето бе част от стартиралата преди дни съв-
местна кампания за превенция на рака на гърдата на 
посолството на Италия и световния фармацевти-
чен лидер „Астра Зенека” (Astra Zeneca). Партньор на 
организаторите бе Асоциацията на пациентите с 
онкологични заболявания (АПОЗ). Кампанията насо-
чи общественото внимание към проблемите на рака 
на гърдата и значението на ранната диагностика на 
заболяването. 

Г-жа Дана Бенацо, която чрез участието си отправи 
своето лично послание към жените да се преглеждат 
редовно с цел навременна диагностика на болестта
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ПРИЛИВ НА ЕНЕРГИЯ Това, което 
трябва да направите за себе си до 

Коледа, е да генерирате сили и енергия на 
всички нива – да се погрижете за начина 
си на хранене и на почивка и да помисли-
те как да увеличите доходите си, защото 
парите са също вид енергия. Събирайте и 
сексуална енергия, защото вие много се 
нуждаете от нея. Но не самоцелно. Всъщ-
ност вие сте „набедени“ за най-сексуална-
та зодия и болшинството от хората ос-
тават с впечатление, че имате много 
фриволно поведение в секса, тъй като без 
свян говорите за него. Но истината е 
съвсем друга. Вие се отнасяте твърде се-
риозно и отговорно към избора на сексу-
ални партньори.

ТЕМАТА „ПАРИ“ Сега ще се справя-
те успешно с печеленето на пари. Ще 

го превърнете даже в приоритет. Трябва 
само да внимавате на 9-и и на 10-и, когато 
има опасност от финансови загуби. 

ПРОМЯНА НА ЦЕННОСТНАТА 

СИСТЕМА Този процес няма да мине 
без кризи. Много от нещата, които са 
имали голямо значение за вас и сте ги от-
стоявали прекалено разпалено, сега вече 
няма да ви вълнуват. Което ще се окаже 
шок за хората около вас. Но и вие сами-

те ще сте изненадани. На 4-ти, 5-и и 6-и 
ще се избавите с лекота от многото про-
блеми, които ви тежаха напоследък. Това 
са дни на хармония и единение с вашето 
„аз“. Интуицията ви ще е завидна. Ще 
прозрете много важни неща. Вярвайте 
си.

СТЪПВАЙТЕ НА ПРЪСТИ В ЛЮБО-

ВТА На 8-и Венера ще започне да ви 
„гледа“ от зодиакалния знак Водолей, кое-
то ще внесе доста напрежение в интим-
ните отношения. Сега не бива да предпри-
емате никакви резки ходове в любовта. 
Стъпвайте на пръсти, за да не развалите 
баланса. Ползотворни в емоционален план 
ще са дните около пълнолунието – 11-и и 
12-и. Добре ще се чувствате също и на 
19-и, 20-и и 21-ви – ще общувате леко и 
ще успеете деликатно да обърнете неща-
та в своя полза.

ПО КОЛЕДА – С ПРИЯТЕЛИ! Ако 
можете да избирате кога да бъдете 

в компанията на приятелите си, нека 
това да са дните около Коледа. Тогава ще 
сте слънчеви, лъчезарни и няма да мисли-
те за никакви проблеми. Вярно е, че Коле-
да е семеен празник, но за вас е препоръ-
чително да не сте със семейството си на 
тази Коледа. Периодът ви е отреден за 
нови запознанства. Ще срещнете хора, с 
които ще задълбочите приятелството си 
след Нова година. Очаквайте точно тако-
ва силно и знаково запознанство на 27-и.

ПОЛУЧАВАТЕ ШАНС ДА ЗАЖИВЕ-

ЕТЕ С НЯКОГО За някои Скорпиони 
промяната може да е свързана с това, че 
нов човек се готви да заживее постоянно 
при тях. Стига, разбира се, те да го пус-
нат. Защото Скорпионите са известни с 
това, че филтрират с фина цедка хората, 
с които общуват. Но този път май по-

лесно ще свалите бариерите. Съветът ми 
обаче е да не прибързвате. Оставете не-
щата да се развият естествено. 

ПРИТЕСНЕНИЯ На 28-и бъдете под-
готвени за една много притеснителна 

емоционална ситуация. Има опасност ня-
кой да ви подведе и изманипулира. Не ви 
съветвам днес да притискате вашия ин-
тимен партньор с претенции и изисква-
ния. Той няма да ви разбере правилно и ще 

реагира неадекватно, което много ще ви 
нарани. 

ПРОЧИСТВАЩА ДИЕТА Прекалено 
много токсини сте натрупали напо-

следък и това започва да ви вреди. Заеме-
те се с процедури за прочистване на де-
белото черво. Посещавайте редовно сауна, 
плувайте, подложете се на масаж, пийте 
зелен чай и спортувайте. Пазете се и от 
травми на 2-ри, 3-ти, 9-и, 10-и, 15-и, 16-и, 
29-и, 30-и и 31-ви. Не си насрочвайте и ва-
жни срещи за тези дати. 

JEANS МАНИЯ 
в зимната колекция на BOBO ZANDER Jeans

Джинсите навлязоха в света на модата в края на 60-те 
години и тогава завинаги станаха част от ежедневие-
то ни. Като един от първите атрибути на унисекс мо-
дата джинсите моментално завоюваха горещите симпа-
тии на двата пола и направиха главозамайваща кариера 
от работнически панталони до изделия от кутюр, пред-
ставяни сега на всички световни подиуми. Впрочем кла-
сическите джинси постепенно отстъпват от своите 
позиции. В замяна на това идват джинси от ново поколе-
ние, създадени по нови технологии. С всяка година техно-
логията за обработка на деним се усъвършенства.
Новата вълна на винтидж джинсите не остави безраз-
лични и създателите на BOBO ZANDER Jeans. Колекцията 

есен-зима 2008/2009 на италианската марка е изцяло под-
властна на промените, които настъпиха в създаването 
на съвършено нови тъкани и тяхната обработка. Мате-
риите са разнообразни: класически памук, вариант памук 
с ликра, както и промазани, изкуствено състарени или 
намачкани материи.
Формите също са разнообразни – от ефирни лежери 
с много набори, рюшове и волани, които навяват ро-
мантика, до стегнатите и сложни архитектурни кон-
струкции на модерната градска готика. Панталоните 
са с висока или паднала талия, много тесни тип „клин“ 
или прави тип „цигара“. Палтата са вталени, а силует-
ът им е женствен и предизвикателен едновременно. Блу-
зите, полите и роклите са изработени с много фанта-
зия – могат да се носят и като вечерно облекло, и като 
офис тоалети.

Много нерви
На 29-и, 30-и и 31-ви ще ви бъде мно-

го нервно и напрегнато. И то без видима 

причина. Съветвам ви предварително да 

планирате добре как и къде ще празнува-

те този празник, защото може да попад-

нете на неподходяща компания, ако реши-

те това в последния момент. Нещо ще ви 

подразни много силно, ще ви обърка и уяз-

ви! Не влизайте в никакви спорове с ваши 

приятели и познати на тези дати. Веро-

ятни са дългосрочни усложнения на взаи-

моотношенията ви. Колкото повече сте-

сните кръга на общуването си сега, тол-

кова по-спокойни ще се чувствате. И 

нещо изключително важно – не прекаля-

вайте с алкохола. Той ще ви действа опус-

тошително! Направо ще е отрова за вас.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

 На 4-ти, 5-и и 6-и с лекота ще се изба-

вите от емоционалните проблеми.

 След 8-и внимавайте с любовните връз-

ки! Интимните ви отношения стават 

много деликатни. Не предизвиквайте сами 

проблемите.

 На 28-и се пазете от манипулации.

 На 2-ри, 3-ти, 9-и, 10-и, 15-и, 16-и, 29-и, 
30-и и 31-ви има опасност от травми. Бъ-

дете по-внимателни.

НОВИ ТЕНДЕНЦИИ
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ВЪВ ВИХЪРА НА РАБОТАТА До 21 
декември Слънцето пребивава във ва-

шия знак и активира енергията ви. Пери-
одът е позитивен и затова ви съветвам 
да планирате полезни срещи и да довърши-
те всичко започнато и отлагано дълго 
време. Стартира нов период в живота ви, 
който настъпва точно на рождения ви 
ден. Направете си планове и започвайте 
да ги осъществявате незабавно. Възполз-
вайте се от слънчевия прилив на сили в 
навечерието на зимата и ще видите, че 
след една година животът ви ще се е про-
менил качествено към по-добро. 
През този период и Марс – символът на 
волята и деятелността, също се намира 
във вашия знак. С негова помощ ще успе-
ете да изпреварите конкурентите си и да 
вземете заслужени възнаграждения, пост-
ове и признание. Целият месец ви е по-
дарен от звездите, за да се погрижите 
за себе си. Обърнете повече внимание на 
външността си и направете подобрения, 
ако се налага – посетете зъболекар или 
фризьора си, тръгнете на фитнес, купете 
си поне една нова дреха.

ЗАДАЧА ПО ЗАДАЧА Постарайте се 
да проведете важните срещи и да 

подпишете големите договори до 4-ти 
включително. На 6-и и 7-и не сте в добра 
кондиция – изпускате си нервите, някой се 
опитва да ви измести или злепостави. 
Внимавайте да не се заблудите за нещо 
тогава и не се разсейвайте, защото после 
ще ви излезе солено това разконцентрира-
не. Ако успеете да се измъкнете без ус-
ложнения на тези дати, то от 7-и до 10-и 
включително ще успеете да си върнете 
загубените позиции и доверието на окол-
ните.  

НАЙ-ТРУДНИТЕ ДНИ ПРЕЗ МЕСЕ-

ЦА се очертават около пълнолуние 
(на 11-и и 12-и), защото Луната се намира 
в дисхармоничните за вас Близнаци. 

ТЕМПОТО ЛЕКО СЕ ЗАБАВЯ След 
21-ви ще можете да си поемете дъх. 

Очакват ви приятни и хармонични дни 
точно около Коледа – 24-ти, 25-и и 26-и. То-
гава спокойно можете да се отпуснете в 
приятно обстановка, с любими хора, да се 
порадвате на постиженията си и да по-
мечтаете за бъдещето. Вероятността да 
срещнете и човек, в когото да се влюби-
те, е много голяма. Сега съдбата ви уреж-
да срещи само с подходящите за вас 
хора.

ИЗТОЩЕНИЕ И ТРАВМИ През този 
месец, наситен с толкова силна пла-

нетна енергия и висока активност, бързо 
ще се изтощите. Но всичко зависи от 
това, как управлявате събитията. Най-до-
бре е да станете активни участници в 
тях – да дадете път на всичко ново и ху-
баво, а не да се съпротивлявате. Сабота-
жите от ваша страна, провокирани от 
страх от промените, ще ви донесат не 
само сериозни душевни травми, но и ис-
тински, битови. Внимавайте, когато ходи-
те по хлъзгави повърхности (дори в 
собствената си баня!) – има риск от па-
дания и наранявания на краката (най-вече 
на бедрата и таза). За да се освободите 
от излишното напрежение, трябва да пра-
вите много упражнения за ръцете и ра-
менния пояс (вдигане на гирички например). 
Тези упражнения ще предотвратят и схва-
щанията на врата и гърба ви вследствие 
на напрежението. Пазете се от травми 
най-вече на 4-ти, 5-и, 11-и, 12-и, 17-и, 18-и и 
19-и. На тези дати не ви съветвам да се 
натоварвате нито физически, нито емо-
ционално. Стойте настрани от конфли-
ктите! 

СТАРТИРА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА „LAKIS – БИЗНЕС УСПЕХ“ 

Веригата заведения LAKIS откри днес в центъра на Пловдив 120-ия си 
обект и само пет месеца след старта си увеличи над 2,5 пъти броя на заве-
денията си в страната. 
Заедно с откриването на новия обект компанията обяви и началото на Го-
дишната програма за лоялни франчайзингови партньори – „LAKIS – бизнес 
успех“, която е част от дългосрочна стратегия за насърчаване на доброто 
пазарно представяне на франчайзинг партньорите. Собственикът на ново-
открития обект Асен Василев получи първата златна LAKIS карта, която 
му дава ексклузивни отстъпки и права. 
Любимите актьори от „Улицата“ Мая Новоселска и Валентин Танев отно-
во бяха заедно с гостите при откриването на новия LAKIS обект. В ориги-
нален скеч те пресъздадоха емоциите на семейна двойка, решила да стар-
тира бизнес като франчайзингов партньор на LAKIS и да отвори собствена 
пекарна. Двойката от „Улицата“ също бе удостоена със символични карти, 

удостоверяващи, че и двамата са при-
ятели на LAKIS и в бъдеще ще се рад-
ват на специално внимание в обекти-
те на веригата. Франчайзинговият 
принцип на работа на верига LAKIS 
дава възможности за изграждането 
на собствен бизнес с ниска начална инвестиция и гарантирана печалба. При 
откриването на франчайзингови обекти LAKIS се използва работеща схема 
за управление на бизнеса. Франчайзинговият партньор получава безплатно 
оборудване, консумативи за производство и начално и периодично обучение 
на персонала. LAKIS не взима франчайзингова такса и не изисква депозиране 
на определена сума срещу предоставената техника. Доставките на замра-
зени продукти също са безплатни до всяка точка на страната. LAKIS е най-
новата българска франчайзингова верига от заведения за хранене. Уникално-
то є протфолио от качествени продукти отговаря на предпочитанията 
на българския потребител и осигурява продажби през целия ден. 

ФРАНЧАЙЗИНГ

Откъде това 
напрежение?
Общуването ви, пътуванията ви, търгов-

ският ви нюх и подписването на догово-

ри са подложени на много голям риск от 

страна на Близнаците. Но напрежение-

то около вас се поражда и от напрегна-

тия аспект на Слънцето и Марс (планети-

те, които ви зареждат с жизненост сега) 

с Уран (планетата на промените). Този 

аспект ви носи много нерви, конфликти 

и най-вече непредвидими резултати от 

действията ви. Препоръката ми е да вни-

мавате много, защото може да си изпус-

нете нервите, да изпаднете в трудна кон-

фликтна ситуация и накрая да загубите 

добрите си позиции пред началници, съ-

дружници, спонсори и благодетели. А там, 

където е минала разрушителната енергия 

на Уран, нещата после се поправят мно-

го трудно. Спазвайте стриктно и закона 

през този период, не си позволявайте да 

го заобикаляте. От целия месец това са 

двата най-критични дни, които могат да 

помрачат настроението ви и да премес-

тят живота ви в съвсем друг коловоз, кой-

то определено няма да ви хареса.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

 На 5-и и на 6-и ще бъдете разсеяни и ще 

правите грешки.

 11-и и 12-и са най-напрегнатите ви дни 

през декември. Много внимавайте тога-

ва, защото има риск да загубите важни 

позиции.

 Точно около Коледа – на 24-ти, 25-и и 
26-и, ще се радвате на хармония и много... 

любовни срещи.

 На 5-и, 6-и, 11-и, 12-и, 17-и, 18-и и 19-и 

трябва да пазите здравето си.
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ЮПИТЕР ВИ НАПУСКА Приятен 
подарък от звездите беше присъст-

вието на Юпитер във вашия знак през ця-
лата 2008 г. На 6 януари той напуска Ко-
зирог и отива да помага на Водолеите. Но 
имате още малко време да осъществите 
замислите си. Този силен период ще се 
повтори за вас чак след 12 години, но до-
тогава вие все още ще използвате прилив-
ния ентусиазъм от сегашните си пости-
жения. 

НАСАМЕ СЪС СЕБЕ СИ На 12-и 
Меркурий, планетата на търговията, 

комуникациите, интелекта и общуването, 
влиза в знака Козирог и започва да отва-
ря всички онези врати, които не сте ус-
пели да отворите до този момент. През 
първите 3 седмици от декември вашата 
позиция е позицията на наблюдателя – ще 
се вглъбите в себе си, ще стоите настра-
на от суетата и напрегнатите ситуации, 
ще анализирате събитията и ще преценя-
вате какво да „вземете“ със себе си в но-
вата година. Това поведение не е слабост, 
а напротив – така ще успеете да прегру-
пирате силите си и да се подготвите за 
последния си „щурм“ през тази година. На-
блюдавайте събитията, които ще ви се 
случат през периода от 1-ви до 21-ви. Те 
определено ще имат кармичен нюанс. 

РАЗЧИТАЙТЕ НА ПОДКРЕПА 1 де-
кември ви е силен ден. Ще срещнете 

нужната ви подкрепа. Ще излъчвате чар и 
ще бъдете много убедителни. Без много 
усилия ще получите онова, което искате. 
Лесно ще намирате спонсори и съмишлени-
ци. Ще получите и пари. А най приятна-
та изненада за някои Козирози ще е в 
сферата на любовта – ще се почувства-
те обичани, приласкани и съблазнени. 

ЛЮБОВЕН ПЕРИОД Целият период 
от 1-ви до 8-и ще е любовен и санти-

ментален за Козирозите. Мнозина от вас 
ще се окажат влюбени до уши в някакъв 
момент! 

УСПЕШНИ ПРЕГОВОРИ На 12-и 
Меркурий навлиза в знака Козирог и 

ви отваря врати за успешни преговори и 
щастливи пътувания. 

ВРЕМЕ ЗА ПОЧИВКА Отделете 
малко време за пълна релаксация на 

13-и и  на 14-и. Посветете дните на ваши-
те близки, обадете се на роднини, с кои-
то сте в добри отношения. Сдобрявания-
та и изясняванията на отношения обаче 
отложете за след 21-ви. Движете се по ли-
нията на най-малкото съпротивление през 
тези дни и стойте далеч от проблемите 
и работата. Не влизайте в полемика с 
брачния си партньор, нито със съдружни-
ците си на 19-и вечерта, 20-и и 21-ви.

НАПРАВЕТЕ НЕЩО ЗА СЕБЕ СИ С 
навлизането на Слънцето в Козирог 

на 21-ви ще усетите, че цялостната ви 
настройка към живота се променя. Както 
се казва, настройвате се на друга вълна. 
Докато другите се приготвят да гуляят,  
вие в типичния ви стил на дисциплина и 
амбиция ще напредвате с бързо темпо. 
Използвайте всеки час, всяка минута дори, 
да свършите нещо за себе си – независи-
мо какво е то. Дали ще учите и четете 

нещо ценно, което ще ви помогне в бъде-
ще, дали ще работите усилено, или ще 
кандидатствате за нови постове или нови 
учебни заведения – всичко, до което сега 
се докоснете, ще ви донесе сигурни диви-
денти занапред. 

ПРИЯТНА ИЗНЕНАДА получавате 
от съдбата на 27-и, когато новолуни-

ето настъпва в Козирог. Мобилизирайте 
се и се подгответе да посрещнете новия 
цикъл в живота си, който ще продължи 
две години и половина. 

Три желания
Сега сте като рибаря, уловил златната 

рибка – трябва бързо да си наумите три 

желания. Не ги забравяйте, а системно и 

сериозно, така както само вие можете, 

предприемете действия за тяхната реа-

лизация. Защото във вашия случай приказ-

ката е малко видоизменена – в ролята на 

Златната рибка сте вие самите. С ваша-

та устойчивост, знания и амбиции само 

трябва да повярвате във възможностите 

си, за да изпълните желанията си. В дни-

те от 27-и до 31-ви  вашата управляваща 

планета Сатурн забавя своето движение, 

преди да се обърне в ретроградна посока. 

Това е знаково събитие. През тези няколко 

дни ще бъдете по-силни, по-решителни и 

по-амбициозни от всякога. През следващи-

те 5 месеца Сатурн ще се движи сякаш 

назад и ще се върне по вече изминатия 

път във вашата карта. Този период идва, 

за да ви накара да затвърдите всичко оно-

ва, което сте съградили дотук. Периодът 

е нещо като явяване на поправителен из-

пит за вас, но този път е сигурно, че ще 

вземете изпита с отличен! Сатурн обича 

да се връща назад, да преповтаря препода-

дените от него уроци и да види дали вие, 

неговите ученици, сте успели да разбере-

те посланията му.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ
 От 1-ви до 8-и ще ви върви в любовта.

 На 19-и вечерта, 20-и и 21-ви не влизай-

те в спорове и противоречия.

 От 21-ви до 31-ви навлизате в много 

силен период.

„ПИКАДИЛИ“ ПОПУЛЯРИЗИРАТ АМЕРИКАНСКАТА КУХНЯ

Посланикът на САЩ  Нанси Макълдауни откри Дните на американската 
кухня в супермаркета „Пикадили“ в Mall of Sofia  и лично се включи в пригот-
вянето на популярни ястия. „Радвам се, че съм тук на това приятно и кра-
сиво място за пазаруване. „Пикадили“ е верига от световна класа, предлага-
ща много разнообразни и качествени продукти. С откриването на Дните на 
американската кухня ви пожелавам приятни кулинарни преживявания“ – за-
яви н. пр. Нанси Макълдауни. Телевизионният водещ Ути Бъчваров асистира 
на дипломата в кулинарната демонстрация и заедно приготвиха ястия по 
известни американски рецепти. Дните на американската кухня продължиха 
до края на ноември на територията на всички супермаркети от веригата 
„Пикадили“ в градовете София, Варна, Бургас, Велико Търново, Ловеч и Ста-
ра Загора. В рамките на гастрономическата фиеста за клиентите на супер-
маркетите бяха предвидени дегустации на американски храни и вина. Пред-
ставени бяха и типични американски продукти, които присъстват на бъл-

гарския пазар – месо, риби, сосове, снакс и 
други. След София Ути Бъчваров демон-
стрира своите кулинарни умения и в „Пи-
кадили“ – Стара Загора, и във Велико Тър-
ново. Американската кухня е една от най-
демократичните по отношение на разно-
образие, вкусове и влияния – също толко-

ва многообразна, колкото и населението на федералната държава. Много от 
нейните традиционни продукти са се превърнали в национален символ и са 
влезли в традиционното меню на милиони хора по света. Грешка е обаче да 
се смята, че тя се изчерпва само със сандвичите бъргър и хот-дог. Гурмето 
също има корени в щатската гастрономическа традиция, като пример за 
това е прочутата салата „Уолдорф“ с трюфели и орехов дресинг. Тя  е създа-
дена за откриването на хотел „Уолдорф Астория“ в Ню Йорк на 9 март 1896 
година, а в рецептата є влизат ябълки, целина, майонеза, зелена салата, чер-
ни трюфели, захаросани орехи, както и лимонов сок. 

ДОБРА ТРАДИЦИЯ
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И НА ВАШАТА УЛИЦА ИЗГРЯВА 

СЛЪНЦЕ Декември определено ще ви 
хареса! Този месец ще ви подготви за на-
стъпващия голям възход в живота ви, 
който чакате толкова отдавна – почти 
12 години. Звездите са ви подготвили пре-
красен подарък, който ще получите на 6 
януари 2009 г., когато планетата на късме-
та Юпитер влиза във вашия знак и там 
ще пребивава почти цяла година. А през 
целия декември ще сте оптимистично на-
строени, лъчезарни, летящи и въздушни. 
Всички черни мисли ще изчезнат от гла-
вата ви завинаги. Не си правете труда да 
се насилвате сега с излишна работа. Как-
вото може да отложите за свършване 
през следващата година, отложете го. То-
гава ще имате повече късмет и всичко ще 
става с лекота и от само себе си. 

УНИКАЛНИ ИДЕИ Водолей се упра-
влява от ексцентричната и мощна 

планета Уран, която символизира висшия 
космически разум. Вие сте проводник на 
новото, символ на промените и прогреса. 
През декември ще усетите цялата тази 
мощ на вашия ум – ще имате много сил-
ни прозрения, ще ви хрумват отлични 
идеи, някои от които прекалено скандални 

и ексцентрични, но наистина уникални и 
ценни. Не бързайте да ги споделяте с ни-
кого. Хората ще искат да ви отрезвят, 
да ви „свалят на земята“. Ако ги премъл-
чите, през следващата година ще успеете 
да реализирате ако не всички, то поне ня-
кои от тях! 

ПРИЯТЕЛИТЕ ВИ ПОДКРЕПЯТ Най-
подходящата среда за вас сега е кръ-

гът от верните ви приятели и единоми-
шленици. Той ще ви зарежда с енергия. А 
вие ще бъдете лидери и всички ще ви ха-
ресват и слушат. 

НАЙ-СЕТНЕ МНОГО ЛЮБОВ! Най-
приятната изненада за вас е, че сега 

се задействат и любовните енергии. Же-
ланията ви на любовния фронт ще се 
сбъдват без никакви усилия. От 8-и никой 
няма да може да спре вашия победен ход 
на полето на любовта. Ако все още няма-
те любим човек до себе си, е почти си-

гурно, че ще го срещнете през декември. 
Ако вече сте с някого, връзката ви ще ук-
репне още повече и помежду ви ще се на-
станят хармонията и благополучието. Ако 
пък сте в среда, в която не достигат лю-
бов, внимание и страст, сега е времето да 
направите рокади. И не си правете експе-
рименти да задържате стари отношения 
заради криворазбрана сантименталност 
или чувство за дълг. С тази ваша опти-
мистична планета Уран и с тези хубави 
сили, които се задействат около вас, има-
те всички шансове за бързи и безболезнени 
промени. Това се отнася не само за интим-
ния живот, но и за професионалния. 

СЛЕДВАЩА „СЕРИЯ“ ОТ СИЛНИ 

ДНИ идва на 19-и, 20-и и 21-ви. Съ-
ветвам ви тогава да подадете важни до-
кументи. На тези дати установявате 
силни и надеждни връзки и най-сетне раз-
бирате, че ще преживеете най-мечтаните 
Коледа и Нова година от години насам. 
Отдавна не сте се чувствали в такава 
еуфория – сигурни и щастливи едновре-
менно. 

29-и, 30-и и 31-ви също са силни дни 
за вас. Изяснявате си посоката, в ко-

ято искате да вървите. От там насетне 
само чудо ще може да ви спре. На фона 
на цялото ви приповдигнато настроение 
дните 9-и, 10-и, 15-и, 16-и и 17-и (до обяд), 
когато ще усетите спад на ентусиазма 
си, не са чак толкова страшни и не из-
глеждат толкова неблагоприятни. Но за 
всеки случай споменавам и за тях. Тогава 
ви съветвам да се отдадете на почивка, 
да не спорите с никого и най-важното – 
да държите устата си максимално затво-
рена. Не споделяйте нищо с никого!

Не изпускайте шанса 
за промяна
Не стойте там, където се чувствате 

слаби, натоварени и недооценени. Имате 

шанс за промяна и трябва да действате. 

Много от вас, дори и без да са прочели хо-

роскопа си за декември, съвсем интуитив-

но ще усетят точно тези тенденции в 

живота си и на 11-и и 12-ти ще използват 

приливната вълна на пълнолунието в хар-

моничните Близнаци и ще направят първи-

те си смели и победни крачки напред. Въз-

можно е тези два дни да променят много 

живота ви към добро. Преди пълнолуни-

ето също ще има 3 много важни дни за 

вас, когато всъщност ще направите мно-

го важни и сериозни промени и постъпки – 

2-ри, 3-ти и 4-ти.Тогава се възползвайте 

от безкористната подкрепа и помощ от 

страна на вашите приятели.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ
 След 8-и ще се радвате на изключител-

но хармонични любовни отношения.

 На 11-и и 12-и действайте смело и вдъ-

хновено, за да промените живота си към 

по-добро!

 9-и, 10-и, 15-и, 16-и и 17-и (до обяд) не 

са много благоприятни дни за Водолеите. 

Затова се старайте да си почивате пове-

че. Усамотете се и не споделяйте важни-

те си планове с никого.

„PRISUN – ЕСТЕСТВЕНИЯТ ИЗБОР“

Такъв е новият рекламен слоган на марката и той не идва сам. 
Quadrant Beverages AD, компанията, производител на продукти-
те на Pepsi Co и Prisun в България, инвестира в обновяване на про-
дуктовата гама на марката Prisun и нейната визия. Иновацията 
е в отговор на нарастващия интерес към по-качествени и нату-
рални напитки като част от стремежа към по-здравословен на-
чин на живот. 
В разфасовките от 1 литър в картонена опаковка Prisun добавя 
два нови уникални вкуса към съществуващите вече портокал, 
праскова и кайсия – киви и ягода-банан. С това марката отгова-
ря на вкусовите предпочитания на пазара, като отделя специ-
ално внимание и на любителите на екзотиката. Prisun вече се 
предлага и в стъклена бутилка за еднократна употреба от 250 
ml в осем вкуса. 

Усещането за свежест, естественост и богатство от плодо-
ве носи и обновеният, но атрактивен дизайн на всички опаков-
ки на Prisun. 
Всички промени в продуктовата си гама компанията предпри-
ема след задълбочено проучване на потребителските нагласи, 
както и на пазарното представяне на продуктите с марката 
Prisun. Проучванията показват, че ако преди 6 месеца цената е 
била един от най-важните фактори при избора на безалкохолна 
напитка, то днес на предни позиции излизат натуралността и 
качеството на продукта. 
„Българинът е все по-взискателен към това, което консуми-
ра, като причината за това е не само по-високата покупателна 
способност като цяло, но и по-големият интерес към здравосло-
вен и пълноценен начин на живот и повишената култура на по-
требление“ – заяви г-жа Андреа Настасе, вицепрезидент по мар-
кетинг в Quadrant Beverages AD.

ПО-СВЕЖО, ПО-ЕКЗОТИЧНО
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ЗАРЕДЕНИ СТЕ СЪС САМОЧУВСТ-

ВИЕ И УВЕРЕНОСТ Обсебени сте 
от амбиция и желание за успех през пър-
вите три седмици от декември. В това 
няма нищо лошо – действайте, утвържда-
вайте се, но да знаете, че без сътресения 
и конфликти няма да ви се размине. А те 
ще разстроят вашата деликатна душа. 
На повечето Риби конкурентната среда 
им е необходима, за да могат да излязат 
от инерцията и летаргията и да се ак-
тивизират. По-голямата част от време-
то ви ще бъде ангажирано от мисли как 
да напреднете в кариерата и как да се до-
берете до по-високите етажи на властта. 
Други Риби пък ще имат по-скромни же-
лания – да си сменят работата с по-прес-
тижна например. Най-интересното е, че 
ще придобиете повече самочувствие и 
увереност в силите си и ще се устреми-
те към такива области и сфери, за кои-
то по-рано не сте си и помисляли, че би-
хте могли да щурмувате (поради вродена 
скромност, а може би и несигурност). Но 
ето че сега усещате, че със знанията и 
способностите си можете да спечелите 
вниманието на аудиторията. Не бива да 
се самоограничавате, дори с риск да вле-
зете в конфликти. Както ви казах, няма 

да можете да ги заобиколите. Ще се ка-
рате най-много с началниците си. А на 
жените Риби им предстоят скандали със 
съпрузите им или с бащите им, които ще 
искат насилствено да ограничат порива 
им за независимост и целеустремеността 
им към по-висок пост в кариерата.  

ПРИВИДНО СПОКОЙСТВИЕ Месе-
цът започва привидно спокойно. На 

5-и и на 6-и ще направите сполучливи ходо-
ве, които бързо могат да ви проправят 
път напред. Дните са интересни, но и 
противоречиви: от една страна, ви пред-
лагат успехи и благоприятни срещи, а от 
друга – конфликти. Ще ви се наложи да 
кажете истината в очите на някого, ко-
ето е много нетипично за една Риба! 

СЕМЕЙНИ ВОЙНИ На семейните 
дами, които искат да си запазят бра-

ка, ще препоръчам да са малко по-умерени 
в изказванията си. Защото дори и невин-
ни реплики от тяхна страна могат да до-
ведат до раздяла. Но ако целта ви е точ-
но тази, говорете смело, каквото ви е на 
сърцето. И бездруго напоследък изпитвате 
крайно неудовлетворение от сексуалния и 
интимен живот. А, както вече добре ви 
е известно, най-лошото нещо, което може 
да се случи на една Риба, е да я потопиш 
в нехармонична среда, където липсват 
обич и взаимност. Тогава тя може да се 
разболее в буквалния смисъл на думата. 

НАПРЕЖЕНИЕТО ЕСКАЛИРА Ако 
на 5-и е имало някаква малка кон-

фликтна искра, през следващата седмица 
тя ще пламне неудържимо по пълнолуние в 
Близнаци (на 11-и и 12-и). Тогава всичко 
може да се срине пред очите ви. Възмож-
ни са големи усложнения в полето на до-
говорните отношения и търговските 
сделки. А общуването ви ще е толкова 

объркано, че ще имате чувството, че го-
ворите на чужд език с някои хора! 

МИР И ХАРМОНИЯ Изненадващо и 
за вас, на 13-и и 14-и звездите ви по-

даряват любов, умиротворение и хармония 
в семейството. Ако нещо все още може 
да се спаси от личните ви отношения и 
вие го искате, сега ще успеете да го сто-
рите. Обърнете внимание на любимите си 
хора, купете им подаръци, а в замяна ще 
получите много любов и благодарност. 

НЕ ПЪТУВАЙТЕ На 24-ти (следобед), 
25-и и 26-и избягвайте пътуванията. 

Много ще са проблемни. Нещо ще се обър-
ка в последния момент и ще ви направи 
раздразнителни и депресирани. Няма да 
можете да угодите на никого около себе 
си. Не се и опитвайте да сервилничите и 

да се умилквате. Ситуацията се успокоя-
ва чак след 27-и.  

ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ПРОСТУДИ До 21-ви 
трябва да се пазите от преохлажда-

не. Пийте повече витамини, ограничете 
алкохола и цигарите и се хранете здраво-
словно и щадящо. Възможни са сърдечни 
кризи, ако не си обърнете внимание. П

ро
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Щастливо новогодишно 
пътуване!
Посрещате Нова година в прекрасно на-

строение, оптимизъм и радост. Получава-

те и достатъчно пари, с които да се пог-

лезите спокойно. Вземете си отпуска и 

пътувайте до местата, които ви зареж-

дат с енергия и където ще видите люби-

мите си хора. На път ще се запознаете 

с нови инициативни хора, с които в бъде-

ще ще работите съвместно. А някои Риби 

дори ще сключат брак след това пъту-

ване.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ
 На 5-и и 6-и ще имате много сполучливи 

ходове, но ще се наложи да ги отвоювате.

 13-и, 14-и,  22-ри, 23-ти и 24-ти са дни 

на любов, умиротворение, хармония в се-

мейството.

 11-и, 12-и, 24-ти (следобед), 25-и и 26-и 

са най-напрегнатите ви дни, ако можете, 

не пътувайте тогава и общувайте пес-

теливо.

СЛАДКО

JEFF DE BRUGES – 
ШОКОЛАД И ОЩЕ НЕЩО

Известната верига за белгийски шоко-
лад Jeff de Bruges ще допринесе за приказна-
та атмосфера на Коледа с прекрасната си 
колекция по повод предстоящия празник.
Белгийският шоколатиер е помислил за оне-
зи, които търсят нови шоколадови изживявания. 
Специално за Коледа Jeff de Bruges обогатява асор-
тимента си от шоколадови бонбони с 7 нови рецепти. Jeff de Bruges ще изне-
нада и зарадва малките лакомници със специална колекция от коледни топ-
ки, чорапки, торбички или дори с плетени снежен човек и джуджета – всич-
ки пълни с шоколадови лакомства и близалки. Можете да ги оставите като 
приятна изненада под елхата.
Тъй като шоколадът се подарява най-често по празници, Jeff de Bruges от-

ново се отличава с изключително богати, оригинални и красиви идеи 
за подаръци, които носят двойна радост – първо, с шоколадовите изку-

шения, а след това и с декоративните кутии, в които се предлага шоко-
лада.
Тазгодишната коледна колекция на Jeff de Bruges е подчинена на една обща 
идея. Стилизираната коледна розичка е събирателната тема на дизайна. Тя 
присъства върху кутиите, подаръците и дори върху торбичките – броди-
рана, щампована, изрязана от метал, отпечатана или релефна, тя ще бъде 
творческият подпис на вашия подарък. В тази стилистика можете да из-
бирате тафтени кутии, матирани стъклени или лакирани дървени вази и 
свещници, тафтени торбички или метални кошници и ковчежета. Както 
всеки път подаръците се предлагат в различни размери, форми и цветове.

Кожен поднос – оригинална идея, с която ще 
зарадвате своите гости на коледната трапеза. 
Поднесете им това плато с асортимент от шоколадови бонбони
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО

ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

1–12, както 

и 28-31 декември 

НАРАСТВАЩА 

ЛУНА

 Трудно време за онези, които искат да се вталяват за коледните и новогодишните празници. Рискът 
да напълнеете е най-голям точно през тези дни. Не се насилвайте да пазите диети – резултатът ще 
е временен. Абстрахирайте се от чувството на страх и неприязън към храната. Тя не е само източник на 
напълняване и лоша визия, а също и на жизнена енергия и здраве. Променете мисленето си към нея и тя 
ще престане да ви носи негативни емоции. Ще започнете да я усвоявате много по-бързо и лесно и без 
усилия ще намалите консумацията є. Преди хранене се успокойте. Мислено благословете храната си. Бла-

годарете є, че я има и че ще ви даде от нейната сила. Когато сте благодарили на храната и я изядете 
с уважение, храносмилането ви ще се забърза и няма да имате чувство за тежест в стомаха. Дори и 
най-лесносмилаема храна, изядена нервно, бързо и с неприязън или страх от напълняване, ще ви тежи в 
стомаха като олово и няма да ви засити. Нека в духа на коледните празници да си припомним тради-
циите от близкото минало, когато винаги преди хранене се е казвала благодарствена молитва.

12 декември, 

18.38 ч., 

Луната е 

в Близнаци 

ПЪЛНОЛУНИЕ

 През днешния ден има риск да изпитате йо-йо ефекта на гърба си. Не само в храненето. Настрое-
нието ви също ще е под негово влияние, защото Близнаците са непостоянен, променлив знак.  Подби-
райте хората, с които ще се срещате, и не се нагърбвайте и с техните проблеми.  Днес не бива да 

пушите и да стоите в задимени и непроветрени помещения. Задължително се разходете на чист въздух!  
 Упражнявайте се в дълбоко дишане пранаяма (от йога). Но ако не го владеете, дори и най-елементар-

ните дълбоки вдишвания и издишвания ще ви релаксират.  Подбирайте много внимателно храната си, 
защото тя допълнително може да допринесе за вашата нервност, притесненост и разсеяност. Месото, 

лютото, мазното и пърженото ги изключете от менюто си! Ако искате да отслабнете, пийте само теч-

ности днес. Ще се почувствате леки, освежени и подмладени още на следващия ден.  Пълнолунието в 
Близнаци е много подходящо да се подложите на масаж с етерични масла на цяло тяло.  Ако вечерта  се по-
чувствате сприхави, нервни и разконцентрирани, ви съветвам да вземете топла ароматна вана и да изпи-
ете чаша чай от билки, управлявани от знака Близнаци – резене, пирен, пчелник и сладник. А на хората с 
вкус към по-екзотичното препоръчвам чай от шафран, анасон или евкалипт.

13–27 декември 

НАМАЛЯВАЩА 

ЛУНА

 Мобилизирайте се и стартирайте диета! Дори и да не се стараете прекалено, природните лунни рит-
ми ще ускорят метаболизма ви и ще подпомогнат активността ви – все условия за отслабване.  Ако 
се случи да преядете на празничните трапези, няма така бързо да напълнеете, както това би станало в пе-
риода на нарастваща Луна.!  На 13-и и 14-и не стартирайте все още строга диета, а консумирайте зе-

ленчукови супи и пюрета (това са т.нар. зеленчукови дни). На 16-и, 17-и, 24-ти следобед, 25-и и 26-и яжте 

само плодове (това са т. нар. плодови дни). Същите дати са подходящи и за по-активни занимания с аеро-

бика, танци и фитнес. От 17-и до 24-ти на обяд ще ви подействат много добре антицелулитните проце-

дури. Сутрин и вечер след горещ душ втривайте интензивно антицелулитни кремове и гелове в кожата 
си. След масажа изпивайте чаша топъл чай, за да изхвърлите по-лесно токсините.

27 декември, 

14.23 ч., Луната е 

в Козирог 

НОВОЛУНИЕ

 В този тайнствен и съкровен момент, когато Слънцето и Луната се срещат на небето, започва нов 
жизнен цикъл и нов лунен месец. Сега притегателната сила на Луната е най-малка и човешкото тяло 
реагира в унисон с този импулс – с лекота се освобождава от излишните течности и токсини. Успеш-

но се провеждат лечения и профилактика на заболявания, свързани със знака на Козирога – артрит, рев-

матизъм и кожни проблеми, псориазис например. Обърнете сериозно внимание и на коленете – ако имате 
оплаквания, не ги натоварвайте.  Отслабването по време на новолуние е гарантирано, затова гладувайте 
смело. Сега стомахът ви ще бъде по-слабо чувствителен и няма да усещате онова неприятно стържене. Ако 
не издържите все пак на глада, хапнете 1–2 ч. ч. нискомаслено прясно или кисело мляко.  На това но-

волуние е добре да направите планове за бъдещето си по темите, които управлява Козирогът: за повече 

сигурност, за поемане на отговорност, за самодисциплина, за повече успех и признание.

ХРАНИ СПОРЕД ЛУНАТА

ВИДОВЕ
При нарастваща Луна (1–12, както и 

28–31 декември)  ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА...

При намаляваща Луна (13–27 декември) 
ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА...

Белтъчни храни и плодове 7, 8 15, 16, 25, 26

Сол и кореноплодни 1, 9, 10, 28, 29 17, 18, 27

Мазни храни 2, 3, 4, 11, 12, 30, 31 19, 20, 21

Въглехидрати и листни зеленчуци 5, 6 13, 14, 22, 23, 24

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 количе-
ства. 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 съответ-
ните дати през декември да не посягате към упоменатите срещу тях храни.
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ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ ДАТИ
НЕПОДХОДЯЩИ 

ДАТИ
ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

– 5, 6, 13, 14
Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно 

и ще се омазнява по-бързо.

1–4, 7–12, както и 28–31 – Ако искате косата ви да расте бързо.

15–26 – Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

9, 10 –
Ако имате проблем с кожата на главата. Направете си маска в корените. 

Ефектът ще е поразителен.

1, 4, 7, 9, 10, 15, 17, 18, 
19, 20, 23, 24, 25

–
Според тибетските вярвания, ако се подстрижете на тези дати, 

ще привлечете богатство, късмет и щастие. Всички ще ви забелязват 
и ще бъдат добри към вас.

Къ
др

ен
е – 5, 6, 13, 14, 22, 23, 24 –

9, 10, както и 18–21 – Къдренето ще е най-безвредно и трайно. Прическата ще ви стои добре.

15, 16, 17 – Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни – като гривата на лъвица.

Б
оя

ди
св

ан
е – 5, 6, 13, 14 –

18–21 – За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.

2, 3, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 
23, 24, 29, 30, 31

– За интензивно и трайно боядисване на нормални коси.

Е
пи

ла
ци

я
 и

 о
ф

ор
м

ян
е 

на
 в

еж
ди

– 5, 6, 13, 14, 11, 12
Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е много 

болезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

– 1–12, както и 28–31 Датите са неподходящи за епилация.

15–27 – Тези дати са подходящи за оформяне на вежди.

15–27 –
Датите са подходящи за механична епилация. Отскубнатите косми 

ще растат по-бавно.

15, 16, 17, 22, 23, 24, 27 – Датите са подходящи за епилация с химически средства и за фотоепилация.

К
О
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А

М
ан
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а 
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13–27 – –

Парна баня
– 1–12, както и 28–31 Има опасност да ви останат белези.

13–27 – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с 
пл

од
ов

и 
ки

се
ли

ни

7, 8, 15, 16, 24, 25, 26 – –

Д
ъл

бо
ко

 
по
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-

щ
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м
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с 
гл
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а

1, 9, 10, 18, 19, 27, 28, 29 – –

П
од

хр
ан
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щ

и 
и 
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ж
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и 
м

ас
ки

1–12, както и 28–31 –
Най-ефективни ще са процедурите на 7, 8, 9 и 10 декември, 

когато кожата ще има нужда от много влага.

С
пе
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ал

ни
 

м
ан

ип
ул

ац
ии
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1, 9, 10, 28, 29 – –

Н
О

К
Т

И

Подрязване 
и изпиляване 1–12 – –

Оформяне 
и лакиране

2, 3, 4, 9, 10, 15, 16, 22, 
23, 24, 29, 30, 31

– –

М
А

С
А

Ж
И

Ле
че

бн
и,

 
ли

м
ф

од
ре

-
на

ж
ни

 и
 

ан
т

иц
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у-
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т
ни

– 1–12, както и 28–31 –

13–27 – –

Релаксиращи, 
регенериращи

– 13–27 –

1–12, както и 28–31 – –

С
А

У
Н

А

12–27 – Ефектът ще е максимален на 15, 16, 17, 22, 23 и 24 декември.
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КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

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: 13–27 декември.
Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропускай-
те датите 5, 6, 13, 14, 22, 23, 24 декември. Това са т. нар. 
дни на водата. Всички замърсявания и петна ще се отстра-
няват с лекота. 
Неподходящи дати за миене на прозорци: 2, 3, 4, 11, 12, 20, 
21, 29, 30, 31 декември . Тогава по стъклата след избърсване 
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 ДЕКЕМВРИ.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и коз-
метика, музикални инструменти и аудиозаписи: 5, 6, 9, 10, 15, 
16, 19 (след 16.30 ч.), 20, 21 декември.
Недвижими имоти, мебели: 1, 9, 10, 13, 14, 27, 28, 29 декем-
ври.

Автомобил, мотор или колело: 7, 8, 11, 12, 22, 23, 24 декем-

ври.
Текстилни и метални изделия, предмети за бита: 7, 8, 13, 14 
декември.
Канцеларски материали и книги: 11, 12, 17, 18, 19 (до 16.30 
ч.) декември.
Спортни стоки: 7, 8, 15, 16, 24, 25, 26 декември.
Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апа-
рати: 2, 3, 4, 29 (след 15.00 ч.), 30, 31 декември.
Обувки и дрехи: 1, 5, 6, 27, 28, 29 декември. 
Бижута, злато, луксозни вещи: 15, 16 декември.

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 ДЕКЕМ-

ВРИ 2008 г. и с благоприятните дати за лечение при намаля-
ваща Луна. ВАЖНО! По възможност избягвайте всякакви пла-
нови оперативни интервенции на 12 ДЕКЕМВРИ (пълнолуние), 

както на 27 ДЕКЕМВРИ (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

7, 8
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, 

устна кухина, зъби
20, 21

9, 10 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки 22, 23, 24

11, 12 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце 25, 26

13, 14 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен мехур 1, 27, 28, 29

15, 16, 17 Сърце, слезка (далак) 2, 3, 4, 30, 31

18, 19
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, 
черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна система

5, 6

20, 21
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както 

и на целия гръбначен стълб
7, 8

22, 23, 24 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали 9, 10

25, 26 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта 11, 12

1, 27, 28, 29 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби 13, 14

2, 3, 4, 30, 31
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане
15, 16, 17

5, 6 Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система 18, 19

* Луната е в знак, който управлява частите на тялото, посочени в средната колонка.

** На същите дати можете да лекувате съответния орган с хомеопатия, цветолечение и прочие неагресивни методи.

*** Луната се намира в противоположния зодиакален знак на този, посочен в първата колонка. Тъкмо това е подходящото време за профилактика на органите, из-

броени в средната колонка.
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АДЕКВАТНИ ГРИЖИ ЗА СТАЙНИТЕ РАСТЕНИЯ

КОГА ДА ПОСЕТИМ ЗЪБОЛЕКАРЯ

СПЕЦИАЛНИТЕ ДНИ ПРЕЗ ЛУННИЯ МЕСЕЦ

Стайните растения също са много чувствителни към лунните 
ритми. Те успяват да усвоят водата най-добре само в определе-
ни дни от месеца, когато Луната минава през водните знаци. 
Ако ги полеете в неподходящо време, само ще им навредите. А и 
хранителните вещества няма да стигнат до растението.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 5, 6, 13, 14, 22, 23, 24 

декември.
НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 2, 3, 4, 11, 12, 20, 
21, 29, 30, 31 декември . На тези дни с поливането има опас-
ност да провокирате появата на листни въшки или други 
вредители.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 22, 23, 24 декември.

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 13–26 декември.

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: на 1, 28 и 29 
декември, както и през периода 7–10 декември. И в никакъв 

случай (освен в спешен!) не ходете на зъболекар на 12 декем-

ври (пълнолуние), както и на 27 декември (новолуние). Много 

ще ви боли.

1-ви лунен ден (ЛД) – 27.12 (от 14.23 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 – 28.12 (от 8.47 ч.) Не се поддавай-
те на гнева, избягвайте конфликтите и из-
блиците на емоции. Дните са подходящи за 
нови начинания. 
3-ти ЛД – 29.12 (от 9.21 ч.) Енергетиката на 
този ден изисква да сте активни. Пасив-
ността е противопоказна и опасна.
4-ти ЛД – 30.12 (от 9.49 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 – 1.12 (от 10.46 ч.), както и 31.12 (от 

10.12 ч.) Делови дни. Подходящи са за пъту-
вания и за планиране на генерални промени. 
Работете концентрирано. Не преяждайте. 
Целеполагането ще е успешно.
6-и ЛД – 2.12 (от 11.18 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 – 3.12 (от 11.45 ч.) Ден за молитва. 
Сбъдват се желания.
8-и ЛД – 4.12 (от 12.08 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 – 5.12 (от 12.29 ч.) Не е успешен. 
Склонни сте към заблуждения и самоизма-
ми. Добре е да дадете прошка. Практику-
вайте йога.
10-и ЛД – 6.12 (от 12.50 ч.) Не планирайте 
нищо важно. Изкъпете се с гореща вода. 

Медитирайте.
11-и ЛД – 7.12 (от 13.11 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 – 8.12 (от 13.35 ч.) Дава се милости-
ня. Молитвите се чуват. Подходящ е за 
взимане на важни решения.
13-и ЛД – 9.12 (от 14.03 ч.) Ден за активни 
контакти, работа с информация и учене. 
Сами си пригответе и изпечете хляба. Не 
преяждайте.
14-и ЛД – 10.12 (от 14.38 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 – 11.12 (от 15.24 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 – 12.12 (от 16.22 ч.) Ден за постига-
не на вътрешна хармония. Старайте се да 
вършите само добри дела.
17-и ЛД – 13.12 (от 17.34 ч.) Подходящ е за 
удоволствия, общуване и физически нато-
варвания. И за брак по любов.
18-и ЛД – 14.12 (от 18.54 ч.) Изгонете лоши-
те мисли. Прочистете стомашно-чревния 
тракт – ден за гладуване.
19-и ЛД – 15.12 (от 20.15 ч.) Запалете повече 
свещи у дома, направете анализ на постъп-
ките си. Ще успеете да се отървете от 
чуждото влияние.
20-и ЛД – 16.12 (от 21.33 ч.) Получават се 
духовни знания и прозрения. Не проявявай-
те гордост!
21-ви ЛД – 17.12 (от 22.47 ч.) Много активен, 

творчески ден. Отличен е за започване на 
нова работа, спортуване и пътешествия.
22-ри ЛД – 18.12 (от 23.57 ч.) Ден на мъд-
ростта. Предайте на другиго своите зна-
ния. Посетете астролог.
23-ти ЛД – 20.12 (от 1.04 ч.) Този ден е сим-
вол на саможертвата – простете на други-
те, разкайте се. Добре е да се пости. Не 
правете секс. Почистете дома си.
24-ти ЛД – 21.12 (от 2.10 ч.) Активен, твор-
чески ден. Използвайте го за укрепване на 
духа и тялото. Ден за нов строеж.
25-и ЛД – 22.12 (от 3.15 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 – 23.12 (от 4.20 ч.) Въздържайте се 
от активна дейност и постете. Пестете 
си енергията и мълчете.
27-и ЛД – 24.12 (от 5.24 ч.) Дни за прекратя-
ване на контакти с лоши хора. Почивайте 
и медитирайте. Ще имате прозрения. 
28-и ЛД – 25.12 (от 6.24 ч.) Ден за покупка 
на жилище или началото на ремонт. Съни-
щата са верни.
29-и ЛД – 26.12 (от 7.19 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 – 27.12 (от 8.07 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 19 декември е пропусната 
по астрономически причини! Не е грешка!

Рубриката „Луната съветва“ подготви МИШЕЛ

Лунните дни са с променлива дължина, която е различна от възприетото денонощие (24 часа). Лунният ден започва с изгрева на Луната. 
Само първият лунен ден започва от новолуние и завършва с първия изгрев на Луната. Лунният месец може да бъде от 29 или от 30 дни. По-
някога разликата в продължителността на първия и последния лунен ден варира от по няколко минути до цяло денонощие. 
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А
стрологичното ни 
пътешествие от 
миналата година 
продължава. „Из-

черпахме“ лунните зодиакални 
превъплъщения. Сега в продъл-
жение на 12 месеца ще спрем 
вниманието си на планетата 
Меркурий и нейните различни 
тълкувания в зависимост от 
разположението є в 12-те зо-
диакални знака.
Меркурий е най-малката пла-

нета и се намира много бли-
зо до Слънцето – никога не 
се отдалечава на повече от 28 
градуса от него. Орбитата на 
Меркурий е разположена между 
Слънцето и Земята и илюстри-
ра символичната му функция на 
посредник. Меркурий е римски 
бог. Но който е чел старо-
гръцките митове и легенди, ще 
разпознае в него гръцкия бог 
Хермес. Равностойни архетипи 
се откриват и в други култу-
ри. Например откриваме Мер-
курий в египетския Тот, кой-
то е бил известен още и като 
бог на свещените думи. Подо-
бен архетип има и в норди-
ческата митология под име-
то Локи. Северноамерикански-
ят хитрец, съответстващ на 
Меркурий (Хермес), е койот, а 
ескимосите са го наричали Гар-
вант. Хермес (Меркурий) има 
много роли в гръцката митоло-
гия. Той е крадец, магьосник, за-
наятчия, пратеник на боговете, 

богът на границите, на прага, 
на търговията, на търговците 
и на думите. В астрологията 
Меркурий се възприема като 
лична планета, управляваща ин-
тимния ни свят. Нещо като 
връзка с ядрото на вътреш-
ния ни живот. От гледна точ-
ка на астрологията Меркурий 
олицетворява рационалната ми-
съл. Свързан е с усещането ни 
за духовна посока (символизира-
на от Слънцето). Умът тряб-
ва да служи на нашите цели, 

да улеснява размяната на идеи 
между съзнанието и подсъзна-
нието. В астрологията Мерку-
рий управлява процеса на полу-
чаване и изпращане на мисли и 
информация, както летящият 
херолд (нем., вестител, пред-
вестник) в митологията, кой-
то тълкувал волята на Зевс на 
смъртните.

НАЙ-ВАЖНОТО, 
КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ 
От разположението на Мер-

курий в личния хороскоп на 
човека правим изводи за 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 

ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯТА НАМеркурий
„СТАНИ МЕРКУРИЙ, СЛОЖИ СИ ПЕРА 
НА САНДАЛИТЕ И ЛИТНИ КАТО МИСЪЛ 
ОТ ТЯХ КЪМ МЕН ОТНОВО.“ 

ШЕКСПИР, „КРАЛ ДЖОН“ 

„ХЕРМЕС, ТИ, КОЙТО ПРЕД ВСИЧКИ 
ДРУГИ БОГОВЕ СИ НАЙ-ЛЮБИМИЯТ 
ПРИДРУЖИТЕЛ НА ЧОВЕКА…“

„ИЛИАДА“
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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 
В РИБИ

Всички, които имат такова 
разположение на Меркурий в 
рождената си астрокарта, са 
магическите мислители на зо-
диака. Те се чувстват у дома 
предимно в дълбоките води на 
въображението си. 

�ТАКИВА ХОРА СТАВАТ ПОЕТИ И 
МИСТИЦИ, ХУДОЖНИЦИ И МЕДИ-
УМИ, КИНОДЕЙЦИ И ФОТОГРАФИ. 

�Понякога им е трудно да 
разграничават собствените 
си мисли от чуждите. �Съп-
ричастни са и бързо се впе-
чатляват. Чувствителни са 
– емоциите им се проявяват 
много отчетливо и фино. 

�УМЪТ ИМ РАБОТИ ИЗЦЯЛО ИН-
ТУИТИВНО. ТЕ МИСЛЯТ В КАРТИНИ, 
МИТОВЕ, МЕТАФОРИ. ЧЕСТО ОБЩУ-
ВАТ ПО НЕЯСЕН И ОТВЛЕЧЕН НАЧИН. 

� Състраданието е техен 
идеал и мислите им често ви-
таят около страдащите и уг-
нетените. Тези хора трябва 
да се пазят от объркано ми-
слене и от изкушението да се 
оттеглят напълно в богатия 
си вътрешен свят. Податли-
ви са на двойственост, както 
и на чуждо влияние. 

ЧЕСТО ХОРАТА, КОИТО ИМАТ ТАКЪВ 
МЕРКУРИЙ, СА ОБВИНЯВАНИ, ЧЕ СА 
МЕЛАНХОЛИЧНИ И МНОГО ЛЕСНО СЕ 
ОБИЖДАТ. ДА, ОПРЕДЕЛЕНО ТРЯБВА 
ДА ВНИМАВАТЕ КАКВО КАЗВАТЕ, КО-
ГАТО ОБЩУВАТЕ С ТЯХ, ЗАЩОТО ТЕ 
СА В СЪСТОЯНИЕ ДА СЕ ОБИДЯТ ДОРИ 
САМО ОТ ИНТОНАЦИЯТА ВИ, АКО НЕ Я 
НАМИРАТ ЗА ДОСТАТЪЧНО КОРЕКТ-
НА КЪМ ТЯХ.

�В случаите, когато плане-
тата Меркурий в Риби не е 
поставена достатъчно хар-
монично, прави притежатели-
те си много разсеяни, склон-
ни към фантазьорство, песи-
мизъм, меланхолия и обърка-
ност. Има и по-тежки случаи 
– хора с болно въображение, 
мания за преследване, различни 
неврози, фобии и крайна па-
раноя. Всички тези усложне-
ния идват от проектирането 
на най-скритите им страхо-
ве, тревоги и комплекси върху 
окръжаващата ги среда. 

СЪВЕТВАМ ВСИЧКИ С ТАКЪВ МЕР-
КУРИЙ ДА СЕ ПАЗЯТ ОТ САМОСЪЖА-
ЛЕНИЕ И ОТ РАЗЯЖДАЩОТО ЧУВСТВО 
ЗА НЕУДОВЛЕТВОРЕНОСТ. ПРЕПО-
РЪЧВАМ ИМ ДА СЕ СЪСРЕДОТОЧАТ 
ВЪРХУ РЕАЛНОСТТА. НАЙ-СИЛНОТО 
ОРЪЖИЕ ЗА СПРАВЯНЕ С ВРОДЕНАТА 
ИМ НЕГАТИВНОСТ СА МНОГОБРОЙНИ-

ТЕ ИМ ТАЛАНТИ И ПРИСЪЩАТА ИМ 
ДУХОВНОСТ.

�Хората с Меркурий в Риби 
са изключително интуитив-
ни, те по вълшебен начин ула-
вят мислите на хората око-
ло себе си и успяват правил-
но да ги формулират и изра-
зят устно. Наистина интуи-
цията, телепатията и ярко 
изразеното им въображение са 
удивителни. 

�ТЕ УСПЯВАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО 
ПРАВИЛНО ДА ПРЕЦЕНЯВАТ ХОРАТА 
И СЪБИТИЯТА ОКОЛО СЕБЕ СИ. НО Е 
МНОГО ТРУДНО ДА РАЗБЕРЕТЕ КАКВО 
ТОЧНО СИ МИСЛЯТ, ОСОБЕНО АКО СИ 
ПОСТАВЯТ ЗА ЦЕЛ ДА СЕ ПРИКРИВАТ. 
УМЕЯТ ДА СА НЕВЕРОЯТНО ПОТАЙНИ.

�Те са добри стратези. От 
тях стават добри играчи на 
покер. Понякога им е много 
трудно да изразяват с думи 
онова, което мислят и чувст-
ват. Затова използват израз-
ните средства на поезията, 
музиката, танца или на дру-
го изкуство. �Характерно за 
тях е избирателното възпри-
емане на околния свят. Виж-
дат, чуват, усещат и вкус-
ват само онова, което искат 
да възприемат. Много им е 
трудно да видят нещо зара-
ди самото него, без да му 
придадат допълнително значе-
ние. �Хората с такъв Мер-
курий учат най-добре в ат-
мосфера без стрес, сред жи-
вописни предмети, позволява-
ща на въображението им да 
се рее свободно. Интересно-
то е, че те учат „чрез осмо-
за“ – попиват и подразбират 
информацията по интуитивен 
път, не я придобиват логично, 
чрез разсъждения. �Притежа-
ват задържаща памет. Инте-
лектът им е отражателен, 

романтичен и поетичен.

АЛГОРИТЪМ 
ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ 

НА ЧОВЕК С МЕРКУРИЙ 
В РИБИ

�Възприема света цялостно 
– във всичките му цветови 
гами. 
�Не проявява интерес да се 

приспособява към нещо опре-
делено – държава, общество, 
колектив. Обича да се чув-
ства като малка прашинка в 
Космоса.
� Отговаря на трудности-

те и ограниченията в живо-
та, предавайки се на инерци-
ята на събитията, без да из-
питва нужда да действа ак-
тивно или да променя услови-
ята на собственото си съ-
ществуване. Често обича да 
казва: „Каквото и да се слу-
чи, не зависи от мен.“
�Не се стреми към нищо 

определено с изключение на 
мира, свободата и спокой-
ствието за себе си. 
�Избягва конфронтации, не 

поема отговорности.
�Разглежда и възприема све-

та абстрактно, без да се чув-
ства част от това, което 
вижда.
�Ако някой изиска нещо от 

него, се стреми да се присъе-
дини незабележимо към фона, 
интериора, масовката.
�Привлича уморени, нещаст-

ни, изтормозени, немощни, бо-
лни, търсещи лек и изцеление, 
мир и спокойствие хора.
�Избягва всички, които ми-

слят устремено, уверено, ед-
ностранно, категорично, чер-
но-бяло, дискриминиращо или 
едноцветно. 

МИШЕЛ

От разположението на Меркурий в личния хороскоп на човека правим изводи за характеристиките на човешкия ум, за начина на мислене, възприемане и асими-

лиране на знанията. Меркурий отговаря за всички комуникативни умения – говорене, писане, пеене, както и за обмяната на идеи и информация. В зависимост 

от зодиакалния знак, в който се намира, той показва какви дарби и таланти притежава човекът. Тази информация ще ви помогне да разберете и да възприеме-

те по-добре себе си. Не е нужно да подражавате, не позволявайте да ви упрекват, че не притежавате едни или други качества. Оценете себе си такива, ка-

квито сте, и се отнасяйте с нужното уважение към вашата уникална личност. Ако не знаете в кой знак се намира вашият рожден Меркурий, изпратете на 

имейла на редакцията – redakciabela@cablebg.net – името, датата и часа си на раждане (по възможност да е точен до минути). Добре би било да посочи-

те и града, в който сте родени, точния си имейл (или стационарния си телефон). Или пък напишете всичко това в писмо до БЕЛА (1124 София, ул. „Загоре“ 4, 

ет. 2). Ще ви отговоря колкото е възможно по-бързо. Можете да оставите и номера на мобилния си телефон, за да ви пусна есемес. Става по-бързо. 

Ваша МИШЕЛ
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ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ

ВОДОРАВНО: 

„Чудовището Хоклайн“. Ботел. Чудак. Икра. Армения. Риман (Бернхард). „Там“. АИК. Яница. Кабина. „Отело“. Ерика. Зов. Оливия. Стар (Ринго). Ла. Чам. Ев. Алиби. 

Допир. Суря. Ванини. Фа. Хас. Рот. Анат. Галош. Амиди. Инес. ЕТА. Ре. Лот. Мутра. Бланка. Ресто. Плаз. Око. Немота. Люлин. Блат. Род. Мнение. Дуо. Берое. Арес. 

Камион. Каскет. Цезар. ДЗИ.

ОТВЕСНО:

Кубрат. Адара. Оберек. Домие (Оноре). Монолит. „Мора“. Потекло. Питон. Родос. Вен (Джон). Олеин. Шемет. Ек. Килия. Иврит. Сусам. Янев (Марин). ТТ. Нат. Меч. 

Ири. Ролер. Турция. Юнец. Зодиак. Плисе. Хам. Ас. Блие (Бернар). Сокак. Тайфа. Елан. КА. Назал. Анатаз. Дар. „Или“. Борис. Аман. Бум. Актив. Бухти. Колоид. Айран. 

Лира. Драка. Оз (Амос). „На мама“. Ястие. Отони. 

Бела, брой 12 (130), 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
2

 (
13

0
),

 2
0

0
8

, Ц
ЕН

А
 3

,9
5

 Л
В

.

ПОДАРИ СИ КРАСОТА
ОТ ПРИРОДАТА

ФОН ДЬО ТЕН NATURAL MINERALS

MAX FACTOR.  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 

ОТ 100% 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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