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Полезното 
приятно

Добро начало
Сценарият на деня се „пише“ от ранното 

утро. Така че се погрижете сутрин да си 

доставяте само положителни емоции, за да 

сте в добро разположение на духа чак до ве-

черта. Даже и да не вярвате, пробвайте да 

се усмихнете, след като се събудите. Прос-

то застанете пред огледалото и разтегле-

те устните в широка усмивка. Ако правите 

това „упражнение“ всяка сутрин, неусетно 

ще забележите, че проблемите ви намаляват 

и депресивните ви настроения се разреждат.

Фондю парти
Стига с тези софри, отрупани с мазни мръвки. Поняко-

га хубаво сирене, парче хляб и чаша вино са по-вкусни и 

от най-изкушаващите блюда. В месеца на празнични и 

следпразнични кулинарни вакханалии заобичайте швей-

царското фондю. Фондюто не е просто храна, а повод 

за запознанства и време за приятели. Храната и ней-

ното консумиране не бива да са самоцел. Фондюто е 

измислено, за да сближи хората около масата. Защото 

се „готви“ на масата пред присъстващите и се споде-

ля от общ съд. А това е особена интимност, нали? И в 

България можете да намерите вече съдове за пригот-

вяне на фондю.

m

Чай преди сън
За мразовитите януарски вечери няма по-подходяща на-

питка от чая. Чаша билков чай преди лягане освен за до-

брото храносмилане ще се погрижи и за спокойния ви сън. 

Подходящ подарък
В месеца с най-много именни дни се чудите какво да подарите на своите приятели Иван, 

Йордан, Антон и Наско? Една книга, без да е задължително изданието да е луксозно, винаги 

е стилен подарък. Но ако именникът е от породата „делови мъж“, няма по-подходящ подарък 

за него от една флашка (мемори стик, или както още там наричате това устройство).

Какво казва усмивката
Ето ви още един таен код, чрез който да „разчита-

те“ събеседника си. Според психолозите хората, ко-

ито навеждат глава надолу, когато се смеят, са до-

верчиви и лековерни. Този, който бърчи носа си при 

усмивка, е емоционален и капризен. Неуверените 

хора с робска психика прикриват устата си с шепа, 

когато избухнат в смях. Когато на мечтателите 

и фантазьорите им е смешно, те почесват теме-

то си или докосват лицето си с ръка. Свръхтем-

пераментните се смеят силно, с широко отворе-

ни уста. Примижаването по време на смях означава 

уравновесеност, увереност  в себе си. Ако нямате 

„стил“ на смеене, означава че сте индивидуалист.

Бела, брой 1 (131), 20094
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С
поред китайския зодиак 
тази година ще е Годината 
на Бика. Преведено на ези-
ка на астролозите, това оз-

начава, че, цитирам, „ще станем по-
отговорни към себе си, към околни-
те и към пряката си работа“. Успехи 
щели да пожънат само онези, които 
добросъвестно се трудели и не разчи-
тали на никого другиго освен на са-
мите себе си.  
Не зная вие как разбирате тези 

предсказания, но на мен само горният 
цитат ми е достатъчен, за да нам-
разя в аванс Годината на Бика, пар-
дон, на Работохолика. То за мен други 
години досега май не е имало – в из-
вестен смисъл всичките са били годи-
ни на Бика, пардон, на работохолизма. 
„През тази година успешни ще бъдат 
само онези, които са концентрирани 
върху работата си, не губят ценно 
време в празни приказки и действия 
и спазват строга дисциплина“ – про-
дължават с отблъскващите си проро-
чества хороскопистите. 
Не, благодаря. Аз този път ще пред-

почета да не бъда успешна, а... уне-
сена (е, не е най-точната дума, упо-
требих я, понеже започва с „у“). За 
онези, които не са ме разбрали, уточ-
нявам на висок глас, както се изрича 
тържествено обещание – ще разчистя 
повече време за себе си през следва-
щия период от 365 трудодни. 
Блазни ме да си мисля, че не съм в 

Годината на Бика, а че съм жена в 
Ерата на Водолея. И макар че още се 
спори започнала ли е тази ера, не е ли 
започнала и ако е започнала, кога точ-

но ще свърши, идеята, че жените ще 
бъдат важни през този дълъг период 
от време, ми харесва много. Не, же-
ните няма да работят повече от мъ-
жете (опазили ни звездите!), а прос-
то от тях ще зависи много. Светът 
ще стане женски, което означава ци-
кличен и ритмичен. И малко по-сексу-
ален. Тези предсказания ми звучат ус-
покояващо. Той, женският живот, по 
природа си е цикличен и ритмичен и 
за мен това е съзидателната и раз-
умна схема за съществуване. „Да вле-
зеш в своя собствен ритъм, означава 
да влезеш в своето собствено обкръ-
жение, в своя собствен град, в своя-
та собствена работа, която ти дос-
тавя удоволствие, в своето собстве-
но точно време. И да спазваш балан-
са между работа и личен живот, да 
се стараеш да получаваш удоволст-
вие от всяка минута на всеки ден от 
своя живот“ – твърди П.Р., една моя 
много добра позната. Гениално!
Още един аргумент в полза на мои-

те тържествени новогодишни обеща-
ния 2009. Без угризения на съвестта 
ще ходя на фитнес след работа, вмес-
то очите ми да изтичат пред компю-
търа, напрегнати да довършват нещо, 
което по принцип няма край – рабо-
тата. Ще се срещам по-често с хо-
рата, които обичам и които ме ка-
рат да се разтварям като упсарин 
във вода. Ще им се доверявам повече, 
ще ги обичам повече, ще правя повече 
безкористни жестове за приятелите 
си. Е, да, ще работя, но само тол-
кова, колкото да си изкарвам хляба. 
Никакви депресарски амбиции, никакви 

безплодни напъни (дано шефът ми не 
прочете никога този текст, за да не 
стана безработна!).  
Да, много е хубаво, когато хората 

са ангажирани с работа, но никак не 
е хубаво, когато са фанатично анга-
жирани с нея. Не бих избрала таки-
ва хора за мои приятели. Отсега ги 
чувам как отбиват поканите ми за 
суши с: „Много съм ангажиран. Хайде, 
другата седмица!“ Хм, дано отрудена-
та Година на Бика не ме остави съв-
сем без приятели, защото, ако всички 
около мен заемат сериозната поза на 
много заети и успели, ще трябва да се 
посветя на самотно безгрижие, а тази 
перспектива не ме привлича особено. 
Дали да не си обещая, че ще си намеря 
жених, с когото да споделям ритмич-
ното си и циклично блаженство? Иде-
ята не е добра. За любимата ми Ера 
на Водолея се твърди, че е времето 
на жените, а не на женихите. Затова 
по-добре да се откажа от безплодни-
те любовни стратегии за обвързване с 
цел брак и просто да обичам мъжете, 
които се появяват в живота ми, без 
очакване. Даже няма да се старая да 
отказвам цигарите заради тях. Може, 
но само заради себе си и заради това, 
че цената им безбожно ще се пока-
чи през тази година. Но това не го 
бройте като тържествено обещание, 
а само като добро намерение. 
Да ме прощава Годината на Бика, но 

ще я пропусна. Отказвам да съм ус-
пяла работохоличка, да ловувам мъже 
и да надбягвам времето. Искам време-
то за себе си.

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

Мирослава ИВАНОВА

ПЪТНИК ЛИ 
Е ПЛОЩАД 
„СЛАВЕЙКОВ“?

Към края на китайската Година на Плъха софий-
ски архитекти и общинари решиха да сложат от-
рова на книжните плъхове от площад „Славейков“ 
и да ги пратят на оня свят. Надявам се да не ми 
се обидят продавачите на книги. Аз имам нужда 
от тях и ги обичам. Спомням си как като сту-
дентка пътувах по лично създадената от мен ли-
ния Пловдив–площад „Славейков“. Правила съм го 
поне 20 пъти специално за да намеря някоя от 
книгите, за които целият Град под тепетата се 
е оказал тесен. 
Повечето лични първи срещи със София започ-

ват от площад „Славейков“. Площад „Славейков“ 
е един от най-хубавите начини не само да се за-
познаеш с този град, но и да го постигнеш, а 
и да се спасиш от него. Познавам хора, които 
си правят списъци с книги и идват по няколко 
пъти в годината до София, за да ги „изпълнят“ 
на този площад. Много чужденци си уреждат сре-
щи „на площада, на който се продават книги“. 
Глупости, ще кажете вие, срещите се правят на 
„Попа“. Дори и да сте прави за мястото на сре-
щите, аз пък съм права, че до „Попа“ се стига, 
като се мине през „Славейков“ във всякакъв сми-
съл. Не само защото, като вървиш по „Графа“ 
(от булевард „Витоша“ към канала), „Попа“ след-
ва след „Славейков“, но и защото как ще знаете 
какво е това „Попа“, ако не сте чели книги от 
„Славейков“?   
Има места, които винаги се надяваш да видиш, 

да са ти на път. И площадът с книгите е едно 
от тези места. 
Според общинари и архитекти мястото на 

книжния пазар не било в центъра, защото гра-
дът трябвало да се европеизира и защото в Со-
фия вече имало достатъчно книжарници и няма-
ло нужда от сергиите. Ама как не са се сетили 
управниците на дузина европейски градове да мах-
нат градските часовници от площадите, понеже 

всички имат по един часовник на ръката си и по 
още два на мобилните си телефони?!
Някои обявиха, че в обсъжданията на бъдещето 

на площада имало излишен драматизъм. Какво да 
ви кажа, един кашон с книги не е равен на кашон 
с банани. Четенето е предимството ни пред ос-
таналите видове и по всякакви начини трябва да 
го поддържаме. И докато кашоните с изрисувани 
банани са пълни с книги и са на това място, ще 
имаме поне една сигурна гаранция, че не са ни на-
правили на маймуни. 
Прекрасен знак, че площадът е важен в този му 

вид, беше монтирането на паметника на баща и 
син Славейкови. Да си помислят много добре как-
во зрелище ще им устроят софийските управни-
ци, така че да не им „разклатят пейката“ и да 
ги накарат да станат и да си тръгнат. Разкла-
щането на тази пейка ще бъде сигурен сигнал, че 
управниците са разклатили собствените си сто-
лове. 
Друго предложение е сергиите да се покрият и 

превърнат в множество павилионни книжарници, 
защото мястото трябвало да стане по-красиво, 
защото „Красотата ще спаси света“. Репликата 
както обикновено се употребява в най-профанско-
то си значение. Този израз много често се използ-
ва, за да опише новия имидж на някоя изпълни-
телка (знаете от кои). Именно за такава красота 
пледират всички, които са се загрижили, че мяс-
тото не е красиво. Силиконът, както и дограма-
та и стъклото не са строителните материали на 
онази красота, за която става дума в прочутия 
израз. Сигурна съм, че продавачите, които „гро-
зят“ едно централно място в София, знаят от 
кой роман е тази реплика и какъв е дълбокият є 
смисъл. Романът не е „За мишките и хората“, ро-
манът се казва „Идиот“. Нищо не намеквам, ос-
вен че който не я е чел тази книга, все още може 
да я „срещне“ на площад „Славейков“.   

ХХХХая не е
А на т

ХаяХаяХая
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Дигитални двойкиДигитални двойкиДигитални двойки

„– Здрасти, Прасчо!

– Здрасти! – квикна Прасчо, като подскочи от изненада. – Знаех, че си ти. 

– И аз знаех – каза Пух.“

Онази приказна гора, в която живее Мечо Пух, въобще не прилича на све-

та, в който живеят децата ни и който е пълен с непознати. Възраст-

ните се пазят от тези, които им казват „Здрасти“, защото ги подози-

рат, чудейки се точно „Здрасти“ ли имат предвид. Полезна ли е мнител-

ността на родителите за децата им? Във всеки случай „Не говори с не-

познати!“ е вече забранено за родителите изречение. Това обясняват 

детските психолози и просто обществениците. Ако детето е свикнало 

стриктно да изпълнява горната вече забранена забрана, то не би помо-

лило за помощ, ако се изгуби или пък бъде отвлечено. Да, отвлечено! Све-

товните организации алармират: расте броят на отвлечените деца. 

Цифрите са различни за различните континенти и държави, но за добро 

или за лошо светът е толкова свързан, че нищо, което се случва някъде 

на планетата, не касае само конкретното място. Факт, който поставя 

родителите пред ново предизвикателство. Колкото повече децата нау-

чават за света, толкова повече родителите научават за децата си. Но 

успяват ли родителите достатъчно бързо и адекватно първи да разби-

рат света, в който раждат децата си, и не трябва ли да се учат за све-

та заедно с тях? Какво да направят майките и бащите, че опасности-

те за техните деца да не се разпростират? Едно от най-важните неща 

е възрастните да се върнат в детството си и да започнат да четат 

приказки. Защото непознатите, лошите, тези, които отвличат деца, са 

точно хората, които са станали възрастни и са престанали да четат 

онова, което уж е предназначено за малките. Станали са лоши и никога 

не възкликват: „Това аз наричам приятелски ден!“ или пък „Чудесно! Ужас-

но чудесно!“  

Текст Мирослава ИВАНОВА

Снимки Антимос ГЕОРГИАДИС
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Смесени 
Стилът вече не е total look, а умело съчетание на всичко с всичко. 
Особено сега, през новия моден сезон, който се отличава с екстравагантно чувство за хумор. 
Комбинирайте, забавлявайте се, не скучайте!

ТЪМНОСИНЬО То отлично замества традиционното черно, 

което сега не е толкова популярно. Тъмносиньото създава не-

повторим контраст с другите ярки цветове, характерни за мод-

ния сезон зима 2009.

БОРОВИНКОВО Много благоприятни за съчетания са цвето-

вете от пурпурната гама, клонящи към плодови оттенъци – 

сливово, черничено и къпиново. Те лесно се вписват в кънтри сти-

ла в комбинация със синьо-зелено и цвят горчица. 

ЖЪЛТО За четири сезона този доскоро недопустим в мода-

та цвят се добра до върха на популярността. Най-актуален 

е цветът горчица с едва забележими зеленикави оттенъци. Точно 

той се комбинира перфектно със синьо-зелено и черничено. 

ОРАНЖЕВО Хитът на сезона е тиквеното оранжево. За ак-

туални обаче се смятат и други дълбоки, наситени и искрящи 

оранжеви тонове. Изумително ярък и енергичен контраст оранже-

вото създава с черното. 

ЕКСЦЕНТРИЧНИ КОМБИНАЦИИ Ефектна тенденция са не-

обичайните екстравагантни цветови съчетания на дръзки 

цветове, които не се съчетават помежду си на пръв поглед – ли-

лаво с червено, синьо със зелено. Те създават настроение през 

зимните скучни дни, но могат да станат и повод някой да ви об-

вини в лош вкус.

ЗИМНА ПАЛИТРА КОИ СА МОДНИТЕ ЦВЕТОВЕ НА СЕЗОНА                     

БЕЛА ПРЕДЛОЖЕНИЯ „НАЙ-ВАЖНОТО В ЖЕНСКАТА ДРЕХА Е ЖЕНАТА, 
КОЯТО Я НОСИ.“

ИВ СЕН ЛОРАН

ЧЕРВЕНО  

ЛИЛАВО

КЪСО САКО 

ВЪРХУ БОДИ

 
+

Тъмнолилаво манто трапец с 3/4 ръкави от коп-

рина и органза в ансамбъл с обемна вълнена пле-

тена шапка. Трапецовидните кройки са много 

актуални за връхните дрехи през този сезон.

Тъмносиньо късо 

сако от еластич-

на материя и яка с 

„крила“ върху коп-

ринено боди в теле-

сен цвят. „Конфи-

гурацията“ е допъл-

нена от светлосини 

дънки на бели „пет-

на“ и колан в шот-

ландско каре.
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 чувства

СЕКСИ 

„СКАФАНДЪР“

Дългият спортен 

блузон от пики-

ран стреч с цип, 

съчетан с велуре-

ни шорти с ресни, 

може да изглежда 

много секси.

Кожено яке без ръкави, 

трикотажен сив блузон, 

чорапогащи на animal 
принтове и яркожъл-

ти островърхи боти – 

това определено е ком-

бинация за момичета 

на 20+.

КОЖА И 

ТРИКОТАЖ

ДЪНКИ  

ТУИД С „КРИЛА“

МНОГОСЛОЙНОСТ  

МНОГО ЯРКИ ЦВЕТОВЕ

Болеро с пайети и цип, 

трикотажен екрю пуловер, 

тесни панталони от коп-

рина с атлазени кантове и 

декоративни златни ско-

би и лачени малиново чер-

вени кецове – свежо, спорт-

но и cool.

+

+

Асиметрично манто от 

туид, боти на платформа 

(на супервисоки токове и 

animal рисунък), обикнове-

на памучна блуза със злат-

на щампа и бели дънки – 

стилна еклектика.
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Празничната колекция на 

IsaDora – Dazzling Diamonds 
е съставена от луксозни, бляска-
ви продукти, декорирани с крис-
тали SWAROWSKI, за да ви напра-
ви звездно красиви през целия зи-
мен сезон. Хитовият продукт е 
гланцът за устни под формата на 
пръстен Diamond Ring Lip Gloss no. 

00 Diamond Pink. С 
уникална женстве-
на форма, посре-
брен и обилно де-

кориран с криста-
ли SWAROWSKI, 

този продукт 
е изключите-

лен – прос-
то от-
варяте 
пръсте-

на и в него откривате диаман-
тен розов гланц. Очите също 
са на показ с диамантена пали-
тра сенки в актуални нюанси Eye 

Shadow Palette no.51 Millenium Star. 
А за да сте още по-ефектни, 
IsaDora предлага и диаманти за 
мигли Diamond Eye Shadow Top Coat 

no. 00 Gold Flakes – просто нане-
сете малко от тях по върховете 
им, за да заприличат те на пър-
хащи снежинки. А при покупка на 
3 продукта от празничната колек-
ция Dazzling Diamonds получавате 
малък сребърен несесер за съхраня-
ване на гримове.

Спирала Masterpiece 

и iFX революционна четка
Още на пръв поглед ще забележи-
те изтънчения вид на спиралата, 
изцяло изработена в златно, по-

ставена в нежна прозрачна капсу-
ла – едно бижу за жената, ува-
жаваща себе си! Революционните 
технологии на туша и четката 
є достойно си съперничат с кос-
мическите. Нежната текстура на 
туша обгръща всяка една мигла 
(дори и най-непокорната) в начало-
то и в края на окото, за да даде 
на клепките нов живот. Магнит-
но поле предотвратява образува-
нето на бучици, а молекулярна па-
мет „напомня“ на миглите да за-
пазят своя разкош през целия ден. 
Високите технологии ще открие-
те и в iFx четката на тази спи-
рала. Ресьорната четка, първа по 
рода си, превъзхожда всички четки 
на спирали, познати до момента. 
Косъмчетата на тази четка са 
заменени от фибри, които залавят 

и третират ин-
дивидуално всяка 
мигла, за да є вдъ-
хнат нова красо-
та и разкош. Мо-
билната четка поз-
волява лесното под-
чертаване на ъглите 
на очите. 
ВАЖНО! Промоцио-
нално предложение от 
Max Factor! През месе-
ците декември и яну-
ари купете любима-
та си спирала от Max 

Factor на преференци-
ална цена: 2000 Calorie 

mascara – за 11.90 лв.; 
Masterpiece  mascara – за 
15.90 лв.; Masterpiece MAX – 
за 19.90 лв.

Красиви новини

Пясъчно жълт блузон с прилеп 

ръкави на райе върху едноцвет-

но памучно поло и доматено 

червени драпирани шалвари с 

декоративни шнурове – комби-

нация за суперслаби момичета.

ШИРОКИ РАМЕНЕ 

ОБЕМНИ БЕДРА +

Блуза от едро рипсено кади-

фе с буфан ръкави върху тън-

ко памучно едноцветно поло, 

минипола балон и плътни чора-

погащи на разноцветни ивици 

и боти „танкове“ – елегант-

ност за всеки ден.

КАДИФEН ШИК 

ТРИКОТАЖЕН CASUAL
+

Плътен сив мохерен пуловер с 3/4 

ръкави върху бяла риза с огромна 

яка и еластични дънки тип цигара. 

Яркочервената шапка с мъжки фа-

сон перфектно допълва тоалета.

МЪЖКО

ЖЕНСКО +
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Какво

1. Още в началото на месеца на-пишете списък на всички онези 
женски дреболии, които все ви липс-
ват в последния момент. Имате ли 
нови чорапогащи например – черни и 
бежови? А как сте с бижутата и 
фон дьо тена? Не оставяйте покуп-
ките им за последния момент. 

2. Бижутата са ефектна част от тоалета. Отдайте предпочита-
ние на сребърните или златните с ка-
мъни (според цвета на очите ви). В 
краен случай може и да не са от бла-
городен метал. 

4. Не си купувайте дрехи с размер, по-малък или по-голям от този, 
който носите в действителност. В 
тях несъмнено ще се чувствате неу-
добно и сковано. 

5. 
Най-удобната дължина за рок-
ля е тази малко под коляното. 

Няма да настъпвате подгъва си, нито 
ще придърпвате притеснено роклята 
надолу, ако сте я избрали прекалено 
къса. 

6. Подходящото бельо под тоале-
та ще ви направи по-уверени. То 

не бива да е само красиво, а и удоб-
но. Щом случаят е тържествен, мо-
жете да си позволите и чисто нов 
комплект. 

у р о ц и  п о  с т и л

КАК ДА ПОСТИГНЕТЕ ОБИКНОВЕНА ПРАЗНИЧНОСТ

ВСЯКА ЖЕНА СИ Е ЗАДАВАЛА ЖИВОТРЕПТЯЩИЯ ВЪПРОС „КАКВО ДА ОБЛЕКА?“ 
В НАВЕЧЕРИЕТО НА НЯКОЕ ПАРТИ ИЛИ ПО-СПЕЦИАЛЕН ПОВОД. ЯНУАРИ Е ПЪЛЕН 
С ПОВОДИ ЗА ОБЛИЧАНЕ НА ПРАЗНИЧНИ ТОАЛЕТИ. ЗА ДА НЕ УМУВАТЕ МНОГО, 
БЕЛА ЩЕ ВИ ВЪОРЪЖИ С...

23 ИДЕИ ЗА ПРАЗНИЧЕН БЛЯСЪККК

Тези висящи обици в съчета-

ние с масивната гривна с камъ-

ни ще отиват на дами със сини 

или с тъмнокафяви очи

ижуБи

ТТези

нние с

нни щее

иили сс т

3. Черният цвят ще ви 

направи по-стройни, но 

ако имате бяла кожа, е по-до-

бре да се откажете от него!

Атлазът в ярък цвят само 
изглежда опасна материя за 
фигура с по-пълни бедра (вж. 

снимката). По-плътните бе-
дра можете да скриете с 
правилно избрана кройка на 
роклята – А-силует с пищ-
ни драперии. 
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7. Празниците наистина са мно-го. И, естествено, не бихте 
могли за всеки празничен случай 
да си купувате нова рокля. А и 
не се налага. Почти всяка жена 
има в гардероба си малка чер-
на елегантна рокля, която много 
лесно се освежава и преобразява 
с помощта на стилни бижута и 
яркоцветни аксесоари.

Най-находчивият избор са сребристите 

и златистите чанти с метални дръжки

9. Не се самозалъгвайте – 
точно определете недос-

татъците си, за да можете да 
подчертаете достойнствата 
си. По-пълните бедра например 
се прикриват с по-дълга рокля, 
а сбръчканите и увиснали в гор-
ната част ръце – с блуза с дъл-
ги, може и прозрачни ръкави.

Кожен жакет от косместа кожа 

и дантелено болеро

11. Изборът на чанта е много важен. Тя тряб-
ва да е не само в съчетаващ се с рок-

лята и обувките цвят, но и да може да побере 
всичко необходимо, оставайки си все пак вечер-
на по стил. 

12. Осведомете се предварително за вида на партито и за дрес кода, който се изисква. 
Няма нищо по-смущаващо от това да се окажете 
в разкошна бална рокля сред тълпа девойки, обле-
чени с ризи и дънки. 

13. Доста вечерни рокли по традиция са с дъл-боки деколтета. Помислете предварително 
какъв точно сутиен би бил подходящ за въпросно-
то деколте. И отрано го премерете, за да се убе-
дите, че презрамките му няма да се виждат.

Балетни пантофки от плат с 

ефектна бродерия

14. Не можете да похарчите прекалено мно-го пари за празничен тоалет? Винаги има 
изход. Цветните или по-екстравагантни обувки 
могат да направят и най-обикновения черен кос-
тюм празничен. И не забравяйте за бижутата.

8. Задължително се облечете 

женствено!

Рокля с подчертана талия или 
клош пола с широк колан са идеал-
ни варианти за по-ниски дами със 
слабовата фигура. А един ярък или 
блестящ аксесоар (в случая златис-
то портмоне) също би отклонил 
вниманието от тези недостатъци.

10.10. А ако ви стане по-хладно, какво ще наметнете върху 

роклята? Най-добре е късокосмест жакет или данте-
лено болеро в един и същ стил с бижутата. 15. На празнична-

та рокля най-

много подхожда... праз-

нично настроение. 
Вниманието от голе-
мия бюст отвличат 
V-образните деколте-
та, буфан ръкавите и 
по-едрите колиета – 
всички те са на върха 
на модната вълна през 
този сезон.
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20. Ако се затруднявате при избора на рокля, заложете на не толкова празничното съче-
тание копринена туника–черен панталон. Но крой-
ката на панталона трябва да е подходяща за фи-
гурата ви, за да скрие недостатъците є. 

21.Спрели сте избора си на ансамбъла панта-лон–празничен топ. Помнете, че пантало-
нът трябва да е дълъг (не 3/4, нито 7/8!). Дългият 
панталон издължава силуета и стои по-празнично. 

22. За да направите добро впечатление, ва-жно е да се чувствате добре. Затова пре-
ди празничната вечер се наспете добре и вземете 
отпускаща вана. 

23. Ако сте избрали рокля, украсена с камъни 

или бродерия, бъдете внимателни при из-

бора на аксесоари. Масивните украшения ще раз-
валят чара на тоалета.

Солеят е ефектен и днес, особено 

ако между гънките са апликирани 

малки блестящи камъчета

18. Цветовете въз-

действат по 

особен начин – червени-
ят подобрява настрое-
нието, жълтият е за-
реден с енергия, а ви-
олетовият ще прикове 
всички погледи към вас. 

Рокля от коприна, атлаз 

и дантела

19. Обувките за-

дължително 

трябва да са на високи 

токове. Ако възнаме-
рявате да танцувате, 
изберете такива с по-
устойчиви токове. 

17. Определете какви 

точно цветове оти-

ват на цвета на очите, ко-

жата и косата ви. 
Рокля с горна част от 
дантела и люрекс и висо-
ката талия визуално ще 
увеличат малкия бюст, а 
тежко падащата коприна в 
долната част ще прикрие 
пълните бедра. Като цяло 
фигурата ще изглежда дос-
та по-пропорционална. 

16.16. Помислете и за връх-

ната дреха. Как-

во може да се облече върху 

тази вечерна рокля?

Впрочем тя, макар и дълга, 
не подчертава кльощавост-
та на модела и неговия ви-
сок ръст – и всичко това 
благодарение на отразяваща-
та светлината материя.

ЗРЯЛАТА КОЖА 45+

Ра дост, стрес, ус мив ки... 

Не ко нт ро ли ра ни те дви же ния на 

ми ми чес ки те мус ку ли об ра зу ват 

ес те ст ве ни ли нии и бръч ки, ко и то 

ста ват по-ви ди ми, за поч ват да се 

задъл бо ча ват, а чер ти те на ли це то 

се от пус кат. Ко жа та очак ва по мощ, 

за що то се нуж дае от ин тен зив ни 

гри жи в дъл бо чи на. 

Възста но вя ва не на чер ти те на ли це-

то – то ва е за да ча та на про дук ти те 

от ли ни я та „Елик сир“ на Dermacol. Те 

оказ ват мо мен тал но, дъл гот рай но, 

то ни зи ра що и изг лаж да що действие 

вър ху ко жа та.

ЕЛИК СИР 45+
Ин тен зи вен 
дне вен крем 
про тив бръчки
Об но вя ва щи ят 

дне вен крем съ-

дър жа екстракт 

от морс ки во до-

рас ли Thalassine®, кой то ре ду ци ра дъл бо-

ки те бръч ки и възста но вя ва и ук реп ва 

струк ту ра та на ко жа та. Кремът е неж но 

пар фю ми ран и съдър жа UV филт ри.

ВСИЧКО ЗА КРАСОТАТА

ЕЛИКСИР 45+
Интензивен 
нощен крем 
против бръчки
Об но вя ва щи ят но-

щен крем е пред-

наз на чен за ин тен-

зив на гри жа за ко-

жа та през нощ та. 

Екстрактът от во до рас ли Thalassine® 

за ед но с дру ги те ак тив ни със тав ки – 

кре а тин, Shea Butter, ви та мин Е, алан-

то ин – на ма ля ват дъл бо ки те бръч ки, 

изг лаж дат фи ни те ли нии, ус по ко я ват 

ко жа та и оси гу ря ват ней на та оп ти мал-

на хид ра та ция.

Официален вносител „Ралица“ ООД:

1463 София, ул. „Хан Аспарух“ 35,

тел. 02/980 33 15, факс 02/980 48 99,

Е-mail: dinpg@techno-link.com.
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Болна темаБолна темаБолна тема

„ЧЕТЕМ МНОГО 
ПОВЕЧЕ ОТ 
НАШИТЕ ПРАДЕДИ“

– Понеже се чудя дали е 

възможно някой да се за-

срами, ако не е прочел да-

дена книга, кажи демоде 

ли е да се чете художест-

вена литература днес?

– Вероятно най-очаквани-
ят отговор би трябвало да 
бъде „Да, демоде е“ и този 
отговор да го подплатя със 
солидна доза хленч и стена-
ние. Не мисля, че е демо-
де, въпреки че все повече и 
повече хората четат раз-
лични неща от онези, кои-
то сме свикнали да нарича-
ме художествена литерату-
ра. Мнозина отбелязват, че 
четенето не е намаляло в 
наши дни. Четем даже мно-
го повече от нашите пра-
деди – като започнеш от 
текстовите съобщения по 
телефона, минеш през имей-

лите и това, че влизаш в 
поне 20 сайта всеки ден. 
Въпросът е какъв вид че-
тене е това? То е доста 
по-различно от онова кла-
сическо четене, свързано с 
пребиваването в библиоте-
ката или пък с усамотява-
нето в личната библиотека 
с книгите, с тяхното вни-
мателно изчитане от кора 
до кора. Не смея да се анга-
жирам с обобщаваща оцен-
ка за това, дали хората че-
тат истинска литература 
(за разлика от „всекиднев-
ните“ текстове). Хората 
искат да четат, но може 
би не им достига време на-
истина. 

– Мъжете и жените по 

различен начин ли четат 

като възприемане? Раз-

лични неща ли си избират 

ндрей Захариев е лицето на „Библиотеката“ – онова умно, 

интересно и модерно късно вечерно предаване. Книжна-

та щафета му предава самият Георги Тенев, който сега 

е водещ на нещо, което условно можем да наречем по-го-

лямо – кампанията „Голямото четене“. Режисьорът Елен-

ко Касалийски, редакторът Мира Бозева и главният сце-

нарист Марги Бойчева са хората, които имат най-големи 

заслуги веднъж седмично да заместваме четенето преди 

лягане с гледане на телевизия. „Библиотеката“ се излъчва 

всеки понеделник по БНТ 1. 
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за четене?

– Явно има неща, които са 
за едните и които са за 
другите. Съществува биоло-
гична предопределеност, ко-
ято е ясна. После има кул-
турни наслоявания. Но фун-
даментални различия между 
мъжкото и женското на-
чало като отношение към 
света и към литературата 
в частност не смятам, че 
има. Теорията за мъжа и 

жената като две биещи се 
начала, пък в същото вре-
ме привличащи се, ин и ян 
историите (без да се поди-
гравам с източната филосо-
фия) – не смятам, че има и 
такива неща. 

– Но ти едва ли ще седнеш 

да четеш чиклит?

– Чиклитът запълва пазар-
на ниша, която пък е въз-
никнала като необходимост 
при определени хора, които 
със сигурност не са мъже 
на възраст между 40 и 50 
години, а са момичета меж-
ду 18- и 35-годишна въз-
раст. Бих чел такава лите-
ратура, ако искам да напра-
вя анализ, ако я превърна в 
обект на теоретичен инте-
рес. Но да ми е наистина 
интересно...

– Не би се опитвал да раз-

бираш жените през тази 

литература?

– Много точно го каза. Не 
че не се опитвам да разби-
рам жените, постоянно се 
опитвам, но не и през тази 
литература. Като ги раз-
твориш само тези книги... 
те са до такава степен из-
чистени нарочно, някак си 

заострени, че ме отблъск-
ват. Поднесени са като де-
финиции, които не знам дали 
са адекватни на действи-
телността, но може и да 
греша, наистина не позна-
вам този тип литература. 

– Кажи за кампанията 

„Голямото четене“…

– Аз, съвсем естествено, 
но и откровено, ще кажа 
добри думи. 

– Няма ли тази инициати-

ва, чиято конкретна цел е 

да определи любим роман, 

да покаже какво сме чели 

преди?

– Всяка „картина“ за това, 
в какви посоки се движи 
интересът на българина, си 
струва, па макар и да от-
рази минало състояние, за-
щото досега подобно нещо 
не е правено. Кампанията 
неслучайно е така направе-
на. Всичко, което през из-
вестен период от време се 
завърта в общественото 
пространство, става мод-
но. На фона на едно обще-
ство, което е изключител-
но консуматорски ориенти-
рано (при това консумация-
та е по-скоро физиологична, 
отколкото интелектуална 
или въобще духовна), да на-
правиш консумирането на 
духовни съдържания тема 
на деня, да завъртиш око-
ло това интереса на обще-
ството, е дълбокият сми-
съл на една такава кампа-
ния. А според мен резулта-
тите ще бъдат учудващи 
и много интересни. Мнозина 
ще бъдат учудени от наче-
теността на българския на-

род, от дълбоките му ин-
тереси в областта на ли-
тературата. 

– Ти гласува ли вече?

– Не още. Продължавам да 
си мисля. 

– Между кои книги се ко-

лебаеш?

– Между много книги, мно-
го от тях, прочетени в 
една по-ранна възраст, кога-
то много са ме впечатлили 
и са ми дали някакви насо-
ки в живота. Това е също 
част от идеята на кампа-
нията – да се види кой в 
коя книга ще припознае ся-
каш своя лична библия за 
живота, някаква лична ин-
струкция за живота. Аз се 

сетих за едни такива мои 
ориентири от детството, 
някои от тях са от лати-
ноамериканската литерату-
ра. Много харесвам Жоржи 
Амаду, но харесвам и Мар-
кес. Те двамата са много 
различни автори, но има 
и нещо общо помежду им. 
Сега се сещам за една ми-
съл на Жоржи Амаду. Запи-
тан за латиноамериканска-
та литература, той каз-
ва, че няма такова нещо 
като латиноамериканска 
литература – както има 
немска, френска, английска, 
така има бразилска и ко-
лумбийска, както има Жор-
жи Амаду, така има и Мар-

Философията, информацията и на места художественост-

та в поетиката на това интервю ще ви покажат, че че-

тенето не умира и дори не е болно, просто е ново. Андрей 

Захариев се оказа изключително начетен човек, чийто жи-

вот показва колко различни житейски реализации може да 

има... четенето. От една страна, старите философски 

книги му прошепват тайните си от години, защото Ан-

дрей е доктор по философия и вече е преподавал знанията 

си на студентите първокурсници от Софийския универси-

тет в упражненията им по антична философия. От друга 

– информационните агенции настойчиво го заливат все-

ки ден, защото събеседникът ми е водещ на новините в 

Националната телевизия. От трета – с художествената 

литература са си много близки отдавна. Знае толкова за 

романа, че според мен може да преподава и неговата ис-

тория и теория, независимо че обича повече по-кратките 

прозаични форми, а поезията обожава. Този човек излъчва 

фина светлина, която те кара да мислиш, че дори в начи-

на, по който изглежда, има скрито някакво художество – 

толкова е хубав, че сякаш е нарисуван. Впрочем родители-

те му са художници. Можете да го чуете и на 

www.yulangelo.com. Тук пее. Не, не пее, а песнопее.
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кес, но все пак някакви мо-
стове между всичко това 
има. Четеш някои от нове-
лите, повестите или рома-
ните на Амаду и не можеш 
да не усетиш близостта с 
Маркес или с Марио Вар-
гас Льоса. Много харесвам 
и Умберто Еко като рома-
нист. Харесвам „Името на 
розата“, наскоро задълбоче-
но прочетох „Махалото на 
Фуко“ и бях впечатлен дъл-
боко – този може би е най-
философският като посла-
ние от романите му. Но 
изключително много харес-
вам „Островът от предиш-
ния ден“. Сетих се и за 
романа „Самотникът“ на 
Йожен Йонеско, известния 
драматург абсурдист. 

– Би ли гласувал за книги 

от българската литера-

тура? 

– Бих гласувал за „Време 
разделно“ на Антон Дон-
чев. Поради политическа ко-
нюнктура и някои допълни-
телни съображения, свързани 
с историческото битие на 
България от последните 20 
години, някои започнаха да 
привиждат в него някакъв 
първичен национализъм, опит 
за извиняване на възродител-
ния процес. Дори при негово-
то възникване конюнктурни 
влияния да са играли роля, 
романът сам по себе си, а 
и филмирането му не съдър-
жат никой от тези грехо-
ве, които някои се опит-
ват да му припишат. „Вре-
ме разделно“ е изключителен 
роман за общуването меж-
ду хората от различните 
етноси. Има една мъдрост, 
която протича през него и 
която според мен ще бъде 
отново оценена.   

– Защо точно роман изби-

ра „Голямото четене“?

– Мога да кажа защо, но 
според мен – понеже не съм 
в сценарийния екип, в произ-
водството на „Голямото че-
тене“. Ако говорим за лите-
ратурата в цялото є жанро-
во богатство, би могло да 
се гласува за текстове от 
публицистиката на Ботев и 

всеки друг световен автор 
или журналист, от колонки-
те на Макгахан до Виктор 
Юго. За да се наложи ре-
гламент, авторите на идея-
та явно са решили, че тряб-
ва да се ограничат до ро-
мана. Пък романът, който 
се появява и кристализира 
като форма някъде в нача-

лото на XIX век (класиче-
ските му образци се появя-
ват през втората половина 
на XIX век), снема в себе 
си едно голямо натрупване 
в историята на литерату-
рата на европейския конти-
нент. Във формата на ро-
мана кристализират проце-
си, които са текли някол-
ко века поне, като търсене 
на форма на литературно-
то съдържание, като избис-
тряне на тази форма. Имен-
но затова романът е средо-
точие на развитие на една 
тенденция, която е завърши-
ла себе си в класическия ро-
ман, който сякаш е литера-
турата пар ексаланс от един 
момент нататък. Именно 
това пък ще се превърне в 
обект на атака, която иска 
да разбие класическите моде-
ли и образци. 
Романът в съвременната ли-
тературна ситуация още от 
средата на миналия век, че 
и от по-рано, е обект на 
различни прегрешения, съвсем 
умишлено извършвани – имам 
предвид неоромана, антиро-
мана и т.н. Има конфликт, 
който съсредоточава в себе 
си романовата форма, има 
борба около романа, съпро-
тива срещу романа и любов 
към романа. 

– Защо се съгласи да бъ-

деш водещ на „Библиоте-

ката“?

– О, защото ми е много 
приятно. Аз не съм точ-

но литератор, нито драма-
тург, аз съм философ по 
образование. Но все пак съм 
човек, който винаги се е за-
нимавал с литература като 
всеобемащо понятие, в ко-
ето попада всичко написа-
но. Тук мога да разгърна ня-
кои свои идеи, които зася-
гат и представянето на ня-

кои от книгите, и крити-
ката на някои от книгите. 
Ние се опитваме да правим 
литературна критика и сме 
откровени в оценките си. 

– Не е ли литературата 

по-голямото нещо? Не се 

ли съдържа философията 

в литературата? 

– В съвременната научна 
ситуация философията про-
дължава да бъде проблемна. 
Обвиняват я, че е квазина-
ука, сякаш наука, почти на-
ука. Философията все пове-
че и повече започва да бъде 
мислена като много близка 
до литературата и като 
неспособна да докаже себе 
си като самостоятелна от 
литературата. Като тук 
литературата се разбира 
като поетическото, свобод-
ното, творческото, онова, 
което е по-близо до ираци-
оналното и емоционалното, 
което би трябвало да не 
е случаят с философията. 
Разбира се, винаги ще съ-
ществува и другото гледи-
ще: че философията е едно 
специфично занимание, кое-
то може да бъде дефинира-
но и да оправдава тази де-
финиция, разграничавайки се 
от литературата. 

– И какъв є е случаят на 

философията като отли-

ка от литературата?

– Школските дефиниции го 
казват. Философията би 
трябвало да е онова, което 
се занимава с понятийното 

мислене, дискурсивното ми-
слене, мисленето като про-
дукт на разсъдъка. Т.е. фи-
лософията би трябвало да 
изследва и да постига като 
свой продукт понятията за 
нещата. Тези понятия са 
работа на философията, тя 
се занимава с тяхното из-
работване. Това е една от 
възможните дефиниции.

– Философското не те 

ли отделя много от хора-

та и всекидневието, от 

това, което се случва тук 

и сега?

– Зависи. Традиционно се 
смята, че философията е 
много абстрактно занима-
ние. Но нали ти казвам, пре-
тенцията на философства-
щите субекти (без да твър-
дя, че съм един от тях) е, 
че тя е неизбежният път 
към постигане на една раци-
онална, разсъдъчно произве-
дена картина за света. Тук 
проблемите са много. Какъв 
е статутът на философия-
та, особено сравнена с точ-
ните науки, като се тръгне, 
разбира се, от математика-
та, чието знание е задъл-
жително, необходимо. Две и 
две винаги е четири, ъгли-
те на триъгълника винаги 
дават 180 градуса. И къде 
тук са истините на фило-
софията, какво постига и 
гарантира тя? Но аз не съм 
є апологет на философията. 
Освен това има едно раз-
граничение между собствено 
философското, между фило-
софстването и историята 
на философията, с която 
се занимавам аз. Аз мисля 
историята на философия-
та като осъществяване на 
определени понятия, които 
имат своите корени и свои-
те говорители, които са ги 
създали и са ги включили в 
дискурса. Това е моята ра-
бота, доста по-скромна. 

– Какво е усещането на 

дълго прекараното време 

в библиотека?

– Страшно готино усеща-
не е това. Всеки е минал 
през периоди в живота си. 
Имал съм период, в който 

„ВСЕКИ ГРАМОТЕН ЧОВЕК ИМА НУЖДА 
ДА СЕ ИНФОРМИРА И ТОВА СТАВА ОСНОВНО 

ЧРЕЗ ЧЕТЕНЕТО ВЪПРЕКИ ЕЛЕКТРОННИТЕ 
МЕДИИ И ВИЗУАЛНАТА КУЛТУРА, КОЯТО Е 
МНОГО РАЗВИТА В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ.“
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REVLON представя: BEYOND 

NATURAL™ MASCARA
Тази спирала за 
мигли е първият 
продукт от серия-
та Beyond Natural™,  
включваща селекция от 
продукти за естест-
вен и очарователен финиш 
на лицето. Revlon Beyond 

Natural™ Mascara издължа-
ва всяка мигла без слепване, 
като едновременно с това 
перфектно извива и разде-
ля клепките. С много мал-
ко количество туш можете 
да покриете миглите с на-
ситен цвят. Леката гело-
образна формула обвива неж-
но миглите и им придава не-
натрапчив финес. Уникалната 
Everylash® четка е съставе-

на от два вида фибри. По-късите 
осигуряват контролирано нанасяне 
на туша без слепване и сплъстява-
не, а с по-дългите снопчета разре-
свате и издължавате.
Revlon Beyond Natural™ Mascara се 
предлага в 2 варианта: Black и 
Black Brown, а цената є е съблаз-
нителна – само 13,90 лв.
ВАЖНО X-mas promos-REVLON 
1. Покупка на НОВАТА спира-
ла Revlon® Beyond NaturalDefining 

Mascara и дълготраен минера-
лен гланц за устни ColorStay® 

Mineral Lipglaze на специал-
на цена 26,90 лв. (вмес-
то 29,80 лв.). 2. По-
купка на НОВАТА 
спирала Revlon® 

Beyond Natural 

Defining Mascara 
и дълготраен 

минерален фон дьо тен ColorStay® 

Mineral Foundation на специална 
цена 33,90 лв. (вместо 36,80 лв.).

Подаръци с марка LUMENE

Чудите се какъв подарък да избе-
рете за жена. LUMENE ви пред-
лага нещо малко, елегантно и на 
разумна цена.
Arctic Duet Mineral Eyeshadow Мине-
ралните сенки с арктически аме-
тист притежават дълготрайни 
естествени нюанси. Най-важното 
е, че не се натрупват в сгъвки-
те на клепачите и имат промен-
лива интензивност на цвета в за-
висимост от това, дали се нана-
ся с мокър или със сух апликатор. 
Може да се използват и като 
очна линия, ако се нанасят с тън-
ка четка. Цена: 16.80 лв за 3 г.
Arctic Glow Mineral Blush Минерал-

ният руш дуо с арктически аме-
тист също е дълготраен продукт 
с кадифена текстура. С негова 
помощ лицето на всяка жена за-
сиява. Двата нюанса, в които се 
предлага, изключително добре оф-
ормят и скулптират лицето. Арк-
тическият аметист подхранва ко-
жата и я защитава от вредното 
влияние на околната среда. Про-
дуктът не запушва порите, защо-
то не съдържа талк. Цена: 21.00 
лв за 10 г.

Красиви новини

имах желание за живот из-
вън библиотеката – пове-
че ми се пътуваше, прежи-
вяваше ми се света по друг 
начин, по-съзерцателно. Ей 
така да седнеш, да изслед-
ваш визуално света, да съ-
зерцаваш детайли, промени, 
еднаквото в променливото. 
През последните години за-
ради дисертацията отново 
ми се върна любовта към 
академичното. Пробуди се в 
мен книжният плъх, който 
по цял ден чете, от време 
на време пие кафе и си по-
чива. Тишината на библио-
теката, този сакрален мо-
мент да седнеш, да отво-
риш книгата... Старинното, 
древното много ме впечат-
лява, не просто ме впечат-
лява, ами ме препарира на 
моменти, просто ме хип-
нотизира. Много обичам да 
отварям старинни книги, да 
се ровя в някакви неща, на-
писани от хора преди 2000 
и кусур години. Както по-
стъпих и заемайки се с ди-
сертацията. Аз разсъждавам 
там, в този голям обем от 
страници, какво е написал 
Аристотел в една от кни-
гите на своята „Метафи-
зика“. За мнозина по света 
това е тотално безсмисле-
но занимание и аз никога не 
бих седнал да се опитвам 

да ги убеждавам, че не е 
така. Всеки преживява све-
та по своя си начин. 

– Пречи ли ти животът в 

България?

– О, не. „Аз съм изключите-
лен, но около мен има хора, 
които не ме оценяват и ми 
пречат“ – това е нагласата 
на много хора в България. Те 
казват още „Абе, ние, бъл-
гарите, сме лоши“, но въоб-
ще не се включват в това 
„ние“, изживяват се като 
коренно различни. Постоян-
ното оплакване се е пре-
върнало в неизменна част 
от бон тона в България. 
Някои се чувстват направо 
задължени да съзират обще-
ството, в което живеят, 
като уникално в неговата 

низост, недостойност и из-
останалост. И всичко това 
е като израз на една теа-
трално будна съвест, която 
би трябвало да убеди дру-
гите, че те наистина не са 
спящи личности, а са едни 
мислещи хора. 

– Към какво се стремиш в 

професията на телевизио-

нен журналист?

– Аз съм малко пишман жур-
налист, защото образовани-
ето ми е друго. Без да ми 
се обиждат колегите с жур-
налистическо образование, в 
самите си начала, дори в 
едни свои много силни годи-
ни – между двете световни 
войни, – журналистиката се 
е правела от хора с различ-
но образование, но които са 
били едни от най-големите 
журналисти, останали в ис-
торията. Тези хора са били 
точно историци, философи, 
прависти, дори лекари, спе-
циалисти в най-различни об-
ласти, но хора с много сил-
ни обществени позиции и с 

много сериозен поглед вър-
ху обществото. Разбира се, 
това не означава, че човек 
с журналистическо образо-
вание не би могъл да бъде 
дори по-добър. Става дума 
за това, че може би наисти-
на определението „пишман 

журналист“ не е най-точно-
то наистина.

– Та към какво се стре-

миш?

– Моят живот си оста-
ва науката. Аз получих удо-
влетворение от това, че в 
продължение на три годи-
ни и половина не излизах от 
Народната библиотека, пре-
ди това в продължение на 
една година в Германия не 
излизах от библиотеката и 
в продължение на 4–5 годи-
ни написах тази много обем-
на дисертация, в която съм 
вложил адски много труд 
и нерви, и емоция, и това 
нещо не може да остане 
просто като част от мо-
ята биография. Има научен 
потенциал в него и искам 
да го развия. Това е потен-
циал, който може да бъде 
оценен единствено в науч-
ните среди, разбира се. Това 
с медиите при мен се полу-
чи малко случайно, другото 
е преследваното и поетапно 
надгражданото. Благодарен 
съм за медийното, но акаде-
мичната кариера е може би 
онова, към което се стре-
мя. Медиите са си медии, но 
науката си е наука.

– Хм, а четенето си е че-

тене...

Разговора води 
Мирослава ИВАНОВА

„КАКТО ВСЕКИ КОМПОЗИТОР НА XIX ВЕК 
ТРЯБВА ДА НАПИШЕ СВОЯТА СИМФОНИЯ, 

ТАКА СЯКАШ И ВСЕКИ ТРЯБВА ДА НАПИШЕ 
ЕДИН ГОЛЯМ РОМАН, ЗА ДА БЪДЕ ИСТИНСКИ 

ГОЛЯМ ЛИТЕРАТОР.“
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ОТВЪН 
Употребата на алкохол е срав-

нима с постоянно „впръскване“ на 
вредни токсини в организма. Доста-
тъчно е да отпиете глътка вино, и 
процесът на обезводняване на кожата 
е стартиран – тя става суха и под-
пухнала. Ако прекалявате често със 
спиртните напитки, нищо чудно след 
време да забележите, че тя е отпус-
ната и осеяна с разширени капиляри. 
Освен за явните признаци на старее-
не алкохолът е виновен също и за на-
рушаване на кръвообращението. Той 
действа разрушително на черния дроб 
и бъбреците. Повишеното ниво на за-
хар в кръвта (виновен за което пак е 
алкохолът!) прави съня неспокоен. Да 
не говорим за различните признаци на 
махмурлук, които ни сполетяват на 
следващата сутрин.

ОТВЪТРЕ 
Бръчките не са единственият про-

блем, провокиран от прекаляването с 
алкохола. Алкохолът нарушава функ-
циите на черния дроб, като може 
да причини възпалителни процеси, 
които да доведат до цироза. Спи-
съкът с болестите, „задействани“ 
от алкохола, не свършва дотук. Ди-
абет, рак на млечните жлези, цере-

брални нарушения, безплодие, нару-
шена овулация – всички тези забо-

лявания могат да бъдат следствия 
от неразумната консумация на спирт-
ни напитки. И колкото по-голямо ко-
личество изпиваме от тях, толкова 
по-голям става рискът и броят на бо-
лестите да расте.

ПОЛЕЗНИ ДЕЙСТВИЯ 
Намалената консумация на алкохол 

може да намали риска от възниква-
не на заболявания и оплаквания. Спе-
циалистите съветват да ограничите 
дневната доза до условните 20 г кон-
центрат дневно (зависи все пак колко 
силен е концентратът), както и да 
въведете правилото „Два дни седмич-
но без алкохол“. 
И още: изпивайте чаша вода преди 

или по време на консумацията на ал-
кохолна напитка. Така ще компенсира-
те загубите на вода в организма и ко-
жата ще ви каже „Благодаря“. 

ОТВЪН 
Вече не е никаква тайна, а печален 

Красота и здравеКрасота и здравеКрасота и здраве

ПРЕСТЪПНО 
ВРЕДНИ НАВИЦИ

ВСЕКИ СИ ИМА СВОИТЕ НАВИЦИ – ПОЛЕЗНИ И НЕ ЧАК ТОЛКОВА. 
УДОВОЛСТВИЕТО, КОЕТО НИ НОСЯТ ВРЕДНИТЕ ОБАЧЕ, Е 
ПРАВОПРОПОРЦИОНАЛНО НА ВРЕДАТА, КОЯТО ТЕ НАНАСЯТ 
НА ОРГАНИЗМА НИ. НО ЗАЩО, СЛЕД КАТО ПРЕКРАСНО 
ОСЪЗНАВАМЕ, ЧЕ ВРЕДНИТЕ НАВИЦИ СА ВРАГОВЕ НА КРАСОТАТА 
И ЗДРАВЕТО, ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА ИМ БЪДЕМ ВЕРНИ?

АЛКОХОЛЪТ

ТЮТЮНО-
ПУШЕНЕТО
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факт е, че тютюнопушенето влоша-
ва вида на кожата. Пушачите ще ги 
познаете по землисто-сивия цвят на 
тена и по малките фини бръчки, осе-
яли лицето.
За да ви стане по-ясно, ще използ-

ваме следния пример: генът на вся-
ка клетка от организма ежедневно е 
подложен на разрушителното нашест-
вие на около 10 000 свободни радика-
ла. Всяка струя всмукан цигарен дим 
добавя към тях от порядъка на още 
300 000 свободни радикала, които на-
падат същия този ген. Окислявайки 
липидната бариера на кожата, нико-
тинът прави тена на лицето бледоси-
вкав. Това води до проникване в кожа-
та на дразнители и токсини, които 
разрушават колагеновите є влакна – 
нейната поддържаща система (поддър-
жа я гладка и опъната). Статистика-
та сочи, че процесът на стареенето 
на кожата при пушачите изпреварва с 
10 години този при непушачите. 
Освен това пушачите без време се 

сдобиват и с мимически бръчки. По-
стоянно повтарящите се специфични 
движения по време на пушене се пре-
връщат в причини за „рисунъка“ от 
бръчици около очите и устните.

ОТВЪТРЕ 
Заедно с никотина още около 4000 

сложни химически вещества про-
никват в организма на пушачи-
те. В Австралия например всяка 
година от тютюнопушене уми-
рат повече от 19 000 души. 
Пушенето съкращава живота, 
провокира развитие на рак, на 
емфизем на белите дробове и 
води до сърдечносъдови забо-
лявания. 
Пасивното пушене е не по-
малко опасно за кожата. 

Компоненти-
те , 

съ-
държа-

щи се в изди-
шания от пушачите 

дим, много є вредят. Дробо-
вете на пушача задържат в себе си 
само известно количество от по-ле-
ките токсини. В същото време из-
дишаният от тях цигарен дим съ-
държа никотин, смоли, азотни оки-
си, които са с по-голямо разрушител-
но действие.
Лабораторни изследвания са доказали, 

че цигареният дим уврежда епидерми-
са и дермата и може също така да 
оказва пагубно влияние на ДНК, раз-
положена в клетъчното ядро. Освен 
това отслабената от окислителните 
процеси бариера на кожата пропуска 
по-голямо количество вредни токсини, 
съдържащи се в цигарения дим. 

ПОЛЕЗНИ ДЕЙСТВИЯ 
Откажете се от цигарите! Ако 

спирането им съвсем не ви се удава, 
намалете ги поне до минимум. Козме-
тиците препоръчват да се „спасява-
те“ с масажи и кислородна терапия, 
съчетавайки я с употреба на природ-
ни антиоксиданти – зелен и бял чай, 
ягоди, червени боровинки, грозде. Мо-
жете да прибегнете и към никотино-
заместителна терапия – това са все-
възможните електронни цигари, плас-
тири, дъвки и таблетки. Като алтер-
натива пробвайте и сеанси по хип-
ноза или акупунктурно лечение. Но в 
тези два случая обаче се изисква тър-

пение. Подобряване на общото със-
тояние на организма ще почувствате 
само две седмици след като сте спре-
ли пушенето.

ОТВЪН 
Един поглед към огледалото е доста-

тъчен, за да забележите незадоволи-
телните резултати. Потъмнялата ви 
кожа първо издава, че през последната 
седмица сигурно сте се отдали на гас-
трономическа вакханалия – консумира-
ли сте висококалорични храни с ни-
ска хранителна стойност. Нещо, кое-
то никак не си заслужава. Въпросните 
храни обикновено са богати на хидро-
генизирани мазнини и въглехидрати, 
които стимулират загубата на кола-
ген и еластин и респективно прежде-
временното стареене на кожата. От 
храна с лошо качество тя става суха, 
атонична (с липса на тонус или от-
пусната поради дегенериране на дер-
малната тъкан) или предразположена 
към образуване на акне. Учените от-
давна тръбят, че неправилното хра-
нене подпомага образуването на сво-
бодни радикали в организма. А знаем, 
че именно свободните радикали са ви-
новни за появата на преждевременни-
те бръчки. 
Доказано е научно, че прекомерната 

употреба на захар води до образува-
нето на вещества в организма, кои-
то също забързват стареенето на ко-
жата. Главен източник на тези веще-
ства са произвежданите в промишле-
ни условия хранителни продукти, кои-
то съдържат захар и протеини, обра-
ботени при висока температура. При-
емайки с храната тези състаряващи 
вещества, ние благоприятстваме нат-
рупването им в организма – те ведна-
га се закрепват към клетъчните мем-
брани и водят до възпаления, които 
именно провокират стареенето на ко-
жата. 

ОТВЪТРЕ 
Освен всичко казано дотук нездра-

вословната храна се явява източник 
на голямо количество калории, което 
надхвърля това, необходимо за поддър-

НЕЗДРАВО-
СЛОВНОТО 
ХРАНЕНЕ
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жането на жизнената дейност на ор-
ганизма. По тази причина се сдобива-
те със забележително пищни форми.
При постоянна консумация на понич-

ки, хамбургери, чипсове и газирани на-
питки освен с излишни килограми ще 
се сдобиете и с високи нива на холес-
терола в кръвта, а може и с високо 
кръвно налягане. И злините не свърш-
ват дотук. Има и по-големи: диабет, 
сърдечносъдови заболявания, рак, ин-
султ, подагра. 
Наднорменото тегло влияе негатив-

но на репродуктивната функция на 
организма и въздейства на нивото на 
хормоните, които пък от своя стра-
на влияят на всички останали функ-
ции на организма. 

ПОЛЕЗНИ ДЕЙСТВИЯ

ПЪРВА ЗАПОВЕД 

Забравете за рафинираната захар, 
кофеина и храната, богата на мазни-
ни. Диетолозите съветват да разде-
лите количеството храна за деня на 
равни части и да съставите менюто 
си по следния начин:

 2 части плодове
 5 части зеленчуци
 4 части  здравословни въглехидра-

ти с източници: пълнозърнест хляб, 
макарони от твърди сортове пшени-
ца, неполиран ориз

 1–2 части риба, бяло месо, яйца
 1 част кисело мляко

Не пренебрегвайте и полезните маст-
ни киселини омега-3 и омега-6, които 
поддържат кожата в идеално състоя-
ние. Източници на „правилните“ маз-
нини са маслините, орехите, соята, 
бобовите храни, бадемите, кедровите 
ядки, авокадото, пшеничените кълно-
ве и слънчогледовите семки.

ВТОРА ЗАПОВЕД 

Не пийте по-малко от 8 чаши 
вода на ден. Обезводняване-
то води до стареене на кожа-
та. Необходимото количество 
вода стимулира работата на 
бъбреците и извежда шлака-
та от организма. 

ТРЕТА ЗАПОВЕД 

Яжте повече храни, богати 
на фибри. Фибрите са полез-
ни за кожата и забързват мо-
ториката на стомашно-чревния 
тракт. Последни научни изследва-
ния потвърждават, че щадящата дие-
та предотвратява появяването на су-
хота и възпаления по кожата. Здра-
вословната храна регулира нивото на 
кръвната захар и принуждава инсулина 
да влияе благотворно на кожата. Дистрибутор: „Фиеста-2“ ООД – София

тел./факс 02 / 931 69 96 

www.fiesta2bg.com

Използвайте GLYSOLID пестели
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GLYSOLID

С МОДЕРНАТА СИ ФОРМУЛА ТОЙ ПО-

МАГА НА ГРУБАТА, НАПУКАНА И МНОГО 

СУХА КОЖА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В МЕКА, 

ГЛАДКА И ЕЛАСТИЧНА ЗА ЧАСОВЕ.

Най-богатият на глицерин крем (38–43%):Най

 Глицеринът възстановява и съхранява 

естествения баланс на кожата и я оме-

котява.кот

 Глицеринът е и великолепен овлажни-

тел, тъй като извлича ценна влага от 

въздуха и я транспортира до кожните 

клетки. Той е още по-ценен за кожата, ко-

гато въздухът навън е студен или сух.гат

 GLYSOLID съдържа алантоин, който 

подпомага клетъчната регенерация и 

прави кожата по-гладка и по-здрава.пра

 GLYSOLID е безцветен, без консерван-

ти, хипоалергичен, подходящ и за най-

чувствителната кожа.чув

 Пестеливо нанесен, той бързо се аб-

сорбира, без да омазнява излишно.сор

 Подходящ е за цялото семейство, дори 

и за бебета.и з

 Изключително ефективно омекотява 

кожата на ръцете, стъпалата, лактите 

и други загрубели участъци на кожата по 

цялото тяло.цял

 Намазването с GLYSOLID  непосред-

ствено преди работа защитава кожа-

та от всякакви вредни елементи и пре-

парати.пар

 Осигурява крайно необходимата еже-

дневна грижа за кожата през цялата го-

дина!

ПОМИСЛЕТЕ 
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П
роцесът на старее-
не зависи от генети-
ческото наследство, 
от жизнените перипе-

тии, през които сме мина-
ли, и от навиците (и/или 
възможностите) ни да пола-
гаме редовни грижи за себе 
си. Възрастовите граници 
са условни, но в рамките на 

тяхната условност си има 
и закономерности. 

20+
КАКВО СЕ СЛУЧВА 

Все още нищо сериоз-
но, макар и да е устано-
вено, че напоследък млади-
те момичета купуват своя 
първи крем против старее-
не още на 20-годишна въз-
раст. И добре правят, за-
щото точно в този житей-
ски отрязък жената усвоява 
навика да се поддържа – да 
почиства грима си всяка ве-
чер преди лягане, да масажи-
ра лицето си всяка сутрин... 
Козметиците са единодуш-
ни обаче, че до 30-годиш-
на възраст е достатъчно 
да използвате хидратиращ 

крем. Регенеративните про-
цеси в кожата са активни, 
съдържанието на колаген е 
достатъчно, за да изглежда 
лицето ви нежно и свежо. 
Ако през този период ко-
жата свикне към по-мощни 
средства за обгрижване, има 
риск да попадне в омагьосан 
кръг: клетките є ще ста-
нат „лениви“ и ще изискват 
все по-силни и по-силни сти-
мулатори, за да „отвръщат“ 
с младост и здраве.

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ 
Всяка сутрин нанасяйте 

овлажняващо средство, под-
ходящо за вашия тип кожа. 
Отдавайте предпочитание 
на натуралните формули, 
които се усвояват по-лес-
но от кожата. Мнението 

на някои специалисти е, че 
употребата на нощен крем 
е излишна на тази възраст. 
Към 25-годишна възраст 
обаче можете да започнете 
използването на козметич-
но средство за околоочния 
контур, защото обикновено 
първите бръчки се появя-
ват точно в тази зона. 

Открий 
разликите

 Хидратиращ крем Изпълвай-

ки епидермиса с влага, той на-

малява фините бръчни, но не 

въздейства на по-дълбоките, 

нито възпрепятства процеса 

на увисване на кожата.

 Крем против бръчки Той е 

предназначен само за жените, 

които имат бръчки. Призван е 

да ги изглажда. Впрочем тер-

минът „крем против бръчки“ се 

употребява все по-рядко. 

 Anti age крем Това е уни-

версален профилактичен про-

дукт, който въздейства на мно-

го фактори на остаряването 

(бръчки, понижен тонус на ко-

жата, недостатъчно овлажня-

ване и подхранване, наличие на 

пигментни петна). Съдържа ан-

тиоксиданти, които ускоряват 

клетъчната регенерация, сти-

мулират синтеза на колаген и 

еластин и изглаждат повърх-

ността на кожата. 

30+
КАКВО СЕ СЛУЧВА 

Кожата започва да се про-
меня, метаболизмът се за-
бавя, процесът на обновява-
не на клетките – също. Но 
най-важното е, че намалява 
производството на колаген. 
Първите бръчки по прави-
ло са мимическите и тези 
вследствие на обезводняване 
на кожата. Тънки и не мно-
го дълбоки, те засягат само 
повърхността на кожата. 

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ

Ако следите от остарява-

В КОЙ ТОЧНО МОМЕНТ ЗАПОЧВА 
БОРБАТА С ВЪЗРАСТТА? ТОВА 
Е ГОЛЕМИЯТ ВЪПРОС. ТРЯБВА 
ДА ПРИЗНАЕМ, ЧЕ ВСЕ ПО-
УСЛОЖНЯВАЩИТЕ СЕ ФОРМУЛИ 
НА ANTI AGE ПРОДУКТИТЕ, КАКТО 
И МЪДРИТЕ РАЗСЪЖДЕНИЯ НА 
КОЗМЕТИЦИТЕ НЕ ОБЛЕКЧАВАТ 
НАШАТА ЗАДАЧА НА 60 ГОДИНИ 
ДА ИЗГЛЕЖДАМЕ КАТО НА 25.
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не по кожата ви са незна-
чителни, използвайте anti age 
крем срещу „първи“ бръчки 
два пъти годишно (през есен-
та и през пролетта), сутрин 
и вечер – като алтернати-
ва на обичайната грижа за 
кожата (до 40-годишна въз-
раст тя включва използва-
нето на дневен крем, който 
я защитава от агресивните 
влияния на околната среда). 
Ако признаците на старее-
нето са по-очевидни, по-до-
бре прилагайте anti age крем 
през цялата година – сутрин 
и вечер. Научете се да нана-
сяте крема и в областта на 
шията и деколтето.

35+
КАКВО СЕ СЛУЧВА 
Бръчките стават все по-

очевидни и се локализират 
в долната част на лицето 
– това са т. нар. назолаби-
ални бръчки (спускат се от 
основата на носа към кра-
ищата на устните) и тези 
по шията. Към 40-годишна 
възраст се понижава и то-
нусът на кожата – възрас-
тта, на която тя става 
и по-тънка и по-нееластич-
на. В този момент употре-
бата на anti age продукт е 
действително оправдана.

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ

Нанасяйте крема против 
остаряване и сутрин, и ве-
чер. Можете да използвате 
и един и същ крем, но по-
добре да са два различни – 
за сутрешно и за вечерно 
обгрижване. Каква е разли-
ката между тях? Дневни-
ят крем съдържа слънцеза-
щитни филтри, а през но-
щта те не са нужни на 
кожата. Някои козметични 
марки предлагат универсал-
ни кремове, които не съ-
държат филтри, но усил-
ват естествената защита 
на кожата – тях можете 
да използвате по всяко вре-
ме на денонощието. Но ако 
имате склонност към обра-
зуване на пигментни пет-
на, най-добре е да се пре-
застраховате, като употре-
бявате и макиаж с ултра-

виолетова защита. А през 
слънчевите дни задължител-
но намазвайте лицето със 
слънцезащитен крем с висок 
SPF фактор. За предпочи-
тане е да използвате козме-
тика от една и съща мар-
ка, за да избегнете нежела-
ните химични реакции.
Серумите също са ваши до-

бри съюзници на тази въз-
раст. В тях се съдържат 
например два пъти повече 
активни компоненти, откол-
кото в кремовете. Нанесен 
под крема, серумът усилва 
ефекта на самия крем. Се-
румите можете да използва-
те или всеки ден, или на се-
сии от по няколко месеца – 
през преходните сезони или 
след период на преживян си-
лен стрес или сериозна бо-
лест.

За да стареем 
красиво

 Не напрягайте лицето. Не 

става дума за това да не пра-

вите никакви мимики (това не е 

възможно!), но е напълно пости-

жимо да се откажете от някои 

загрозяващи ви (като например 

да бърчите чело или да присви-

вате очи). Това се постига със 

самонаблюдение и дисциплина.

 За да предвидите разпо-

ложението на вашите бъде-

щи бръчки, погледнете своята 

майка и положете повече уси-

лия за обгрижване на рискови-

те зони. 

 Удвоете вниманието си, ако 

имате суха или чувствител-

на кожа – тези двете стареят 

по-бързо.

 Покупката на anti age крем 

няма да доведе до абсолют-

но никакъв резултат, ако вие 

не следвате ежедневно някол-

ко прости правила: внимателно 

почистване на кожата, мини-

мум цигари и престой на откри-

то слънце, балансирано хранене, 

прием на достатъчно количе-

ство течности.

45+
КАКВО СЕ СЛУЧВА 
Приближаването на мено-

паузата ознаменува нов по-
врат в „живота“ на кожа-
та – плътността є се про-
меня, тя става по-отпусна-
та. Епидермисът започва да 
се самообновява много по-

бавно и изтънява. Кожата 
произвежда по-малко себум, 
става по-суха и не регенери-
ра толкова бързо. Торбички-
те под очите не изчезват 
толкова бързо, колкото пре-
ди. Другият неприятен про-
блем е появата на пигмет-
ни петна.

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ 

И сутрин, и вечер използ-
вайте anti age продукти за 
зряла кожа. Те действат 
комплексно върху всички при-
знаци на стареене на кожата 
(отпускане, недостатъчно по-
дхранване, пигментни петна 
и др.). Допълнително може-
те да включите в обгрижва-
нето и средство с целена-
сочено действие върху опре-
делен по-силно изразен про-
блем – например серум про-
тив пигментни петна.

55+
КАКВО СЕ СЛУЧВА 

Кожата изтънява много и 

губи плътността си. Става 
все по-суха и по-уязвима на 
вредни външни въздействия. 
Поддържащите колагенови и 
еластинави влакна се дефор-
мират и лицето се „смъква“ 
надолу. Появяват се верти-
кални бръчки над горната 
устна и по бузите.

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ 
Продължавайте да използ-

вате anti age козметика и 
сутрин, и вечер – тя със 
сигурност ще забави старе-
енето на кожата. На тази 
възраст, когато удоволстви-
ята обективно намаляват, 
е особено важно – както 
за тялото, така и за душа-
та – сами да си доставяте 
удоволствие. Вслушвайте се 
в желанията си, доставяй-
те си повече радост, като 
използвате любима козме-
тика – но не само защото 
ви задоволява ефектът от 
нея, а и защото сте влюбе-
ни в нейния аромат и кон-
систенция.
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Марин Хубенов–Мърфи – собственик на фризьорски салони „Мърфи“ – може да отговори на вашите въпроси, свързани с коса-

та. 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 безплатни 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.

Н
о... всяка дама има 
специфична коса. И 
красивата прическа 
от снимката в спи-

санието може да изглеж-
да по съвсем различен на-
чин на вашата коса.  Зато-
ва трябва не просто да си 
избирате модна прическа, а 

прическа, подходяща точно 
за вашата коса. Ако успее-
те да нагодите модата към 
реалността, бъдете увере-
ни, че прическата ви ще из-
глежда прелестно. 

АКО ИМАТЕ ПРАВА КОСА

Изключително ви е провър-

вяло. Правите силни коси по 
правило се смятат за идеал-
ни от нас, коафьорите. Ви-
наги можете да имате стил-
на дълга прическа или модна 
къса подстрижка. Изключи-
телно модерните в момента 
квадратни ъгли обаче не са 
най-подходящи за вас – така 
подстригана, вашата коса 
ще изглежда неестествено. 
Затова изберете подстриж-
ка с олекотени или скосени 
краища.
А най-подходяща за вас е 

подстрижката на слоеве (на 
стъпала – долните слоеве 
коса са по-къси от горни-
те). Ако носите косата си 
дълга, не е желателно да 
оставяте бретон. 

АКО КОСАТА ВИ Е 
НА ВЪЛНИ

Чупливата коса често за-
труднява и най-добрите 
стилисти. Да се постри-
же такава коса, хич не е 
лесно. Но за оформяне на 
прическа – точно обратно-
то – има много възмож-

ности. Основната ми пре-
поръка към дамите с та-
кава коса е естественост 
и натуралност. Къдриците 
сами по себе си са доста-
тъчно ефектни. Такава коса 
не бива да се филира и да 
се подстригва на къс бре-
тон. Писъкът на сезона за 
този тип коса е дълго каре 
с по-дълги кичури отпред. 

АКО КОСАТА ВИ Е ТЪНКА

Трудно можете да раз-
читате на пищна и обем-
на прическа, ако по приро-
да имате такава коса. Не-
обходими са много стили-
зиращи средства за обем, 
от които, разбира се, ефек-
тът е краткотраен. Зато-
ва изберете ултрамодните 
къси подстрижки – боб или 
ефектно каре с дължина до 
под брадичката. В момента 
модата на косите е ориен-
тирана към 70-те (очаро-
вателната Мирей Матийо 
може да ви служи за об-
разец).

Марин Хубенов–МЪРФИ

Вариациите са смели. Съ-

временните карета са 

разчупени, с причудлива 

форма – с равни и отчет-

ливи краища и ъгли или с 

по-заоблена форма.

Новите карета

ВАШИЯТ „НОМЕР“ ПОДСТРИЖКА
КОГАТО РЕШАТ ДА ПРОМЕНЯТ ИМИДЖА СИ, 
ПОВЕЧЕТО ОТ КЛИЕТКИТЕ МИ ОБИКНОВЕНО РАЗЛИСТВАТ 
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СПИСАНИЯ, ЗА ДА СЕ ИНФОРМИРАТ 
ЗА МОДНИТЕ ЗА СЕЗОНА ПОДСТРИЖКИ. СЛЕД ТОВА ИДВАТ 
ПРИ МЕН С ИЗБРАНА ОТ ТЯХ ФОТОГРАФИЯ И С МОЛБА:
„НАПРАВИ МЕ ДА ИЗГЛЕЖДАМ ЕТО ТАКА!“

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
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Р
азбира се, че 
не е професио-
нално да ви за-
нимавам с тази 

тема, но пък е забав-
но. Астролозите смятат, 
че за всеки зодиакален знак 
си има съответстваща 
прическа или под-
стрижка, ко-
ято отразява 
максимално въ-
трешния свят 
на притежателя си. 
Аз не смятам така, но 
от опит знам, че астроло-
гията понякога е единстве-
ният коз, който мога да 
извадя, за да убедя някоя 
дама да промени имиджа си. 
И кога, ако не в начало-
то на новата година, ко-
гато всички, дори и онези, 
които не вярват в силата 
на звездите, четат своите 
хороскопи.

ОВЕН

Много от представител-
ките на тази зодия по при-
рода имат вълниста коса. 
Динамичността и неизчер-
паемата енергия на Ове-
на можете да подчертаете 
с къса момчешка прическа. 
Краищата на косата офор-
мяйте с вакса, така че да 
се получи ефект на лек без-
порядък.

ТЕЛЕЦ

Достойнствата на този 
знак ще изпъкнат повече 
на фона на модните сега 
прически, които откриват 
шията – като подстрижка 
тип каре с неравни дължи-
ни на косата. Допълнителен 
чар ще ви придадат някол-
ко нетрайно оцветени ки-
чура (с цветна спирала за 
коса) в златист или меден 
цвят.

БЛИЗНАЦИ

Отиват ви по-непретен-
циозни подстрижки, които 
с помощта на стилизира-

щи средства лесно се тран-
сформират в различни при-
чески – в зависимост от 
случая. За чупливите коси – 
стъпаловидни подстрижки. 
Поддръжка – обем, постиг-
нат с помощта на пяна за 
коса и оформяне с пръсти.

РАК

За правите гъсти коси, ха-
рактерни за представител-
ките на тази зодия, е иде-
ално стъпаловидното каре. 
Използвайте по-често мас-
ки за коса. По празничен 
повод изгладете с гел от-
делни кичури и ги закрепе-
те към останалата коса с 

красива фиба или с 
гребен, декориран с 
камъни.

ЛЪВ

Най-добре е да под-
стрижете косата си на 

права черта и да я оф-
ормите в пищна 

прическа с по-
мощта на се-
шоар и кръг-
ла четка. Цар-

ствен вид на Лъви-
цата ще придаде при-

ческа, при която косата е 
повдигната над слепоочията 
и е прибрана назад.

ДЕВА

Трудолюбивите Деви оби-
чат подредени подстрижки, 
които могат да се превръ-
щат в различни прически. 
Ако косата ви е със средна 
дължина, можете да я из-
светлите в топли златис-
ти оттенъци. Използвайте 
средства за блясък. Приче-
ските, които оформяте, не 
бива да са сложни.

ВЕЗНИ

В прическите ценят прос-
тотата и изискаността. За 
Везните е препоръчителна 
свободно падаща коса с дъл-
жина до обичките на уши-
те. Можете да освежите И
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прическата с многоцветни 
кичури – в различни отте-
нъци на златистото и чер-
веното.

СКОРПИОН

Гъстата тежка коса на 
жената Скорпион ще из-
глежда още по-пищно, ако 
бъде подстригана на каре с 
дължина малко под ушите. 
Боядисайте я в ярък, наси-
тен цвят, защото „интен-
зивност“ е ключова дума за 
Скорпиона. При косопад из-
ползвайте по-често специ-
ализирани продукти.

СТРЕЛЕЦ

Свободолюбивият и стре-
мителен характер на жена-
та Стрелец трябва да на-
мери отражение в нейна-
та прическа. За пролетта 
е препоръчителна прическа 
„каскада“ (свободно падаща) 
с дължина малко под раме-
нете. Оформете я на въл-
ни.

КОЗИРОГ

Тази жена залага обикно-
вено на строгите и сдър-
жани прически. Би изглеж-

дала свежо и оригинално с 
права коса до раменете и 
равен бретон. На по-млади-
те жени Козирог им под-
хождат леко назъбени кра-
ища, оформени с восък или 
лак за коса.

ВОДОЛЕЙ

Ключовата дума за този 
знак е „екстравагантност“. 
Опитайте се да боядисате 
косата в цвят, близък до 
нейния естествен. За оф-
ормяне на прическата из-
ползвайте шноли с камъ-
чета (цирконий например) 
или фиби. По-стилно ще из-
глеждате с изправена дъл-
га коса.

РИБИ

На жените Риби им оти-
ват повече къси подстриж-
ки. Подстрижете се на 
средно дълго каре. Оформе-
те косата в изгладена, не 
много пищна прическа. До-
бре би стояла и на ниско 
вързана (на тила) опашка. 
Най-важното, което трябва 
да запомните, е „Малка гла-
ва – малка прическа“.

Симеон ВЕДЕВ

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.д р

студио за красота „КАЛИ“

гр. София, на ъгъла на бул. „България“ 

и ул. „Гоце Делчев“, бл. 22 

(на гърба на сградата на HYPO),
тел.: 089 664 53 26, 088 642 07 74
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КОТЕШКО ОКО В ЧЕРНА РА М К А
УСТНИТЕ – ТЪМНИ, 
НОКТИТЕ – СЪЩО

ЗАБРАВЕТЕ ЗА ЕСТЕСТВЕНОСТТА, КОЯТО БЕ ХИТ ПРЕЗ ЛЯТОТО. СЕГА ЖЕНИТЕ ИЗЛИЗАТ „НА ЛОВ“ – В МОДАТА НА ГРИМА 
СЕ НАЛАГА ГЛАМУРЪТ, ПРИЗВАН ДА ПОДЧЕРТАЕ ИЗЛЪЧВАНЕТО НА ЖЕНИТЕ КОТКИ.

На мода се връщат сивите сенки за очи, 

но не тъмносивите, а тези със сребристи 

меки отблясъци. Чисто сребърни или зелени, 

виолетови и сини със сребристи оттенъци 

– нанасяйте ги или върху целия клепач, или 

само по контура на окото. Черната спирала 

е препоръчителна – за да изпъкне, сивият 

цвят трябва да бъде обрамчен с черно.

Забравете за червилата в натурални цве-

тове. Сега шик са тъмните устни в цвят 

на вино, ягода, слива или кафе с мляко. Яр-

кочервените обаче си остават най-секси. 

За да придадете съвършена форма на уст-

ните, използвайте контурен молив и нана-

сяйте червилото с четка. Имайте пред-

вид, че тъмните червила визуално смаля-

ват устните, затова е добре да ги запе-

чатвате с прозрачен блясък за устни!

За да направите кожата съвършено гладка с равен тен, използвайте така по-

пулярните сред топ гримьорите праймери (primers). Това е вид основа, която се 

нанася под фон дьо тена и пудрата. Съдържа силикон, който идеално изравнява 

и най-дребните неравности по кожата. За да подмладите лицето още повече, 

нанесете пудра със светлоотразяващи частици върху скулите и под веждите.

Течните очни линии бяха реабилитирани пре-

ди една година от визажистите. Те отлично 

подчертават формата на окото или я про-

менят, ако е необходимо. Тези от ново поко-

ление са с перлени текстури. Актуални са 

очните линии в „земните“ цветове – черно, 

кафяво, зелено, синьо и виолетово. Така наре-

ченото котешко око (с бадемовидна форма и 

леко издължени ъгли) продължава да е хит.

С най-новите спирали за 

мигли можете да прида-

дете драматичен обем 

и дължина дори на най-

скромните ресници. На 

мода е наситено черна-

та спирала! По дяволите 

естествеността – на-

насяйте я на два слоя!
Лаковете за нокти са във всички 

оттенъци на червеното, пурпур-

ното, виолетовото и кафявото. 

Цветовете са наситени и тъм-

ни – като за гламурен аутфит. За 

щастие на мода отново са нокти-

те със средна дължина. Да се гри-

жите за тях е по-лесно, отколко-

то за дългите.

Изящно сребро

Тъмна целувка

Праймер под фон дьо тена

Кокетни ъгълчета

Разкошни мигли

Хищни нокти
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Т
ова е мъчително, прогресира-
що и трудно за лечение забо-
ляване на нервите (най-често 
засяга нервите на долните и 

горните зъби), което се характеризи-
ра с пристъпи на краткотрайна непо-
носима болка. 

ДИАГНОЗАТА 
СЕ ПОСТАВЯ ТРУДНО

тъй като най-характерният симптом 
е болката. Тя е внезапна, пристъп-
на, пробождаща (като от електриче-
ски ток), кратка (2–3 минути), спон-
танна или провокирана от гримаса, 
прозяване или друга емоция. Винаги е 
едностранна (само от едната стра-
на на лицето) и се появява само през 
деня. Болката ирадиира и към окол-
ните тъкани (към слепоочието и ухо-
то). Заболяването прогресира с тече-
ние на времето, когато болката вече 
може да не е чак толкова отчетлив 
симптом. 

СЛЕД ГОДИНИ 
може да се появят и нощни пристъпи 
– болката е толкова продължителна 
и неприятна, че болният се изпотя-
ва, очите му сълзят, носът му про-
тича. Тогава страдащият обикновено 
прави самомасаж на засегнатата об-
ласт. Имайте предвид, че пристъпът 
на болка може да се провокира поня-
кога точно от масаж на определени 
точки на лицето (там, където нер-
вите излизат от костта и навлизат 
в кожата). Провокирането на такъв 
пристъп е доказателство за диагноза-
та невралгия. 
Най-важното при поставяне на диа-

гнозата е на болния да се обърне се-
риозно внимание и 

ДА СЕ ИЗКЛЮЧАТ 
ДРУГИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

характеризиращи се с болка (мигре-
на, пулпит, синузит, глаукома, непро-
бил зъб, притискане на зъбната пул-
па, възпаление или притискане на нерв, 
херпес, аневризма и др.). 

 Мигренозната болка се премества 
ту отляво, ту отдясно, а невралгич-
ната е едностранна. 

 Болката при пулпит се проявява 
най-често нощем. 

 Тази при синузит се съпътства от 
чувство на тежест и е тъпа. 

 Болката при глаукома е локализи-
рана в окото и води до нарушаване 
на зрението. 

 Непробилият зъб и притискането 
на пулпата се виждат на рентгенова 
снимка. За другите заболявания диа-
гнозата се поставя след сериозни из-
следвания.
Понякога 

СЛЕД ВАДЕНЕ НА НЯКОЛКО 
ЗЪБА НАВЕДНЪЖ 

– най-често на долната челюст – след 
време може да се появи пристъпна 
болка. Затова към подобна хирургич-
на интервенция трябва да се прис-
тъпва много внимателно. Често обаче 
хирурзите гледат да „оползотворят“ 
упойката и с една упойка вадят ня-
колко зъба, което не е неправилно, но 
трябва да се прави след задълбочена 
преценка на рисковете.
След поставяне на диагноза неврал-

гия е много важно да се отстранят 
всички локални фактори, които мо-
гат да доведат до поява на заболя-
ването или до развитие на болка. С 

други думи, трябва да се санира ця-
лата устна кухина – да се излекуват 
всички зъби, синузити, да се напра-
вят рентгенови снимки и други из-
следвания.

ЛЕЧЕНИЕТО 
на това неприятно заболяване е мно-
го трудно. Започва с консервативна 
терапия, включваща прием на медика-
менти по схема. Ако тя не даде ре-
зултат, се поставят упойки в зони-
те на болка. Ако и това не помогне, 
нервът се умъртвява (под упойка) със 
спиртен разтвор. Лечението може да 
се комбинира и с физиотерапия: йоно-
фореза, лазер или иглотерапия. За жа-
лост и тези методи често не пома-
гат. Тогава се пристъпва към хирур-
гично лечение, провеждано от невро-
хирург, който прекъсва нерва на опре-
делено ниво. Но дори и след тази ра-
дикална мярка невралгията може да се 
появи отново. Важното е да се про-
вежда системно и отговорно лечение, 
защото болката е онова, което най-
често ни води при лекаря.

Д-р Цветан ПЕШЕВ,

стоматолог

Ако проявявате желание лично да се убедите в способностите на 

д-р Пешев като стоматолог, а не само да четете статиите му, 

можете да се обадите на телефони: 02/952-27-55 или 0889/983-959, 

за да си запишете час за посещение. Кабинетът се намира на бул. 

„Ген. Тотлебен“ №89, вх. „Б“, ет. 1. Дано да ви е наблизо!

у с м и в к а т а

НЕВРАЛГИЯТА
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З
дравословното хранене е баланси-
раното хранене – по отношение 
на въглехидратите, белтъчините, 
мазнините, витамините и мине-

ралите – с предпочитание към кон-
сумация на естествени продукти. В 
дневния хранителен режим на възрас-
тен човек (в зависимост все пак от 
неговите индивидуални особености) на 
въглехидратите трябва да се падат 
50–70%, на белтъчините – 30–40%, а 
на мазнините – 5–10%.

ОСНОВАТА НА 
ПИРАМИДАТА

Преди примерно 15 години американ-
ски диетолози създадоха пирамида на 
храненето: продуктите в нея са раз-
положени от основата към върха с 
оглед на намаляване на тяхната по-
лезност. Тази пирамида нагледно де-
монстрира, че здравословното хране-
не е достъпно за всички хора. Основ-
ната група продукти, от които ор-
ганизмът трябва да получава онези 
50–70%, са зърнените храни, зеленчу-
ците и плодовете. Те са и най-евти-
ната група (макар че цената на ня-
кои вносни плодове и зеленчуци доста 
трудно би могла да бъде определена 
като ниска). 
Въглехидратите, съдържащи се в 

тези храни, са с нисък гликемичен ин-
декс. Те дълго време се преработват 
в организма, поддържайки нивото на 
захар в кръвта в норма, а благодаре-
ние на това, че съдържат и расти-
телни фибри, гарантират без-
проблемната работа на храно-
смилателния тракт. 
Ежедневно в хранителния 

режим трябва да присъст-
ват 1–2 порции зърнени 
(от по 70 г), 1–2 порции 
зеленчуци (от по 150 г), 
няколко филийки пълно-
зърнест хляб, 3–5 пор-
ции плодове (от по 1 

плод със среден размер или от по 1 
ч. ч. за семковите и костилковите). 
Постарому най-добрата закуска си ос-
тават овесените ядки, смесени с нис-
комаслено кисело мляко. Зеленчуците 
(във вид на салата, зеленчуково рагу, 

зеленчуков котлет или задушени) се 
препоръчват за консумация на обяд и 
на вечеря. А вариантите на ястия от 
зърнени храни, смесени със зеленчуци, 
са стотици. 
Разпространеното твърдение, че зе-

ленчуците и плодовете съществено 
оскъпяват храненето, няма сериозни 

основания. Първо, в последно време 
диетолозите настоятелно препоръч-
ват да се съкрати делът на плодове-
те в хранителния режим (те съдър-
жат прекалено много захар) и да се 
увеличи делът на зеленчуците. Вто-
ро, ябълките, сливите, краставиците, 
зелето, морковите, цвеклото и зеле-
ните подправки местно производство 
съдържат значително повече витами-
ни и микроелементи, отколкото внос-
ните екзотични плодове и зеленчуци, 
които всъщност са и по-скъпите. 

ОТ КАКВО МОЖЕТЕ 
ДА ИКОНОМИСВАТЕ

1. ОТКАЖЕТЕ СЕ ОТ ГОТОВИТЕ ЗАКУСКИ (МЮСЛИ 
НАПРИМЕР). В тях се съдържа много 

захар и често – изкуствени до-
бавки. Ако към накиснати 
във вода, прясно или кисело 
мляко овесени ядки добави-
те парченца пресен плод и 
1 ч. л. мед, ще се получи да-
леч по-вкусно, по-полезно и 
по-евтино блюдо. 

2. СЪКРАТЕТЕ ОТ СПИСЪКА ЗА 
ПАЗАРУВАНЕ И Т. НАР. БИОХ-

ЛЯБОВЕ.  Те обикновено 
струват повече от 
обикновения ръжен 
хляб, а фактически 

х р а н е н е

икономия
МНЕНИЕТО, ЧЕ ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ 

Е СКЪПО УДОВОЛСТВИЕ, Е ДЪЛБОКО 
ПОГРЕШНО. ЗДРАВОСЛОВНАТА ХРАНА Е 

ОБИКНОВЕНА ЕСТЕСТВЕНА ХРАНА, КОЯТО НЕ 
БИ ТРЯБВАЛО ДА Е СКЪПА. АКО ПЪК 

И НАМАЛИТЕ ПОРЦИИТЕ, ТО 
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА ЩЕ СЕ ОКАЖЕ 

НАПЪЛНО ДОСТЪПНА ЗА ВАС.

Кафявият ориз е малко по-скъпичък от 

шлифования, но е тройно по-полезен.

От какво не бива 

да пестите

Бела, брой 1 (131), 200936



са най-обикновен хляб, само че с до-
бавки на сушени плодове, зеленчуци, 
ядки и семена. 

3. ПРЕЗ ЗИМАТА КИСЕЛОТО ЗЕЛЕ ТРЯБВА ДА 
ПРИСЪСТВА ЕЖЕДНЕВНО НА МАСАТА ВИ. То е 
евтино, но е шампион по съдържание 
на витамини. 

4. ИЗБИРАЙТЕ МЕСТНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 
– те са хем по-полезни, хем и по-ев-
тини. 

5. ПРЕЗ ЗИМАТА СПОКОЙНО КУПУВАЙТЕ И ЗАМ-
РАЗЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ. Благодарение на съ-
временните технологии на шоково 
замразяване повечето полезни витами-
ни и минерали се запазват в проду-
ктите. 

МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ
Колкото по-обикновен е млечният 

продукт, толкова по-добре. Най-полез-
ни са натуралните нискомаслени про-
дукти без вкусови добавки и сгъсти-
тели. Киселото мляко, изварата, сме-
таната и сиренето поддържат стаби-
лен състава на микрофлората на сто-
маха, което на свой ред поддържа 
имунитета и влияе благотворно на 
обмяната на мазнините и въглехидра-
тите в организма. А всевъзможните 
плодови млека, сметанови пудинги, по-

мазни вносни сирена, а впрочем също 
и сладоледът по-скоро трябва да се 
впишат в графата „десерти“. Място-
то им е на върха на пирамидата – 
при продуктите, които трябва да се 
консумират колкото може по-рядко. 
Що се отнася до сиренето, то наис-

тина е висококонцентриран калоричен 
продукт и не бива да злоупотребява-
те с него. Достатъчно е 3–4 пъти 
седмично да изяждате по 30–50 г. Из-
лиза, че за ежедневна консумация се 
препоръчват млечни продукти, които 
са достъпни като цена. 

ОТ КАКВО МОЖЕТЕ 
ДА ИКОНОМИСВАТЕ

1. КУПУВАЙТЕ ПАСТЬОРИЗИРАНО ПРЯСНО МЛЯ-
КО СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА МАЗНИНИ 1,5–
2,5% В МЕКИ ИЛИ КАРТОНЕНИ ОПАКОВКИ СЪС 
СРОК НА ГОДНОСТ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ СЕДЕМ ДНИ. 
Такова мляко може да кипнете и да 

съхранявате в хладилника. То е по-ев-
тино от пастьоризираните млека с 
половингодишен срок на годност, кои-
то с големи компромиси могат да се 
нарекат натурални. 

2. ОТДАВАЙТЕ ПРЕДПОЧИТАНИЕ НА НАЙ-ОБИК-

Към сиренето следва да се отнася-

те така, както към него се отнасят във 

Франция. То е деликатес. Дегустирай-

те различни видове сирена. „Дегустирам“ 

обаче не означава „наяждам“ – няколко 

парченца са напълно достатъчни. Ако си-

ренето е от средната ценова категория, 

можете спокойно да си го позволявате 3, 

та даже 4 пъти седмично. 

Не купувайте млечни продукти, съдър-

жащи растителни добавки, дори и да са 

по-евтини.

От какво не бива 

да пестите
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НОВЕНИТЕ КИСЕЛИ МЛЕКА С КРАТКИ СРОКОВЕ ЗА 
СЪХРАНЯВАНЕ. Откажете се от кисели-
те млека за пиене – даже и по хра-
нителна стойност те отстъпват на 
обикновеното кисело мляко. Да не го-
ворим, че в тях понякога има много 
захар, а някои са „облагородени“ и с 
изкуствени добавки. 
3. „МАКАРОНИ СЪС СИРЕНЕ“ Е САМОСТОЯТЕЛ-
НО БЛЮДО, А НЕ ГАРНИТУРА. За предпочита-
не е да съчетавате макароните със 
зеленчуци. Месото се оказва излишно 
в тази комбинация, което е добре за 
портмонето.

БЕЛТЪЧНИ ПРОДУКТИ
Към тази група се отнасят най-скъ-

пите продукти – червените меса, ри-
бата, морските дарове, птиците, яй-
цата, орехите и бобовите. 
Но и тази част от разходите под-

лежи на оптимизиране. 
Първо, нито един от тези проду-

кти не е задължително да консумира-
те ежедневно – напълно достатъчно е 
да слагате на масата по 1 порция чер-
вено месо и по 1–2 порции птици, риба 
и морски дарове седмично. Въобще не е 
задължително да изключвате червено-
то месо от менюто си в полза на ри-
бата и морските дарове. Отчитайки, 
че порция червено месо, птиче месо и 
риба трябва да тежи 70–100 г, изли-
за, че и тази част от храненето няма 

опасност да ви разори. Що се отнася 
до яйцата, диетолозите препоръчват 
да се изяждат 3–5 на седмица. 

ОТ КАКВО МОЖЕТЕ 
ДА ИКОНОМИСВАТЕ

1. 1–2 ПЪТИ СЕДМИЧНО ЗАМЕНЯЙТЕ МЕСНОТО 
ИЛИ РИБНОТО БЛЮДО С БЛЮДО ОТ ФАСУЛ, ГРАХ 
ИЛИ ЦАРЕВИЦА. 
2. КУПУВАЙТЕ СУРОВИ СКАРИДИ И ГИ ВАРЕТЕ 
САМИ ВКЪЩИ. 
3. ПО-ЧЕСТО ЗАМЕНЯЙТЕ ЧЕРВЕНОТО МЕСО С 
ПИЛЕШКО. То е по-евтино, а и по-полез-
но за здравето. 

4. СВЕДЕТЕ ДО МИНИМУМ ИЛИ ИЗОБЩО СЕ ОТ-
КАЖЕТЕ ОТ КОЛБАСИТЕ И ДРУГИТЕ ПРЕРАБОТЕНИ 
МЕСНИ ИЗДЕЛИЯ. В тях освен месо има и 

растителни белтъчини, нишесте, маз-
нини и изкуствени добавки. А по съ-
държание на холестерол тези проду-
кти са лидери. Още повече че прили-
чен варен колбас струва почти колко-
то филе от бяло пилешко месо. 

5. КУПУВАЙТЕ РИБА ТРЕСКА, ХЕК, БЯЛА РИБА 
ИЛИ ХЕРИНГА. По съдържание на белтъ-
чини те не отстъпват на по-скъпи-
те риби. 

МАЗНИНИ
Маргарините и кравето масло също 

се отнасят към категорията на скъ-
пите продукти. Но, слава богу, и те 
са разположени на предпоследното 
стъпало на пирамидата, което означа-
ва, че се препоръчват в незначителни 
количества. Растителното олио оба-

че трябва да присъства ежедневно в 
хранителния ви режим. То е незамени-
мо за подправяне на салати. Но поне-
же 1 с. л. е достатъчна за тази цел, 
е напълно възможно да си позволите 
и най-скъпото, което и най-полезно – 
зехтина. Консумацията на краве мас-
ло е добре също да сведете до ми-
нимум. Прекаляването с него е вред-
но за здравето. А и организмът така 
и така получава животински мазнини 
от месните и млечните продукти. А 
от маргарините е най-добре да се от-
кажете изцяло.

ОТ КАКВО МОЖЕТЕ 
ДА ИКОНОМИСВАТЕ

1. СЪКРАТЕТЕ ДО МИНИМУМ ПЪРЖЕНИТЕ БЛЮ-
ДА. И не пържете с маргарин (при заг-
ряване тези хидрогенизирани мазни-
ни отделят канцерогенни вещества). 
Имайте предвид, че дори и зехтинът, 
ако е студено пресован, не става за 
пържене. Месото, рибата и птиците 
консумирайте сварени или приготвени 
на фурна или на грил.

БЕЗ КОНКУРЕНЦИЯ, БЕЗ КОНСЕРВАНТИ

За мнозина биостоките са образец на чиста храна – „скарани“ са с 
всякакви химически добавки и други изкуствени вещества. Култу-
рите, от които са направени, са гледани само със силата на слън-
цето и водата.
Дали това е наистина така, в цял свят следят сертифициращи ор-
гани. Има ги и в България, дори вече са осем на брой. Задачата им 

е да контролират произхода на биохраните – всъщност именно техни-
ят сертификат превръща стоката в магазина в... необикновена.
Лесно е да се установи, че един производител не те лъже. Това обаче, на 
което трябва да вярваме, не е надписът „еко“ или „отгледано в биологично 

чист район“. Най-важното е на опаковката да има изписан номер на серти-
фициращия орган, както и да са добавени съответните знаци. За български-
те производители допълнителен отличителен знак е калинка – символ на би-
опродуктите. Нейното поставяне обаче е доброволно. От началото на 2009 
г. ще действа и евробиолого – жи-
тен клас с 12 звезди.
Има още един лесен критерий: би-
охраните обикновено са по-скъпи от 
другите. Може би понякога не по 
джоба ни, но запазващи природата 
чиста, а тялото – здраво.

Красимир ПРОДАНОВ,

главен редактор на списание „Усури“

Отдавайте предпочитание на охладено-

то месо местно производство и на пти-

ците без кости. 

Купувайте филета от птичи меса, а не 

месо с кожа, което е пълно с мазнини. 

Минимум 2 пъти в месеца гответе чер-

вена риба (сьомга например) – тя съдър-

жа скъпоценните мастни киселини оме-

га-3 и омега-6. Напълно е достатъчно да 

изяждате по 1 порция от 100 г седмично. 

Откажете се от рибните полуфабрика-

ти, в това число и от рулцата от раци. В 

тях има много допълнителни добавки, а и 

са по-скъпи от натуралните риби и мор-

ски продукти.

От какво не бива 

да пестите

Използвайте за подправки на салати 

пълноценен студено пресован зехтин – 1 

с. л. от този продукт носи повече от кое 

да е друго растително олио. 

Купувайте натурално краве масло, без 

растителни добавки. 

Пържете само с обикновено растител-

но олио. И го използвайте еднократно. 

Инвестирайте в по-качествен тиган с 

тефлоново покритие, който ще позволя-

ва въобще да не използвате мазнина при 

пържене или да я използвате в минимално 

количество (по-малко от 1 ч. л.).

От какво не бива 

да пестите
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ЯЖ МНОГО И... 
отслабвай!

ЯБЪЛКА ИЛИ ШОКОЛАД? ИЗБОРЪТ НЕ Е ЛЕСЕН. 
ПРЕКРАСНО РАЗБИРАТЕ, ЧЕ ТРЯБВА ДА ЗАКУСИТЕ 
ЯБЪЛКА, НО ЕДНО ВЪТРЕШНО ГЛАСЧЕ НАСТОЯВА: 
„ИСКАМ ШОКОЛАД, ИСКАМ ШОКОЛАД...“ 
ТЪРСЕТЕ КОМПРОМИСА.

Х
ората, които искат да отслабнат, се подлагат 
на безкрайни ограничения, които от своя стра-
на се отразяват негативно не само на тяхно-
то настроение, но и на здравето им. Жестока-

та диета ни лишава от много житейски радости и ние 
започваме да се чувстваме тъжни и депресирани. С това 
светоусещане обаче е сигурно, че добри резултати не се 
постигат.

За начало опитайте да промените своето отношение 
към храната. Тя не ви е враг. Даже ако е умно разпреде-
лена, може да се превърне в най-добрия ви съюзник в бор-
бата срещу излишните килограми. А за да се спасите от 
безпокойството и да се насладите на радостта от жи-
вота, също не е нужно много – просто заменете „кало-
рийните бомби“ със също толкова вкусни алтернативи. 
Ето как.

Кроасан, 355 кал

Двоен хамбургер, 550 кал

Пържени картофи с колбас, 595 кал

Пица с колбас, 550 кал

сандвич от ръжен хляб 

и кашкавал, 145 кал
банан, 110 кал 3 обикновени бисквити, 60 кал

чаша кафе с мляко, 

40 кал

100 г моркови, 70 кал 10 г плодово 

кисело мляко, 100 кал

шоколадова пуричка, 

100 кал

кюфте, 280 кал

сандвич с извара и зелени 

подправки, 100 кал

250 г варен зелен боб 

(или аспержи), 123 кал

125 г овесени ядки с череши 

и кисело мляко, 190 кал

125 г пилешки гърди, 

173 кал

чаша сухо бяло вино, 85 кал плодова салата, 60 кал 125 г шницел, 175 кал парче чийзкейк, 240 кал

= +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

=

=

=
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Тя е наистина необичаен плод – съдържа огромни количества вита-
мини А и С, както и калий и магнезий. Диетолозите разчитат на 
свойството є да прочиства стомашно-чревния тракт и да зарежда 
със сила и бодрост. Затова я включват чес-
то в менюто на хора, които искат да от-
слабнат, и на бременните. Сладкият и вку-
сен плод е отлична нискокалорична храна за 
отслабващи. В 100 г папая има само 39 ка-
лории.
От незапомнени времена индийците използ-
ват този плод като лек срещу констипация 
(запек). Известно е, че с помощта на папая 
те са лекували даже онкологични заболявания 
– при това доста успешно. 
Папаята може да ви избави от киселини.

СУПЕРФИГУРА С ПАПАЯ

1. Маринованите кисели краставички са идеален диетичен продукт. 
Бързо засищат, но не съдържат много калории.

2. Миенето на зъбите с ментова паста преди хранене доста затор-
мозява чувството на удоволствие от храната. Което е добра но-

вина за онези, които искат да отслабнат. 

3. По-бавното дъвкане на храната е начин да излъжете глада. След 20 минути от началото на храненето мозъкът вече изпраща сиг-
нали за ситост до тялото. А вие няма да сте изяли много дотога-
ва, ако дъвчете бавно.

4. Ябълковият оцет, разтворен във вода, подобрява храносмилането и забързва процеса на разграждане на мазнините. 

5. Яжте начесто по малко, а не рядко и по много. Така организмът няма да се чувства заплашен, че не му подавате храна, и по-лес-
но ще го излъжете да изгори натрупаните под формата на мазнини 
запаси за черни дни. Е, все пак консумирайте нискокалорични храни – 
бяло пилешко месо, зеленчуци, варени яйца, овесени ядки с кисело мля-
ко, варена пуешка шунка, варени картофи, но не много солени, ядки 
(но по 50 г на 3 дни).

5 „ИЗЯЩНИ“ ТАЙНИ

Като изключим оплакванията на хората, които 
са на диета, гладът може да ни направи щаст-
ливи. В тялото, което изпитва нужда от ка-
лории, се увеличава нивото на хормона грелин, 
стимулиращ глада. 
Американски учени провели опити с две групи 
мишки, като им давали определени различни дози 
грелин. В резултат било доказано, че грелинът 
може да действа като антидепресант. Мишки-
те, които получавали по-малко количество гре-
лин, изглеждали депресирани – когато ги пуска-
ли във вода, те не предприемали дори най-малки 
опити да плуват. И обратно, мишките, на кои-
то учените давали по-големи количества грелин, 
плували активно в търсене на изход за спасение 
и се оказали доста „по-общителни“. 

ГЛАДНИ, НО ПЪК ТОЛКОВА ЩАСТЛИВИ!
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ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ

Какво да пиете
Най-калорични са алкохолните коктейли, особено ако съдържат газирани напитки 

и сладки ликьори. Дори ако коктейлът е забъркан на основата на газирана напит-
ка „лайт“, той не може да се нарече диетичен, защото само от него ще натрупа-
те неколкостотин калории. Организмът преработва с предимство токсините, полу-
чени от спиртните напитки. Това, с което те са съчетани – плодов сок, газирана 
напитка, – той „складира“ за последваща преработка. След алкохолните коктейли по 
вредност за фигурата се нареждат десертните вина и сладкото и полусухото шампан-
ско. И, разбира се, бирата, която съдържа дрожди. Затова най-добрият избор са сухи-
те вина и сухото шампанско, както и чистият (несмесен) твърд алкохол (водка, уиски, 
коняк). Разбира се, в умерено количество. 

Каква е нормата
За жените е препоръчително да изпиват не повече от 2 чаши седмично. За мъжете доза-

та е не повече от 4 чаши на седмица. Мярката е чаша от 150–200 мл сухо вино или 50 мл 
твърд алкохол (коняк, водка). Имайте предвид, че:

 Много от вината съдържат повече от 13% алкохол и захар, затова внимателно че-
тете етикетите!

 Трябва да имате поне 3 безалкохолни дни през седмицата (без капка алкохол обаче!). 
 С напредване на възрастта черният дроб все по-трудно се справя с очистването 

на организма от токсини. Ако по време на продължителните празници се наложи да из-
пиете повече алкохол, поне пийте паралелно препарати, благоприятстващи регенерацията 
на чернодробната тъкан. 

Влошава ли 
външния вид
Алкохолът не само изсуша-

ва кожата, както подробно ви 
обяснихме в една друга 
статия в този брой, 
но често е и причи-
на за безсъние. В ре-
зултат от безсънните 
нощи пък се появяват 

Излишната 
чашка

Алкохолните напитки са много калорични. 
Освен че натоварват черния дроб и бъбреците, 
те често са причина за нарушена обмяна на веществата 
и за натрупани излишни килограми. Дори да не се откажете 
от чашката, нашите препоръки ще ви помогнат поне 
правилно да изберете съдържанието є. Особено сега, когато 
поводите за пийване са повечко.

Колко „тежат“ напитките?
НАПИТКА ОБЕМ КАЛОРИИ

Бира 500 мл 185 кал

Шампанско 500 мл 250 кал

Червено вино 100 мл 125 кал

Сухо бяло вино 150 мл  90 кал

Джин с тоник 207 мл 188 кал

Ликьор „Бейлис“ 50 мл 150 кал

Водка с портокалов сок 175 мл 126 кал

„Блъди Мери“ 130 мл 119 кал
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Статистика
 Всяка трета жена на възраст 

между 18 и 24 години употребява ал-

кохол в количество, опасно за здра-

вето є, както и за здравето на бъ-

дещото є дете. 

 Една на всеки 4 жени на възраст 

между 25 и 44 години превишава нор-

мата. 

 Всяка втора жена от възрастова-

та група 18–45 години е преживявала 

силен махмурлук. 

Няма диетичен 
алкохол
„Диетични“ и некалорични алкохолни 

напитки няма. Да мислите, че ромът, 

текилата и водката с газирана на-

питка „лайт“ не ви грозят с излишни 

калории, е голяма заблуда. Коктейли-

те „влизат“ леко и бързо се усвояват 

благодарение на хранителни добавки 

в тях, но последиците от това слад-

ко „удоволствие“ са торбички под 

очите и излишни килограми.

Време, необходимо за изгаряне на калориите
НАПИТКА ОБЕМ ХОДЕНЕ ПЛУВАНЕ БЯГАНЕ

Бира 355 мл 30 мин 17 мин 12 мин

Сухо бяло вино 200 мл 29 мин 16 мин 12 мин

Червено вино 200 мл 28 мин 16 мин 11 мин

торбички под очите, лицето подпухва, устните избледняват и започват да 
изглеждат без контур. Съветваме ви да изпивате 2 чаши вода преди ляга-
не – така ще „отмиете“ вредните вещества, а сутринта задължително на-
правете лека гимнастика. С нейна помощ ще нормализирате циркулацията на 
кръвта и ще улесните елиминирането на токсините от организма. 

Опасно за здравето
Не смесвайте алкохола с енергийни напитки. Енергийните напитки повиша-

ват кръвното налягане, а съчетаването им с алкохол може да доведе до лоши 
последици – дори до сърдечен пристъп. Не си купувайте готови бутилирани 
коктейли. За тяхното съдържание може само да се гадае.

Вземете мерки
1. Пийте обикновена вода преди, по време и след консумацията на алкохол.
2. 4–5 дни преди празниците се въздържайте от употреба на алкохол.
3. Не пийте алкохол на гладно.
4. Избягвайте редовните срещи на чашка след работа. Това може да дове-
де до зависимост.
5. Преди да си налеете втора чаша, си задайте въпроса: „Нужна ли ми е?“

Опасно ли е да се смесват алкохоли
Всъщност за разграждането на всеки вид алкохол организмът изработва 

различни ферменти. За да не го натоварвате допълнително, стремете се да 
смесвате алкохоли от една и съща група.

 Гроздосъдържащи: вино, коняк
 Малцови: бира, уиски
 Пшенични: някои видове бира, водка
 Тръстикови: ром

Ако превишите нормата
Докато спите, организмът ви усилено преработва алкохола, постъпил в него 

вечерта. Затова на сутринта нивото на захарта в кръвта ви по правило е 
понижено, в резултат на което възниква чувство на слабост. В такъв мо-
мент обилната закуска ще помогне на организма ви да се възстанови. Полез-
но е да включите в закуската си зърнени и белтъчни храни, както и вита-
мини и антиоксиданти, които ще „поправят“ щетите, нанесени от алкохо-
ла. Препоръчваме ви да изпиете чаша прясно изцеден сок от моркови или от 
портокали, чай от шипки или някакъв друг билков чай с лимон. 

Закуската след празника
Класическата американска закуска (пържени яйца с бекон) ще ви помогне да 

предотвратите хипогликемията (рязкото понижаване на нивото на кръвната 
захар). Мазните храни (бекон и наденица например) забавят абсорбирането на 
алкохол от кръвта. Яйцата съдържат цистеин – вещество, подпомагащо ели-
минирането на свободните радикали от организма. Салатата от пресни зе-
ленчуци, особено от чушки и домати, ще помогне на организма да си набави 
бързо витамини и минерали. Мюслито от няколко вида семена и овесените 
ядки са богати на така необходимия ви в този тежък момент витамин В. 

При сериозна алкохолна интоксикация
Бързото отстраняване на абстинентния синдром може да се постигне само 

с преливане на кръв, но това е радикален и скъпоструващ метод, до който 
се стига само в екстрени случаи. 
Единственото стопроцентово средство срещу махмурлук е времето. Мо-

жете обаче да потиснете някои от синдромите на махмурлука. За да ели-
минирате по-бързо токсините от организма, необходимо е да пиете много 
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течности (както при отравяне с хра-
на). Съветваме ви да пиете подсоле-
на вода, за да се задържи тя в орга-
низма. Идеален в случая е сокът от 
кисело зеле, приеман на малки пор-
ции. И никакви маринати. Оцетът в 
този случай е излишен. Компотът от 
боровинки, касис или сушени плодове 
също помага де се облекчат оплаква-
нията след препиване. Успешно може-
те да преборите махмурлука и с по-
мощта на билков чай с лимон, подсла-
ден с мед вместо със захар. 
Кафето и силният чай са вредни в 

този момент, защото стимулират и 
без това натоварената ви нервна сис-
тема. Освен това кофеинът има пи-
кочогонен ефект, в резултат на кой-
то се ускорява загубата на течно-
сти в организма. А точно сега те са 
ви необходими. Задължително трябва 
да похапнете, дори и да нямате апе-
тит – пилешки или телешки бульон, 
яйца, месо.
 
Салата „Трезве“
Сварено агнешко месо, нарязано на дребно, 

се смесва със ситно нарязани кисели крас-

тавички и варени картофи, нарязани на куб-

чета. Добавят се чесън и зелени подправ-

ки на вкус. Всички съставки се смесват и се 

заливат със сока от киселите краставички. 

Салатата се сервира студена.

Контрастен душ или топла вана 
също помагат да свалите неприятно-
то напрежение. Сутринта преди за-
куската можете да изпиете таблет-
ка аспирин и двойна доза мултиви-

тамини. 
Много важно е да спите колкото е 

възможно повече. Ако не можете да 
заспите, вземете успокоително (най-
добре натурално – комбинация от ва-
лериан, мента и глог). 

Защо е опасен 
махмурлукът
За понижаването на нивото на за-

харта в организма вече споменахме. 
Освен това съществува риск от нару-
шаване на сърдечната дейност. Рязка-
та и внезапна аритмия може да пре-
расне в по-сериозно нарушение на сър-
дечната дейност. В медицината има 
и термин – „синдром на празнично-
то сърце“. Затова по време на праз-
ниците хората със сърдечни заболява-
ния трябва да са двойно по-внимател-
ни с алкохола.

Ликьор „Бейлис“ 
– 150 кал

Коктейл „Маргарита“ 
– 94 кал Червено вино 

– 125 кал

Коктейл „Космополитън“ 
– 270 кал

р

Калории в режим 
„изчакване“
Калориите, които приемате с алко-

хола, се усвояват веднага от орга-

низма. Оттам идват състоянието 

на еуфория и приливът на енергия. 

Дотук – добре. Но калориите, при-

ети с храната, не могат да се пре-

работват едновременно с „алкохол-

ните“. Така огромно количество ка-

лории се натрупва в организма в ре-

жим на „изчакване“, а нежеланите 

резултати са бирено коремче, от-

пуснати ръце и излишни мазнини по 

бедрата. Така че алкохол по време на 

обилен обяд или вечеря не е най-до-

брата идея за тези, които мислят 

за фигурата си. 

Препоръчителното ежедневно коли-

чество калории за жените е 1900–

2150 (цифрата зависи от ръста и от 

степента на активност). Консума-

цията на алкохол съществено нама-

лява тази цифра.

Ergorapido: 3 причини да не 

криете прахосмукачката
Обикновено прахосмукачките са об-
речени да прекарат живота си в 
шкафа или в килера. Сега светов-
ният лидер в производството на 
уреди за домашна и професионална 
употреба Electrolux представя но-
вата Ergorapido 2 в 1. Безжична, с 
модерен дизайн и в 3 привлекател-
ни цвята (сребристо сиво, пурпурно 
и оранжево), тя може да присъства 
като бижу в интериора на дома ви.
Въпреки своята олекотеност и 
форма Ergorapido разполага със си-
лен мотор и циркулираща систе-
ма. Заедно с изцяло новата разра-
ботка за въздушния поток, тези 
два елемента гарантират опти-
мална ефективност, а въртящата 
се четка в накрайника осигурява 

максималното всмукване на прах. 
Ergorapido е създадена с внимание 
към детайлите: на гърба на уре-
да има гумирана лента, която не 
му позволява да се плъзга, когато 
е временно поставен в близост до 
маса или работен плот; бутоните, 

дръжката и контейнерът за прах 
са с ергономична форма; контейне-
рът лесно може да бъде почистен, 
като се отдели от тялото или 
като към него се включи маркуч 
на нормална прахосмукачка, която 
да поеме съдържанието му.
„Повечето от нас незабавно биха 
поставили прахосмукачката си 
на видно място, ако тя изгле-
ждаше добре – убедена е Ане-
лия Пейчева, маркетинг мениджър 
на Electrolux България. – Новата 
Ergorapido дава на собственика си 
тази възможност, тъй като може 
да бъде възприета като част от 
вътрешния дизайн.“

Aeste Clinic стана на 2 години
Клиника по естетични и пластич-
на хирурги Aeste Clinic навърши 2 
години. Елегантен коктейл по слу-

чай нейния втори рожден ден събра 
много преятели и клиенти на кли-
никата в столичния хотел „Вега“. 
Събитието започна с демонстра-
ция на живо. 
Д-р Радина Денкова, завеждащ сек-
тор козметична дерматология на 
Aesthe Clinic, показа пред журнали-
стите и гостите на събитието по-
следната козметична мания на Евро-
па – неоперативен лифтинг на лице-
то с помощта на филъри и бото-
кс. Д-р Денкова разясни на присъст-
ващите причините за нарастващия 
сред пациентите интерес към тази 
вече завладяла света манипулация. 

Шарени новини
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З
а съвременната Ве-
нера настъпването 
на месечния цикъл 
понякога се превръ-

ща в мъчение и наказание. 
Този иначе гениален цикли-
чен ритъм, на който поч-
ти не можем да влияем (ос-
вен с хормонални препара-
ти, което не е препоръчи-
телно), управлява ежедневи-
ето на жената. Ако при-
лежно си водите календар 
на менструационните цикли, 
има начин да се „промъква-
те“ невредими през трудни-
те периоди и да се възполз-
вате от 

силните фази на 
месечния цикъл
По начина, по който на-

стъпва и протича менстру-
ацията, може да се напра-
ви много точна преценка за 
здравословното състояние 
на жената. Ако отидете 
на преглед при китайски ле-
кар, той със сигурност пър-
во ще ви попита как се 
чувствате преди, по време 
и след менструация. И на 
базата на вашите отгово-
ри ще направи изключител-
но точна и вярна оценка на 
вашия енергиен баланс и ще 

открие с прецизност здра-
вословният ви проблем. Ма-
кар и да няма изгледи скоро 
да посетите китайски ле-
кар, не забравяйте да регис-
трирате месечните си ци-
кли в календар. И не се гне-
вете на вашия цикъл, защо-
то той е мощен съзидате-
лен процес, който вие може 
да използвате, за да бъдете 
здрави и съзидателни.
Стресът, преумората, не-

гативните емоции, непра-
вилно хранене, цигарите и 
алкохолът влияят отрица-
телно на месечния цикъл – 
затрудняват неговото ид-

ване и протичане. Те са и 
главните причини за тежък 
ПМС. Но не само те. „Ви-
новна“ е и самата женска 
природа. Ето какво се случ-
ва в женския организъм през 
различните фази на месеч-
ния цикъл. 

Разписание 
на периодите
1-ви ден – това е денят 
на настъпването на по-

следната менструация.
1–4 ден – тогава иму-
нитетът на жената е 

най-слаб и женският органи-
зъм е „отворен“ към вредни 
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Онези дни
Ходене по 

мъките, или 

на гребена 

на вълната

Събуждате се сутрин 
и ви се струва, 
че целият свят е 
застанал накриво – 
гърдите ви болят 
дори когато сте в 
легнало положение, 
непрекъснато ви 
се яде нещо, без 
дори да знаете 
какво, нервно ви е, 
свръхчувствителни 
сте до степен, 
че и най-голямата 
дреболия може да ви 
разплаче. Какво става? 
Спокойно, просто 
страдате от PMS 
(предменструален 
синдром) и не сте 
подготвени да го 
посрещнете и да 
се справите с него 
адекватно.
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външни въздействия.
1–7 ден – това са най-
благоприятните дни за 

отслабване – излишно за-
държаната вода в органи-
зма се елиминира много лес-
но, обмяната на вещества-
та се забързва.

6–7 ден – кожата и ко-
сата ви страдат и не 

изглеждат добре. 
8–10 ден – състоянието 
на кожата и косата ви 

видимо се подобрява.
10–12 ден – сетивата ви 
се изострят, мислите 

по-бързо, ставате по-наход-
чиви и по-остроумни.

12–14 ден – това са дни-
те за флирт и за за-

чатие. Най-силните орга-
зми обикновено се изпит-
ват през този период.

15–17 ден – усещате въл-
чи глад, апетитът ви 

е неутолим. Не си праве-
те труда да спазвате дие-
ти. Само ще се изнервите 
допълнително. Старайте се 
само да не прекалявате с 
чипса и шоколада сега!

18–21 ден – отново на-
стъпва период, подходящ 

за спазване на диети. Мно-
го бързо и лесно ще свали-
те килограми.

21–23 ден – много е ве-
роятно да усетите бол-

ки и напрежение в гърди-
те. Либидото ви спада. Из-
питвате необходимост мъ-
жете да ви говорят неж-
ни думи и да ви обсипват 
с ласки, но не ви се прави 
много секс.

22–24 ден – нивото на 
естроген в женския ор-

ганизъм спада, а това на 
прогестерона се покачва. 
Косата губи обема си, по-
явяват се отоци, кожата 
се омазнява по-бързо (въз-
можно е даже да ви изби-
ят пъпки).

22–28 ден – сега имуни-
тетът е много силен, 

организмът е устойчив на 
нашествието на вируси. Но 
пък настроението осезаемо 
спада поради „пренареждане-

то“ на хормоните в органи-
зма. Не са изключени депре-
сивни състояния.

24–28 ден – организмът 
задържа вода, коремът и 

краката се подуват. Да се 
избягва консумацията на со-
лени храни през този пе-
риод!

Според 
китайската 

медицина
В процеса на целия месе-

чен цикъл съотношението 
между енергиите ин и ян 
в организма се променя не-
прекъснато. Ин постепенно 
става повече и повече и в 
пиковия момент на разгръ-
щането си се трансформи-
ра в ян и обратно. Китай-
ците наричат тези обрати 
„прилив“ и „отлив“. Всяка 
жена е добре да се научи да 
усеща тези трансформаци-
онни моменти и да живее 
според собствените си при-
ливи и отливи, което ще 
рече да е по-активна във 
фаза на прилив и да е по-
пасивна във фаза на отлив. 
Ето как се променят енер-
гиите.

През първата фаза – пе-
риодът от края на пре-

дходната менструация до 
овулацията (т.е. до 14-ия 
ден от менструалния ци-
къл), е силна женската ин 
енергия. Когато ин е ста-
билен, жената „си почива в 
себе си“ – т. е. гледа на-
вътре в себе си, премисля 
живота си и трупа енер-
гия. Понякога тази фаза е 
придружена и от смущения 
– чувство на тъга, поява 
на вагинално течение, оти-
чане и тежест в краката. 
Тези смущения се провоки-
рат най-вече от завишения 
прием на течности.

Втората фаза на цикъла 
(овулацията) китайците 

наричат „горещи пари“. То-
гава се появява младият ян. 
Шансът за зачатие е много 
голям. Невинаги обаче тази 
фаза стига до своята кул-

минация, много често овула-
цията закъснява. Това най-
често се случва на жени, 
които живеят уседнало, ня-
мат желание за живот и 
либидото им е много слабо. 
Такива жени имат склон-
ност прекалено да подреж-
дат живота си и да го пла-
нират (нищо лошо, но пре-
каляването с тези занима-
ния пречи на спонтанност-
та на естествените жен-
ски процеси). 

Ян енергията нараства 
през третата фаза на 

цикъла – периода след ову-
лацията до менструацията 
(от 14-ия до 27-28-ия ден). 
Тялото отича. Телесната 
температура е по-висока 
от тази през първата фаза-
та на цикъла. Присъствие-
то на толкова много мъжка 
енергия ян в женския орга-
низъм „избива“ в желание за 
физическа активност. Сега 
е моментът да отправите 
своите предизвикателства 
към околните, да реализира-
те планирани проекти, от-
крито да решите спорове 
и да се поддадете на съ-
блазънта на някой незабе-
лязан до този момент обо-
жател. Тялото излъчва по-
вече феромони и вие става-
те по-секси, привличате не-
удържимо мъжете. Добре е 
тази енергия да се използва, 
а не да се затваря в тяло-
то. Ако не я изразходвате, 
тя ще се изрази като раз-
дразнителност, емоционална 
възбуда, изострена чувст-
вителност и огромен брой 
негативни усещания в тя-
лото (това е т.нар. ПМС, 
от който страдат толкова 
много жени). 

Четвъртата фаза на ци-
къла е т.нар. прилив. Ха-

рактеризира се с екстремно 
високо ниво на ян енергия, 
което се променя в млада ин 
енергия. Настъпва менстру-
ация. Китайците се изразя-
ват по-романтично, казвай-
ки, че през този период на-
стъпва разгръщане. В апо-

гея на ян (разгръщането) 
„морето“ на кръвта изхвър-
ля есенцията на жената. 
Ако жената е във фертил-
на възраст, настъпва кръво-
течение. Моментът, в кой-
то ян се разгръща екстрем-
но, а новият ин още не е 
роден, съвпада с кулминаци-
ята на менструацията (же-
ната се оставя да бъде по-
несена от силния ян при-
лив). Подобно е състояни-
ето по време на раждане 
– родилката може дори да 
се сдобие с временна дарба 
на медиум, но за жалост е 
прекалено стресирана, за да 
усети този момент пълно-
ценно. А моментът е съв-
сем кратък, за да бъде пре-
живян осъзнато. Всъщност 
именно защото не го осъз-
нават, жените страдат от 
силни родилни болки, които 
са провокирани от блокира-
ната енергия чи в долната 
част на корема и от про-
никващата студенина (за-
това се препоръчва ражда-
не във вана с топла вода – 
нещо, което се практикува 
в много елитни клиники). 
Съвременните жени се мъ-

чат по всякакъв начин да 
прикрият това, че са в 
менструация: приемат бол-
коуспокояващи таблети, из-
ползват „невидими“ дамски 
превръзки и тампони – все 
действия, които й пречат 
да изживее екстаза на „при-
лива“ пълноценно.

Пик на 
интуицията
През тази фаза от месечния 

цикъл жената е „отворена“ и 

много чувствителна към фини 

вибрации. Точно сега интуици-

ята й е много силна. Възполз-

вайте се от този силен свръх-

сензитивен момент. Избирай-

те хората, с които общувате, 

и ситуациите, в които попада-

те. Не позволявайте във вас 

да проникнат негативни енер-

гии, като се подлагате на аг-

ресивни въздействия от стра-

на на хора в обкръжението ви. 

През този период е добре да 

се въздържате и от сексуални 

контакти (можете да си при-
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чините възпаления и зарази). 

По време на менструация сте 

много уязвими. Затова се щаде-

те, за да не ви превърне някой в 

енергиен донор.

В края на менструацията 
младият ин се превръща в 
стабилен и зрял ин и же-
ната отново се връща към 
първата фаза на цикъла, ко-
гато трябва да „си почи-

ва в себе си“ и да се кон-
центрира.

Предупреждения 
и уточнения

Добре е жените да се па-
зят от простуди (особено 
в долната част на корема), 
защото те оказват нега-
тивно влияние на движение-
то на енергиите и на про-

тичането на цикъла. Про-
дължителността на кръ-
вотечението пък се влияе 
много от общото емоцио-
нално състояние на жената 
през целия месец. Нормална-
та менструация продължава 
3–5 дни (най-много до 7!) 
и не е болезнена. В начало-
то менструалната кръв би 
трябвало да е яркочервена, 

а в процеса на изтичането 
леко да потъмнява. Съсире-
ците, миризмата, слузта и 
воднистата консистенция 
на менструалната кръв са 
смущения, които говорят 
за енергиен дисбаланс в ор-
ганизма и за наличието на 
психологичен проблем.

Михайлина НИКЛЕВА–

МИШЕЛ

ОТ ХЕКАТА 
ДО ДЕМЕТРА 
И ОБРАТНО

Месечният цикъл при жената е 
пряко отражение на цикъла на Лу-
ната. Луната винаги е била символ 
на жената, на раждащата майка, на 
плодородието и на грижата за оце-
ляване и изхранване. Неспирно про-
менящият се и постоянен лунен ци-
къл винаги е провокирал въображе-
нието на хората и е бил повод за 
раждането на много митове. Лунни-
те божества, които обикновено са 
женски, най-често се изобразяват в 
триада – в три аспекта, отразя-
ващи отчетливо фазите на пълна 
Луна (пълнолуние), нова Луна (ново-
луние) и сърповидна Луна (намалява-
ща или нарастваща Луна). 

НОВОЛУНИЕТО се асоциира със 
смъртта, бременността, магьосни-
чеството и гръцката богиня Хе-
ката, властваща над раждането и 
черната магия.

След мрака на новолунието се по-
явява СЪРПОВИДНАТА ЛУНА – със 
своята деликатно девствено излъч-
ване и с обещание за нещо ново 
и зараждащо се. В тази фаза Лу-
ната изглежда така, сякаш е го-
това за оплождане. Сърповидната 
Луна се свързва с девствената бо-
гиня Персефона, отвлечена от Ха-
дес, както и с Артемида, девстве-

ната ловджийка, господарката на 
дивите животни.

ПЪЛНАТА ЛУНА изглежда като 
бременна – тя е закръглена и соч-
на, пищна и зряла и всеки момент 
може да роди. Тя се асоциира с бо-
гинята на плодородието Деметра, 
майката на всичко живо. След тази 
фаза Луната започва да намалява 
и отново се превръща в Хеката. 
Старата вещица отново е на власт 
– скрита в подземния свят, тя 
тъче своите магии. 
Всеки месец жената преживява 
всички тези превъплъщения на Лу-
ната и съответно носи характе-
ристиките и на Хеката, и на Пер-
сефона, и на Артемида, и на Де-
метра. Ако може да разпознае на 
коя точно богиня е подвластна в 
даден момент, съвременната жена 
ще може да разбере и приеме по-
пълноценно себе си. А и да поддър-
жа фигурата си по-ефективно (по-

вече подробности за този аспект про-

четете на стр. 140, в рубриката „Лу-

ната съветва“).
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Цветовете на Wella са 

по-дълготрайни с Braun
Когато иновативността и про-
фесионализмът се срещнат, цве-
тът остава наситен за по-дъл-
го! За да изглежда боядисаната ви 
коса блестяща, специалисти във 
фризьорството препоръчват нем-
ските експерти в гижата за ко-
сата Wella и Braun. Wella предла-
га 100% покритие на белите коси 
и дълготрайни, наситени цветове 
със серията продукти Wellaton и 
Wella Safira. 
А новият Braun Satin Hair Colour 
(новият Braun копринен цвят на 

косата)  заед-
но с технологи-
ята Colour Saver 

Satin Ions™ (сате-
нени йони, запазващи 
цвета на косата), ви предла-
га един лесен начин за перфектно 
оформена прическа и същевремен-
но оптимално предпазване на цве-
та. Всеки продукт от линията – 
сешоар, преса за коса и маша за 
стилизиране (къдрене), ви предос-
тавя предимството на техноло-
гията Satin Ions™. А как точно 
действа тя? 
Satin Ions™ помага за бързото ко-

ригиране на естествения баланс на 
влажността при боядисаната коса. 
Разултатът? По-гладка, по-блестя-
ща коса, с до 70% по-малко избле-
дняване на цвета! 
Когато косата „оживява“ с боите 
на Wella (Wellaton и Wella Safira), 
експертът Braun Satin Hair Color с 
технологията Color Saver Satin Ions 
помага за удължаването на живота 
на този цвят – до 70% по-малко 
избледняване на цвета, когато из-
ползвате машата за изправяне, и 
до 50% по-малко избледняване на 
цвета, когато използвате машата 
за стилизиране и сешоара. 

Красиви новини
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За записване за прегледи и за повече информация можете да се обадите на телефони: 02/ 960-49-50 и 943-43-98

За да посрещнем предстоящите светли коледни празници в 
добро здраве и бодър дух, не е лошо да си припомним някои 
на пръв поглед елементарни правила, които биха ни осигури-

ли спокойствие през последните дни на отминаващата година. 
Освен хубавите преживявания не бива да забравяме, че тряб-

ва да бъдем особено внимателни, тъй като сега инцидентите 
зачестяват.
Нека първо обърнем внимание на децата, тъй като те са най-

ценното нещо в нашия живот. Първоначално ще се спрем на 
ОТРАВЯНИЯТА В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ 

които въпреки неравномерния си темп зачестяват точно през 
този период от годината. Най-обичайните отравяния са с ме-
дикаменти, алкохол, битови отрови и храни (най-вече от гъби 
и растения).
Препоръчваме да не оставяте децата без надзор в кухнята, 

особено ако съхранявате там битови препрати и медикаменти.
Уместен е и добрият контрол при закупуване, приготовление 

и съхранение на храните. Пресните продукти, богати на вита-
мини и минерали, са най-сигурният начин да се предпази цялото 
семейство от отравяния през празничните дни.
През последното десетилетие се увеличи броят на отравяния-

та, станали в дискотеки и на събирания, където младите хора 
имат свободен достъп до алкохол, цигари и наркотици. Нека 
пак да напомним, че за подрастващия организъм тази комби-
нация има изключително вредно въздействие и е желателно да 
бъде избягвана изобщо. 

БИТОВИЯТ ТРАВМАТИЗЪМ 
е друг проблем, който често помрачава празниците. Това са па-
данията, изгарянията (включително от фойерверки), аспирация-
та на чужди тела и токовите удари. Необходимо е да се огле-
даме за потенциално опасни предмети и частички, които мога 
да попаднат у детето. Украсата, играчките и подаръците тряб-

ва да са изработени от такива материали, че детето спокой-
но да може да ги пипа. А достъпът до така привлекателните 
и в същото време изключително опасни фойерверки, както и до 
всички други видове „огнени“ забавления е най-добре да бъде за-
бранен на децата. А нека възрастните задължително се запозна-
ят с упътванията за безопасна употреба на съответните про-
дукти, за да избегнат евентуални травми. 

ЗЛОПОЛУКИТЕ С МПС 
също придобиват особена актуалност през декември-януари. По-
чивните дни са удобен период за пътувания. При автопроиз-
шествия процентът на травматични увреждания при децата 
е доста висок. Ако сте взели и децата на път, задължително 
трябва да сте им осигурили столчета за пътуване. Използване-
то на предпазния колан е задължително. 
И накрая, но не на последно място, нека не забравяме за ме-

дицинските проблеми, които могат да възникнат, независимо от 
това, че сме настроени да празнуваме. Има заболявания като ди-
абет, бронхиална астма и други, при които контролът е от съ-
ществено значение. За тези случаи трябва предварително да се 
подсигурят медикаменти за провеждане на лечението през праз-
ничните дни. Същото важи и за острите заболявания. Отлага-
нето на прегледи, диагностика, изследвания и лечение може да 
усложни състоянието на пациента.
Така че, въпреки тържествата и приповдигнатото празнично 

настроение,  не забравяйте – многопрофилна болница за активно 
лечение „Вита“ предлага поливалентна медицинска помощ и ней-
ните специалисти ще бъдат на ваше разположение 24 часа в де-
нонощието, без почивен ден!
Весела Коледа! Щастлива и здрава Нова година! 

Д-р Анна САВЧЕВА, управител на ДКЦ „Вита“, 
специалист вътрешни болести в ДКЦ „Вита“ 

Безопасни празнициБезопасни празници
КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОБЛЕМИ ПРЕЗ ПРАЗНИЧНИТЕ ДНИ
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ч а с ъ т  н а  п с и х о т е р а п е в т а

К
олко често ви се е налагало 
да играете в живота, колко 
често сте предизвиквали съд-
бата или просто сте я ча-

кали или да ви зашлеви силен шамар, 
или да ви поръси с розов цвят?! Кол-
ко пъти ви се е случвало да се надиг-
равате със самите себе си, давайки си 
ясна сметка, че това си е живо ходе-
не по острието на бръснача?
Колко пъти сте приемали предизви-

кателства, чийто финал не ви е бил 
ясен предварително – да напуснете на-
стоящата си работа, преди да сте си 
намерили друга например. Или да ре-
шите да се реализирате на друго про-
фесионално поприще, което няма нищо 
общо с образованието ви. Да рискува-
те да свържете живота си с мъж или 
жена, за които не знаете почти нищо 
и нямате представа как точно биха се 
променили в бъдеще. Да инвестирате и 
последните си спестявания в нещо, кое-
то вие наричате кола, но за което мон-
тьорът още на следващия месец заклей-
мява с присъдата „не става за нищо“.
Дори и само едно нещо да сте на-

правили от гореизброените, вие с пъл-
но право бихте могли да се определите 
като хазартна личност. Е, хайде, да го 
кажем по-меко – 

ИГРАЕЩ ЧОВЕК 
А и нали мъдрите са казали, че човек 

практически играе през целия си живот. 
Ако в детството ни играта е начин 
за общуване, то в зрелия живот тя е 
нещо много повече – ние общуваме с хо-
рата игрово, почиваме си, ритайки топ-
ка или наигравайки се на компютъра. 
Така или иначе играта е доброволно за-
нимание – и децата, и животните игра-
ят именно защото изпитват удоволст-
вие и се чувстват свободни. Играта по 
задължение вече не е игра. 
Както твърдят руските психолози 

Зайцев и Шайдулина, можем да търсим 
функциите на играта в два аспекта: 
играем за нещо или представяме нещо. 
В хода на играта човек задължително 
общува, освен ако не попадне в плен на 

друга игра – хазартната. Тогава, вмес-
то да се посвети на общуването 

ТОЙ СЕ САМОИЗОЛИРА 
и единствената негова компания тога-
ва са игралният автомат или рулет-
ката. Съвременните психолози говорят 
за следните диагностични признаци, по 
които можем да разпознаем типичните 
хазартно зависими хора:

 притежават интелект, който е 
доста над определения като норма;

 често се оказват хора с висо-
ки професионални постижения в своя-
та сфера;

 описват самите себе си като 
хора на крайностите – или като мно-
го добри, или като много лоши;

 избягват сериозните конфликти 
с помощта на лъжи;

 често скучаят в компанията на 
други хора;

 обикновено са добри организато-
ри и лоши изпълнители;

 обичайно не обичат да взимат 
пари на заем, но ако го направят, зае-
мат много големи суми, и то с нара-
стваща честота. Хазартно зависими-
те личности предпочитат да прите-
жават налични пари в кеш, а не аво-
ари в банки или пък в суми в кредит-
ни карти.
Психолозите говорят и за 

ОСОБЕНОСТИ 
НА ИГРОВИЯ ЦИКЪЛ 

чието разбиране и познаване би напра-

вило работата с такъв зависим човек 
по-успешна.

1. Фаза на въздържанието Характе-
ризира се с въздържането от ха-

зартни действия след поредния игро-
ви неуспех.

2. Фаза на фантазиите В своето въ-
ображение хазартният човек от-

ново изиграва своята игра. Тези фан-
тазии възникват на базата на преди-
шен опит или пък на спомени от фил-
ми или книги.

3. Фаза на нарастване на емоционал-
ното напрежение На този етап 

зависимият изпитва предимно нерв-
ност и раздразнителност.

4. Фаза на взимането на решение за 
игра

5. Фаза на притеснение от взето-
то решение Това е най-важният 

етап, който доказва беззащитността 
на „аз“-а по отношение на желание-
то за игра.

6. Фаза на реализирането на прието-
то решение Много често играе-

щите описват състоянието си като 
транс или като зомбираност. В го-
лям процент от случаите играещият 
не спира да залага, докато не проиграе 
всичките си пари.
През колкото и фази да мине хазарт-

ният човек, едно е ясно – ако той е 
подвластен на страданието от загуба-
та или пък се бори с „новото“ си ре-
шение за нова игра, то 

ДА ОБИЧАШ... ХАЗАРТЕН
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РЕАЛИЗИРАНЕТО НА НАЙ-СИЛНИТЕ НИ 
ЖЕЛАНИЯ ЧЕСТО СТАВА ИЗТОЧНИК 
НА НАЙ-ГОЛЯМАТА НИ СКРЪБ
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БЛИЗКИТЕ МУ СТРАДАТ 
ДВОЙНО ПОВЕЧЕ 

защото живеят извън създадената от 
него действителност, която обитава 
само той. Околните виждат стремгла-
вия му устрем надолу и могат да пре-
дугадят бъдещия му крах. Много чес-
то в желанието си да го вразумят те 
се опитват отново и отново да му 
обясняват действителността, отново 
и отново да му разказват приказката 
със страшен край. 
Други пък, когато забележат липсата 

на поредната ценна вещ в дома си, за-
почват да плашат хазартния човек с 
това, че ще престанат да го обичат. 
Някои, макар и по-малко на брой, се 
хващат на въдицата да дадат на чове-
ка, когото обичат, крупна сума за уж 
последната му игра. Но има и една по-
следна група близки, които, колкото и 
да им е трудно, взимат най-тежкото 
решение, от което най-силно боли – 

ЗАЧЕРКВАТ ЗАВИСИМИЯ 
ОТ СВОЯ ЖИВОТ 

и се мъчат да забравят, че са имали 
син, дъщеря, баща или пък майка. Зай-

цев и Шайдулина дават ценен съвет 
как да се държим, ако сме близки или 
роднини на хазартно зависим.

1. Да не се опитваме да игнорираме 
проблема, надявайки се, че увлече-

нието на зависимия ще мине.

2. Да не се самообвиняваме – ние ня-
маме никаква вина за случващото 

се, никой не е отговорен изцяло за по-
стъпките на друг човек.

3. Да не преставаме да подкрепяме 
попадналия в беда човек, а посто-

янно да му показваме, че го обичаме.

4. Да не отслабваме контрола си над 
играча – да ограничаваме парите 

му, както и да следим дали всички цен-
ни вещи вкъщи са налице.

5. Да се стараем да избягваме сканда-
лите и обвиненията. След скандал 

единственото място, което би посе-
тил хазартно зависимият, е игрална-
та зала.

6. Да не се опитваме социално да изо-
лираме човека. Обикновено хъсът 

към играта се връща с двойна сила 
именно при изолираните страдащи.

7. Да не поставяме ултиматуми за 
лечение на зависимостта, защото 

така ще си навлечем крайно негатив-

ното му отношение. Само и единстве-
но мотивацията на зависимия може да 
доведе до успешно лечение.

8. Да се стараем да прекарваме пове-
че време заедно с него, която хем 

ще го отдалечи от играта, хем ще ни 
направи по-близки.

9. Да покажем, че искаме да му помог-
нем – че искаме да подкрепим не-

говото желание за промяна.

10. Да го поддтикнем да говори за 
това, което го безпокои.

11. Да не се опитваме да го лекува-
ме сами, а да потърсим специа-

лист с необходимите знания и опит.
Работата с хазартно зависим човек е 

дълъг и труден процес. Много по-често 
се налага намесата на лекар, а не само 
на психолог. А ние, останалите, можем 
да направим две неща – първо, да оби-
чаме хората до нас, така че никога да 
не изпадат в подобна зависимост. И 
второ, ако съдбата е изпратила изпи-
тание в някое семейство, превръщайки  
някой от членовете му в хазартно за-
висим, най-сигурното нещо, което мо-
гат да направят членовете на семей-
ството за него, е... пак да го обичат. 

Венета МЛАДЕНОВА, психолог
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ЗвездиЗвездиЗвезди

К
ато актьори те вина-
ги приковават внима-
нието във всяка своя 
роля, но често репу-

тацията им засенчва тях-
ната работа пред камера-
та. Покрай непрекъснатите 
скандали и безразборни връз-
ки 32-годишният Фарел има 
славата на лошо момче и 
в резултат на това мнози-
на подценяват неговите ак-
тьорски способности. Ма-
кар че все още пуши като 
комин (рекордът му е 6 ку-
тии на ден!), той твърди, 
че вече е категорично в от-
бора на трезвениците след 
15-годишно постоянно прека-
ляване с чашката. Нортън, 
от друга страна, е страс-
тен непушач и отказва да 
се снима с цигара във всич-
ките си филми. Той не е 
толкова скандален като Фа-
рел и по-рядко попада в по-
лезрението на таблоидите. 
39-годишният Едуард оба-
че е известен в Холивуд с 
навика си да довършва ра-
ботата на някой друг свой 
колега (най-често режисьор), 
и то блестящо. Това много 
често води до конфликти 
с големите филмови сту-
диа. А последният „скандал“ 
около него е, че отказа да 
участва в рекламната кам-
пания на летния хит „Не-
вероятният Хълк“ – нещо, 
което всяка звезда е задъл-
жена да прави. 
Сега ще видим Ед и Ко-

лин във филм, доближаващ 
се до шедьовъра на Скорсезе 
„От другата страна“. „Гор-
дост и слава“ разказва ис-
торията на семейство с ня-
колко поколения ченгета от 
Ню Йорк, което се оказва 
разкъсано от 

КОРУПЦИОНЕН СКАНДАЛ 
След като четири ченгета 

са убити в засада, шефът 
на участъка Франсис Ти-
ърни-старши (Джон Войт) 

КОЛИН 
ФАРЕЛ

срещу
ЕДУАРД 
НОРТЪН

ДВАМА ОТ НАЙ-ПОПУЛЯРНИТЕ АКТЬОРИ В ХОЛИВУД ЗА ПЪРВИ ПЪТ СЕ ИЗПРАВЯТ 
ЕДИН СРЕЩУ ДРУГ В ПОЛИЦЕЙСКАТА ДРАМА „ГОРДОСТ И СЛАВА“. 
АМЕРИКАНЕЦЪТ ЕДУАРД НОРТЪН И ИРЛАНДЕЦЪТ КОЛИН ФАРЕЛ НА ПРЪВ ПОГЛЕД 
СА КОРЕННО РАЗЛИЧНИ, НО СИ ПРИЛИЧАТ ПОВЕЧЕ, ОТКОЛКОТО ИЗГЛЕЖДА.

Снимки NLC/„Александра филмс“
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моли сина си Рей (Нортън) 
да се заеме с разследването. 
Рей се ангажира със случая 
и защото убитите са слу-
жили заедно с неговия брат 
Франсис и зет му Джими 
(Фарел). Оказва се, че някой 
от полицията е сътрудни-
чил на убийците, но за ужас 
на Рей този някой най-веро-
ятно е член на неговото се-
мейство. Сега всеки от фа-

милията Тиърни трябва да 
направи своя морален избор 
между лоялността към род-
нините и лоялността към 
отдела. За по-голяма автен-
тичност режисьорът Гевин 
О’Конър, сам той син на 
полицай от Ню Йорк, снима 
филма по улиците на града, 
който никога не спи. „Оби-
чам да работя вкъщи“, каз-
ва Нортън, който живее в 

Ню Йорк още от време-
то, когато започва работа 
като сервитьор тук пре-
ди 15 години. „В този град 
има енергия, която не мо-
жеш да подправиш. Енергия-
та от улиците прелива във 
филмите и помага в значи-
телна част за нашата ра-
бота“ – допълва той. „За-
обикалящата ни среда, ню-
ансите, шумът, миризмите 
– всичко това се запечатва 
на филмовата лента. То не 
може да бъде пресъздадено 
никъде другаде. 

ПРЕКАЛЕНО МНОГО КРЪВ 
е пролята по тези улици, 
което се отразява в облика 
на града“ – споделя и Фа-
рел. Има много кръв и наси-
лие и в „Гордост и слава“. 
В една от сцените именно 
Фарел се заканва да измъч-
ва малко бебе. Той е играл 

ченгета и преди във филми 
като „Маями Вайс“ и „Спе-
циален отряд“, но за тази 
своя роля минава специална 
подготовка. Лагерът, къде-
то актьорите са се учили 
да стрелят, не е бил дос-
татъчен за Нортън. Затова 
пък той прекарва известно 
време с детективи от от-
дел „Убийства“, а Фарел – 
с ченгета от „Борба с по-
рока“, за да могат да усе-
тят емоционалната страна 
на работата. 
„Като дете моят един-

ствен поглед върху работа-
та на нюйоркската полиция 
беше от сериала Hill Street 

Blues – разказва Фарел. – За 
мен беше важно да не из-
глеждам нелепо като момче 
от Дъблин, облечено в по-
лицейска униформа на чен-
ге от Ню Йорк.“ За да за-
дълбочат семейната връзка, 

Луда глава. Винаги е бил такъв. Фарел е може би най-известният 

ирландец след Боно и също като вокала на U2 отказва да се съо-

бразява с всякакви правила. Колин с лекота се забърква в скандали, ре-

зултат от пословичната му откровеност. Той въобще не се притес-

нява да си признае, че няма нищо по-хубаво от неангажиращия секс, че 

е употребявал наркотици и че ИРА за него са „банда отрепки и теро-

ристи“. Та този цапнат в устата ирландец успя за кратко време да 

превземе не особено дружелюбния към чужденци Холивуд и да се снима 

във филми на големи режисьори като Стивън Спилбърг, Майкъл Ман и 

Уди Алън. 

Малкият Колин се запалва по киното, след като по цели нощи гледа с 

по-голямата си сестра стари филми по телевизията. Оттогава при-

знава, че е влюбен до уши в Мерилин Монро. Тийнейджърските му го-

дини са истинска катастрофа. Фарел се препитава с дребни краж-

би, пуши джойнт, шофира с превишена скорост и непрекъснато нали-

та на бой на всекиго, който се опита да го вкара в правия път. Мно-

гократно е наказван и изключван от училище, дори прекарва един ден 

в затвора. Заради честата употреба на алкохол и наркотици се под-

лага за няколко месеца на психиатрично лечение, преди да навърши 18 

години. Опитът на Колин да отвори нова страница в живота си, явя-

вайки се на кастинг за бойгрупата „Бойзоун“, завършва безславно. Все 

пак режисьорът Джоуел Шумахер го одобрява за главната роля във 

филма „Земя на тигри“ и с него започва пътят на младия ирландец към 

холивудския връх. 

Характерът му може и да е труден, но пък му спечелва суперлативи 

от страна на всичките му партньори, включително и от Ал Пачино, 

който го нарича „най-добрият актьор на своето поколение“. Не толко-

ва ласкаво за Колин се изказват неговите партньорки в живота. Спо-

ред мълвата през леглото му са се изредили Деми Мур и Бритни Спи-

ърс, а бракът му с актрисата Амелия Уорнър издържа продължителни-

те... четири месеца. От кратката връзка на Фарел с модела Ким Бор-

денейв се случва най-щастливото събитие в живота му – раждане-

то на неговия син Джеймс. Още по-кратка е връзката му с модела на 

„Плейбой“ Никол Нарейн. В резултат от нея обаче всички се убедиха 

колко е добър в леглото Колин, след като тяхно сексвидео бе качено в 

интернет. А репликата му „мога да правя това на закуска, обяд и ве-

черя“ все още се цитира като истинска крилата фраза. 

Въпреки лошата слава Фарел не спира да се снима. През 2009 г. изли-

зат пет филма с негово участие, сред които е новата лента на Тери 

Гилиъм. В нея той е един от тримата актьори, избрани да завършат 

ролята на починалия Хийт Леджър – ситуация, за която просто казва, 

че е „истинска чест за мен“.

Кой е Колин Фарел
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която е 

СЪРЦЕВИНАТА НА ФИЛМА 
актьорите прекарват ня-
колко седмици в апарта-
мента на режисьора, спри-
ятелявайки се и усвоявайки 

всяка реплика от сценария. 
И Ед, и Колин признават, 
че са горди от резултата и 
че това е един от филми-
те, които снимат за себе 
си, а не толкова за високия 
хонорар. „Гордост и слава“ 

не е само филм за ченге-
та, но и за културните раз-
личия, които съществуват 
между нас“, казва Нортън. 
Иначе двамата са във въз-
торг от съвместната си 
работа. „Колин е страхо-
тен, сътрудничеството ни 
наистина беше невероятно 
забавно. Той е непретенцио-
зен и неуморим, работи до 
късно и се раздава изцяло“ 

– споделя Ед. 
Всъщност той и Фарел 

имат само няколко общи 
сцени. Сред тях са колед-
ната семейна вечеря и кул-
минационната сцена, в ко-
ято се бият. „Така де, 
единственото, което пра-
вихме заедно, беше да се 
бием“, допълва с усмивка 
Колин. 

Ивайло ТОДОРОВ

Той е сред малцината големи актьори, които още преди да на-

вършат 30 години, могат да се похвалят с две номинации за 

„Оскар“. Едуард твърди, че ако не бил станал актьор, сега със 

сигурност щял да бъде пилот. Той наистина дълго се колебае 

дали да се посвети изцяло на актьорството. Е, за радост на по-

читателите на седмото изкуство Нортън си изгради репута-

цията на един от големите таланти на Холивуд и рядко разоча-

рова с избора си на роли. Освен актьор той е и сценарист, ре-

жисьор, продуцира филми и се изявява успешно на сцена. Никой в 

рода на Ед не може да се похвали с подобни артистични залож-

би. Все пак дядо му Джеймс Рус е архитект, известен като съз-

дател на модерните шопинг центрове, а баща му Едуард Нор-

тън-старши е адвокат и федерален прокурор по времето на 

Джими Картър. 

Бъдещата звезда е едва на 6 години, когато за първи път гледа 

театрална постановка. В нея играе неговата бавачка и той и 

до днес си спомня как не можел да откъсне очи от най-прекрас-

ното нещо, което е виждал досега. Две години по-късно сами-

ят Ед дебютира на театрална сцена. Интересът му към актьор-

ството обаче постепенно отслабва и той се записва в университе-

та в Йейл, където се дипломира през 1991 г. със специалност история. 

Няколко години след завършването си Нортън се присъединява към из-

вестна нюйоркска театрална трупа. Той още е член на нейния управи-

телен съвет. 

„Беше нещо като просветление за мен. Осъзнах, че искам да се проб-

вам по-сериозно в актьорството, когато навърших 23 години“ – разказ-

ва той. Започва да се явява на прослушвания и в крайна сметка получа-

ва ролята на Арон Стемплър в трилъра „Първичен страх“. Страдащият 

от раздвоение на личността Арон е сложен образ, който изисква много 

усилия, още повече от страна на един дебютант. Но Нортън се справя 

повече от блестящо, изцяло засенчвайки звездата Ричард Гиър. Млади-

ят актьор е провъзгласен за истинско откритие от критиците, отли-

чен е със „Златен глобус“ и е номиниран за „Оскар“. 

Следват поредица успешни изяви във филми като „Народът срещу Лари 

Флинт“, „Боен клуб“ и „Американска история Х“, за който получава втора 

номинация за „Оскар“. Ед обаче не се главозамайва от успеха. Той пред-

почита да стои далеч от светлините на прожекторите и признава, че 

би се самоубил, ако не може да се качи спокойно в метрото. Затова и 

подробности за личния му живот рядко лъсват в жълтите издания. От-

давна забравена е връзката му с Къртни Лав, негова партньорка в „На-

родът...“, с чиято група Hole Нортън свири на китара на няколко концер-

та в Лос Анджелис. В продължение на четири години той е сгоден за 

Салма Хайек, с която заедно се снимат във филма „Фрида“. 

Ед, който успешно дебютира като режисьор през 2000 г. с филма „Изку-

пление“, се готви да режисира нов филм. Междувременно той продуцира 

документален филм за новия американски президент Барак Обама. „Това 

е нещо като биография на живота му. Искахме да пресъздадем пулса на 

страната в този жизненоважен момент от историята ни“ – споделя 

въодушевеният Нортън, който често използва своята популярност, за 

да привлече вниманието към обществени и екологични теми.

Кой е Едуард Нортън
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ж ъ л т а  п о д в о д н и ц а

Брад Пит пришпори Американския конгрес да приеме закон, който да 

защитава звездите и техните семейства от нашествията на папа-

раците. Актьорът е ядосан от досадниците, които постоянно се на-

въртат около него и тормозят любимата му Анджелина и шестте им 

деца. „Ще бъда откровен: Мразя ги! Мразя тези хора. Не разбирам как 

може да правят това?!“ – негодува Пит в интервю за американско-

то токшоу Today. Двамата с Джоли са любима мишена на папараците 

и това ги изкарва от равновесие. Според Брад нещата са стигнали 

твърде далеч. „Не изпитвам никакво уважение към тези хора. Трябва 

да се приеме закон против техните действия. Те не трябва да разпо-

лагат с правото да следят децата ни, но тъй като няма закон против 

папараците, нещата ще си останат както досега“ – допълва той.

Спекулациите за бъдещо майчинство изкараха от равновесие 

Дженифър Анистън. Бившата съпруга на Брад Пит е готова да 

стане майка, но се притеснява, че таблоидите вече са провали-

ли обявяването на тази дългоочаквана новина. След като се съ-

бра отново с рокера Джон Майер, на Дженифър силно є се прииска 

да роди деца (хм, пък и съвсем скоро ще празнува 40-ия си рожден 

ден). Тя се обърна доста грубо към представителите на жълтата 

преса да спрат да обявяват нейната бременност, преди тя офи-

циално да стане факт. „Няма да мога да се почувствам щастлива, 

когато един ден реша да оповестя: „Аз съм бременна!“ Никой няма 

да ми повярва. Спрете да разваляте най-радостния миг в живота 

ми, гадни копелета“ – гневи се Анистън.

Руската тенисистка Мария Шарапова се 

страхува за живота си! Заплахи за смърт 

є отправи бивш спортист от американски 

университет, който бе арестуван наскоро. 

Преди десет години Леонард Тейлър е сред 

звездите на отбора по американски фут-

бол в университета в Уисконсин. Днес той 

е в затвора по обвинения за преследване и 

телефонен тормоз над Шарапова и на своя 

бивш треньор Бари Алварес. Страдащият 

от шизофрения Тейлър заявил на Алварес, че 

ще се ожени за тенисистката и след това 

се кани да убие нея и семейството є. По-

неже треньорът му отказал да се вслуша в 

брътвежите на полуделия мъж, той оставил 

29 съобщения на мобилния му телефон със 

заплахи към него и Шарапова. Засега тени-

систката отказва коментар по случая.

Актрисата Наоми Уотс ще позира гола 

пред най-известния австралийски худож-

ник. Звездата от „Кинг Конг“ се съгла-

си да свали всичките си дрехи пред Дей-

вид Блумли, станал популярен със своите 

голи портрети на известни жени. Блумли, 

пред когото позира гола и Кайли Мино-

уг, сподели, че е възхитен от решението 

на актрисата да стане част от неговия 

проект. Още не е определена датата на 

първата сесия, но Уотс сигурно ще пози-

ра чак след като роди второто си дете. 

Бебето от нейния приятел, актьора Лив 

Шрайбър, се очаква да се роди в начало-

то на 2009 г.

На война с папараците

Почти бременна

Заплашена от психопат

Гол модел
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Страниците подготви Ивайло ТОДОРОВ

Мия, дъщеричката на Кейт Уинслет, 

била много възторжена, след като видяла 

снимка на своя „чичо Лео“ на първа стра-

ница на нюйоркски вестник. Тя казала на 

майка си, че задължително трябва да за-

пазят вестника, за да го покажат на лю-

бимия си роднина. Е, Мия няма как да знае, 

че любимият є чичо всъщност е... звезда-

та ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО.

ДЖИНА ЛИЙ НОЛЪН роди второто си дете от свoя втори съпруг, 

хокейната звезда Гейл Хълс. Красавицата от сериала „Спасители 

на плажа“ има момиченце. Стела Монро Хълс е второто им дете и 

общо четвърто в разрасналото се семейство, в което има още две 

деца от предишни бракове на двамата родители.

ДОНАЛД ТРЪМП май няма скоро да напусне съдебната зала. Две 

дела се водят срещу него и те явно ще се проточат във времето. 

Тръмп е съден от 45-годишната Луси Месершмит, която претен-

дира за вреди по време на работата си в притежаван от него голф 

клуб и за това, че е уволнена заради напредналата си възраст. По 

ирония на съдбата поземленият магнат е подсъдим и за неизплатен 

кредит за строителство на стойност 640 млн. долара.

НАКРАТКО

Сиена Милър твърди, че няма намерение да се 

разделя с новия си любим – актьора Балтазар 

Гети. Връзката между двамата започна през 

лятото на 2008 г. и бе съпроводена от злост-

ни коментари по отношение на бившата изго-

ра на Джуд Лоу. Тя бе обвинена за разпадане-

то на брака на Гети, който се оказа и баща на 

четири деца. Впоследствие двамата се раз-

делиха за кратко, тъй като неверният съпруг 

все още изпитваше угризения за случилото 

се. Истината е, че тогава той не беше решил 

дали да напусне съпругата си. Ето че Сиена 

и Балтазар отново са заедно. Тя твърди, че 

вече всички пречки за тяхното щастливо бъ-

деще са отстранени. Хм, дали да є вярваме?

Топмоделът Асдис Ран Гунарсдотир привлече всички погледи на изложението Lux Only. 

Съпругата на исландския нападател от ЦСКА Гардар Гунлаугсон първа посети румсе-

та на Laura Ashley и поседна на най-успешно продаваната в света спалня за този се-

зон, чиито продажби само за месец ноември в Лондон достигнаха 4,6 млн. британски 

лири. Дръзко решената в цикламено серия мебели „Драматичен епизод“ (Period Drama) 

е заимствана от руския императорски двор. Този стил допада на русокосата красави-

ца Асдис Ран. Наскоро Асдис посети и магазина на Laura Ashley в ЦУМ и си хареса ли-

митирана серия чаши за бяло и червено вино от прозрачно стъкло с платинен кант. 

Дизайнът им е специално създаден за коледните празници в Кралския двор.

„Миглена Ангелова и Миглена Чакракчиева 

– и двете – ви канят да се забавлявате от 

сърце, както те се забавляват в неподози-

рано забавния си роман „Направи си шоу“, 

издаден в навечерието на осмия рожден 

ден на развиващото ги предаване „Искре-

но и лично“. Така ни поканиха на предста-

вянето на първата от три книги, с които 

Миглена ще превърне зрителите си в чи-

татели. Със сигурност докато четете, 

ще ви се случи да се разсмивате и да се 

разплаквате често. Но „Направи си шоу“ 

ще направи с вас и нещо друго – ще успее 

да промени пулса ви (а защо не и живота 

ви) точно както го прави телевизията! 

Подобно въздействие (с текст) може да 

предизвика само някой, който е добър и в 

писането, и в телевизията. Водещата на 

„Искрено и лично“ го е постигнала! 

А купона, на който ни поканиха? Какво да 

ви кажем? Този екип може всичко!

Отново влюбени

В плен на лукса

„Направи си шоу“
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ИнтервюИнтервюИнтервю

С
тефан Вълдобрев е избрал да 
усеща всяко нещо в живота 
си като чудо. Той е истин-
ски артист по душа и при-

тежава таланта да претворява дейст-
вителността в творби – истински и 
емоционални. Актьор, композитор, му-
зикант, за него е без значение от коя 
страна на камерата ще застане и е 
без значение дали ще избере да се изра-
зява чрез музика или чрез слово. 
Дефиницията, която той сам дава за 

гениалност, му отива и на него, макар 
че се опитва да посреща похвалите 
равнодушно. Вдъхновението обаче ви-
наги посреща със запретнати ръкави.

– КАЗВАТ, ЧЕ МУЗИКАТА Е ПЪРВИ-
ЯТ „ЕЗИК“ – ПРЕДИ СЛОВОТО, ПРЕ-
ДИ РЕЛИГИЯТА. ЧРЕЗ МУЗИКАТА 
ЛИ СЕ ИЗРАЗЯВАШ НАЙ-ДОБРЕ?

– Не. Изразявам се добре чрез всич-
ко, с което се занимавам, без значе-
ние дали е музика, кино или театър. 
Когато пиша текст, също мисля, че 
се изразявам добре. Даже имам само-
чувствие, че моите текстове за пес-
ни са най-добри. (Смее се.) Извинявам 
се за тази нескромност, но като гле-
дам какви бози се стъкмяват за раз-
ни парчета... Аз по три месеца търся 
една дума, преди да запиша песента, за 
да съм сигурен, че е точната. 
А в последно време това, към което 
силно се стремя, е да се науча да се 

изразявам и чрез лицето си. Говоря за 
кино. Това ми е голямата тръпка през 
последните 3–4 години. И е нещо пре-
красно. Последният филм, който сни-
мах това лято, е „Стъклената река“ 
с режисьора Станимир Трифонов. По 
време на снимките ми беше толкова 
приятно, че дори се уплаших в един 
момент. До този момент, винаги ко-
гато светнеше червената лампа на ка-
мерата, започвах леко да се стягам. 
А този път беше точно обратното. 
Преходът на камерата между нерабо-
тен и работен режим се получаваше 
в абсолютно легато. Когато тръгне-
ше камерата по време на снимки, се 
чувствах като с любовница. 
Имаше и много драматични сцени, нала-
гаше се да минавам някои граници. Но 
въпреки всичко ми беше адски прият-
но. Всичко много зависи от режисьора. 
Станимир е супердискретен. Оператор-
ският екип – Емо Христов и негови-
те хора, също. Вече снимам четвърти 
филм с тях и нямам никакви притесне-
ния. Те са там, а все едно, че ги няма.

– А КАК СЕ ЧУВСТВАШ ЗАД КАМЕ-

РАТА?
– Зад камерата също ми е прекрас-
но. Чувствам се удобно, знам какво да 
правя с нея. Когато взема камера, све-
тът се събира в някакъв кадър, а аз 
имам вътрешно усещане, че знам как 
да я разположа така, че да кажа нещо. 
Не знам. Чувствам се като в детска-
та градина. Като дете в магазин за 
шоколадови изделия. Всичко ми е ад-
ски забавно, суперлюбопитно, суперин-
тересно. 

– КАК ЗАПАЗВАШ ТОВА ЧУВСТВО 
СВЕЖО?

– Просто се занимавам с различни 
неща. Постоянно променям нещо. 

– КОЛКО ГОЛЯМ Е СВЕТЪТ НА ТВО-
РЕЦА?

– Светът е голям. Сигурно е голям, 
колкото е голяма мечтата на твореца. 
Аз искам нещата, които правя, да рад-
ват хората и да имат смисъл за тях, 
да ги вълнуват.

– В МОМЕНТИ НА СЛАВА И ПОПУ-
ЛЯРНОСТ НЕ ЗАГУБВАШ ЛИ НЯКОИ 
СВОИ МЕЧТИ? КАКВО СТАВА, КОГА-
ТО МЕЧТАТА ТИ СЕ СБЪДНЕ?

С
тефан Вълдобрев е роден в Стара Загора. Завършва НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ в класа 

на Крикор Азарян и Тодор Колев. Има над 35 роли на театрална сцена, участвал е в 

много игрални филми, композира оригинална музика за над 70 театрални постанов-

ки, 10 игрални и 6 документални филма. Сред ролите му в театъра са Иван Карама-

зов в „Братя Карамазови“, Дон Жуан в „Една любов на Жуан“, Шута Фесте в „Два-
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– Да, тя се сбъдва, но само на 111 
хиляди квадратни километра. Моята 
мечта обаче е по-голяма, може да се 
разпростре на повече квадратни кило-
метри. Искам това, с което се зани-
мавам, да има смисъл за много хора по 
света. Искам да правя много хубави 
песни и много хубави роли. И да знам, 
че когато направя нещо тук, то ще 
има значение и за останалия свят. От 
4–5 години работя в тази посока.  

– КОГА СИ СЕ ЧУВСТВАЛ НАЙ-ДО-
БРЕ?

– Може би като малък. Когато в Ста-
ра Загора идваше циркът. На мен дет-
ството ми е минало на улицата. Въоб-
ще не се прибирах вкъщи след учили-
ще. Живеех в един триъгълник – меж-
ду стадиона, където тренирах фут-
бол, площадката, където строяха цир-
ка и лунапарка, и киното, което беше 
наблизо. Просто съм се самозабравял в 
тоя триъгълник – кино, цирк и ста-
дион. Училището беше между другото. 
Родителите ми насила са ме карали да 
свиря, за което сега, разбира се, съм 
им благодарен. 

– А КОЙ ТЕ НАСОЧИ КЪМ АКАДЕ-
МИЯТА В ПРАГА, КЪДЕТО СЕ ДИ-
ПЛОМИРА КАТО РЕЖИСЬОР?

– Прага е едно мое решение, с което 
много се гордея. Ако човек иска да учи 
кино, трябва да отиде на място, къ-
дето има такива кинотрадиции. FAMU 
e в тройката на европейските киноу-
чилища, там са завършили камара лю-
бими режисьори като Милош Форман, 
Иржи Менцел, Емир Кустурица и дру-
ги. Имах възможност да науча страш-
но много нови неща. Освен това Прага 
е много красив и спокоен град. 
Не отидох там с намерение да не се 
върна, а с намерение да направя кон-
такти, да науча занаят, за да продъл-
жа. По отношение на Прага аз нямам 
усещане за връщане–заминаване. Наис-
тина. И всеки път, когато ходя в 
Прага, се чувствам не като че оти-
вам, а като че се връщам. Когато ня-
кое място ми хареса, аз се чувствам, 
като че се връщам там. Такова усеща-
не имам и за Рим. А най-любимото ми 
място на планетата, от местата, на 
които съм бил, е Тоскана. Феноменално 

красива и уравновесяваща е!
– ПЕЧЕЛИШ НАГРАДИ ПО ВСИЧКИ 
ФРОНТОВЕ... КОГА ЧОВЕК СЕ НАУ-
ЧАВА ДА ВЯРВА В СЕБЕ СИ?

– Да вярва в себе си? Много е тън-
ко. Първо трябва да види, че публика-
та му е вярна. После трябва да спечели 
доверието на колегите си от бранша. 
И третият фактор е така наречена-
та критика. Когато минеш през всичко 
това, започваш да вярваш в себе си.

– ГОРАН БРЕГОВИЧ БЕШЕ КАЗАЛ, 
ЧЕ ТАЛАНТЪТ Е КАТО ПАСТА ЗА 
ЗЪБИ – ТРЯБВА ДА ГО НАТИСНЕШ, 
ЗА ДА ИЗЛЕЗЕ. ПРИ ТЕБ КАК Е?

– Все едно, че е казано за мене. Може и 
никой да не ми повярва, но аз съм тол-
кова мързелив човек, че ако няма кой 
да „изстисква“ пастата, както е казал 
Брегович, с нищо няма да се занимавам. 
Ако няма краен срок, ако няма някой, 
който да звъни постоянно, за да пита 
какво става, докъде съм стигнал, аз 
просто ще си седя вкъщи, ще пия чер-
вено вино и ще гледам мачове. Мога и с 
нищо да не се занимавам. (Смее се.)

А иначе съм амбициозен... Когато се 
наложи, запретвам ръкави. Когато про-
ектът е мащабен и летвата е вдигна-
та високо, амбицията ми става също 
голяма. Такъв беше и случаят със за-
писите за филма „Светът е голям и 
спасение дебне отвсякъде“. Мисля, че 
те бяха най-трудните в живота ми. 

найсета нощ“ и много други. Има издадени 8 албума с авторски песни. Съвсем нас-

коро излезе и саундтракът към „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“. Сред 

многобройните му награди са: две филмови награди „Златна роза“, театрална на-

града „Икар“ и „Аскеер“. През 2007 г. завършва специализация по филмова режисура 

във филмовата академия FAMU в Прага, Чехия.
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Повече от 80 души музиканти запис-
ваха паралелно в 5 студиа. Постоянно 
нещо се отхвърляше, нещо се проме-
няше в търсене на по-подходяща кар-
тина. В продължение на 2–3 месеца 
спях на един диван, а около мен всич-
ко беше в ноти. Лягах си към два-три 
часа през нощта, но това не беше спа-
не, а някакво полубудно състояние на 
мислене. Събуждах се към шест-седем 
сутрин и продължавах оттам, докъде-
то бях стигнал. Лягах си да спя с ви-
соко вдигната ръка нагоре, защото не 
можех да дишам от нерви. Сякаш не-
видим пояс бе стегнал гръдния ми кош, 
и аз, за да мога да заспя, си вдигах ръ-
ката нагоре. Сега го казвам със смях, 
но тогава хич не ми беше смешно. Не 
знам защо си причинявам всичко това. 
Чудя се дали си струва.

– СТРУВА СИ, РАЗБИРА СЕ. МОЖЕ 
БИ ЦЕНАТА Е ЖЕСТОКА, НО СИ 
РАЗВЪЛНУВАЛ МНОГО ХОРА. 

– Сигурно само затова си струва.
– КАКВА Е ТВОЯТА ДЕФИНИЦИЯ 
ЗА ГЕНИАЛНОСТ?

– Като слушам някаква гениална музи-
ка или чета нещо гениално, имам усе-
щането, че това не е направено от 
човека. Човекът просто е бил провод-
ник, бил е фуния, в която някой сви-
ше е спуснал информация. А изглежда 
така, все едно всеки момент и ти мо-
жеш да го направиш. Това го чувствам, 
когато слушам Бетовен, Моцарт, кога-
то чета Шекспир. То не е man-madе. 
То е нещо свише. 

– А ТИ КАКЪВ СИ?
– Със сигурност любопитен. Наисти-
на, всичко ми е любопитно. Когато 
бях в Прага, всяка вечер си лягах с 
приятното чувство, че през изминалия 
ден съм научил нещо ново. Чувствах се 
суперприятно и си казвах: „Ето сега 

съм по-добър от вчера, защото съм 
научил нещо ново и интересно. И зас-
пивах с надеждата всеки следващ ден 
да е така. 
Другото не знам точно какво е, но за 
мен е едно и също. Бих го определил 
като търпение, наклонена черта, не-
търпение (търпение/нетърпение). Оказ-
ва се, че имам търпение. И зодията 
ми го предполага, Телец съм. Но според 
всички наоколо съм страшно нервен и 
нетърпелив. А то е, защото аз прос-
то искам всичко да става бързо. При 
мен положението е като в една песен 
на „Куин“ – I want it all I want it now. 

– КАКЪВ Е ТВОЯТ ИМИДЖ?
– Не съм много по имиджите. Има 
хора, които мислят как да се предста-
вят и как да се държат пред телеви-
зията, а отблизо са съвсем други.

– ЕДНА СКРИТА КАМЕРА ТИ БЯХА 
СПРЕТНАЛИ ПРЕДИ ВРЕМЕ ПО ТЕ-
ЛЕВИЗИЯТА ЗА ОТКРАДНАТИ АВ-
ТОРСКИ ПРАВА. ДРУГ НА ТВОЕ 
МЯСТО БИ РУГАЛ, БИ ТРЕЩЯЛ. ТИ 
САМО ТИХО СЕ ЯДОСА...

– О, много неприятности имах с тази 
скрита камера. А ако питаш за ругае-
нето, не съм такъв светец, псувам си 
яко, като всички артисти. Истината 
е, че в онзи момент до мен имаше въз-
растен човек, когото познавах отскоро 
– свекърът на Мая Бежанска. После, 
като разбрах, че това е скрита каме-
ра, му благодарих специално, защото 
присъствието му ме спаси от изрича-
нето на такива каруцарски псувни... 

– А КАПРИЗЕН ЛИ СИ?
– Всеки актьор е капризен. Капризен 
съм, но не за друго, а защото си мисля, 
че след петнадесет години работа не-
щата трябва да са ясни. Ходих напри-
мер на някакво турне в Хасково, къде-
то ни настаняват в някакви студент-
ски общежития. Ама, как е възможно?! 
Идват актьори на турне и ги настаня-
ват в студентски общежития?! Едната 
стая – на единия етаж, а другата – на 
другия. В първия момент си помислих, 
че е скрита камера това! В такива си-
туации това каприз ли е? Аз не съм 
някакъв глезльо, свикнал съм на много 
спартански условия. Разбира се, обичам 
лукса. (Смее се.) Голям кеф ми е хоте-
лът, в който съм отседнал, да е с че-
тири-пет звезди. Какъвто беше в Ита-
лия сега през ноември месец. Бях там 
за снимките на един италиански филм. 
Всичко беше перфектно. Летях заедно с 
Христо Шопов, а на летището ни ча-
каха два мерцедеса – един за него, един 
за мен. Но и с един да бяха дошли, ня-
маше да се сърдя. (Смее се.) 

– СЕГА СЕ ВРЪЩАШ ОТ ТУРНЕ ЗА 
ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ФИЛМА „СВЕ-

ТЪТ Е ГОЛЯМ...“. КАК ВИ ПОСРЕЩ-
НАХА ХОРАТА? ОСТАНАЛИ ЛИ СА 
КИНОСАЛОНИ В БЪЛГАРИЯ?

– Българските градове са много раз-
лични, но общото между тях е, че хо-
рата абсолютно са загубили навик да 
ходят на кино. „Да отидем на кино?“ 
вече не е част от мисленето им, няма 
такава фраза. 
Последно бяхме в Ботевград. Там навре-
мето е имало голямо кино със 700 мес-
та, открито е от Сергей Бондарчук с 
„Война и мир“. В момента всичко е се-
парирано в бингозали и кафенета. Оста-
нал е един малък киносалон с 60 места. 
Тъжно... Ето, аз живея близо до кино 
„Левски“. До ден днешен не мога да раз-
бера защо кино „Левски“ не е кино, а 
е нищо. От 4 години е нищо! А бяха 
3 прекрасни зали, слизах до киното по 
джапанки. Или пък кино „Сердика“, ко-
ето също е нищо. Хубаво – решили да 
го направят нещо ново след време, но 
дотогава да бъде кино! Къса ми се сър-
цето направо. Не разбирам от бизнес, 
аз съм малко старомодно романтичен.
В Русе, града с първата прожекция в 
България, въобще няма кино. Там опъна-
ли едно платно в сградата на театъра, 
за да прожектират филма от дивиди. 
И други действащи културни центрове 
като Ловеч, Хасково, Сливен също ня-
мат действащи кина. Живеем в 2009 
година, в началото на XXI век!

– НЕ СИ ЛИ ОПТИМИСТ?
– Люшкам се в двете крайности – в 
един момент се заразявам от ентусиа-
зма на Стефан Китанов, който, обика-
ляйки по малки места, се вълнува кол-
ко зрители са дошли – с един повече 
или с един по-малко. След такова су-
первъзрожденско поведение мога да из-
падна в тоталната крайност. Налягат 
ме съмнения, казвам си: „Чакай малко. 
Ако няма необходимост? Ако хората 
имат необходимост да си гледат чалга 
телевизии, а не кино? Защо трябва да 
им се тика нещо насила пред очите?“

– КАК ПРЕЦЕНЯВАШ БАЛАНСА 
МЕЖДУ КОМЕРСИАЛНОТО И НЕКО-
МЕРСИАЛНОТО?

– Стремя се да живея достойно, без 
компромиси. На ръба е и е малко труд-
но. Аз живея финансово достойно, на-
мерил съм начин да се издържам и от 
музика. Но разбирам и моите колеги, 
които се появяват в някакви реали-
ти простотии и клипове по телевизия-
та. Обаче за мен това е безумно и не-
честно. Не бих направил нещо само за 
да обслужвам комерсиални суети. Спра-
вям се, без да правя компромиси. И се 
надявам  това по някакъв начин да ми 
се отплати. 

Разговора води Теодора СТАНКОВА
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ЛЮБОВТА Е БЕЗВРЕМИЕ
Да поговоримДа поговоримДа поговорим

– ТИ С КАКВО СИ ГУБИШ ВРЕМЕ-

ТО?

– С много мислене. Мисля за три-чети-
ри неща едновременно, дори и когато си 
почивам. Това не е добре. Хората, които 
идват при мен за помощ, също страдат 
от прекалено много мислене, от проява-
та на склонност за връщане към мина-
лото. Натрапчивият самоанализ води до 
чувство за вина. Всеки втори човек е 
„болен“ от чувство за вина.

– А ДРУГИТЕ ХОРА, ТЕЗИ, КОИ-

ТО ИДВАТ ПРИ ТЕБ НАПРИМЕР, С 

КАКВО СМЯТАШ, ЧЕ СИ ГУБЯТ 

ВРЕМЕТО?

– С празни приятелства, празни дейст-
вия, с лутане, изневери, клюкарстване. 
Това са „хобитата“ на голяма група 
хора. Съветът ми към тях често е: 
„Хора, не се самопроваляйте чрез не-
вежество! Най-важното, което тряб-
ва да свършите на Земята, е да разбе-

рете кои сте и какво искате. Ако се 
вслушате в себе си, ще усетите как-
во точно да правите, с кого точно да 
общувате и с кого не, какво точно да 
развивате у себе си. Това няма да е 
загуба на време.“ Добре е всеки човек 
минимум 5 минути на ден (максимум 2 
часа) да остава насаме със себе си и 
да се потапя в блажено нищонеправене. 
Това е един вид медитация.

– Е, НЯКОИ ХОРА „МЕДИТИРАТ“ 

20 ПЪТИ НА ДЕН ПО 5 МИНУТИ С 

ЦИГАРА В РЪКА...

– За вредата от тютюнопушенето не 
виждам смисъл да говоря аз. Нека това 
го направи някой лекар. Доста пуша-
чи обаче съм чувала да изричат след-
ното извинение за порока си: „От как-
вото ми е писано, от това ще умра. 
Въпреки че пуша, не съм сигурен, че 
ще умра от цигарите.“ Странно, но 
хората и предимно пушачите мислят 

за смъртта като за най-страшното, 
което точно на тях не може да им 
се случи. 

– А ПОЛЕЗНО ЛИ Е ДА СЕ МИСЛИ 

ЗА СМЪРТТА? ИЛИ ПО-СКОРО ПО-

ЛЕЗНО ЛИ Е ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ, 

ЧЕ СМЕ СМЪРТНИ?

– Животът на всеки от нас е път от 
точка А до точка Б. Този път трябва 
да го извървим целенасочено – да опре-
делим правилно приоритетите си и да 
разберем какво искаме. Този път тряб-
ва да го извървим заради нас самите. 
Не бива да забравяме, че в края му ни 
чака смъртта. Но за нея е препоръ-
чително да мислим в този дух: „Още 
малко ми остава до тази среща. Но 
докато този миг настъпи, ще продъл-
жавам да се движа целенасочено към 
точка Б – както досега.“ Отпуснем ли 
се, край. Умираме, но не физически, а 
духовно, което е по-страшно.

Светлана Стоилова е светла личност. Висшистка е по спе-

циалността съобщения и телекомуникации, но от 18-годиш-

на възраст „специализира“ една друга своя дарба – да прие-

ма „съобщения“ от представители на йерархичната струк-

тура на висшия разум. По-късно се сдобива и с „диплома“ от 

научноизследователския институт по медицинска биофизи-

ка, където д-р Игнат Игнатов я изследва за степен на енер-

гийно въздействие върху вода и Кирлияновия метод. Оценка-

та є в това удостоверение е пълно 6 (най-високата възмож-

на степен е 6 и нейната е точно 6).

Тя нарича себе си контактьор, но това е условно. Безуслов-

ното е, че Светлана е контактна – владее изкуството на 

общуването както с хората, така и със своя бог, който е в 

множествено число (нарича го ТЕ). В момента пише книга, 

в която иска да обясни какво се крие зад това ТЕ. Завърши-

ла е курс за биоенерготерапевт по метода на Джуна, както 

и курс по Каруна рейки – първо и второ ниво – и друг курс по 

рейки до мастерско ниво. Заключението в протокола от из-

следването на биофизичното поле на Светлана от Благо-

евградския университет „Неофит Рилски“ (ръководено е от 

проф. Антонов и Т. Гълъбова) е, че тя е феномен. Но и след 

тази суперлатива тя не престава да се развива – завърш-

ва първо ниво на курс в Института по приложна психология 

и физиопрофилактика под ръководството на Юрий Синенко 

и курс на обучение при ясновидката Румяна Бонева. Най-цен-

ното е от всичко е, че Светлана Стоилова има дарба да за-

режда хората с енергия и оптимизъм и да им помага да пра-

вят по-лесно своя житейски избор. Прави го чрез лечебни 

масажи в своя кабинет по холистична медицина и чрез съ-

вети, които по думите є є се „диктуват“ отгоре (ако лично 

искате да я попитате нещо, можете да є напишете имейл 

на stoilova2004@abv.bg).

Аз не вярвам много в подобни диктовки, но случайната ми 

среща с това чаровно момиче ме накара да повярвам, че чо-

вешката воля е фактор, който може да променя времето, 

посочено за случване на определени събития свише. 
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– ЧОВЕК ПРОМЕНЯ ЛИ СЕ С ВРЕ-

МЕТО? И ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА 

ЗНАЕ ГЕНЕРАЛНО КАКВО ИСКА? 

НЕ ИСКА ЛИ ВСЕКИ РАЗЛИЧНИ 

НЕЩА НА РАЗЛИЧНИ ЕТАПИ ОТ 

СВОЯ ЖИВОТ?

– Човек се ражда с кодирана същност, 
която не е в състояние да промени – 
убиецът се ражда убиец, певецът – пе-
вец, пианистът – пианист. И не мо-
жеш да очакваш от човека, роден уби-
ец, да стане ангел. В това превъплъ-
щение аз не вярвам (макар че съм чела 
библейската история за Киприян, кой-
то бил лош, но когато Господ опро-
стил греховете му, той станал добър 
светец, който започнал да помага на 
хората). Хубавото е, че ако си роден 
певец или пианист, няма как да ста-
неш друг. Всеки от нас обаче отключ-
ва талантите и способностите, кои-
то са кодирани в същността му, на 
определена възраст, когато вече може 
да асимилира за какво точно го бива. 
Някои се изявяват на 20-годишна въз-
раст, но някои на 40-годишна. 
Всеки на земята е значим, но има една 
група по-значими хора, белязани, при-
вилегировани и подпомагани свише. На 
тях са им поставени специални зада-
чи свише, цели програми са изготвени 
за тези избраници. Ако те успеят да 
се справят бързо и лесно със задачите 
си, им се поставят още по-големи, чи-
ето изпълнение е свързано и с по-голе-
ми изпитания. Но ТЕ натоварват тези 
хора, защото знаят, че белязаните мо-
гат да издържат това натоварване. 

– ГОВОРИШ ЗА БОГ В МНОЖЕСТ-

ВЕНО ЧИСЛО...

– Бог (или свръхразумът) действител-
но е в единствено число. Но има съще-
ства, да ги наречем божии наместници, 
организирани в йерархична структура. 
Всеки от тях има своите правомощия. 
Тях наричам „те“.

– ПОВЕЧЕТО ЯСНОВИДКИ И ГА-

ДАТЕЛКИ СПОДЕЛЯТ, ЧЕ ИМАТ 

ПРОБЛЕМИ С ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

ТОЧНОТО ВРЕМЕ, В КОЕТО ЩЕ СЕ 

СЛУЧИ ДАДЕНО СЪБИТИЕ...

– Както казах, ние се раждаме с код, 
който определя какви да бъдем до края 
на живота си. Как влияе времето на 
този код? Ако сте решили да пъту-
вате с кола до Бургас и карате с 20 
км/ч, ще стигнете по-бавно, отколко-
то, ако карате със 100 км/ч. Човешка-
та воля (избор) може донякъде да влияе 
и променя времето, отредено за случ-
ването на едни или други събития. Да, 
но ако някой отгоре реши, че ти утре 
не бива точно днес да стигнеш до Бур-
гас, а трябва да тръгнеш утре (това е 

вече волята свише), или ще катастро-
фираш по пътя, или ще ти прилошее 
и ще спреш някъде, или ще се случат 
куп други събития, които ще ти попре-
чат да тръгнеш въобще. При мен чес-
то идват хора, които ми задават въ-
проси от сорта: „В какъв срок точно 
ще се омъжа/оженя?“ и „Кога точно ще 
започна нова работа?“ Трудно е да им 
се отговори конкретно. Защото има и 
фактор, наречен човешки формалности 
(какъвто в момента се явява финансо-
вата криза), които забавят събитията 
(назначаването на нова работа може да 
не стане през февруари, както е пла-
нирано свише, а през март). Ако човек 
обаче е нетърпелив, целенасочен и знае 
какво иска, той може да ускори неща-
та. Факторът човешка воля не бива да 
се пренебрегва, стига човешките уси-
лия за забързване на събитията да са 
насочени към нещо, което принципно е 
програмирано за този човек свише. ТЕ 
също уважават човешката воля. И пра-
вят подаръци на смелите и инициатив-
ните. Има и друг вариант – когато ня-
кой иска много бързо да смени работа-
та си, но отгоре това не му се „дава“ 
като добро за него, в живота на този 
човек се случват странни неща – или 
се появяват пречки за напускане на ста-
рата работа, или пък човекът постъп-
ва на новата, но там претърпява пълен 
провал и доброволно се връща към ста-
рата... Тоест факторът човешка воля 
отново е взед под внимание, но с цел 
човекът да си извади поука: „Ето, ис-
ках да опитам на новата работа, но се 
убедих, че не ставам за нея.“

– ЛЮБОВТА БЕЗВРЕМИЕ ЛИ Е? 

– Да. Но само истинската любов, 
единствената – когато твоята душа 
и душата на другия стават едно. Тук 
даже не говоря за емоционално и инте-
лектуално единство, а само за душевно 
сливане. Впрочем на човек му е дадено 
само веднъж в живота си да срещне 
своята половинка. Повече възможности 
няма, няма много любови. Любимият 
е твоят довършек, ако мога така да 
се изразя. Той е човекът само за теб. 
Някои дори не успяват да го срещнат 
в рамките на живота си. А на други 
им се случва да намерят половинката 
си, но ТЕ решават, че съжителството 
не е най-доброто нещо за момента, и 
нарочно отдалечават любимите съще-
ства (любимият човек е някъде наоко-
ло, помага ти, но не сте един до друг 
физически). 

– А КАК СЕ РАЗБИРА, ЧЕ СИ 

СРЕЩНАЛ ПОЛОВИНКАТА?

– Цялото ти същество реагира на 
тази среща – сякаш се издигаш на дру-

го ниво, летиш, чувстваш сигурност. 
Твоят довършек е различен от други-
те. Няма как да го сбъркаш. 

– А АКО НЕ СРЕЩНЕШ ПОЛОВИН-

КАТА СИ?

– За съжаление това някой друг го ре-
шава. Трябва да заслужиш тази сре-
ща. Понякога тя е свързана и с много 
страдание – този човек е семеен на-
пример или пък го срещате, но го гу-
бите бързо, защото сте проявили пре-
калено много претенции към него. Но 
нека пак повторя, че не е задължител-
но да сте фактически заедно с този 
човек. Важното е да го откриете и 
той да е някъде около вас. Тогава вре-
мето започва да тече по друг начин, 
животът ви се стича по друг начин. 
Бракът с някого съвсем не означава, 
че ще живеете с този човек, докато 
смъртта ви раздели. И това е въз-
можно, но по-възможно е висшият раз-
ум (или още по-точно казано, висша-
та идентична структурна единица) да 
е кодирал да преживеете два или три 
брака. Никой не е казал, че ако на 20 
години срещнеш човек и сключиш брак 
с него, с него ще остарееш.

– ТОВА НЕ Е ЛИ ИДЕАЛНИЯТ ВА-

РИАНТ?

– Ако трябва да съм искрена, не. Това 
е вариантът за хората, които са с по-
малко изисквания към живота си. Хо-
рата с по-големи претенции към себе 
си, на които са им поставени по-зна-
чими задачи, се обвързват с различни 
хора на различни етапи от живота си, 
но им се „дава“ един, който да ги на-
правлява. Това е половинката, довърше-
кът... Сексуалният контакт помежду 
ви не е задължителен. 

– НЯКОИ ДАВЯТ ЛЮБОВНАТА СИ 

МЪКА В АЛКОХОЛА. КАКВО МИ-

СЛИШ ЗА ТОВА?

– Ще изрека нещо еретично – смятам, 
че алкохолът е по-опасен за човека от 
цигарите. Отначало той води до „избе-
лявания“ в човешкия мозък, които по-
степенно се превръщат в бели петна. 
А тези бели петна затрудняват трез-
вата преценка дори и да сте в трез-
во състояние.

– ЩАСТИЕТО КОЛКО ВРЕМЕ 

ТРАЕ?

– Толкова, колкото ние му позволим. 
Хората, които са влюбени в ролята на 
жертва, не могат да бъдат щастливи 
и една минута. Щастието не продъл-
жава еднакво дълго за всички, но при 
всички се проявява еднакво – като лю-
бов. За да си щастлив, трябва да оби-
чаш – някого, нещо. Работата си, де-
тето си, някой мъж.

Разговора води Мариана ЯНЕВА
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1. В кое от долуизброени-

те малки животни би-

хте могли да се превърне-

те?

 Чинчила (през нощта тя 
е в отлична форма и нико-
га в живота не си е ляга-
ла по-рано от 23.00 ч.).

  Полска мишка (събуж-

да се и ляга да спи заедно 

със слънцето).

 Мармот (през зимата 

се нуждае неистово от сън 

– три-четири месеца ще 

са му достатъчни).

2. Казват, че жените са 

зиморничави. А на вас 

не ви ли е студено?

 Предпочитате да живее-
те в парник – във вашата 
стая температурата е ви-
наги над 20 °С.
 Всичко е въпрос на на-

те с т

Ритъм&блус
В

сички ние ядем, 
спим и работим. 
Но ако правим 
това в правилното 

време, ще ни се получава 
още по-добре. Искате ли да 
проверите дали живеете в 
своя ритъм? Или постоян-
но ви се случва да закъсня-
вате и да се притеснявате 
по този повод? Ако сте на-
ясно, че имате такъв про-
блем, този тест ще ви по-
могне да настроите вярно 
своя биологичен часовник.

Организмът не може да 
изпълнява едновременно 
няколко функции, даже и 
ако се хвалите, че сте 
способни на този герои-
зъм и ласкаво наричате 
себе си „октопод“. Само 
че не сте никакъв ок-
топод – вътрешният ви 
часовник разпределя зада-
чите в определени рит-
ми, записани във вашия 
генетичен код още преди 
милиони години. Това оз-
начава, че ако се откло-
ни от този ритъм, ор-
ганизмът започва да бие 
отбой. В по-добрия слу-
чай той просто ще ви 
подскаже, че е уморен. 
В по-лошия ще преста-
не да изпълнява обичайни-
те си задължения и ще 
ви се наложи да отиде-
те на лекар. Това важи 
и за семейния живот – 
мъжът „чучулига“ и же-
ната „сова“ едва нами-
рат време за съвместна 
дейност, като секс на-
пример. Във всеки случай 
е по-добре отрано да по-
питате организма си в 
какво темпо живее той.
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вик. У вас обикновено не е 
по-топло от 18 °С – смя-
тате, че при такава тем-
пература жените по-лесно 
съхраняват красотата и 
младостта си.
 Вие приличате на паш-

кул – никой у вас няма в 
шкафа си толкова много 
потници, шалове и вълне-
ни чорапи. 

3. 
Вие спите...

 В стая без щори. Оби-
чате светлината – ес-
тествената и дори елек-
трическата. 
 В стая с плътно спус-

нати завеси. За да заспи-
те, ви е нужна пълна тъм-
нина. 
 И на светло, и на тъм-

но – всичко зависи от вре-
мето, в което се добирате 
до леглото. 

4. 
Какви са вашите нави-

ци преди сън?

 Да изпушите една цига-
ра. Но само една – послед-
ната, нали?
 Да се отпуснете напъл-

но: „В този момент ни-
кой не ме закача за нищо, 
нищо не правя, дори не 
мисля.“
 Да вземете душ или да 

се отпуснете в топлата 
вана – парата и водата ви 
успокояват. 

5. 
Колко часа спите?

 Максимум 5 часа – с 
приятните неща не бива 
да се злоупотребява. 
 8 часа, а понякога и по-

вече – когато се заемете 
с любимо нещо, не усеща-
те кога минава времето. 
 Различно – вашите 

нощи не си приличат една 
на друга. 

6. Ако спешно трябва 

да свършите важна и 

трудна работа, какво пра-

вите?

 Готови сте да є посве-
тите цялата нощ.
 Идеите ви осеняват 

само ако сте се наспали – 

утрото е по-мъдро от ве-
черта. 

 Изчаквате, докато из-
текат всички срокове, за 
да се включите в послед-
ния момент на пълна мощ-
ност и скоростно да свър-
шите всичко. 

7. 
Къде извън дома ви 

имат най-голям шанс 

да ви срещнат хората през 

уикенда?

 В някой голям търгов-
ски център – обичате шо-
пинга.
 В слънчево утро на раз-

ходка в парка. 
 Практически навсякъде 

– вие тичате насам-натам. 

8. 
Какво е за вас физиче-

ската активност?

 Просто ужас!
 С усилие на волята и 

от суета все пак отделя-
те 2–3 часа седмично за 
спортуване. 
 10-минутната гимнасти-

ка – сутрин или вечер – е 
много ободряваща. 

9. 
Кога си приготвяте 

пълноценна закуска?

 През отпуската, когато 
се будите на обяд – към 
12.00 ч. 

 В 6–7.00 ч. всяка сутрин 
– на гладен стомах нищо 
не можете да правите. 
 Сутрин изпивате чаша 

кафе, а към 10.00 ч. изяж-
дате една кифла или сан-
двич.

10. 
Вие пиете (спирт-

ните напитки не се 

броят!)...

 Само когато наистина 
сте жадни.
 Често. На бюрото ви 

винаги има бутилка с вода. 
 По време на хранене. 

11. 
Колко често ядете 

спагети, пене или 

равиоли?

 Обичате равиоли – те 
са засищащи и вкусни. И 
изглеждат далеч по-добре 
от макароните на фурна. 
 Тогава, когато присъст-

ват в салатата, която 
сте си поръчали в ресто-

ранта. 
 Обичате да ядете пас-

та по всяко време. Сякаш 
в жилите ви тече итали-
анска кръв. 

12. 
На какво бихте оп-

риличили един ваш 

обичаен обяд?

 На шведска маса – има 
и месце, и сирена, и де-
серт. 
 На практически семи-

нар по здравословно хра-
нене – обикновено ядете 
риба на пара или задушени 

зеленчуци. 
 На обедче – щастливци 

са онези, които имат вре-
ме да си приготвят и да 
ядат нещо на обяд. 

13. 
Колко често посе-

щавате личния си 

лекар?

 Когато си мислите, че 
вече се налага да повикате 
„Бърза помощ“. 

 Когато той сам ви по-
вика. 
 Когато си спомните, че 

е време да го направите. 

ИДЕАЛЕН ДЕНВАШИЯТ

Събуждате се. Нивото на кортизол е 
високо, всички обменни процеси в орга-

низма са активирани и мускулите ви са готови за ра-
бота. 

Засищаща закуска. Мозъкът се нуждае 
от енергия, затова е препоръчително 

да закусите въглехидратни храни, но с нисък гликеми-
чен индекс.

Следва кратка разходка, в идеалния слу-
чай – на слънце. Не бягайте обаче тол-

кова рано – мускулите и мозъкът се събуждат мал-
ко по-бавно.

Идеалното време да стартирате рабо-
та и да направите план за ден напред.
задължително е да направите почивка. 
Можете да смените вида на активност-

та (например да подредите бюрото си).
Време за обяд. Хапнете бяло пилешко 
месо с гарнитура от варен ориз или за-

душени зеленчуци, а за десерт – 1 плод. 
Ако имате възможност, можете да си 
поспите 20 мин. Но ако трябва да ра-

ботите, занимавайте се с нещо по-лесно – например 
проведете няколко телефонни разговора. И не си угова-
ряйте важни срещи и преговори за това време – няма 
да сте достатъчно съсредоточени. 

Продължавайте с активната работа, ва-
шите интелектуални способности са в 

своя пик. 
Време за поредната почивка – изпийте 
чаша вода, изяжте един плод и продъл-

жете да работите до 16.30 ч.
Спорт.

Връщане вкъщи или среща с приятели. 

Вечеря. Задължително нещо леко – риба, 
зеленчуци и плодове. 
Опитайте се да се отпуснете – поче-
тете някой интересна книга или погле-

дайте интересен филм.
Легнете да спите в тиха, тъмна и про-
хладна стая.

6.00–7.00 ч.

7.00 ч.

8.00–9.00 ч.

10.00 ч.

11.00 ч.

12.30 ч.

14.00 ч.

15.00 ч.

16.00 ч.

17.00 ч.

18.00 ч.

19.00–20.30 ч.

21.00–22.00 ч.

23.00 ч.
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До 30-годишна възраст 
можете да си позво-

лите този „атракцион“ – 
дотогава всички процеси в 
тялото протичат нормал-
но, тъй като организмът 
все още е в състояние да 
се самовъзстановява. Но 
ако не промените начина 
си на живот и не си ку-
пите часовник, ще бъде-
те принудени да си пла-
тите на по-късна възраст 
за безхаберието към себе 
си. Първите загуби ще по-
несе хормоналната ви сис-
тема (за жените това е 
по-страшно, отколкото за 
мъжете). Съветваме ви да 
организирате по някакъв 
начин живота си – лягай-
те да спите и сядайте да 
ядете по едно и също вре-
ме. Именно сънят и хра-
ненето са „часовникарите“ 
на организма – те отго-
варят за грамотната на-
стройка на всичко оста-
нало. 

СЪН 
Вечер температурата на 

тялото обикновено се по-
нижава, за да ви е по-лес-
но да заспите. Затова ве-
чер не бива да се зани-
мавате със спорт, да си 
взимате вана или да рабо-
тите. И не спорете! Не 
бива, и това е! Старай-
те се да лягате в точ-
но определен час в легло-
то – например в 23.00 ч. 
– в спокойна обстановка, 
на спуснати щори, в по-
лумрак. Това е важно за 
нормализацията на работа-
та на хормона на растежа, 
който освен всичко друго, 
което прави, участва и в 
преработването на захари-
те (този процес е най-ак-
тивен през първата фаза 
на съня). А хормонът мела-
тонин (той между друго-
то отговаря и за вашето 

настроение) се произвежда 
само на светлина – и въз-
бужда организма. Ако вие 
имате навика да спите по-
малко от 5 часа, то гре-
линът (хормонът, стиму-
лиращ чувството за глад) 
ще се изработва прекалено 
активно, а нивото на ле-
птина (протеин, притъпя-
ващ чувството на глад), 
обратно – ще спадне. Ка-
зано по-просто, заради не-
доспиване можете доста 
да напълнеете. Да не гово-
рим за по-сериозните здра-
вословни проблеми, които 
можете да си навлечете. 

ХРАНЕНЕ 
Трябва да ядете три пъти 

на ден – например в 7.00, 
12.30 и в 20.30 ч. Но може 
и по съставено от вас раз-
писание да се храните, сти-
га да е редовно и систем-
но. Закуската ви трябва да 
е пълноценна – основната 
част от необходимите му 
хранителните вещества ор-
ганизмът трябва да е полу-
чил до 16.00 ч. Затова се 
постарайте да консумира-
те висококалоричните про-
дукти (онези, които са бо-
гати на мазнини и въглехи-
драти) на закуска. Месните 
блюда, които са богати на 
протеини, е по-добре да из-
яждате на обяд, когато ен-

зимите, преработващи про-
теините, работят на пъл-
на мощност. След 17.00 ч. 
организмът ви не изпитва 
голяма нужда от калорич-
на храна – тогава консуми-
райте продукти, съдържа-
щи голямо количество фи-
бри и вода – риба, плодо-
ве, зеленчуци (пресни или за-
душени). Вечер избягвайте 
да ядете мазни храни, за-
щото жлъчката и панкре-
асът вече „спят“ и  няма 
шанс да преработят мазни-
ните – те така ще си ос-
танат натрупани в органи-
зма. И нещо много важно 
за вас – пийте повече вода. 
Не бива да допускате орга-
низмът ви да се обезводни. 
Предпочитайте хранител-
ни продукти с нисък гли-
кемичен индекс (ниско съ-
държание на захар и скор-
бяла), защото те не прово-
кират повишаване на ниво-
то на инсулина. Гликемични-
ят индекс на храните зави-
си от начина, по който са 
приготвени, затова е вина-
ги по-полезно да консумира-
те продуктите непрерабо-
тени или след незначителна 
термична обработка (това 
се отнася вай-вече за зелен-
чуците, зърнените храни и 
плодовете). Пресният зелен 
грах е далеч по-полезен от 
картофеното пюре, макар 
че скорбялата в тях е в 
почти еднакво количество.

МОМЕНТЪТ НА ИСТИНАТА

Пребройте колко отговора, обозначени с  , сте отбелязали като верни; колко 
отговора, обозначени с  , сте отбелязали като верни и колко отговора, обо-
значени с  , сте отбелязали като верни.

МОМЕ

Пр
от
зна

Ако преобладават отговорите с

ВИЕ ПРИНУЖДАВАТЕ ОРГАНИЗМА СИ 
ДА ЖИВЕЕ ВЪВ ВРЕМЕВИ ХАОС.
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Да не би току-що да сте 
се върнали от САЩ? 

Или пък да сте работили 
цяла нощ? И в двата случая 
сте в състояние, което се 
нарича jet-leg (няма превод). 
Незабавно вземете мерки! 
Обикновено за възстановя-
ване ще са ви достатъчни 
2–3 дни, но ако през първия 
ден спите повече от обик-
новено, ще влезете по-бър-
зо в ритъм.

СИНХРОНИЗАЦИЯ 
На сутринта излезте на 

слънце, за да се зареди ор-
ганизмът ви с мелатонин, 
а вие – с добро настрое-
ние. Ако чувствате, че сън-
ят ви е нарушен (особено 
ако имате навика да зас-
пивате по различно време) 

или пък че сте започнали да 
пълнеете, възможно е това 
да са сигнали, че нивото на 
хормона мелатонин в орга-
низма ви е прекалено ниско. 
В този случай някои специ-
алисти биха ви посъветвали 
да започнете лечение (око-
ло час на ден да стоите на 
слънце, а ако навън времето 
не е слънчево – да посеща-
вате солариум). Това се от-
нася както за хората, кои-
то заспиват почти на су-
тринта, така и за онези, 
които си лягат прекалено 
рано. И след като възста-
новите ритъма си на сън, 
не го нарушавайте. 

ЗДРАВЕ 
Приемайте лекарства в 

точно назначеното време, 

за да се предпазите от не-
желани ефекти. Например 
антихистаминовите и хор-
моналните препарати е по-
добре да пиете след закус-
ка. Ако ви предстои посе-
щение при зъболекаря, на-
значете го за 15.00 ч. – 
това е най-подходящото 
време за прилагане на анес-
тезия (упойката ще дейст-
ва много по-дълго, отколко-
то ако е поставена в 7.00 
или в 19.00 ч.). Противо-
възпалителните медикамен-
ти е най-добре да приема-
те вечер, преди сън. За съ-
жаления няма изследване за 
това, кога трябва да се 
пият другите видове лекар-
ства. Ако в указанието им 
за ползване това не е указа-
но изрично, запомнете едно 

просто правило. Приемай-
те всички лекарства, кои-
то биха могли да ви въз-
будят, сутрин, а тези със 
сънотворен ефект – вечер. 
Вредните за стомаха пий-
те по време на хранене. И 
не пропускайте прием. Пий-
те всички таблети само с 
вода, а не със сок или с 
прясно мляко. Сокът от 
грейпфрут например не се 
съчетава с лекарства сре-
щу алергии, повишено кръв-
но налягане или понижено 
ниво на холестерол в кръв-
та. И не смесвайте раз-
личните видове лекарства, 
за да не намалите тяхната 
ефективност. Между прие-
мите е необходимо да има 
интервал минимум от два 
часа.

С голямо уважение се от-насяте към биологич-
ния ритъм на своя органи-
зъм и това много ви пома-
га и ще ви помага в бъдеще. 
Затова просто продължавай-
те да живеете в това тем-
по. Единственото, на кое-
то трябва да се научите, 
е да работите по едно и 
също време и да се занима-
вате със спорт тогава, ко-
гато мускулите са в най-вър-
ховата си форма. Слушайте 
тялото си!

РАБОТА 
Затрупани сте от куп за-

дачи – коя от коя по-сериоз-
на? Отговорни сте? И не ви 
мързи да ги свършите всич-
ките? Вие сте истински ге-
рои, хващате се за работа 
веднага щом пристигнете в 
офиса – около 10.00 ч. Бра-
во – именно по това време 
на деня организмът се на-
мира на пика на своята ак-
тивност (а също и следобед 

– между 15.00 и 16.30 ч.). 
На всеки половин час оба-
че се старайте да почива-
те – дори и мозъкът ви 
да не е уморен, на него все 
пак му харесва да си почива. 
Има и още една хитрост, 
която хронобиолозите са ни 
прошепнали на ухо – редовно 
сменяйте вида на своята ак-
тивност. В течение на деня 
редувайте високо интелек-
туалния труд, който изисква 
неимоверна концентрация, с 
по-механичен (например да 
подредите бюрото си). Пом-
нете, че монотонната, ед-
нообразна работа ви успива 
и затормозява мозъчната ви 
активност. Около 14.00 ч., 
когато ви е най-трудно да 
се концентрирате (а тога-
ва това е трудно даже и 
за един биоробот), се пос-
тарайте да се разведрите: 
проведете няколко телефон-
ни разговора или разкажете 
на колегите си нещо инте-
ресно. Но не пийте енергий-

ни напитки. И никакви сти-
мулатори! Те дават времен-
но чувство за бодрост, но 
всъщност натоварват орга-
низма още повече. Пушенето 
също не е най-доброто реше-
ние. А да дъвчете постоян-
но нещо сладко, също не ви 
съветваме – нивото на за-
харта в кръвта ви ще се по-
качи, инсулинът ще се отде-
ли в прекалено голямо коли-
чество и незабавно ще пре-
работи цялото прието коли-
чество захар, в резултат на 
което само след час ще ви 
завладее чувство на вселен-
ска умора. 

СПОРТ 
Не се обвинявайте, ако ва-

шият график ви позволя-
ва да отделите само час за 
спортуване на седмица. Това 
е далеч по-добре от нищо. 
Но ако изведнъж ви се от-
вори възможност да избяга-
те от работа в 17.00 ч., не 
я пропускайте – това е иде-

алното време за физическа 
активност. Доказват го и 
тренировките на професио-
налните спортисти – най-
добрите спортни постиже-
ния са констатирани имен-
но в този времеви интер-
вал. Началото на деня също 
не е лош момент за спор-
туване. Ако обаче имате 
възможност да посещавате 
спортната зала само в обед-
ната почивка, тогава заку-
сете около 11.00 ч., за да 
могат мускулите да получат 
своята доза глюкоза. Това не 
са празни приказки – дока-
зано е, че голяма част от 
спортните травми се полу-
чават именно около 13.00 ч., 
когато на „шампионите“ не 
им достига мускулна енергия. 
След обяд не е препоръчи-
телно да се занимавате със 
спорт – след като е приел 
храна, организмът се занима-
ва с нейното храносмилане. 
Единствено стречинг упраж-
нения не биха му навредили.

Ако преобладават отговорите с

Ако преобладават отговорите с

ВИЕ СТЕ НОРМАЛЕН ЧОВЕК, КОЙТО ЖИВЕЕ 
В НОРМАЛЕН РИТЪМ.

ВИЕ СТЕ ИЗВЪН РИТЪМ.
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К
акво ни плаши всъщ-
ност? Самият факт, 
че трябва да започнем 
да правим нещо? Раз-

бира се, когато сроковете 
ни притиснат, ние се раз-
бързваме, но тогава често 
се оказва прекалено късно. 
Понякога финалът на отла-
гането е наистина печален 
– губим работата си, про-
валяме се на изпитите, се-
мейството ни се разпада... 
Хората, които отлагат, 

не са нито бавни, нито не-
способни, нито безотговор-
ни, нито пък са тотално 
лишени от чувство за вре-
ме. Но защо изразът „Рабо-
тата не търпи отлагане“ 
не действа на някои? Пси-
холозите определят четири 
основни причини за поведе-
нието на такива хора.

ЧУВСТВО НА СТРАХ

Човекът, който отлага 
всичко за после, утре или за 
някога в бъдещето, не прос-
то не умее да организира 
времето си, той се страху-
ва да пристъпи към дейст-
вие. Да предложите на та-
къв човек да купи вестник, 
е все едно да предложите 
на човек, който е в със-
тояние на дълбока депресия, 
да погледне на проблема си 
от позитивната му стра-
на. Стратегията в поведе-
нието на такъв човек е за-
ключена в думите „безкрай-
ни отсрочки“. Той си дава 
сметка, че му е трудно 
да започне някакви дейст-
вия, но не забелязва скри-
тия смисъл в поведението 
си, а именно стремежа да 
се защити. Отлагането му 
дава възможност да избегне 

сблъсъка със своите собст-
вени страхове и тревоги.

СЪВЕТИ ОТВЪН

Навикът някой да отла-
га всичко за после е мно-
го дразнещ за околните, не-
зависимо дали те са родни-
ни, или просто колеги. Но 
ако заклеймите такъв човек 
като безотговорен или мър-
зелив, само ще влошите по-
ложението. Трудно е да по-
вярвате, но тези хора съв-
сем не са безотговорни. Те 
се борят с нежеланието си 
да пристъпят към дейст-
вие и страдат заради сво-
ята неувереност. Не давай-
те воля на емоциите си, за-
щото вашите реакции мо-
гат още повече да парали-
зират въпросния човек. По-
скоро се опитайте да му 
помогнете да се върне към 
реалността. Обяснете му 
защо поведението му ви е 

неприятно и му дайте шанс 
да се справи със ситуаци-
ята. Това ще му бъде по-
лезно, а че ще бъде и във 
ваша полза, е излишно да ви 
убеждаваме. 

СТРЕМЕЖ КЪМ ИДЕАЛА

„Отлагащите“ се страху-
ват, че ще бъдат неуспеш-
ни, и парадоксът е, че по-
ведението им задължител-
но ги води към провал. Ос-
тавяйки намеренията си да 
„отлежат“, те се утеша-
ват с илюзията, че прите-
жават огромен потенциал и 
ще преуспеят в живота, но 
след още малко време. Те са 
убедени в успеха си, защо-
то в детските им години 
родителите им са им вну-
шавали, че те са най-пре-
красните, най-талантливи-
те. Та отлаганковците на 
това са и повярвали – че 
са изключителни деца, въ-

преки че дълбоко в душата 
си може и да се съмняват в 
това. Когато станат въз-
растни и започнат да отла-
гат делата си за неопреде-
леното бъдеще, те бързат 
да намерят спасение в иде-
алния образ, описан от ро-
дителите им, защото ня-
мат сили да приемат ис-
тинското си „аз“.
Обратният сценарий е не 

по-малко опасен. Когато ро-
дителите са вечно недовол-
ни, децата губят желание 
за действие. Предварител-
ното обезверяване и отла-
гането са начини на защита 
от евентуален провал.

ОПИТ ЗА ПРОТЕСТ

За да не израсне детето 
като вечно отлагащо, не му 
внушавайте, че то е най-
най, не възпитавайте у него 
нездрав перфекционизъм. Но 
не изпадайте и в другата 

(НЕ) ТЪРПИ ОТЛАГАНЕ
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крайност. Ако сте доволни 
от това, което то прави, 
не забравяйте да му го ка-
жете, за да не култивира-
те в душата му непреодо-
лима неувереност в себе си. 
Не му пречете да взима ре-
шения – само така ще го 
направите самостоятелно и 
няма да нагнетите у него 
желание за протест. В про-
тивен случай детето, а по-
сле и възрастният, ще на-

мери много начини да изрази 
своя протест – от прос-
то неприятни до открове-
но незаконни. 
Някои хора следват съв-

сем друга логика. Те отказ-
ват да се подчиняват на 
каквито и да било нужди. 
Всяка условност те раз-
глеждат като посегател-
ство върху свободата им. 
Например не плащат биле-
та си в автобуса, като по 

този начин изразяват про-
теста си срещу правила-
та, наложени от общество-
то. Нека да отбележим, че 
тези хора така или иначе 
ще бъдат принудени да се 
подчинят, когато пред тях 
се изправи законът в лице-
то на контрольора. Всич-
ко това се случва по сце-
нарий от детството, кога-
то родителите са контро-
лирали всяка тяхна стъпка, 

без да дават възможност за 
проява на самостоятелност. 
Когато децата, „програми-
рани“ по този начин, ста-
нат възрастни, те разсъж-
дават така: „Сега вече мога 
да не следвам правилата, аз 
ще управлявам ситуацията.“ 
Тази борба обаче превръща 
нашия боец в пораженец, не 
може да го избави от стра-
ховете му, които идват да-
леч от детството.

 ПРЕСТАНЕТЕ ДА СЕ САМООБВИНЯВА-

ТЕ Нерешителността ви само ще се усили, ако 

продължите да мислите, че сте неспособни за 

нищо. Помнете, че инертността също е знак 

за вътрешен конфликт: едната ваша половина 

иска да пристъпи към действие, а другата – не. 

Вслушайте се в себе си. Задайте си въпроса, 

защо се съпротивлявате на действието и от 

какво точно се страхувате. Пробвайте да запи-

шете отговорите си.

 ЗАПОЧНЕТЕ ДА ДЕЙСТВАТЕ ПОЕТАПНО 

Разделете задълженията си на няколко етапа. 

Поставете си много простата задача напри-

мер да подредите едно чекмедже. Първо тряб-

ва да извадите всичко, после да отделите и из-

хвърлите ненужното и накрая да подредите ос-

таналото. Определете си време, в което да за-

почнете и да приключите работата, и сами ще 

се убедите, че всичко може да бъде изпълнено в 

запланувания срок. Положителния опит, на кой-

то ще се зарадвате, можете да използвате за 

други задачи. 

 НЕ ЧАКАЙТЕ ВДЪХНОВЕНИЕ Някои хора 

са убедени, че им е необходимо вдъхновение, за 

да пристъпят към работа. Други смятат, че ра-

ботят по-ефективно, когато сроковете ги при-

тискат. Трудно е да се определи кога е най-под-

ходящото време за изпълнение на определена 

задача. А в последния момент често възникват 

непредвидени трудности. Ето защо работата 

трябва да се започва далеч преди наближаване-

то на крайните срокове. 

 НАГРАЖДАВАЙТЕ СЕ ЗА СВЪРШЕНО-

ТО Всяка награда, която вие сами определяте 

за себе си, може да се превърне в добър стимул 

за промени. 

Завържете задълженията си като риза на кръ-

ста и си плюйте на ръцете. Да сте чували ня-

кой да се е почувствал щастлив от несвърше-

ното?! Щастието идва от добре свършена-

та работа. И хич не я отлагайте, ами, бъдете 

щастливи. 

СПАСИТЕЛНИ СЪВЕТИ

Родните полицаи масово пушат цигари „Армеец“, сочи про-

учване на компанията производител. „Самата марка е носи-

тел на висок имидж, качество и достъпни цени“, коменти-

раха новия бранд български цигари специалисти по марке-

тинг. Освен полицаите цигарите „Армеец“ са предпочита-

ни и сред жените над 30 години, които искат да покажат 

своята независимост и решителност, показват данните на 

проучването. Новата марка цигари „Армеец“ се произвеж-

да от „Слънце Стара Загора Табак“ АД и се характеризира 

с качествен тютюн, добър дизайн на опаковките и ниски 

цени. Проучването сред потребителите показва още, че до 

една година новите български цигари „Армеец“ ще станат 

една от най-предпочитаните марки в страната. Цигарите 

са с дължина 84 и 100 мм, в твърда и мека опаковка, съобщи-

ха от фирмата производител. През настоящата 2009 годи-

на производителите на новите български цигари „Армеец“ 

ще се насочат към достигане на добър процент от пазар-

ния дял и след това ще атакуват и външния пазар.

БЪЛГАРСКО КАЧЕСТВО
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Т
ой е интересен, заба-
вен. Кара те да се ус-
михваш, да се чувст-
ваш добре. Харесва те 

и се опитва да ти го по-
казва. Времето, което пре-
карваш с него, намираш за 
приятно. От друга стра-
на, не се чувстваш толко-
ва зле, когато го няма, ко-
гато си сама. Тогава необ-
ходим ли ти е? 
Заслужава ли си да нару-

шиш вътрешното си рав-
новесие, да поемеш рискове, 
да се подложиш на напреже-
ние, да понесеш евентуални 
страдания 

В ИМЕТО НА ЛЮБОВ 
С НЕИЗВЕСТЕН КРАЙ?! 
Не, категорично не!

ЗА ТЕБ ЛЮБОВТА Е ПРОЯВА НА ЦЕ-
ЛОМЪДРИЕ – БЕЗ БУШУВАЩИ 
СТРАСТИ, БЕЗ НЕКОНТРОЛИРУЕМИ 
МОМЕНТИ. ТЯ Е ЛОГИЧНА, ПРА-
ГМАТИЧНА. В НЕЯ ВСИЧКО ТРЯБВА 
ДА БЪДЕ ДОЗИРАНО.

Предпочиташ да даваш не 
много, не бързо, не всич-
ко. Още повече че не из-
искваш непрекъснато дока-
зателства за чувствата на 
мъжа към теб. Времето ще 
покаже 

ДАЛИ ТРЯБВА 
ДА БЪДЕШ С НЕГО

„От мъжете можеш да оч-
акваш само неприятности!“ 
– звучи в главата ти гла-

сът на майка ти. Нейната 
лична история е красноре-
чиво доказателство за ис-
тинността на думите є. 

ГОДИНИ НАРЕД ТЯ ПРЕГЛЪЩАШЕ 
ИЗНЕВЕРИТЕ НА СОБСТВЕНИЯ ТИ 
БАЩА. ОТ МАЙКА СИ РАЗБРА, ЧЕ 
ГОЛЯМАТА ЛЮБОВ СЪЩЕСТВУВА 
САМО В РОМАНИТЕ.

Да показваш чувства, да 
кажеш на някого, че го оби-
чаш, е като да обявиш на 
висок глас, че си глупачка. 
От малка си се научила да 

бъдеш разумна. Всъщност 

НАУЧИХА ТЕ 
ДА БЪДЕШ РАЗУМНА 

Всеки твой порив, всяка 
твоя спонтанност среща-
ха неодобрителните погледи 
на родителите ти. В име-
то на сигурността и спо-
койствието си ти прикри-
ваше мислите и чувствата 
си, наложи строг контрол 
върху всяко свое действие. 

БЛАГОРАЗУМИЕТО ТЕ ЗАДЪЛЖА-
ВАШЕ ДА ПРЕДВИЖДАШ ЕВЕНТУ-
АЛНИТЕ НЕГАТИВНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ 
ВСЯКО СВОЕ НАЧИНАНИЕ.

Не е ли време да се от-
пуснеш малко? С какво тол-
кова може да те нарани 
една любовна връзка?
Да! 

В ЛЮБОВТА ВИНАГИ 
СЪЩЕСТВУВА РИСК 

Тя може да ти причини 
силна болка, да те накара 
да се почувстваш непоноси-
мо самотна. Но рискът е и 

приключение, което те пра-
ви жива и истинска. 
А какво по-прекрасно от 

едно приключение, в чието 

начало е любовта? Посвети 
му време – бързо, много, ця-
лото си време. 

Райна АНГЕЛОВА

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.РайРайРайРайайа ннннанаааааннаааааннааа нааааннааааааааааааанаааааааннанаааннаанааанааа АнгАнгАнгАнгАнггАА елоелоелоелоелоелелоел вавваввввавааваа
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Д
а идват навреме 
на работа, да из-
пълняват в срок 
всички задачи, да 

помнят какво са планира-
ли и най-важното, да живе-
ят с удоволствие – някои 
хора си имат за тези 
цели вътрешен ча-
совник, на дру-
ги им помагат 
съ ставени -
те графици, 
а на тре-
ти... На тези 
третите нищо не 
им помага – те подвеждат 
всички и ужасно се измъч-
ват. И по-често хората от 
третия „модел“ се оказват 
мъже. Но понеже не е етич-
но да обобщаваме толкова 
безотговорно, ще се аргу-
ментираме, предавайки ви 
подробно един чужд разго-
вор и едни чужди мисли и 
обобщения. Женски, разби-
ра се. 
Една позната наскоро вле-

зе в редакцията и разказа, 
че є се наложило да живее 
няколко дни при свои позна-
ти, младо семейство: „Тя, 
представете си, на 23 го-
дини, става в 6.00 ч., за 
да е в офиса точно в 7.00 
ч., заработва нормални пари, 
пише магистратура, говори 
пет езика, рисува, изглеж-
да перфектно и е много ос-
троумна. Жените обикнове-
но се справят с всичко, с 
което се захванат. Мъжът 
є, представете си, на 35 го-
дини, дизайнер, работи вкъ-
щи. Весело и добро момче 
е, но бърка деня с нощта, 
вторник с четвъртък. Виж, 
петък знае точно кога е, за-
щото петък е началото на 
уикенда, който за него про-
дължава чак до понеделник 

сутрин. И когато тази по-
неделнишка сутрин настъ-
пи, тя излезе на работа, а 
аз се събудих от будилника 
точно в 8.00 ч., за да ус-
пея да свърша две много ва-
жни задачи, преди във втор-
ник да отлетя за Париж. 

Просто исках в Париж 
да не мисля за нищо 
друго освен за Па-
риж. И двете за-
дачи, разбира се, 
можех да свър-
ша по-рано, но по 

стар обичай ги бях 
оставила за последния мо-
мент, когато няма вече на-
къде да се отстъпва. Този 
навик, мисля си, е характе-
рен за много студенти и 
творчески личности. 

DEADLINE 
– това е вълшебната дума, 
която може да организира 
леността. Но невинаги и не 
при всички.
Седнах и се разработих, 

като отвлякох вниманието 
си за минути, за да изпия 
чаша кафе и да изям кофич-
ка кисело мляко. От мен 
чакаха текст до 16.30 ч. 
днес. Изпратих го в 16.23 
ч. После повиках домакина 
на къщата (онзи, дето бър-
ка деня с нощта и втор-
ник с четвъртък, и го по-
каних на обяд: „Завърших 
един голям проект и изпра-
тих един текст, който ча-
каха от мен преди малко. 
Гладна съм като вълк.“ Той, 
буквално изтривайки пот-
та от челото си, отвърна: 
„Да идем да хапнем тогава. 
Аз току-що изпратих писма 
на всички клиенти с текст 
„Не се паникьосвайте!“).
Хм, заподозрях го, че е 

трябвало да предаде мини-

ТОЧНО НАШЕ ВРЕМЕТОЧНО НАШЕ ВРЕМЕ
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мум няколко проекта, и то 
преди седмица, през цяло-
то това време не се е до-
косвал до телефона и не е 
отговарял на паникьосани-
те писма на клиентите, но 
вътрешно е бил много при-
теснен и го е преживявал. 
От опит знам, че несвър-
шената работа виси като 
дамоклев меч над теб. 

„НЕ СЕ 
ПАНИКЬОСВАЙТЕ?! 
И това е всичко, което 

си написал?“ – попитах го 
все пак. „Ами, да, прос-
то напомних за себе си. А 
това не е малко.“ Разгово-
рът приключи.
Върнах се при него от Па-

риж в неделя вечерта. Жена 
му от няколко дни беше 
в командировка. А той си 
седеше спокойно сред раз-
хвърляната къща в компа-
нията на бутилка бира. Аз 
бях донесла бутилка френ-
ско вино и нямах търпе-
ние да се върна към разго-
вора ни от понеделник за 
„не се паникьосвай“. Инте-
ресна ми беше тази тема, 
защото планирането, отго-
ворността, организацията 
на времето ми се струва, 
че са ми в кръвта по рож-
дение. Как така на някои 
хора, предимно мъже, тези 
неща са им чужди?! Бяха 
ме възпитавали, че мъжка-
та дума тежи повече от 
женската. То затова си има 
и израз „мъжка дума“. Же-
ната не е длъжна да бъде 
толкова точна, макар че не 
би є навредило. Но колкото 
повече пораствах, толкова 
по-често се сблъсквах с 

МЪЖКИЯ ХАОС 
И ЖЕНСКАТА 
ПОДРЕДЕНОСТ 

Включително и с моята. 
По този въпрос мъжът на 
приятелката ми си имаше 
своя теория: „Без жени-
те ние сме нищо. Ако те 
не ни подгонят да правим 
нещо, така и ще си оста-

нем в хоризонтално положе-
ние на дивана. Аз се стремя 
да съм честен. Предупреж-
давал съм всички жени, с 
които съм бил до момента, 
че ще им се наложи да ме 
будят сутрин, да ми напом-
нят какво да свърша и купя 
и да не си забравя ръкави-
ците...“ – „А за теб какво 

остава да правиш?!“ – не се 
сдържах аз да го попитам 
малко раздразнено. „Всичко 
останало“ – отвърна той. 
„А кое е всичко останало?“ 
И тогава той изрече тър-
жествено: „Понякога жен-
ският мозък не стига да 
се направи нещо много ва-
жно и мащабно и тогава с 

правенето на това мащабно 
нещо се захващам аз.“
Вие обръщали ли сте вни-

мание, че много мъже, осо-
бено тези, които се занима-
ват с творчество, обичат 
да носят глупашки шапчици, 
баретки и кепета? Предпо-
лагам, че го правят, за да 
могат по някакъв начин да 

КАК ДА СПРЕТЕ 
ВЪТРЕШНИЯ СИ ЧАСОВНИК?

Много лесно – открийте своите собстве-
ни „гълтачи на време“. „Гълтачите“ би-
ват три вида:

1. Навици: да се залавяте веднага за 
работа; нищо да не си записвате, 

да пристъпвате към работа, без да сте 
осигурили всичко необходимо за приключ-
ването є; да отлагате важните дела за 
края на деня; често да проверявате по-
щата си; да пушите; да разговаряте 
дълго по телефона.
ЛИЧНИ КАЧЕСТВА: мудност, разсея-
ност, инфантилизъм.
НЕУМЕНИЯ: да казвате „не“; да под-
реждате приоритети; правилно да оце-
нявате сроковете и обема на работата; 
да си почивате.

2. Да се занимавате с планиране, е най-подходящо през първия лунен 
ден, който се смята за магичен – всич-
ко помечтано и внимателно обмислено 
тогава се сбъдва. Вземете лист хартия, 
разделете го на три колонки и напише-
те своите желания за годината:

КОЛКО пари искате да получавате на 
година и ако не ви устройва сегашната 
работа, къде и като какви бихте искали 
да работите.

КАКВО искате да имате след една го-
дина: автомобил, компютър, мъж, дете, 
ремонтирано жилище, 44 размер дрехи, 
дълги бели коси, отпуск в Рио де Жа-
нейро. 

С КАКВО искате да се занимавате в 
свободното си време: да ходите 3 пъти 
седмично на фитнес; да се научите да 
танцувате танго; да правите редовно 
секс.
Написахте ли желанията си? Отлично – 

ето че разполагате с личен план за след-
ващата година. Сега можете подроб-
но да допълните всяка от трите точ-
ки – какво трябва да направите, за да 
се приближите към целта например – и 
да определите срокове за изпълнение на 
всеки етап. Помнете, че мислите се ма-
териализират – и действайте. Това не 
е вълшебство. Това са просто въображе-
ние и воля.

3. Спазвайте правилото на трите „не“.

НЕ се занимавайте с това, което въз-
приемате като ежедневна каторга: ако 
сте влюбени в работата си, ще постиг-
нете повече. 

НЕ отлагайте изпълнението на своите 
желания за неопределено бъдеще. Настоя-
щето е настъпилото вече бъдеще, което 
означава, че бъдещето по принцип не съ-
ществува. Започнете да действате вед-
нага, от днес.

НЕ ограничавайте себе си с мнението 
на други хора: вярвайте в собствения си 
успех!
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си събират акъла в главата. 
Защото, когато вътреш-
ният хаос атакува, тряб-
ва да бъде ограничен в ня-
какви рамки, пък било то и 
от шапка.
Противоположността на 

творческия хаос е 

РАБОТОХОЛИЗМЪТ 
НА БИЗНЕСМЕНА 

Това е друга крайност – 
човек върши работата, ко-
ято смята за смисъл на 
живота си, крие се в нея 
като в убежище: от жени-
те, от себе си и от мисли-
те за смисъла на живота. 
Познавах един собственик 
на рекламна агенция, кой-
то можеше да седи в офиса 
от 11.00 до 23.00 ч., като 
отскачаше да поработва и 
по празниците, и през уик-
ендите. Пропускаше концер-
ти на любими свои групи 
заради многочасови съвеща-
ния с клиенти. Беше на 39 
години, нямаше семейство, 
живееше като в бърлога и 
много обича да попийва. Ко-
гато изпушеше от работа, 
се напиваше до безпамет-
ност. В такива моменти 
времето му се губеше, кое-
то май го устройваше. 
Работохолиците нямат 

пол – жените не се раз-
личават много от мъжете. 
Ето, една близка моя при-

ятелка ми разказа своята 
драма: „Преди бачках като 
луда и обяснявах това с не-
успешния си личен живот. 
Работата бе единствената 
ми радост – сферата, в ко-
ято всичко мога и с всичко 
се справям прекрасно сама. 
Днес обаче живея с любим 
мъж в току-що ремонтиран 
голям апартамент, но про-
дължавам да бъхтя. Сигурно 
по инерция, но 

СЪЗНАВАМ, 
ЧЕ ТРЯБВА 

ДА ПРЕСТАНА

Да, съгласна съм. За всеки 
човек е важно да умее да 
спре, да се огледа и да оце-
ни ситуацията. Но пак ми 
се струва, че това на же-
ните им се удава по-добре 
– те виртуозно съвместя-
ват всичко с всичко, все-
ки с всеки, правилно пре-
ценяват обема на работа-
та и я довършват в срок, 
точно на минутата. Жени-
те могат да планират за 
ден, седмица и даже година 
напред и успешно да упра-
вляват всички процеси през 
това време – на работа и 
в семейството. Неслучайно 
казват, че сме в 

ЕПОХАТА 
НА GIRL POWER 

След Втората световна 

война човечеството започна 
да навлиза в ерата на Водо-
лея, през 1996–1998 г. този 
процес се активизира, а към 
2015 г. се очаква окончател-
но да сме стъпили в нея. 
Ерата на Водолея е ерата 
на матриархата, което оз-
начава, че от жените ще 
зависи много. В хороскопи 
не вярвам, но ще се готвя. 
Измислила съм за себе си 
нов, просветлен път, кой-
то противоречи на учебни-
ците по научна организация 
на труда, но все пак рабо-
ти не по-зле от тях. Гото-
ва съм да го споделя с вас, 
ако искате.“
До този момент я слуша-

хме, без да я прекъсваме, и, 
естествено, я подканихме 
да издаде тайната си.
„Най-важното, което ис-

кам да ви кажа, е, че не 
бива да живеете по точно 
разписание. Знам, че за вас 
е трудно, защото правите 
списание и ви се налага да 
работите в график. Но не 
хвърляйте всички сили в ра-
ботата и не превръщайте 
чувството за отговорност 
в геройство. И най-главно-
то –

ВЛЕЗТЕ 
В РИТЪМ! 

То е като в секса. Вие, 
понеже сте жени, ще го 

разберете много лесно. В 
леглото мъжете задават 
ритъма, ние често се на-
стройваме спрямо него, вна-
сяйки своите малки коре-
кции. Освен това ние има-
ме менструален цикъл, а мъ-
жете – не. Значи женският 
живот е ритмичен по при-
рода, което е много удоб-
но. Да влезеш в своя собст-
вен ритъм, означава да вле-
зеш в своето собствено об-
кръжение, в своя собствен 
град, в своята собствена 
работа, която ти доставя 
удоволствие, в своето соб-
ствено точно време. И да 
спазваш баланса между ра-
бота и личен живот, да се 
стараеш да получаваш удо-
волствие от всяка минута 
на всеки ден от своя жи-
вот.“
Гледахме я със зяпнала 

уста. Като си тръгна, ре-
шихме да стартираме под-
готовката за ерата на Во-
долея от тази минута на 
този ден от нашия живот. 
На всички ни се прииска да 
влезем в точно нашето вре-
ме – онова, за което ко-
лежката Мирослава Ивано-
ва бе описала в есето си 
за Коледа в миналия брой 
на „Бела“. А на нея може 
да є се вярва, защото е от 
семейство на потомствени 
часовникари. 
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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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Те за насТе за насТе за нас

„И
зглежда, че 
ние за раз-
лика от 
вас, уважа-

еми дами, възприемаме въ-
просите на брака по раз-
личен начин. Вие започва-
те мислено да репетирате 
сватбата още в детството 
си, а ние тайно се надяваме 
скоро да дойде моментът, 
когато ще отменят изця-
ло сватбите, както това 
се случи и с издръжките... 
Стоп, стоп, стоп! Издръж-
ките все още трябва да се 
плащат и браковете не са 
заместени с нищо по-добро. 
Само дето жените непре-
къснато се жалват, че те 
винаги са готови да минат 

под венчило, а мъжката 
общност около тях е в ко-
ренно различна готовност. 
Проверката обаче би пока-
зала картина, доста различ-
на от тази, която със съл-
зи на очи рисуват дамите. 
За начало, представям на 

вниманието ви едни умни 
мисли, които не са мои. По-
мислил ги е още през 60-те 
години на миналия век един 
от големите теоретици на 
брака – професорът по пси-
хиатрия Хенри Дикс. Теза-
та на Дикс най-общо звучи 
така: „Мъжете по-трудно 
намират своята спътница 
в живота, отколкото же-
ните своя спътник.“ Про-
фесорът подробно обяснява 

защо е така. 1. МЪЖЕТЕ 

И ЖЕНИТЕ МЕЧТАЯТ ПО 

РАЗЛИЧЕН НАЧИН. Раз-
лични са не толкова мечти-
те им, а начинът, по кой-
то двата пола ги констру-
ират. На жените е присъщ 
утвърдителният (катафа-
тичният) начин на мисле-
не, а на мъжете – отри-
цателният (апофатически-
ят). 2. УТВЪРДИТЕЛНИ-

ЯТ НАЧИН НА МИСЛЕНЕ 
е този, при който нещата 
се описват и представят 
такива, каквито би тряб-
вало да бъдат – чрез при-
същите им качества. „Тре-
вата е зелена“, „На морето 
е хубаво“, „Чантата тряб-
ва да подхожда на обувки-

те“ – всички тези фрази са 
утвърдителни. 3. ОТРИЦА-

ТЕЛНОТО ОПИСАНИЕ е 
построено върху това, как-
ви не са и не трябва да бъ-
дат вещите или явленията. 
„Колата е... не помня как-
ва е, но не е точно мазда“, 
„Все едно ми е къде ще по-
чиваме, важното е да няма 
българи там“ – това пък 
са типични фрази за човек, 
мислещ в отрицания. 
Тарададаам! Според Дикс 

именно тук е скрита при-
чината за мъжкото страда-
ние. Когато жената навър-
ши полово зряла възраст, в 
нейната глава вече същест-
вува образът на бъдещия є 
съпруг. Доколко той е свър-
зан с реалността, е съвсем 
отделен въпрос. Важното е, 
че е точен и ясен. Мъжът 
трябва да бъде: а) образо-
ван; б) блондин; в) с очи-
ла и т.н. по всички букви 
на азбуката. А какво има 
в главата на мъжа на съ-
щата възраст? Ние проти-
вопоставяме на женската 
утвърдителна конкретика 
една сложна отрицателна 
амалгама, в която сме за-
бъркали това, че жената не 

НА ХОРИЗОНТА

Никой мъж не би се оженил за 
жена, която постоянно мрънка и 
се сърди. Ако хленченето ви е за-
менило желанието ви за работа 
и стремежа ви към самоусъвър-

шенстване, не се надявайте той 
да ви предпочете за съпруга.

КАКВИ КАЧЕСТВА ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВА ЕДНА ЖЕНА, ЗА ДА РЕШИ МЪЖЪТ ДА СЕ ОЖЕНИ ЗА 
НЕЯ? ЗАЩО НА НЯКОИ МЪЖЕ ИМ Е ТОЛКОВА ТРУДНО ДА СИ НАМЕРЯТ СПЪТНИЦА В ЖИВОТА? 
ОТГОВОРИТЕ НА ТЕЗИ ВЪПРОСИ ЩЕ ИМАТ МЪЖКИ ТЕМБЪР, ЗАЩОТО НАМИСЛИХМЕ ДА ВИ 
ПРЕДСТАВИМ ЕДНА МЪЖКА ГЛЕДНА ТОЧКА. АВТОРЪТ ПОЖЕЛА ДА ОСТАНЕ АНОНИМЕН, 
ЗА ДА НЕ ПОСТРАДА РЕПУТАЦИЯТА МУ СРЕД МЪЖКОТО СЪСЛОВИЕ.
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трябва да бъде гуляйджий-
ка, нито да е ревнива, нито 
да є липсва чувство за ху-
мор, нито пък да е еднок-
рака и т.н. 
Практически на нас ни 

е невъзможно да съставим 
достоверен портрет на жа-
дуваната жена, когато се 
основаваме само на отри-
цанието. Ето защо мъже-
те са обречени, когато за-
почват нови отношения, да 
се ръководят от неясни, 
неточни описания и пред-
стави за това, което тър-
сят. Именно тази е причи-
ната, поради която и чес-
то се разочароваме от сво-
ите избраници. Ние, мъже-
те, просто не знаем какво 
искаме и след всяко разоча-
рование прибавяме към от-
рицателния портрет на же-
ната с главно „Ж“ нови и 
нови щрихи: „А, да – тя не 
трябва да заспива по вре-
ме на секс. Или пък ако 
заспи...“
От една страна, това е 

тъжно, защото усложня-
ва живота ни. От друга – 
е удобно, защото на вас, 
жени, ви е удобно. На вас 
ви е по-лесно! За да ви ха-
реса някой мъж, вие просто 
НЕ ТРЯБВА ДА ПРОЯВЯ-
ВАТЕ НЯКОИ КАЧЕСТВА и 
това е всичко! Дори смя-
там да бъда толкова добър, 
че да ви кажа кои точно. 

ГОТОВНОСТ 
ДА ОТИДЕТЕ С НЕГО 

НАКРАЙ СВЕТА

В главата на всеки мъж, 
освен ако не е сиамски близ-
нак с две глави, веднъж из-
никва въпросът: „А не мога 
ли да захвърля всичко и да 
започна да карам трамвай?“ 
Или: „Заминавам за Таити 
и ще рисувам диваци!“ По-
някога ние дори имаме глу-
постта да споделяме тези 
мисли с приятелките си. 
Наивните кандидатки за 
брак смятат, че в подобна 
ситуация трябва радостно 
да изпищят: „Каквото и да 
решиш, скъпи, аз съм с теб 

и ще дойда където и да е, 
за да бъда до теб!“ Това 
обаче е неправилен отговор. 
Разбира се, приятно е да 
знаеш, че на света има мо-
миче, което е готово да за-
гърби комфорта и устано-
вения живот, но ние обик-
новено не се женим за тези 
момичета. По-скоро се же-
ним за практичните и раз-
умни жени, които ни отго-
варят: „Ти какво? Да не си 
се побъркал? А от какво 
ще живеем?“ Логично е да 
свържем живота си с жена, 
която може да мисли ло-
гично и приземено и коя-
то няма опасност да избяга 
от вкъщи, когато попадне 
в плен на някакъв подобен 
безумен моментен порив. 

СЕКСУАЛНА 
ПОКОРНОСТ

Въпреки разпространеното 
мнение ние въобще не се 
стремим към жената кук-
ла. Готовността на жената 
да се занимава със секс по 
всяко време и във всякак-
во настроение е тревожен 
знак за нас. Сексът тряб-
ва да възниква от взаимно 
желание и само в този слу-
чай може да го практику-
ваме в продължение на го-
дини. Ако партньорката ни 
си „надява“ страстта по 
принуда, няма шанс да се 
задържи задълго в живота 
ни. Не ме разбирайте по-

грешно. Говоря за покор-
ност, нямам предвид някак-
ва обща вялост. Вие може-
те да бъдете енергични в 
постелята, но невинаги ед-
накво енергични. Ако жена-
та не може да каже „не“ в 
отговор на някое наше сек-
суално предложение, ако се-
ксът за нея е задължение 
(пък било то и приятно) – 
значи тя плюе на собстве-
ните си чувства. Да се сре-
щаш с такава жена, е су-
пер, но да живееш в брак 
с нея – това е невъзмож-
но. На първо място, бра-
кът предполага взаимно ува-
жение.

АБСОЛЮТНО 
ДОВЕРИЕ

По-лошо от всепоглъща-
щата ревност може да 
бъде само тоталното є 
отсъствие. Ако някой от 
мъжкото съсловие ви съоб-
щи, че отива да се срещ-
не с бивша приятелка, за-
щото за последно я е виж-
дал преди цели сто години 
в един стриптийз бар, къ-
дето тя работила, то не 
следва да отговаряте с „Ре-
шавай сам“. Жената, за ко-
ято можем да се оженим, 
трябва да умее да отсто-
ява своето щастие. Тя не 
бива да таи в себе си оби-
да, желание за мъст и тихо 
да търпи. Но главното е да 
не гледа на проблема, все 

едно няма проблем. Просто 
защото абсолютно доверие 
на практика не съществува 
и това е красив евфемизъм 
за равнодушие, което е не-
допустимо между съпрузи. 

ВЕЧНО НЕДОВОЛСТВО

ОК, в някаква степен ние 
сме готови да търпим ка-
призите ви и дори да се 
вслушваме в тях. Женско-
то хленчене, колкото и па-
радоксално да звучи, може 
да бъде двигател на нашия 
мъжки прогрес. Има начи-
ни да се уверите, че мрън-
кането ви помага повече, 
отколкото непрекъснато 
да ни се възхищавате. Но 
ако хленчът ви е прекален 
и заменя всичко останало в 
поведението ви – желание-
то за работа, стремежа ви 
към самоусъвършенстване – 
това вече е верен показа-
тел, че не бива да се же-
ним за вас. Непрестанното 
недоволство е проблем не 
само за мъжа, но и за сама-
та жена. Ние, мъжете, сме 
склонни да ви поддържа-
ме и да ви даваме по едно 
рамо. Но вие сте длъжни 
сами да се покатерите по 
това рамо. Ако обаче сте 
от онези жени, които само 
се чудят на кого и от кого 
да се жалват, то шансът 
да имате внуци в този жи-
вот е минимален. Ние не 
забравяме, че семейството 
е трудна работа и отго-
ворност, и нямаме никак-
во намерение да съвместя-
ваме брачното задължение с 
това на мениджър, който 
трябва да решава допълни-
телни кризисни въпроси. 

ДА НЕ ОБИЧАТЕ 
СЕБЕ СИ

Просто не намерих по-до-
бър евфемизъм за чудовищ-
ното „отсъствие на мас-
турбация у жената“. Може 
би това ще ви се стори 
прекалено, но мъжете не 
обичат да се свързват с 
жени, които не изпитват 

Преди няколко години в Америка беше популярна една интересна книга 

– Why Men Marry Some Women and Not Others („Защо мъжете се женят 

за едни жени, а за други – не“). Нейният автор, бизнесменът и социо-

лог Джон Малой, попитал стотина двойки за това, как и защо са реши-

ли да узаконят отношенията си. След като анализирал отговорите им, 

авторът направил извода, че жените, които се омъжват:

1. Искрено искат да направят тази крачка. Ако мъжът, с когото са 

в момента, не е готов на това, те прекратяват връзката и търсят 

мъж, който е подготвен и желае да се ожени. 2. Не губят време с тези, 

които Малой нарича non-marriageable men – мъже, неподходящи за брак. 

3. Внимават за фигурата си. По статистика момичетата с нормално 

тегло се омъжват по-често от онези, ленивите и трудноподвижните, 

с наднормено тегло. Разбира се, има и изключения. 4. Бъдещите бул-

ки не се притесняват да говорят за това, какво искат (в дадената си-

туация, че желаят да се омъжат например). По статистика обикнове-

но именно жените подтикват мъжете към брак. 5. Основната мисъл на 

книгата е, че жените, които се омъжват, обичат повече себе си, от-

колкото мъжа, за когото се омъжват, колкото и идеален да е той.

р р д р

Защо не се ожени за мен?
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оргазъм, и с такива, кои-
то не обичат да изследват 
собственото си тяло. Ако 
вие сами не знаете как да 
си доставите удоволствие, 
то как ще се наемете да 
учите нас на това? Няма 
да се занимавате с това? 
То тогава отношенията ни 
едва ли ще продължат дъл-
го. За нас, мъжете, е щас-
тие, когато се почувства-
ме като Индиана Джоунс в 
търсене на... златния орга-
зъм. Ние имаме желание да 
се опитаме да доставим на 
жената удоволствие, което 
тя до момента не е из-
питвала. Но ако оргазма го 
няма и няма, а вие не пра-
вите никакви движения, за 
да промените тази ситуа-
ция, то сексът е боклук. 
Отношенията с вас ще ни 
носят непрекъснато неудо-
влетворение. Това е валид-
но както за мъжете (ма-
кар че какви мъже излиза, 
че сме ние в случая?!), така 
и за жените, които започ-
ват да си мислят, че нещо 
с тях не е наред, щом не 
постигат оргазъм с люби-
мия мъж. Е, за каква сват-
ба може да става въпрос 
при тези условия?

НЕВЪЗМУТИМОСТ

Мъжете често пият, по-
някога пият с мярка. Хуба-
во е да разберете отрано 

как ще се държат по вре-
ме и след приятелски запои. 
Ако например в караоке бар 
мъж започне да пее парти-
зански песни, когато звучи 
„ABBA“, ако заспи в тоа-
летната или реши да на-
прави прическа на съседско-
то куче, вие в никакъв слу-
чай не бива да си затва-
ряте очите! Някоя случай-
на приятелка, която изоб-
що не се интересува от ре-

путацията на мъжа до себе 
си, би могла да си позво-
ли да си затвори очите, но 
не и вие (особено ако сте 
решили да отидете до ол-
тара със своя избраник с 
лошо пиянство). За бъдеща-
та съпруга всички глупос-
ти, които ние можем да 
извършим, когато сме пи-
яни, не означават „той из-
лага себе си“, а означават 
„той излага нас“. Не е не-
обходимо обаче да изпадате 
в истерия пред околните, 
та да започнете да се из-
лагате и вие от своя стра-
на. По-скоро се опитайте 
да предотвратите всички 
ужасни неща, на които зна-
ете, че сме способни, или 
пък ни спретнете нравоучи-
телен скандал вкъщи, кога-
то изтрезнеем. Съпругата, 
както и добрият началник, 
хвали пред всички и ругае 
очи в очи.

ПРЕКАЛЕНО 
СЪСТРАДАНИЕ 

Въпросът „Обичаш ли ме 
още?“ е едно от нещата, 

които мъжът, ако е въз-
можно, не би искал никога 
да чува от жената до себе 
си. Около този въпрос гра-
витират и въпросите, свър-
зан с храненето и с кули-
нарните способности на же-
ната: „Хареса ли ти вече-
рята?“, „Вкусно ли беше?“ 
и прочее. Тази, за която ние 
бихме се оженили, трябва 
да може да разчита на по-
ведението ни, а не на ду-
мите ни. И да знае също, 
че мъжкото мълчание не е 
тревожен сигнал за проблем. 
Просто ние, мъжете, обича-
ме понякога да си мълчим. 

ЛИПСА НА ХОБИ

Дори най-търпеливите от 
нас не могат по пет пъти 
на ден да отговарят на въ-
проса „Скоро ли ще се при-
береш?“. Ако звъните на 
приятеля си непрекъснато, 
той може да размисли дали 
да бъде ваш съпруг. Ес-
тествено, че ни е прият-
но да бъдем обект на ваша-
та привързаност. Ние оба-
че трябва да бъдем сигур-
ни, че ще можем да дишаме 
спокойно, когато страст-
та и първоначалната любов 
преминат. Бихме се навили 
да си вземем любовна от-
пуска и да избягаме някъде 
с половинката си, но няма 
да сме съгласни да правим 
само това през свободното 
си време. Така че, ако ис-
кате да ни бъдете съпру-
ги, намерете си хоби, кое-
то ще ви помогне да не ни 
заливате с дразнещи сигнали 
„SOS! Скучно ми е!“, „Ид-
вай си по-бързо!“. Вие тряб-
ва да бъдете готови да се 
противопоставите на този 
вакуум с някакво ваше си 
занимание – шопинг, йога, 
курс по каквото и да е.

Готовността на жената да се занимава 

със секс по всяко време и във всякакво на-

строение е тревожен знак за мъжете. Те 

смятат, че сексът трябва да се прави по 

взаимно желание. Само при това условие 

те могат да го практикуват в продълже-

ние на години само с една жена.

© vgstudio - Fotolia.com
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1. СМЕХЪТ

Мъжете може и да ни про-
щават оплакванията, че сме 
дебели, фригидността ни и 
равнодушието ни към филма 
„Терминатор“. Но ако бърчим 
чело в отговор на остроум-
на мъжка шега (а на мъжете 
им се струва, че всяка тя-
хна шега е остроумна!), това 
е непростимо. Дори може да 
се превърне в причина за „раз-
трогване“ на отношенията. 
Но да притежаваме чувство 

за хумор, съвсем не е доста-
тъчно – необходимо е посто-
янно да убеждаваме в това 
мъжете чрез звънкия си от-
кровен и завладяващ смях. 
Именно той е най-любима-
та музика за мъжките уши 
след... шума на банкнотите, 
разбира се. Ако подозирате, 
че смехът ви звучи грубовато 
или неубедително, струва си 
да отделите време, за да го 
шлифовате. В краен случай се 
запишете на курс по актьор-
ско майсторство.

2. ЛЕГЛОТО

Когато се стигне до интим-
ни откровения под завивките, 
мъжете не се оплакват – все-
ки мъж, видял поне веднъж в 
живота си сурова сьомга, не 

би имал нищо против кони-
лингуса. Но намачканите чар-
шафи и скърцащият матрак 
са просто ужас. Любовното 
ложе трябва да бъде шедьо-
вър на дизайнерската мисъл и 
квинтесенция на комфорта. 
С джуфките и украшенията 
тип балдахин не прекалявай-
те обаче. С подобни декора-
ции само ще си загубите вре-
мето. Няма кой да ги оцени. 

3. ДОМАШЕН 
ЛЮБИМЕЦ

Жените обикновено си ми-
слят, че присъствието на 
котка вкъщи (или поне на 
кактус) би разнежило поло-
винките им и би ги накарало 
да мислят в посока на сдоби-
ване с... деца. Имайте пред-
вид обаче, че мъжът може да 
ви купи породиста котка за 
подарък, но да я храни – хм, 
такава уговорка не е имало! 

4. ГОЛЯМО ОГЛЕДАЛО  
Ако вярвате във фън шуй 

(което според мъжете е тол-
кова глупаво, колкото и да 
вярвате в предизборните обе-
щания на президента), то 
малките огледала, които не 
отразяват и краката, не но-
сят на дома нищо хубаво, а 

само болести. 
За мъжа е изключително 

приятна гледката на суетя-
ща се пред огромно огледало 
полуоблечена жена, увлечена в 
изпробване на поредния тоа-
лет. Даже и мъжете поняко-
га обичат да се любуват на 
отражението си – за да се 
убедят, че червената врато-
връзка не стои крещящо на 
фона на каубойските ботуши 
например. Затова купуването 
на голямо огледало Адамовци-
те биха разбрали и одобрили.

5. ЛИЧЕН ЛЕКАР

Най-малко от всичко на све-
та мъжете обичат да се чу-
дят посред нощ къде да зака-
рат половинката си, ако нея 
я е заболял зъб или нещо дру-
го. Личните лекари са едно на 
ръка. „Бърза помощ“ – съвсем 
друго. Съветваме ви да си на-
мерите доверен лекар и зъбо-
лекар, на когото да плащате 
добре, та да можете и в два 
през нощта да го обезпокои-
те. Е, за тази цел ще трябва 
да имате неприкосновени пари 
за черни дни. И ви съветва-
ме да се оплаквате на лека-
ря или на зъболекаря, а не на 
мъжа до себе си. Ще си спес-
тите много неприятности. А 

в този ред на мисли е важно 
също лекарят да не е красив, 
а да е стар и дебел. А още 
по-добре би било да е жена. 
Мъжете ни казаха, че предпо-
читат така.

6. ХОБИ 
Всяко ваше хоби за мъжа 

до вас ще бъде гаранция, че 
има какво да правите в него-
во отсъствие и че няма да го 
чакате на вратата с досад-
ния упрек: „Обеща да се при-
береш в шест, а сега е седем 
без пет!“ На една дама, чие-
то хоби е ездата или която 
прекарва през свободното си 
време в бридж клуба или във 
фитнес залата, едва ли би є 
оставало време през половин 
час да телефонира на мъжа си 
и да му бърбори глупости. 
И дори хобито ви да е свър-

зано с разходи, това не е про-
блем. При всяко положение за 
мъжа е по-добре, когато ос-
тане сама, жената да прави 
нещо, което обича, вместо да 
умира от скука и да се по-
бърква от ревност. 

7. ЗЪБИ

Самка с равни, бели и здрави 
зъби би се хранила добре и би 
отгледала здраво потомство 

15
НЕОТЛОЖНИ 
ИНВЕСТИЦИИ

„БЕЛА“ УСПЯ ДА СЕ СДОБИE 
С КАТЕГОРИЧНИ МЪЖКИ 
(МАКАР И АНОНИМНИ) 
ОБЯСНЕНИЯ ЗА ТОВА, КАКВО 
ЕДНА ЖЕНА ТРЯБВА ДА 
ИНВЕСТИРА В ЖИВОТА СИ, 
ЗА ДА СПЕЧЕЛИ МЪЖКОТО 
СЪРЦЕ. И ТАКА, ВНИМАНИЕ!

Имайте предвид, че мъжът може да ви купи породиста котка за подарък, 
но да я храни – хм, такава уговорка не е имало. И не се заблуждавайте, 
че домашният любимец ще събуди бащинския му нагон.

© LanaK - Fotolia.com
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– това, повярвайте, е мъж-
ка мисъл, продиктувана от 
животински инстинкт. И не 
бързайте да отговаряте: „Но 
мен с брекети никой няма да 
ме погледне!“ Инвестициите, 
които ще направите за здра-
ви и красиви зъби, са бързо 
възвръщаеми. Сами ще се убе-
дите в това, когато стома-
тологът погледне зъбите ви 
и каже: „Сега не трябва да 
се храните 2 часа, но след 
това можем заедно да оти-
дем на обяд.“

8. СЕКС ИГРАЧКИ   
Покупката на каквато и да 

е секс занимавка ще бъде по-
срещната от мъжа до вас с 
възторг. Не се заблуждавай-
те, че едно прозрачно дилдо 
ще предизвика у него негатив-
ни емоции и пристъп на рев-
ност. Докажете, че не сте 
ограничени и лишени от въоб-
ражение същества. Същества-
та от мъжки пол възприе-
мат жените, които се сте-
сняват да мастурбират пред 
тях, като неспособни да по-
лучават оргазъм. И, естест-
вено, не обичат да си имат 
работа с такива жени. И ос-
нователно – ако вие сами не 
знаете как да си доставите 
върховна наслада, как ще зна-
ят тогава мъжете?! А дами-
те, които неприкрито се рад-
ват на секс играчки, винаги 
са желани.

9. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Мъжът трябва да е споко-
ен, че ако се случи да ви за-
губи в чужбина, ще успеете 
сами да се доберете до хо-
тела, в който сте отседна-
ли, с... питане. Но не демон-
стрирайте виртуозността си 
на чужд език пред партньо-
ра си. Мъжете все пак оби-
чат да блеснат с по-виртуоз-
ния си превод. Сигурно защо-
то всички повтарят като в 
хор, че дамите по-лесно учат 
чужди езици от господата. 
Но при всички положения ин-
вестицията в курс по англий-
ски например си струва. Чуж-
дите езици звучат красиво и 
с тяхна помощ можете да се 

въплъщавате в различни роли 
в... леглото. А срещу това 
никой мъж не би имал нищо 
против.

10. КУЛИНАРЕН КУРС

Не е нужно да се съревнова-
вате с готвачите в класни-
те ресторанти, но все пак е 
добре да можете да готвите 
перфектно поне една манджа. 
Споменът за нея трябва да 
бъде мъчителен за него, в слу-
чай че изведнъж реши да ви 
изостави. И още един съвет – 
по добре е да положите ста-
рание и кулинарен майсторлък 
за манджи, които майка му 
никога не е приготвяла. Да се 
състезавате с „вкуса на дет-
ството“, е изгубено предвари-
телно състезание. 

11. УДОБНИ ОБУВКИ

Мъжете обичат жени на ви-
соки токчета, но не и таки-
ва, които ходят трогателно 
безпомощно – клатушкайки се 
и куцукайки по заледения тро-
тоар. Така че инвестирайте 
време да се научите да хо-
дите на високи токчета, в 
случай че и вие много държи-
те на тях. В противен слу-
чай можете да се утешавате 
с мисълта, че всеки мъж би 
се загледал след женски кра-
ка, обути в ботуши на висо-
ки токове, но би свързал жи-
вота си с жена, която обича 
да носи маратонки. Така де – 
маратонките са удобните за 
вършене на работа обувки. 

12. КАНТАР

Незнайно защо мъжете смя-
тат, че жена, която има вкъ-
щи кантар, никога не преста-
ва да се грижи за външния си 
вид. И нито дебелият слой 
прах върху него, нито хартий-
ките от шоколадови бонбони, 
разпилени по пода, могат да 
променят мнението им. Купе-
те си кантар – не е скъп.

13. КОЛА С ШОФЬОР

Излишъкът на хормона тес-
тостерон, с който жената не 
може да се похвали (в случай 
че няма мустаци и не носи 
обувки 46-и номер), действи-

телно благоприятства прос-
транственото мислене. Имен-
но затова мъжете паркират 
по-лесно и много по-лесно от 
нас се престрояват в най-
крайната лява лента. По тази 
причина те не обичат да ни 
отстъпват да караме техни-
те коли, още повече ако кола-
та е чисто ново бентли. 
При всяко положение, ако на-

емете шофьор, който да ви 
кара всеки ден на работа и 
3 пъти месечно да ви приби-
ра от женско парти, ще из-
лезе къде-къде по-евтино, от-
колкото ако блъснете бент-
лито му.

14. СЕМЕЙНА 
ИСТОРИЯ

Да наемате човек, който 
срещу заплащане да ви със-
тави родословно дърво, е из-
лишно. По-добре да изгуби-
те от собственото си време, 
за да разговаряте с роднини 
за миналото. Така ще успее-
те да опознаете родствени-
ците си по-добре. И, естест-

вено, да научите, че през зи-
мата прабаба ви е ходила на 
училище, минавайки всеки път 
по едно заледено езеро (каква 
смела жена!), и че братът на 
чичо ви не е можел да изго-
варя думата „трансцедентал-
но“... Мъжете обичат да слу-
шат интересни разкази за ми-
налото на жените. Смятат 
ги за много лични.

15. НУДИСТКИ ПЛАЖ

Поне веднъж в живота е до-
бре да сте били на нудист-
ки плаж, дори и само с обра-
зователна цел. Още по-добре 
би било да поканите и някой 
мъж със себе си. Бас държим, 
че няма да ви откаже. И, по-
вярвайте, поводи за ревност 
ще имате далеч по-малко, от-
колкото ако сте на обикновен 
плаж. Мъжете се възбуждат 
от загатнатата, а не от от-
кровената голота. Но пък ще 
оценят смелостта ви да им 
се покажете на дневна свет-
лина – тъй както майка ви 
е родила. 
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ДВА РОДИТЕЛСКИ 
ВЪПРОСА

Много родители се чувстват неловко 
и избягват темата за парите, когато 
наоколо има чифт детски уши. Освен 
това именно парите се оказват пред-
мет на спорове и безпокойства в мно-
го семейства, а неопитни родители ги 
превръщат в средство за награди или 
наказания. Кое дете не е чувало „На 
този свят всичко се купува и прода-
ва“, „Парите се изработват с пот на 
чело“. Тези семейни послания са двой-
ствени и непоследователни и впрочем 
оказват сериозно влияние върху фор-
мирането на личността на детето. 

1. КОГА ПАРИТЕ 
И ДЕЦАТА ТРЯБВА 

       ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ?
Не отлагайте тази среща и не пов-

таряйте на хлапаците, които сте ро-
дили, че са прекалено малки да разпо-
лагат с пари и да обсъждат парични 
въпроси. Вземете се в ръце и започ-
нете постепенно да формирате у де-
цата си отношение към парите. Уве-
ряваме ви, че нещата, които децата 
научат за финикийските знаци, ще бъ-
дат много важни за тяхното бъдещо 
развитие. Детето трябва да общува 
с парите дори когато още ги нарича 
„червени или зелени хартийки“. Преди 
още да знаят каква е стойността им 
и какви възможности дават банкно-
тите. Не отлагайте този разговор и 
не го смятайте за неприличен. Защо-
то:  Честният разговор за парите 
ще помогне на детето да се отнася 
към тях спокойно.  Когато обясни-
те на детето как се изкарват пари и 
за какво служат те, вие ще го запоз-
наете с примитивното, но истинско 
устройство на обществото.  Пари-
те са един от инструментите, с ко-
ито ще помогнете на детето да ста-
не самостоятелно, отговорно и да на-
прави първите крачки в света на въз-
растните. 

2. ВЪЗМОЖНО ЛИ Е 
В ОПИТА СИ ДА 

       СЪХРАНИМ ДЕТСКАТА 
       НЕВИННОСТ ИЗОБЩО 
       ДА НЕ ГОВОРИМ С ДЕТЕТО 
       ЗА ПАРИ?
Не е в нашата власт да изолира-

ме децата си в стерилен свят, къ-
дето парите не съществуват. В све-
та, в който живеем, малките ни на-

следници са оптимално проучена тар-
гет група. Те са клиенти, които хар-
чат пари веднага щом загубят първия 
си млечен зъб. 
Изследванията на психолози и соци-

олози показват, че степента на уме-
нието на младите хора да управляват 
финансите си зависи пряко от това, 
дали са имали подобен опит в дет-
ството си, дали родителите им са ги 
приучвали сами да боравят със суми, 
дали са ги посвещавали във финансо-
вото положение на семейството. За 
да се научим например да караме ве-
лосипед или да работим с компютър, 
трябва да извършваме тези дейности 
колкото е възможно по-често. Нави-
кът се формира при непосредствено-
то действие и многократното пов-
торение. 

ДЕВЕТ ДЕТСКИ 
ВЪПРОСА

Няма определена възраст, на която 
тези въпроси възникват, така че не 
можем да ви кажем кога точно да 
ги очаквате. Отговаряйте им веднага 
щом ви бъдат зададени. 

1. КАКЪВ Е РАЗМЕРЪТ НА 
ЗАПЛАТАТА ВИ?

От една определена възраст ната-
тък децата започват да се вълнуват 
от количеството на парите в се-
мейството. От съображения за без-
опасност е по-добре да отговорите 
на този конкретен въпрос с по-аб-
страктна формулировка. „Висока“, 
„средна“, „достойна“ или „конкуренто-
способна“ – така можете да опреде-
лите заплатата си. Препоръчително е 
да не изпадате в подробности за до-
ходите на семейството. Фиксирането 
на детското внимание върху евенту-
ална бедност е пагубна за самооценка-
та на детето. Ако пък родителите 
се похвалят с високи доходи, които 
смятат за свое голямо постижение, 
рискуват да възпитат дете, което се 
държи прекалено високомерно. 
Хубаво е да включвате детето в 

разпределянето на семейните харчо-
ве. Ако то участва в обсъждането 
на паричните въпроси, ще осъзнае по-
лесно положението на родителите си 
като различно от своето. Детето не 
заработва пари, не носи отговорност 
за семейството, но мнението, че по-
ради тази причина то не бива да се 
включва в семейните разговори за бю-

джета, е погрешно. Разумният подход 
изисква в зависимост от възрастта 
на детето то постепенно да навли-
за в икономическия живот на фамили-
ята. Освен че детето може да бъде 
запознато (макар и не конкретно) със 
семейните доходи, то трябва да има 
представа и от разходите. Ето защо 
пред него можете да коментирате на-
пример разходите за дрехи, сметките 
за ток, вода, телефон и т.н. 

2. ЗАЩО ВИЕ ПОЛУЧАВАТЕ 
ТОЛКОВА МАЛКО, 

       А РОДИТЕЛИТЕ НА 
       СЪУЧЕНИЦИТЕ МУ 
       ПОЛУЧАВАТ ПОВЕЧЕ?
Ето едни родители, които са били 

погрешно конкретни за доходите си. 
Независимо от това, че въпросът на 
практика е некоректен, непременно 
трябва да му се отговори, и то без 
да се бяга от конкретиката, щом 
преди това тя вече е била наложена. 
От една страна, можете да посочи-
те за пример на детето семейства 
с по-ниски доходи от вашите (сигур-
но в обкръжението ви има такива). 
От друга страна, семейството тряб-
ва да възпитава у детето отноше-
ние към парите като към средство, 
а не като към цел (редом с матери-
алните ценности трябва да се кул-
тивират и нематериални). На всич-
ки е ясно, че парите означават бла-
гополучие. Но с пари не може да се 
купи щастие. Обяснете на децата, че 
в живота съществуват важни неща, 
които нямат нищо общо с финикий-
ските знаци – любовта, топлината и 
съвместно прекараното време. Дайте 
примери не само от вашето, но и от 
други семейства. 

3. ЗАЩО НЕ МИ ДАВАТЕ 
ДЖОБНИ ПАРИ, 

       ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕ 
       ВЕЧЕ СЪМ ГОЛЯМ?
Отговорът на този въпрос е част 

КОЛКОТО ПО-ГОЛЯМО Е 
ДЕТЕТО, ТОЛКОВА ПО-
РЯДКО ТРЯБВА ДА МУ 

ДАВАТЕ ДЖОБНИ ПАРИ. НА 
ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ – ВСЕКИ 
ДЕН, А НА 14-ГОДИШНИТЕ 
– ВЕДНАЖ МЕСЕЧНО. ТАКА 
ДЕТЕТО ЩЕ СЕ НАУЧИ ДА 
РАЗПРЕДЕЛЯ РАЗХОДИТЕ.
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от отговора на по-големия въ-
прос – нужно ли е въобще де-

цата да получават джобни пари? Спо-
ред детските психолози още в ран-
на възраст на малкия човек трябва 
да се дават пари, за да може той да 
се научи да планира своите приходи 
и разходи. Това действително е теж-
ко занимание не само за децата, но 
и за възрастните. Има много приме-
ри на млади семейства, които не уме-
ят да планират рационално семейния 
бюджет и се оплитат във въпроса: 
„Къде изчезнаха парите, при положение 
че най-важните неща не са купени?“ 
Общуването с парите формира ли-
чността ни. Затова колкото по-рано 
детето се научи да се разпорежда с 
различни суми, толкова по-малко про-
блеми ще има с парите, когато пора-
сне. Започнете от нещо много просто 
– позволявайте на детето да плаща и 
да взема рестото. Порасналите деца 
пък можете да изпращате да купуват 
дребни неща от магазина. Възрастта, 
на която се смята за напълно нормал-
но детето да разполага със собстве-
ни пари, съвпада с тази, на която то 
започва училище. 

4. ПРИЯТЕЛИТЕ МИ 
РАЗПОЛАГАТ С 

       МНОГО ПОВЕЧЕ ПАРИ ЗА 
       ДЕНЯ ОТ МЕН. НЕ 
       МОЖЕТЕ ЛИ ДА МИ 
       ДАВАТЕ ПОВЕЧЕ?
Имайте предвид, че детето ви може 

да преувеличава размера на чуждите 
джобни пари. Въпросът „Колко пари 
да даваме на детето?“ има лесен от-
говор – толкова, че то да може да 
покрива ежедневните си разходи. Су-
мата трябва да е близка до сумите, 
които получават и другите деца. За-
това се заемете с проучване и ана-

лиз сред приятелските ви семейства 
с деца. Другият въпрос е колко чес-
то трябва да давате пари на дете-
то? Първокласниците получават пари 

всеки ден. По-големите ученици 
– ежеседмично или дори еже-
месечно. По-големите интер-
вали, през които децата полу-

чават джобни пари, ги приучват 
да разпределят правилно средствата 
си във времето. Ако детето ви обви-
нява, че му давате малко, в никакъв 
случай не допускайте извинителна ин-
тонация или пък емоционален шантаж 
от сорта на: „Трябва да ни влезеш в 
положението, нямаме много.“ 
Добър показател за това, колко 

адекватно детето ви се отнася към 
парите, е дали отделя известна част 
от сумата за малки подаръци за са-
мите вас (или за братята и/или сес-
трите си). 

5. НАЛИ ТОВА СА МОИТЕ 
ПАРИ? ЗАЩО ТОГАВА МИ 

       СЕ КАРАТЕ, ЧЕ СЪМ ГИ 
       ПОХАРЧИЛ ЗА НЕЩА, 
       КОИТО АЗ СМЯТАМ, ЧЕ 
       СА МИ НЕОБХОДИМИ?
Дори да сте на мнение, че с парите, 

които сте му дали, детето ви е ку-
пило ужасен розов слон или играчка за 
мобилния си телефон, уважавайте не-
говия избор. Дори и ако ви се струва, 
че тези вещи са съвършено ненужни. 
Представете си ситуацията, когато 
някой е дал пари на вас, а после е по-
искал отчет за това, как сте ги по-
харчили. Едва ли това ще ви хареса. 
Не постъпвате ли с детето си по съ-
щия начин? Как тогава да го научите 
да прави правилен избор? Достатъчно 
е само да разговаряте с него за полез-
ността и ценността на вещите. Ка-
жете му, че за тези пари то би мог-
ло да купи нещо друго, като обясни-
те преимуществото на вашето пред-
ложение. Направете сравнение между 
това, което е купило детето, и оно-
ва, което предлагате вие. Но не осъж-
дайте малкия наследник за това, как-
во точно е купил с парите си. Всич-
ко, което казвате, не бива да звучи 
като упрек, а като мнение на член 
от семейството. 
Нужно е родителите да могат и да 

се поставят на мястото на дете-
то си и да си спомнят какви са били 
техните интереси и материални же-
лания на съответната възраст. Не 

сте ли били и вие същите хлапаци, 
които навремето са казвали на роди-
телите си: „Моля те, моля те, купи 
ми тази кукла. Тя ми е толкова нуж-
на, колкото на теб колата.“ 

6. АМА КАК ЩЕ МИЯ 
ЧИНИИТЕ ПРОСТО ЕЙ 

       ТАКА? ПРИЯТЕЛИТЕ МИ 
       ПОЛУЧАВАТ ПАРИ 
       ЗА ТОВА.
Дори да не става дума за чиниите, 

а за изхвърлянето на боклука или под-
реждането на стаята, повечето ро-
дители не смятат за необходимо да 
квалифицират (чрез заплащане) тези 
дейности като професия, те ги въз-
приемат по-скоро като нещо нормал-
но, което детето трябва да прави. 
Правилният отговор на този въпрос 
провокация е следният: „Изпълнението 
на домашните задължения е част от 
добрите отношения между членове-
те на семейството. Какво получават 
мама и татко за това, че готвят, 
чистят и пазаруват? Ние просто се 
стараем на всички да ни е уютно. Би-
хме се радвали, ако и ти сториш съ-
щото за нас.“
Участието в семейните задълже-

ния не бива да се превръща в нае-
мен труд, защото тогава се наруша-
ва един важен принцип, който гласи, 
че безкористната любов е основата 
на семейството. Съществуват реди-
ца примери, които илюстрират пре-
връщането на едно дете в изнудвач 
вследствие на това, че родителите 
дълго време са заплащали участието 
му в домакинската работа. В някакъв 
момент то започва да иска пари за 
всяко свое, хм, движение. 
В същото време поощрението за до-

брите оценки в училище е напълно 
допустимо – то е награда за конкре-
тен труд, за успешно и старателно 
извършена работа. Но ви съветваме 
да поощрявате детето с подаръци, а 
не с пари.  

7. А НЕ МОГА ЛИ ДА 
РЕШАВАМ ЗАДАЧИТЕ НА 

      ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ 
      СРЕЩУ ПАРИ? ТОВА Е 
      НЕЩО, КОЕТО АЗ МОГА, 
      А ТЕ – НЕ. ЗНАЧИ ТОЗИ 
      ТРУД ТРЯБВА ДА МИ СЕ 
      ЗАПЛАТИ. ВИЕ ХОДИТЕ НА 
      РАБОТА И ПРОДАВА-
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      ТЕ СВОИТЕ УМЕНИЯ 
      СРЕЩУ ПАРИ, НАЛИ?
Въпросът е сложен. Ако отговорите 

утвърдително, ще затвърдите убеж-
дението на детето, че при нужда са-
мото то може да купи превод от ан-
глийски или решени задачи по физика. 
Опитайте се да обясните на хлапе-
то си, че училището не е пазар и че 
всичко там се постига с учене, а не 
с плащане. Кажете му, че училището 
е място за натрупване на интелекту-
ален капитал, върху който се строи 
едно по-успешно бъдеще (а съответно 
и по-благополучно). Внушете на дете-
то си, че колкото повече се занимава 
с учене в училище вместо с търговия, 
толкова повече възможности ще има 
в бъдеще да изкарва добри пари. 

8. ИСКАМ САМ ДА СИ 
ИЗКАРВАМ ПАРИ, НО 

       ЗАПЛАТАТА НА КУРИЕРА Е 
       ПРЕКАЛЕНО НИСКА. 
       КАКЪВ Е СМИСЪЛЪТ ДА 
       СЕ МЪЧА?
Хм. Това е очевидно въпрос на пора-

снало дете. Формулировката му може 
да послужи като учебен пример за раз-
говор, посветен на ценността на зна-
нието въобще и доброто образование 
в частност. 
Когато детето пристъпи към тър-

сене на реална работа, то скоро ще 
се убеди, че ако не умее да върши 
много неща и няма добро образование, 
то изборът му за работа, а оттук 
и претенциите му за добро заплащане 
значително се ограничават. 
Ако пък синът или дъщеря ви не са 

разочаровани от заплащането, а прос-
то са забелязали зависимостта от 
положените усилия и полученото въз-
награждение, посъветвайте ги да си 
намерят работа, в която заплаща-
нето се определя от количеството 
свършена работа, а не от фиксирано-

то работно време. 

9. КАТО СЪМ СПЕЧЕЛИЛ 
ПАРИ, МОГА ЛИ ДА ГИ 

       ПОХАРЧА ЗА КАКВОТО 
       СИ ИСКАМ? ТЕ СА ТАКА 
       ИЛИ ИНАЧЕ МОИ ПАРИ?
Ако детето ви е изкарало пари през 

лятото и ги е похарчило само за себе 
си, без например да купи нещо за се-
мейството, това е сигнал за трево-
га. С помощта на прости примери му 
обяснете в какво не е право. „Татко 
му работи ли?“. Да. „Той изкарва ли 
пари, които носи вкъщи и които хар-
чи за всички членове на семейство-
то?“. Да. Детето само ще се убеди, 
че поведението му не бива да се раз-
личава от това на родителите. 
Ако детето ви е заработило по-го-

ляма сума, заедно трябва да помисли-
те в какво да я вложи. Само не се 
опитвайте да го навивате да ги при-
съедини към семейния бюджет. Дай-
те му все пак възможност да почув-
ства сладостта от честно изработе-
ните средства.

В ОПИТА ДА СИ НАМЕРИ 
РАБОТА ДЕТЕТО НА ПРАКТИКА 
ЩЕ СЕ УБЕДИ, ЧЕ АКО МОЖЕШ 

И УМЕЕШ МАЛКО НЕЩА И 
НЯМАШ ДИПЛОМА, ИЗБОРЪТ НА 
РАБОТА Е ДОСТА ОГРАНИЧЕН.
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1. ТОЙ ТРЯБВА ДА ДОЙДЕ НА ГОС-

ТИ В 20.30 Ч. КАКВО ТОЧНО ПРА-

ВИТЕ В 20.15 Ч.?

А. Отдавна сте се гримирали, напра-
вили сте си прическа, облекли сте 
се и за последно оглеждате критич-
но дали домът ви е достатъчно под-
реден. 
Б. В къщата ви е хаос. Не сте успе-
ли да се преоблечете. Но все едно – 
той трябва да ви приеме такава, ка-
квато сте.
В. За трети път си миете зъбите и 
за шести път се преобличате. В па-
ника сте.
Г. Лежите на дивана и сменяте тв 
каналите с дистанционното.
Д. Концентрирате сте се върху най-
важното: взели сте вана, намазали 
сте тялото си с благоуханен боди 
лосион и сега сменяте обикновеното 
спално бельо със сатенено.
2. КЪДЕ СЕ ЗАПОЗНАХТЕ С НЕГО?

А. Тази нощ в сайт за запознанства.
Б. Същата вечер, на гости на най-до-
брата си приятелка.
В. Преди три дни, когато и двама-

та минахте на червен све-
тофар.
Г. Миналата неделя в пар-
ка.
Д. Преди осем дни в офи-
са, до копирната маши-
на.

3. КАК БИХТЕ НАРЕ-

КЛИ ВАШАТА ПЪРВА 

СРЕЩА?

А. Мила.
Б. Интересна.

В. Страстна. 
Г. Многообещаваща.
Д. Леко кисела.
4. АКО МЪЖЪТ ПОИСКА ДА ХАП-

НЕ НЕЩО, КАКВО БИХТЕ МУ ПОД-

НЕСЛИ?

А. Собственоръчно приготвена итали-
анска паста със сьомга.
Б. Поръчано предварително суши.
В. Поръчана предварително китайска 
храна. Вие не сте я пробвали, но по-
дозирате, че е люта.
Г. Миди, целина, шоколад.
Д. Ядки и чипс.
5. КАКВО УЖ СЛУЧАЙНО 

СТЕ ОСТАВИЛИ НА ВИ-

ДНО МЯСТО В КОША ЗА 

СПИСАНИЯ И ВЕСТНИ-

ЦИ? 

А. Неразпечатана кутия пре-
зервативи.
Б. Еротично списание.
В. Роман на Мишел Уелбек.
Г. Порносписание.
Д. Книгата „Чужденецът“ на 
Макс Фрай.
6. КАКВО ТОКУ-ЩО СЛО-

ЖИХТЕ ПОД ЛЕГЛОТО?

А. Виагра.
Б. Вибратор.
В. Ментови бонбони.
Г. Белезници.
Д. Блистер успокоителни таблети.
7. КАКВО ВИ ХРУМНА ДА НАПРА-

ВИТЕ, КОГАТО ЧУХТЕ ТОЙ ДА 

ЗВЪНИ НА ВРАТАТА?

А. Да се разгримирате.
Б. Да смените дънките с пола.
В. Да си свалите сутиена.
Г. Да смените чорапите с чорапогащи.
Д. Чувствате се прекрасно и ни една 
мисъл не тревожи красивата ви гла-
вица.
8. „СКЪПА, КАКВО ВКЛЮЧВАШ 

СЕГА?“

А. Фурната.
Б. Телевизора.
В. Спирачката.
Г. Мобилния телефон.
Д. Лампата в гостната.
9. КАКЪВ Е МУЗИКАЛНИЯТ ФОН?

ИнтимноИнтимноИнтимно

Аз съм вашият 
КОМПЛЕКС

И ще живея с вас
Говорим за секса с приятели и с най-добри приятелки, шегуваме се, иронизираме, хвалим се... 
Ако хората ни слушат, ще си помислят, че се готвим да снимаме порнофилм. Толкова сме 
подковани по сексуалните въпроси! А в действителност? Какво можем да си позволим 
в леглото и от какво се притесняваме?

Здрасти!

Зън-зън!!!
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А. „Болеро“ на Равел.
Б. Някакъв джаз.
В. Първата песен 
беше на Мадона, 
след това се включ-
ва Кайли Миноуг, 
следва Лайза Мине-
ли, а това сега май 
е Джордж Майкъл.
Г. Gypsy King.

Д. Просто сборен ал-
бум, забравен у вас 
от някой предишен 
гост. 
10. КАКВО НАПРАВИ-

ХТЕ ВМЕСТО „ЗДРА-

ВЕЙ“?

А. Целунахте го по две-
те бузи.
Б. Силно го прегърнахте.
В. Целунахте го по устните.
Г. Здрависахте се.
Д. Увесихте се на шията му.
11. КАКВО СВАЛЯТЕ ОТ НЕГО?

А. Сакото му.
Б. Чантата му.
В. Часовника му.
Г. Брачната му халка.
Д. Колана му.
12. КЪДЕ ГО ВОДИТЕ?

А. В кухнята.
Б. В спалнята.
В. На балкона.
Г. Във ваната.
Д. В механата.
13. КАКВО МУ ПРОШЕПНАХТЕ ТО-

КУ-ЩО НА УХОТО?

А. „Малко се притеснявам.“
Б. „Искам те.“
В. „Харесваш ли ме?“
Г. „Вземи ме!“
Д. „От какво се страхуваш?“
14. КЪДЕ СЛОЖИ ТОЙ РЪКАТА СИ?

А. На гърдите ви.
Б. На корема ви.
В. На устните ви.
Г. На най-интимно-
то ви място.
Д. На най-интимно-
то си място.

15. КАКВО ТОЙ СЪ-

БЛИЧА ОТ ВАС?

А. Бикини. 
Б. Прашки.
В. Боксерки.
Г. Чорапогащи (с много 
усилия!).
Д. Нищо – просто по 
вас няма нищо за съб-

личане.
16. КАКВО ЧУВСТВАТЕ, КОГАТО 

ТОЙ ИЗВАДИ ПРЕЗЕРВАТИВ?

А. Това ви успокоява.
Б. Това ви обезпокоява.
В. Това намалява либидото ви.
Г. Това ви смущава.
Д. Просто се усмихвате.
17. И ЩО ЗА СЕКС БЕШЕ 

ТОЗИ?

А. Спокоен, като между 
двама възрастни.
Б. Страстен.
В. Налудничав.
Г. Много жесток.
Д. Ленив.
18. КОЯ ПОЗА ПРЕОБЛА-

ДАВАШЕ?

А. Мисионерската.
Б. И двамата лежахте настрани, 
с лице един към друг.
В. През по-голямата част от 
времето вие бяхте на четири 
крака.
Г. Поза „69“.
Д. Бяхте прави до стената.
19. КАК БИХТЕ ОПИСАЛИ ОРГА-

ЗМА СИ?

А. Дълбок. 
Б. Незабележим.

В.  Досега не сте получавали 
въобще оргазъм.
Г. Космически.

Д. Отлично изимитиран.
20. КАКВО ВИ ГОВОРЕ-

ШЕ ТОЙ В ЛЕГЛОТО?

А. „Много си красива.“
Б. „Много те бива.“
В. „Много си нежна.“

Г. „Много си страстна.“
Д. „Голямо си дърво.“

21. КАКВО БИХТЕ НАПРА-

ВИЛИ, АКО ТОЙ РЕШИ 

ДА „ПРЕВКЛЮЧИ“ НА 

АНАЛЕН СЕКС? 

А. Ще кажете „да“.
Б. Ще закрещите: „Ох, неее!“
В. Ще се обидите.
Г. Ще го ударите.
Д. Ще му кажете „Не, не, не“, а на-
края „Да“.
22. КАКВО ЩЕ СИ ПОМИСЛИ-

ТЕ, АКО СЛЕД СЕКСА ТОЙ ВИ ПО-

МОЛИ ДА МАСТУРБИРАТЕ ПРЕД 

НЕГО?

А. „Чудесна идея.“
Б. „Какъв глупак!“
В. „Ооо, досетлив е.“
Г. „Мързи го.“
Д. „Правилно, аз най-добре знам как 
да се докарам до оргазъм.“
23. КАКЪВ ВИ СЕ СТРУВА ПЕНИ-

СЪТ МУ В ТОЗИ МОМЕНТ?

А. Несъществуващ. 
Б. Ненужен.
В. Незаменим.

Г. Заплашителен.
Д. Пречещ.
24. КАКВИ ДРУГИ ДУМИ УПОТРЕ-

БЯВАТЕ ВМЕСТО „ПЕНИС“?

А. Малкия.
Б. Приятелчето.
В. Достойнство.
Г. Долуподписания.
Д. Иван Иванов.
25. ИМА ЛИ ВКУС СПЕРМАТА МУ?

А. Да, анасонов.
Б. Да, на сперма.
В. Доближава се до вкуса на разва-
лен банан.
Г. Да, на лекарство.
Д. Трудно е да се каже. Аз не ям та-
кова нещо.
26. КАКВО БИХТЕ НАПРАВИЛИ, 

АКО СЕКСЪТ ПРЕКЪСНЕ ПО СРЕ-

История

Секс за 
напред-
нали

Оууу!

Добре дошъл 

вкъщи!
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С помощта на таблицата сметне-
те кои знаци преобладават в отго-
ворите ви. Ако имате еднакво ко-
личество от два различни знака, 
имайте предвид, че:

Звездичката  е с по-голяма те-
жест пред всички останали знаци.

Сърчицето  е с по-голяма тежест 
пред цветчето , слънцето  и ус-
мивката .

Цветчето  е с по-голяма тежест 
пред слънцето  и усмивката .

Слънцето  е с по-голяма тежест 
пред усмивката .

ВЪПРОС? ОТГОВОР!

ДАТА ПО НЕГОВА ВИНА?

А. Ще удвоите усилията си.
Б. Ще предложите да спрете за мал-
ко и да си побъбрите.
В. Ще му измислите хубавичко нака-
зание.
Г. Ще се облечете.
Д. Ще пуснете порнофилм.
27. КОГО БИХТЕ СЕ ЗАРАДВАЛИ ДА 

ВИДИТЕ ПО ВРЕМЕ НА СЕКСА?

А. Още един мъж.
Б. Още една жена.
В. Мъж и жена.
Г. Двама мъже.
Д. Никого – щом никого другиго не 
сте канили, значи никой друг няма да 
дойде.
28. НЯМА НИКАКВА СРЕЩА. ВИЕ 

ПРОСТО СТЕ ЗАСПАЛИ И СТЕ СЪ-

НУВАЛИ ВСИЧКО 

ТОВА. КАК ЩЕ СЕ 

ПОЧУВСТВАТЕ?

А. Умиротворено. 
Б. Възбудено.

В. Екзалтирано.
Г. Смутено.

Д. Влажно.
29. КАК И КОГА ИЗ-

ЛЕЗЕ ТОЙ?

А. Веднага след секса, без 
да пророни и дума.

Б. Посред нощ – за да си легне тай-
но в леглото и за да не забележи 
майка му отсъствието на своя син.
В. В 10.00 ч. сутринта, за да купи 
нещо за закуска.
Г. В 7.00 ч. сутринта, защото „ме 
чака много работа“.
Д. Вие го събудихте.
30. ТОЗИ МЪЖ ПЪРВИЯТ ВИ ЛЮ-

БОВНИК ЛИ БЕШЕ?

А. Да, за този уикенд.
Б. Да, от началото на пролетта.
В. Да, от залез слънце.
Г. Да, от момента, в който човек за 

пръв път кацна на Луната.
Д. Да, това наистина е първият мъж 
в живота ви.

С вкус на 
ягода или на 
банан?

Аз предпо-
читам нещо 
ментово.
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ВИЕ СТЕ ЖЕНА НЕБЕ

Образованието, моралните принципи, 
опитът и високите изисквания към 
мъжете много сериозно затормозя-
ват вашия сексуален живот и ви при-
нуждават да бъдете суперпредпазливи. 
Вие не сте готови да преборите сво-
ята притеснителност и се страхува-
те да се простите с идеалистична-
та представа за света. Много ви е 
трудно да си представите как може-
те да получите удоволствие в легло-

то, без да изпитвате истинска любов 
към партньора. Идеята, че гладът е 
по-добре да бъде заситен, за да не 
предизвика язва на стомаха, ви е по-
нятна, но не правите никакъв паралел 
между нея и секса.
Вие търсите Идеалния, но този об-
раз въобще не съвпада с тези пред-
ставители на мъжкия пол, които сре-
щате в живота. Ако поне веднъж ус-
пеете да погледнете на литературни-
те герои от друг ъгъл и да видите, 

че даже и най-позитивните си имат 
недостатъци, сигурно ще започнете 
да обръщате внимание и на реалните 
мъже. Време е да впишете романа в 
своя живот и негов главен герой да 
стане този, който ще вземе героиня-
та неочаквано или нежно. 
ВАШИЯТ МЪЖ прилича на параноик 
от филмите на Уди Алън – със сто-
тици фобии. Само желанието да го 
вкарате в леглото си ще ви излекува 
от собствените ви комплекси.

ВИЕ СТЕ ЖЕНА ПЛОД

У вас живеят две жени – любител-
ката на удоволствия, търсеща нови 
усещания, и една много внимателна 
особа, спазваща принципа „Не вреди 
на околните!“. Вие табута нямате, 
но имате спирачки. Съчетанието на 
смелост и предпазливост, на страст 
и дисциплинираност парализира воля-

та на мъжете около вас, които са 
готови на всичко, за да се пъхнат в 
леглото на такава разностранно раз-
вита личност като вас. Най-важно-
то е да не давате възможност ваши-
те две субличности да влизат в кон-
фликт помежду си, защото всяка от 
тях е права посвоему. Понякога е до-
бре да слушате тази, която ви кара 

да рискувате и да прелъстявате, но 
понякога е необходимо да се съобрази-
те с онази, която отговаря за безо-
пасността ви. И избягвайте мъжете, 
които не могат да разграничат двете 
жени, които живеят във вас. 
ВАШИЯТ МЪЖ е послушен ученик, 
на когото вие бихте могли да преда-
дете безценните си знания.

ПОВЕЧЕ ОТГОВОРИ

ПОВЕЧЕ ОТГОВОРИ

ПОВЕЧЕ ОТГОВОРИ

ПОВЕЧЕ ОТГОВОРИ

ПОВЕЧЕ ОТГОВОРИ

ВИЕ СТЕ ЖЕНА ЦВЕТЕ

„Син чорап“, „жена кламер“ – тези 
етикети нямат нищо общо с вас. Вие 
обичате и умеете да кокетничите, 
около вас винаги е пълно с ухажори, 
а приятелките ви са убедени, че ня-
мате никакви проблеми със секса. Но 
нека поговорим искрено. Добре възпи-
таното малко момиченце е пораснало 

и се е превърнало в прилежна любов-
ница. Тя винаги много се старае да 
достави удоволствие и на партньора 
си, и на себе си. Но защо всичко се 
получава като за тройка? По дяволи-
те самоконтролът! Вашите партньо-
ри ще се чувстват много по-добре, 
ако видят пред себе си не отличнич-
ка, а двойкаджийка. Мама, татко и 

първата ви учителка няма да видят 
това. Всички те вече спят, защото 
е полунощ, и сънуват онези сексуални 
желания, които така и не са успели 
да изпълнят в живота си.
ВАШИЯТ МЪЖ е лош. За да го полу-
чите, ще се наложи и вие да се „раз-
валите“. Е, най-накрая лошото моми-
че се показа!

ВИЕ СТЕ ЖЕНА ОГЪН

Чувствата ви – било то възбуда, лю-
бопитство или симпатия – се разга-
рят моментално. Макар че, естест-
вено, те не се разгарят от само себе 
си – вие сте пироманка, подпалвачка 
на страсти. Като никоя друга умее-
те да се отдавате и да получавате 
удоволствие. 
Забраненото се забранява – това из-
цяло се отнася до вас. Вие и до 

този момент си оставате пубертет 
бунтар, който ревностно се отнася 
към свободата си и бърза да живее. 
Отказвате да пораснете, скучаете в 
компанията на бивши съученици, из-
цяло и напълно се отдавате на се-
мейството и работата. Даже и пред 
заплахата да изгубите всичко вие не 
сте готови да се откажете от сво-
ята независимост. Пътешествия в 
света на чувствата – ето това е 

вашето хоби. Пропътували сте дос-
та маршрути. Но една област си ос-
тава неоткрита за вас: истинска-
та близост, онази, при която двама 
души остават заедно и в лошо, и в 
добро – до края. Но вие още не вяр-
вате, че това приключение може да 
бъде интересно. 
ВАШИЯТ МЪЖ е човекът загадка, 
когото ще ви се налага да завоювате 
отново и отново – всяка сутрин.

ВИЕ СТЕ ЖЕНА ЪГЪЛ

На закуска, обяд или вечеря вие яде-
те мъже. Да преспите с някого, за 
вас е нещо обичайно. Но драмата ви 
е, че вече никой, даже и най-горещи-
ят секс на най-необичайното място 
не ви носи удоволствие и удовлетво-
рение. Вие сте престанали да бъде-
те управителка на собствените си 
желания и сега те властват над вас 
и ви тласкат към много странни, 

необмислени постъпки. И от нищо 
не можете да се поучите – нито 
от грешките си, нито от болката 
си: от тях вие даже се разпалвате 
още повече и ставате жестока. За 
да се почувствате хармонично, не ви 
трябва много – просто да уважава-
те себе си и другите.
P.S. А в случай че докато сте отго-
варяли на въпросите на този тест, 
сте се забавлявали, избирайки най-

странните отговори, ви поздравява-
ме! Вие сте отличничка и умеете да 
пудрите мъжките мозъци. А себе си 
и нас – не е задължително.
ВАШИЯТ МЪЖ е егоист, който се 
е заел да изгони всички хлебарки, 
които пълзят в мозъка му. На вас 
не ви остава нищо друго освен да 
го научите да обича, но и сами да 
си спомните в процеса как се пра-
веше това.
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С
лед 40-годишна 
възраст в органи-
зма постепенно за-
почват да настъп-

ват сериозни изменения. 
Бавно, но сигурно отслаб-
ва силата на сърдечния мус-
кул, понижава се еластич-
ността на съдовите сте-
ни, забавя се скоростта на 
кръвообращението и се по-
вишава артериалното наля-
гане. Всъщност ефектив-
ността на всички видове 
обмени се понижава, което 
намалява енергията в орга-
низма и праща 

РАБОТОСПОСОБНОСТ-
ТА В ПЕНСИЯ 

Понижената двигателна 
активност води до натруп-
ване на мазнини. Мускулна-
та сила отслабва и коорди-
нацията на движенията се 
влошава. 
„Живописните“, по-види-

ми резултати на остарява-
нето са други – косата за-
почва да побелява, оредява 
или направо да „отпада“ от 

предишното си място. Вен-
ците променят розовия си 
цвят в посока на възпалено 
кърваво червено и уволня-
ват дисциплинарно зъбите, 
дори без да са ги разклати-
ли в знак на предупрежде-
ние. Пръстите на ръцете и 
краката, както и гръбнач-
ният стълб се изкривяват, 
скелетът се смалява.  
Възможните картини на 

старостта са много и все-
ки от нас (от опит или 
наблюдение) може да нане-
се върху тези картини още 
нерадостни и непривлека-
телни детайли. 

ЖЕНИТЕ ПОЗНАВАТ 
СТАРОСТТА ОТ МЛАДИ 
понеже първите призна-
ци на стареене се появя-
ват по кожата още при на-
вършването на 30–35 годи-
ни. На тази възраст пове-
чето нежни създания започ-
ват да замазват положени-
ето с най-различни кремо-
ве. Използват обикновено 
много скъпи мазила, които 

комбинират действието на 
няколко активни формули. 
Тези формули не носят ни-
какъв риск, освен този на 
заблуждението, че във фан-
тастичната власт на коз-
метиката е да попива го-
дините. Дамите, които не-
уморно бъркат в кутиите с 
кремовете, знаят, че за да 
има истински ефект, при-
ложението на всяка форму-
ла трябва да бъде постоян-
но и продължително. 
А старостта е старател-

на и методична, стреми се 
да не пропусне никого. Тя 
обаче също си задава въ-
проси: „Откъде да мина? И 
кога?“ И докато старост-
та се чуди 

НЯКОИ ЖЕНИ Є 
ИЗБЯГВАТ С... 

ПЛУВАНЕ 
Възможно ли е плувкиня 

да изглежда с едно-две де-
сетилетия по-млада и да 
прави неща, характерни за 
младежи, от които я дели 
цяло поколение? В театъ-
ра обикновено с голям успех 
се случва обратното – мла-
да актриса с помощта на 
много грим успешно се пре-
въплъщава в ролята на ста-
рица. Истинският живот 
предлага противоположна 
версия. На спортната сце-
на във Водния клуб в Пекин 
излезе една жена, която е 
прекалено стара за ролята, 
в която се беше напъхала, 
спечелвайки олимпийска кво-
та за игрите в Китай. Не 
използва никакъв грим, само 
чистата вода на модерното 
съоръжение. 

ИМЕТО Є Е 
ДАРА ТОРЕС 

американка от Лос Андже-

лис. За плуването си на 
финала на 50 м свободен 
стил получи сребро и ос-
тана само на стотна от 
секундата от златния ме-
дал, който спечели герман-
ката Брита Щефен, коя-
то по принцип би могла да 
є бъде дъщеря. На такава 
победа в плуването се каз-
ва „победа с пипане“. Това 
означава, че първият само 
с едно докосване по-рано е 
пипнал електронната стена 
в края на коридора. Въпреки 
че според календара Дара е 
на 41 години, според факта, 
че избяга на старостта за 
24,07 секунди (за толкова 
преплува 50-метровата дис-
танция), прочутата амери-
канка в момента е на око-
ло 25 години. Просто за-
щото успехите в плуването 
се постигат във възрастта 
между 24 и 26 години. Точ-
но в този интервал (24–26) 
се простира и 

СРЕДНАТА ВЪЗРАСТ 
НА ОЛИМПИЙСКИТЕ 

ОТБОРИ 
През 1984 година в Лос 

Анджелис при първото си 
участие на олимпиада (това 
в Пекин є беше пето) Торес 
печели и първия си златен 
медал. Тогава 26 от 42-ата 
плувци от сегашния амери-
кански отбор не са били ро-
дени. Още на олимпиадата 
в Сидни, когато е била на 
33 години, са я определяли 
като ветеранка. Няма как-
во да се чудим, че самият 
Майкъл Фелпс нарича Торес 
„нещо като майка на от-
бора“. Независимо че в Пе-
кин от неговото печелене 
на медали децата можеха да 

ЧикспортЧикспортЧикспорт

КАЛЕНДАРЪТ   
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се научат да броят чак до 
8, той продължи да бъде 
скептик спрямо перспекти-
вата да участва на фина-
ли, когато прехвърли 40-те. 
Тук е мястото да кажем, 
че медалите за Торес от 
Пекин са общо три, други-
те две отличия са от ща-
фетите 4х100 м свободен 
стил и 4х100 м съчетано 
плуване.
Казват, че плуването е за-

нимание за хора от всич-
ки възрасти, достъпно е 
дори за тези с ограничени 
възможности. То може да 
се използва за поддържане 
на форма, за забавление и, 
разбира се, да бъде елитен 
спорт. Всички 

КОИТО МОГАТ 
ДА ПЛУВАТ, СА 

В БЕЗОПАСНОСТ 
когато са във и край вода. 
Плуването им дава възмож-
ност да се държат на по-
върхността и да бъдат 
живи. Може ли плуването да 
ни помогне да не се стра-
хуваме от страростта, за-
щото ни държи на безопас-
но разстояние от нея? 
Зависи от мотивите. 

Какъв е мотивът на же-
ните, които искат да за-
бавят старостта? Да бъ-
дат успешни, да имат ка-
риера, да имат приятели, 
да имат любовници, да бъ-
дат привлекателни мину-
вачки?
Дара Торес не е от тези 

жени, въпреки че вероят-
но се радва на всяко от 
тези неща, стига да го по-
желае. Разликата между нея 
и останалите жени е, че 
Дара не се бори с възрас-

тта, тя се бори за медали. 
Избрала е особено мотиви-
ран път, по който остаря-
ването се избягва сигурно, 
но не е цел. Път, по кой-
то средствата (воля плюс 
шашардисващо голям екип 
от треньори, физиотера-
певти, масажисти и кон-
султанти) са по-силни от 
пречките (някаква си далеч-
на рождена дата – 15 април 
1967 г.). Самата Дара каз-
ва обаче, че има нещо по-
важно от медалите. „Горда 
съм, че мога да покажа, че 
жените, прехвърлили 40-те, 
успяват да извършват голе-
ми постижения.“ 
Във все по-интересен се 

превръща въпросът, кога 
тази жена ще пусне кот-
ва и наистина ще се отка-
же от елитните постиже-
ния. Впрочем в синия спорт 
„котва“ наричат плувеца, 
който плува в т. нар. ко-
твена фаза, финалния етап 
от щафетното състезание. 
Дара Торес се е отказвала 
от големия спорт на два 
пъти. Веднъж през 1988 г., 
след олимпиадата в Сеул, 
и веднъж – след олимпий-
ските игри в Сидни през 
2000 г. 

„ТОЗИ ПЪТ 
НЯМА ДА ИМА 

ВРЪЩАНЕ“ 
казва тя в австралийската 
столица. Какво прави меж-
дувременно ли, с какво за-
пълва годините от кален-
дара? Освен че се изявява 
като модел (предимно на 
бански костюми) и като 
спортен коментатор, тя 
става майка на момиченце. 

По време на бременност-
та си Дара открива ново 
удоволствие от пребивава-
нето във водата. „Чувст-
вах се прекрасно във фит-
нес залата, когато исках да 
се движа, но бебето ми се 
чувстваше по-добре във во-
дата. Когато се движех в 
басейна, усещах как то плу-
ва заедно с мен. Това беше 
нещо съвършено различно 
от всичко, което съм изжи-
вявала в басейна.“ 
Още в родилната зала тя 

попитала лекаря кога може 
да започне с тренировки-
те. Завръща се твърде бър-
зо след раждането и с по-
добрен рекорд на САЩ в 
дисциплината 50 м свободен 
стил доказва, че е твърде 
бърза. А какво последва в 
Пекин, вече знаем всички. 
Може би все пак това ще 

бъде последната є олим-
пиада. „На моята възраст 
трябва повече да се щадя“ 
– убедена е Дара. Дори това 
да се случи 

ЕДВА ЛИ НЯКОГА 
БРЪЧКИТЕ ЩЕ Я 

УЛОВЯТ 
в мрежите си, а собствени-
те є килограми ще я обез-
движат. Със сигурност още 
много дълго ще продължа-
ваме да се чудим какъв е 
тайнственият чип, който 
кара тази жена да бъде тол-
кова готин и млад... пич? 
„Най-сигурният начин да 

спреш времето е, когато го 
пуснеш да минава бързо и 
неусетно в тренировки“ – 
могат да кажат едни. „Тя 
не е умопомрачена от модни 
списания и затова не прили-
ча на риба на сухо, в какви-
то за жалост се превръщат 
повечето жени“ – могат да 
кажат други. „Не е нужно 
непременно да влизаме в ба-
сейна и да се движим в него 
с превишена скорост. Но на 
младостта є трябват хора 
и може да се включим в 
нейния отбор по своему“ – 
могат да кажат трети.

Мирослава ИВАНОВА

   НА ДАРА
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В
ече е януари 2009 годи-
на, а аз все още пиша 
в летния си дневник за 
2008 г. Думите – за-

къснели отпечатъци от едно 
лято – бележат всеки ден 
по време и след неколкоме-
сечното ми пребиваване в 
Ню Йорк. 

„КАК Е ТАМ?“
–  питат всички. И невол-

но свързват американското 
ми лято с типичното лято 
и с типичното американско. 
И аз така често се питам 
– как беше там? Как съм 
и сега, тук? Трудно е. И 
за отговор. И за адаптация 
към... вкъщи. 
Напускайки родното място 

с двата сака, побрали ве-
ществения ми свят, магиче-
ски се превърнах в пътник, 
тоест в скитник, тоест в 
чужденец. Чужд. Въпреки по-
избледнелите летищни печа-
ти отпреди година-две, въ-
преки еуфорията там ти 
си чужд. Но това си има и 
положителни страни – на-
дяваш маската на загадъч-
ност, говориш с екзоти-
чен акцент, лицето ти из-
лъчва наивност и безпомощ-
ност. Случва се на всички 
„пилигрими“. Меки (от града 
Мека) колкото щеш – коя 
от коя по-известни и по-
корявани. 

АМЕРИКАТА 
несъмнено е една от тях. 
Не знам дали тук ставаш 
хаджия или праведен, но оп-
ределено се променяш. Връ-
щаш се с нещо като ви-
таеща около теб слава на 
бил там. Връщаш се чужд 
вкъщи, връщаш се и тъжен, 
много тъжен. Бездомието 
се настанява отново в два 
сака – на твоите спомени и 
на случващото се сега, през 
зимата. 
Няма как тази моя зима да 

не се превърне в недоволна. 
Няма как да избегна ностал-
гията и завистта. Няма как 
да не се чувствам поласкана 
от съдбата, че ме е отвела 
в Америка. А, да – и че ме 
е върнала отново тук, за да 
оценя островърхата интели-
гентност на българина, бъл-
гарката и българчето, вку-
са на киселото мляко и на 
алкохола, изпит преди 21-го-

дишна възраст, подкупите 
за служителите на КАТ... Ей 
такива неща радват съще-
ството ми в България. Или 
поне така ни учат шовини-
стите. Аз обаче малодушно 
се отказах да бъда такава. 
Дори „патриот“ звучи твър-
де гръмко и твърде… мъжки 
за моя вкус. Ще използвам 
евтиното образование, удоб-
ния градски транспорт, кни-
гите от „Славейков“, пират-
ските дискове и а, да – 

БЕЗЦЕННИЯ ШАНС 
ДА СЪМ НЕДОВОЛНА 

да ми е зле и да копнея по 
прогреса. Е, това „там“ го 
няма. 
Гурбетчийството е много-

вековен занаят в България. 
Но въпреки това от повече-
то чужденци и най-вече от 
американците столицата ни 
често се изговаря като Буда-
пеща, а при наличието на по-
богата географска ерудиция у 
говорещия – като Букурещ 
или Босна. Много „Б“-та – 
балканска му работа. Някои 
американци, които са чува-
ли за България, любезно въз-
кликват: „Бългерия – оукей!“ 
По едно време взех да не 
обръщам внимание на тяхно-
то „невежество“ и да не се 
впускам в „атласни“ обясне-
ния всеки път, щом някой 
прозорлив американски граж-
данин забележеше смешния 
ми акцент. Канада обикнове-
но много удобно заместваше 

Американска принцеса
По светаПо светаПо света

„ВЯРАТА ОЗНАЧАВА 
ДА ВЯРВАШ В НЕЩО, 
ЗА КОЕТО ЗНАЕШ, 
ЧЕ НЕ Е ВЯРНО.“

АРТЪР БЛОХ
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родната изходна точка. Или 
някой друг щат. 
За вълшебно килимче до 

Америка ми се падна само-
лет на британските авио-
линии. Освободена от два-
та сака, от осъдителните 
(аз така ги разчетох) погле-
ди на  приятели, от мит-
ническите тегоби, аз попад-
нах на английска територия. 
Всичко като че ли беше по 
харипотъровски вълшебно, 
почувствах се 

КАТО ЛЕЙДИ И ЧОВЕК! 
Човекът изведнъж се оказа 

ценност. Другият човек му 
се усмихваше, искаше да му 
помогне, искаше да му е до-
бре. Без нищо в замяна. За 
мен положението бе странно 
до неприемливост. Провидях 
някаква фалшивост и нае-
жих недоверието си – ти-
пична реакция на несвикнала 
с добър сървис българка. 
Някога мечтаех за глоба-

лизъм и планета без черти. 
Сега обаче ясно различавам 
чертите – къде по-прекъс-
нати, къде по-непрекъснати. 
Отново благодаря на съд-
бата, че ме пропусна през 
две от линийките на пунк-
тира…
На лондонското летище 

видях много индийци и с раз-
новъзрастова челяд в разно-
цветни сарита. Сред тези, 
които не бяха индийци, пре-
обладаваха русите човешки 
екземпляри с широки усмив-
ки. Цветно. Цветната същ-
ност на едно кралство. 
Политам. За следващата 

ми дестинация е написано 
много. Особено сега 

СЛЕД СЪБИТИЯТА 
ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 

Мислех си, че ще е тъжно, 
че градът ще е осакатен, че 
нюйоркчани ще ме мразят 
само защото съм там. Оч-
акванията ми бяха твърде 
смели – нюйоркчани изобщо 
не се интересуваха от мен. 
Хората говореха по теле-

фона, просеха или слизаха от 
лимузини. 
Но не мога да разкажа 

всичко в този текст. Тези 
страници ще ги напълня 
само с глобалните си впе-
чатления. 
Последваха три типични 

месеца на гурбет, имейли и 
космическо безгрижие – за-
щото бях във ваканция ли, 
защото бях в Америка ли, 
защото не бях в България 
ли, не знам. Или просто ми 
беше провървяло както на 
хора, така и на ситуации. 

АМЕРИКАНЦИТЕ СА 
ПРОСТОДУШНИ 

хора, а българите са хора, ко-
ито се стараят да са лоши, 
за да не изглеждат тъпи (а 
на американците, изглежда, 
не им пука, ако са). Зна-
ят, че ги мислим за невежи, 
нечетящи телеманиаци, кои-
то се тъпчат с храна от 
микровълновата и не знаят 
къде се намират Ботсвана 
и България на картата. Пи-
там се: „А какво от това, 
че аз знам къде се намира 
Ботсвана на картата?“ 
Сега знам и друго – че съм 

се лъгала, че американците 
са невежи. Повечето Нобело-
ви лауреати са американци. И 
НАСА, и тя е в Америка. 

ТАМ ПРЕОБЛАДАВА 
БЕЗГРИЖИЕТО 

То води до непукизъм, от-
там до апатия, незаинтере-
сованост, оттам и до всеиз-
вестната американска „тъ-
пота“. Така поне аз анализи-
рах малкото градче, в което 
прекарах лятото. Разбира 
се, мога и да греша. Мога, 
затова е само мнение. 
Мога също така мрачно 

да анализирам и българската 
действителност. Тъжно е, 

че не съм възрастна, а вече 
ми е тъжно в България. 
Сега е януари, а аз мисля 

за следващото лято. С как-
во ще напълня двата сака до 
Америка? С какво ще ги вър-
на пълни в България – как-
во ще науча и от какво ще 
порасна. Тъжен ли ще бъде 
и следващият текст, който 
ще напиша за там и тук? 
Не знам. Ще ми се пак да 
стана американска принцеса. 
Поне за три месеца още. 

Виктория КРУМОВА

Бродуей – нарицателно за американския театрален живот Бруклинският мост – един от най-старите висящи мостове в света
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„УОЛ.И“
Затрогваща анимационна при-

казка за преобразяващата сила 

на любовта ни поднасят за по-

реден път магьосниците от 

Pixar. УОЛ.И е последният жи-

тел на Земята, отдавна напус-

ната от хората. Симпатични-

ят робот е тук, за да разчисти 

тоновете отпадъци, които той 

балира стриктно ден след ден. 

И така до момента, в който от 

небето пристига неочакван по-

сетител – красивият робот 

ИВА. Тя също има мисия – да съ-

бере доказателства за живот 

на запустялата планета. Под 

металния корпус на УОЛ.И обаче 

тупти истинско сърце и прехла-

снал се по ИВА, той ще се впус-

не в невероятно приключение в 

открития космос, за да спечели 

сърцето є.

„Скална клопка“
Един филм за зрители с по-здра-

ви нерви – за мрачните загадки, 

скрити в една неизследвана пе-

щера. В пустинята Къзълкъм в 

Централна Азия е открита нова 

пещерна мрежа и група изсле-

дователи пристига тук, за да я 

проучи. Шефът на екипа Генън е 

въодушевен, но и притеснен от 

предстоящото спускане в неиз-

вестното, защото при подобно 

спускане преди две години уми-

ра приятелката му. Останали-

те от екипа обаче нямат тър-

пение да започнат работа. Но 

още в началото започват про-

блемите – там долу има нещо, 

което определено застраша-

ва живота на изследователите. 

Постепенно редиците на група-

та оредяват и последните оце-

лели влизат в отчайваща битка 

за живота си.

СпектърСпектърСпектър

„На женска 
територия“
В невероятен любовен триъгъл-

ник се оказва замесен млад мъж, 

загубил вяра в любовта. Жи-

вотът нa сценариста Кaртър 

Уeб (Адaм Броуди) ce прeобръ-

щa cлeд рaздялaтa му c из-

вecтнa aктриca. Peшeн дa cи 

дaдe почивкa, той зaминaвa зa 

Дeтройт, зa дa ce погрижи зa 

болнaтa cи бaбa и дa излeкувa 

рaзбитото cи cърцe. Hо плaно-

вeтe му нaпълно ce обърквaт, 

когaто ce зaпознaвa c новитe 

cи cъceдки – мaйкa и дъщeря – и 

двeтe крacиви, и двeтe на свой 

ред зaгубили довeриeто cи в лю-

бовтa. Кaкто чecто ce cлучвa 

в животa, любовтa идвa, бeз дa 

питa, и вcякa по cвой нaчин ce 

влюбвa в Кaртър и му помaгa дa 

нaмeри cвоя път. 

„Небето над 
Монтана“
Семейни тайни, богатство, лю-

бов и убийство се преплитат в 

този филм по роман на Нора Ро-

бъртс. Заможният скотовъдец 

Джак Мърси завещава огромно-

то си ранчо на своите три дъ-

щери. Трите момичета са от 

различни майки и докато осъз-

нават какво са спечелили, нау-

чават, че старецът им е спре-

тнал малка изненада. Те трябва 

да живеят заедно тук в продъл-

жение на една година, за да по-

лучат наследството си. Макар 

че и трите не вярват в подобен 

опит за сплотяване на семей-

ството, те нямат намерение да 

се отказват в полза на провока-

тор, който очаква да се прова-

лят. Изпитанието пред наслед-

ничките е голямо, но ще проме-

ни живота им.

„Престъпник“
Животът на Уейд Портър за 

миг се преобръща на 180 граду-

са. Той е обещаващ професио-

налист с прекрасно семейство, 

но от това не остава и помен, 

след като убива неволно крадец, 

нахлул в дома му. Уейд е осъден 

за непредумишлено убийство и 

е изпратен за три години зад 

решетките. Той попада в за-

твор със строг режим и е при-

нуден да дели килия с известен 

масов убиец (Вал Килмър). Но 

проблемите пред Уейд тепърва 

предстоят. Подложен на безми-

лостни побои, организирани от 

садистичния шеф на охраната, 

той трябва да се бори за живо-

та си. Това, което не те уби-

ва, те прави по-силен – точно 

тази поговорка характеризира 

живота на отчаяния мъж, който 

няма какво повече да губи.

„Новото гадже 
на мама“ 
Пред невероятно предизвика-

телство се изправя млад агент 

на ФБР в тази криминална коме-

дия. Xенpи (Кoлин Xaнкc) полу-

чава нареждане дa cледи вcякa 

cтъпкa нa отдавна издиpвa-

ния кpaдец нa пpедмети нa из-

куcтвoтo Toми (Aнтoниo Бaн-

деpac). Освен богато криминал-

но досие Томи има и друг повод 

да бъде следен зорко от Хенри 

– той е нoвoтo гaдже нa мaй-

кa му! Ho c тoвa изненaдите не 

cвъpшвaт. През няколкото годи-

ни, които младият агент е пре-

карал далеч от вкъщи, мaйкa му 

Mapти (Mег Paйън), някoгa де-

белa и нещacтнa, сега е неверо-

ятна кpacaвицa. За капак Xенpи 

тpябвa дa шпиoниpa cпaлнятa 

нa coбcтвенaтa cи мaйкa.
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„Последният оракул“
Сатанински проект може да доведе до уни-

щожаването на човечеството в този за-

плетен трилър. Международен екип от уче-

ни, известни като Язоновците, е открил 

начин да манипулира и подсилва изкустве-

но способностите на деца аутисти, които 

проявяват специални таланти – в матема-

тиката, статистическите науки, изобра-

зителното изкуство. Само че група рене-

гати сред Язоновците започва свои тайни 

експерименти с най-талантливите от де-

цата, за да създаде глобален пророк, кого-

то да използва за собствени нужди.

„Деветата порта“
Хубавите книги заслужават специално из-

дание като това. Известен издател е от-

крит обесен в собствения му кабинет. Пре-

ди смъртта си той е възнамерявал да про-

даде оригинален ръкопис на Александър Дю-

ма-баща. Просмуканият от джин Лукас Кор-

со е наемен „ловец“ на редки издания. Нает 

да издирва съществуващите екземпляри на 

една тайнствена книга, забранена през XVII 

век от Инквизицията, той решава да дока-

же и автентичността на стария ръкопис, 

без да подозира в какво се забърква. 

„Разговори с Били 
Уайлдър“
„Аз не правя кино. Аз правя филми.“ Така с 

много ирония големият Били Уайлдър раз-

казва за творчеството си пред своя колега 

Камерън Кроу. Режисьорът на класики като 

„Някои го предпочитат горещо“ и „Апарта-

ментът“ описва работата си с Мерилин 

Монро, Хъмфри Богарт, Одри Хепбърн, Джак 

Лемън, Шърли Маклейн, Уолтър Матау. Тази 

задължителна за всеки истински киноман 

книга е забележителен израз на преклоне-

ние от един от най-интелигентните режи-

сьори на модерното кино към наистина ве-

лик класик.

„Заплетени 
в Мрежата“ 
Ето един истински пример за интерактив-

ната литература, роман от много тексто-

ве, изпълнени с откровеност и неподправе-

ност. Двама мъже се запознават в интер-

нет и се впускат в свободен диалог. Мре-

жата провокира у тях желанието да пред-

ставят себе си като идеалния друг, да из-

градят пред събеседника образа на прием-

лив и близък до неговите представи и жела-

ния човек. Именно това кара Aion и lemarac 

да разкриват реалните си чувства, да спо-

делят искрено всекидневните си притесне-

ния, срещи, наслади. 

„Типът ЗЕТ“
Чудoтвopната малка книжка на Марк Алън 

щe ви пoмoгнe да уcвoитe eдна изключи-

тeлнo лecна пpoгpама oт чeтиpи cтъп-

ки и да oткpиeтe как да пocтигнeтe мeч-

титe в живoта cи – дopи и пpи пoлoжeниe 

чe cтe мъpзeливи, нeoпитни или финанcoвo 

нecтабилни. Aкo пък cтe pабoтoхoли-

ци, щe pазбepeтe как да ce cдoбиeтe c 

пoвeчe вpeмe за пoчивка и забавлeния, 

катo в cъщoтo вpeмe cи ocтанeтe вce 

така уcпeшни. Aкo има лeк и лeceн път 

към изoбилиeтo, тoва e имeннo този, пред-

ложен в тази книга. Mаpк гo e пocтигнал, 

мoжeтe и виe!

„Приказките на барда 
Бийдъл“ 
Най-популярната писателка в света Дж. 

К. Роулинг продължава да омагьосва и с 

новата си книга. Тя съдържат пет съв-

сем различни истории, всяка със свой въл-

шебен дух, и докато ги четете, ту ще се 

радвате, ту ще се смеете, ту ще усеща-

те тръпката на смъртната опасност. И 

на мъгъли, и на магьосници ще им бъде ин-

тересно да прочетат след всяка приказка 

бележките на професор Албус Дъмбълдор, 

който разсъждава върху поуките в тях и 

разкрива някои подробности от живота в 

училище „Хогуортс“. 

„Димна завеса“
Репортерката Брит Шели се събужда до 

трупа на Джей Бърджис, детектив от по-

лицейското управление в Чарлстън. Преди 

пет години подобно нещо изживява прия-

телят на Джей, пожарникарят Рейли Ганън, 

събудил се след безпамента нощ до мърт-

ва жена. Рейли „отвлича“ Брит, за да чуе 

версията є за случилото се. Колкото пове-

че двамата научават за инцидента, тол-

кова повече ситуацията се заплита. Сами 

срещу всички, те трябва да разкрият ис-

тина, но и да избегнат смъртната опас-

ност, която ги следва по петите.

„Дързостта 
на надеждата“
Адвокат по граждански права, преподава-

тел в Чикагския университет, член на се-

ната на щата Илинойс, баскетболист, 

който „играе чисто и колективно“ – това 

е той, преди да поеме новата си работа 

като американски президент. Тази кни-

га е част от феномена, който наричаме 

„да опознаем победителя“. Лавини от кни-

ги за новоизбрания американски президент 

ще залеят и нашия книжен пазар, по подо-

бие на фланелките, които се продаваха в 

САЩ по време на предизборната кампания. 

За книгите е сигурно, че си струва да ги 

прочетете.

Страниците подготви Ивайло ТОДОРОВ Бела, брой 1 (131), 2009 95



по д  л у п а

Всеки неин албум е събитие. Изпълнителката, която за пореден път 

очарова света с изумителното си представяне на церемонията по 

откриването на Олимпиадата в Пекин, може да се похвали с една от 

най-успешните кариери в оперната музика. Най-продаваното сопрано 

в света вече поднесе своя коледен подарък на милионите си фенове – 

своя първи коледен албум. В A Winter Symphony Брайтман редува добре 

познатите класики като Silent Night и In the Bleak Midwinter със спе-

циално записани за случая нови песни. Блестящият дует на Ave Maria 

е с участието на Фернандо Лима, възхитителна е и интерпретаци-

ята є на класиката на Нийл Дайъмънд  I’ve Been this Way Before. Една 

от изненадите в албума е изпълнението на Arrival – прочутата ин-

струментална мелодия на „ABBA“ се ражда за нов живот с ангелския 

глас на Сара. Виртуозните є изпълнения на коледни поп хитове като 

I Believe in Father Christmas и I Wish it Could be Christmas Everyday са чу-

десен фон за настъпващите празници. A Winter Symphony е записан с 

Лондонския симфоничен оркестър, Кралския симфоничен оркестър и 

хор от 46 изпълнители. 

Преди 20 години една непозната ирландка предизвика истинска ре-

волюция в музиката. Нейният дебютен албум Watermark се продаде в 

милионен тираж и превърна името на Ениа в синоним на качествена 

музика със задължителните келтски мотиви. Следващите є албуми 

до един са не по-малко успешни. Ениа вече има в колекцията си чети-

ри награди „Грами“, както и номинация за „Оскар“ за прелестната ба-

лада May It Be от саундтрака към филма „Властелинът на пръстени-

те: Задругата на пръстена“. Ето че след две години работа в студи-

ото Aigle близо до Дъблин се ражда новият є албум And Winter Camе. 

Първоначално парчетата в него са замислени като коледни, но в край-

на сметка се получава доста по-универсално звучене и зимният се-

зон става централна тема в албума. „Това е времето, когато работя 

върху повечето си композиции. Зимата ми дава повод за много вдъх-

новение, цялата тази красива природа ме зарежда с много нови идеи“ 

– споделя изпълнителката. Пилотният сингъл Trains and Winter Rains 

вече превзе класациите. На официалния си сайт Ениа казва, че лично 

тя е избрала тази песен, тъй като особено много є допада ударната 

оркестрация в нея.

Сара Брайтман – A Winter Simphony

Eниа – And Winter Came

Киното на Близкия изток

Често пренебрегваните у нас филми, произведени в страните от Близ-

кия изток, са обединени в панорамата „Цветята на Корана“. Тя стар-

тира на 12 януари в салоните на Дома на киното, „Евросинема“ и „Чер-

вената къща“. В продължение на месец зрителите ще видят непоказва-

ни у нас филми на майстори като Аббас Киаростами, Мохсен Махмал-

баф, Еран Риклис и Юмит Юнал. Специален акцент ще бъде поставен 

върху киното на Иран, като ще бъдат показани 10 от най-успешните 

филми, заснети в страната през последните пет години. Сред тях е 

документалният филм „Иран – седемте лица на цивилизацията“ на  д-р 

Фарзин Резаеян, представящ триизмерно история на страната. Сред 

заглавията в панорамата ще бъде носителят на наградата „Кристал-

на мечка“ и на Наградата за мир от кинофестивала в Берлин  „Косте-

нурките могат да летят“ на режисьора Бахман Гобади. Трогателната 

история за децата, които обезвреждат мини на турско-иранската гра-

ница, е най-награждаваният ирански филм за последните години. 

Текст Ивайло Тодоров

„Костенурките могат да летят“
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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

5 ИДЕИ ЗА ВАШАТА СПАЛНЯ
За да направите това помещение неповторимо и по-уютно, при 
това – без да похарчите много пари, ви трябват един обикно-
вен матрак и малко фантазия.

НЕОБИЧАЙНО 
ПРИЛОЖЕНИЕ НА 
ОБИЧАЙНИ НЕЩА
Има ги във всеки дом. 
Но вие даже не подо-
зирате колко ползи 
можете да извлечете 
от пакетче сол, от 
старите вестници, 
от лимона, домакин-
ското фолио и дори от 
зехтина...

ЯНИС РИШАР: „ФРЕНСКАТА КУХНЯ 
РАДВА И НЕБЦЕТО, И ОЧИТЕ” 
За разлика от останалите гости на 
тази рубрика, за които готвенето е 
само хоби, Янєс е късметлия – хобито 
си е превърнал в любима работа. Вече 
6 години свещенодейства в кухнята на 
посолството на Франция у нас.
Специално за БЕЛА той приготви цяло 
новогодишно меню – питавие (Кралска 
сладка пита), суфле с кашкавал и пилеш-
ко филе с черен пипер. Bon appetit!

РАЗДЕЛЕТЕ ТЯСНОТО НА ДВЕ
Жилището ви може и да не е голямо, но с повече въображе-
ние бихте могли да сместите в него не само всички членове 
на семейството, а и всичките им занимания. Питате се 
как? Обединете две функционални зони в една стая и ще 
видите. Иначе казано, разделете тясното на две!
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ин т е р и о р

за  идеиЗа да направите 
спалнята си 
неповторима 
и по-уютна, при това 
без да похарчите 
много пари, ще 
ви трябват един 
обикновен матрак 
и малко фантазия.

И
Д

Е
Я За да съедините ъглите 

на рамката, използвай-

те инструмент, който ви 

позволява да правите сре-

зове под ъгъл 45 градуса.

И
Д

Е
Я Вместо две отделни парчета 

плат можете да използвате 

едно по-голямо, като го украси-

те с гоблен или пано по среда-

та. Ще изглежда много красиво. 

Ниша
Подобно „обрамчване“ на спалнята създава илюзия за дълбочина – струва 

ви се, че леглото е разположено в ниша. За да засилите този ефект, тряб-

ва да използвате контрастни цветове за рамката и за пространството 

вътре в нея – най-добре кафяво, сиво или светлосиньо. В случая рамката е 

боядисана в бяло, а вътрешното пространство – в светлосиньо. 

КАК СЕ ПРАВИ Ще ви трябват модули (корнизи) от полиуретан, течни 

гвоздеи и боя в син и бял цвят. Измерете ширината на спалнята и приба-

вете по 15 см от всяка страна. Ситуирайте леглото в центъра. От ви-

сочината на матрака измерете нагоре 90 см. По отбелязванията разчер-

тайте контура на рамката на стената. Изрежете модулите (корнизите) 

с нужния размер, а след това ги боядисайте. Оцветете и вътрешното 

пространство на стената. Когато боята изсъхне, залепете корнизите по 

контура с помощта на течните гвоздеи.

Картини от плат
Ярките, необичайни тъкани с флорални щампи или ге-

ометрични шарки ще превърнат спалнята в произве-

дение на изкуството. За всеки панел ще ви трябват 

1 м тъкан и платно за рисуване, опънато на рамка.

КАК СЕ ПРАВИ В началото разположете плата вър-

ху платното с рамката, за да изберете тази част 

на рисунъка, която искате да използвате. След това 

силно опънете плата върху рамката и от обратната 

страна го прикрепете с машинка за тапициране на 

мебели. Забийте пирони в стената на височина 120 

см над матрака. Закачете платната на тях, като 

оставите между тях разстояние 7–8 см.
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вашата спалня

И
Д

Е
Я Ако не искате да разваляте стената, 

забивайки пирони в нея, преместете 

спалнята напред, залепете „паното“ 

към шперплат, поставете го плътно 

до стената и го затиснете с леглото. 

И
Д

Е
Я Ако стените в 

спалнята ви са 

цветни, бояди-

сайте дървото в 

бяло за контраст.

И
Д

Е
Я Съвсем не е задължително да 

използвате копринена тъкан. 

Може да я замените с мусе-

лин, шифон или друга ефектна 

материя, която пада ефирно.

Окачен таван на... 
стената
Традиционният окачен таван ще придаде на 

спалнята архитектурен облик. Полистеролът 

лесно се закрепва почти към всяка повърхност. 

Можете да го боядисате в цвят по желание.

КАК СЕ ПРАВИ Използвайте течни гвоздеи, за да 

монтирате тавана в две редици. Всяка редица 

трябва да се състои от три плоскости (стан-

дартният размер на плоскостите е 50 х50 см). 

За да придадете на „паното“ завършен вид, мо-

жете да залепите по краищата му бордюри от 

полиуретан. Предварително можете да ги боя-

дисате със спрей в цвета на окачения таван. За 

да определите размерите на „паното“, измерете 

120 см над височината на матрака и прибавете 

по 12 см към неговата ширина от всяка страна.

Натурално дърво
Обичате ли дърво? Тогава ще харесате нашата идея за „ограда“ зад леглото. 

Най-добре обаче да помолите някой дърводелец да ви я изработи предварително.

КАК СЕ ПРАВИ Вие можете да свършите по-лесната работа – да я боядисате 

в цвят по желание и да я лакирате за блясък. Ако обаче държите дървото да из-

глежда естествено, само го лакирайте с безцветен лак.

Драпирана коприна
Богатите, наситени оттенъци на пурпурното, розовото, виолетово-

то или червеното ще внесат романтика в спалнята. Дължината на 

плата и драпировката му визуално ще направят стаята по-висока. 

КАК СЕ ПРАВИ Монтирайте две куки на височина около 120 см над 

спалнята и на разстояние 90 см една от друга. Завържете за куки-

те обикновен декоративен шнур, така че краищата му да висят 14–

15 под всяка кука. Преметнете през шнура плата, който сте избра-

ли (най-добре е да е с дължина около 2 м).
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www.mebeliaron.com

М
ечтата на всяка домакиня 
е да има достатъчно го-
лям гардероб, в който да 
побере всички дрехи, как-

то и допълнителен багаж като по-
кривки, одеяла и завивки. За съжале-
ние в малките жилища, в които жи-
веем, все си мислим, че голям гарде-
роб ще бъде крайно нефункционален. 
Затова решихме в този брой да пого-
ворим малко за 

различните видове 
гардероби 

които се предлагат на българския па-
зар – какви функции и екстри имат 
те. Потърсихме за помощ експерти-
те на мебелна компания „АРОН“, за 
да ни разяснят всички подробности.
При споменаването на думата „гар-

дероб“ всеки си представя спално по-
мещение: по средата – легло, а до 

него, гордо изправен, е той, гардеро-
бът. Това е добре, но освен в спалня-
та гардеробът може да се намира и 
в антрето, и в коридора (вграден или 
просто поставен на празно простран-
ство), в детската стая, в офиса, а 
защо не и в дневната.
Обиколихме експериментално всички 

помещения в един дом заедно със спе-
циалистите на „АРОН“. Експертите 
споделиха с нас ценна информация кой 
гардероб за коя точно стая е подхо-
дящ и защо.

В спалнята
Ако тя е достатъчно голяма, купе-

те поне четири- или петкрилен гар-
дероб. В него освен вашите дрехи и 
тези на половинката ви можете да 
поместите и чеиза от майка ви и 
баба ви. А ще ви остане място и за 
новите дрехи, които ще си купува-
те в бъдеще. Хубаво е поне едната 
му врата да е огледална. Така вина-
ги когато се обличате сутрин, бър-
зайки за работа, ще можете да изби-
рате дрехите си по-бързо, оглеждайки 
се в огледалото. За да е по-подреден 
гардеробът, е препоръчително да раз-
полага поне с 2–3 чекмеджета. В тях 
ще съхранявате чорапите и бельото. 

Когато сте в магазина и избирате 
гардероб, погледнете дали поне едно 
от крилата му предлага само рафто-
ве. Наредените по рафтовете дрехи 
винаги се намират по-бързо и лесно. 
Ако спалнята е по-малка като поме-
щение, е по-целесъобразно гардеробът 
да е с плъзгащи се врати. И помнете, 
че колкото повече са огледалните вра-
ти, толкова по-просторна ще изглеж-
да оптически стаята.

В детската стая
За да научим децата си на самос-

тоятелност, изключително важно е 
всички техни вещи да са в тяхната 
стая. Това важи и за дрехите им. За-
това изборът на гардероб за детска-
та стая е много важен. Специалисти-
те от „АРОН“ препоръчват за това 
помещение не чак толкова голям гар-
дероб – дву- или трикрилен е напълно 
достатъчен: той ще побере всичко, 
което е необходимо на вашите деца. 
Разбира се, правилото за чекмедже-
та и рафтове важи с пълна сила и в 
този случай – както на възрастните, 
така и на малчуганите те са им не-
обходими, за да се научат да подреж-
дат стаята си и да намират по-бър-
зо и лесно своите дрехи.

Гардероб според...

SELLENNE

VIS A VIS
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В антрето
В антрето на по-малките апарта-

менти обикновено има само закачал-
ки. Когато отидем на гости на едно 
четиричленно семейство и всеки един 
от членовете му е закачил якето си 
в коридора, първото ни усещане е, че 
в това жилище е разхвърляно. Това 
може да се промени, ако в антерето 
освен закачалки има и един еднокри-
лен или двукрилен гардероб. Той ще е 
достатъчен да побере големите зимни 
дрехи и якета, обувките и чехлите на 
всеки член от семейството. Освен с  
функционалност този гардероб може 
да впечатли и с елегантност (особе-
но ако е с огледални врати). Така все-
ки път, когато излизате извън дома, 
ще можете да хвърляте един последен 
критичен поглед на външния си вид в 
огледалото. 

В коридора
Ако апартаментът е малък, коридо-

рът и антрето са едно и също нещо. 
Но ако имате по-голямо жилище и 
разполагате с един дълъг или с някол-
ко по-къси коридора, тогава „антре“ 
и „коридор“ са две различни понятия. 
Доста често сме виждали как в края 
на коридора има пространство, кое-

то на практика остава неизползваемо. 
То може да се окаже идеално за по-
ставяне на гардероб (вграден, обикно-
вен или по-екстравагантен, решавате 
вие). От мебелна компания „АРОН“ 
съветват винаги да използвате това 
пространство, което може да скрие 
вашите тайни от чуждия поглед. 

В дневната
Чудите ли се какво място има един 

гардероб в дневната? Ако се зами-
слите колко много неща ви трябват 
ежедневно в домакинството и всеки 
път се чудите къде да ги приберете 
по-наблизо (за да са ви подръка следва-
щия път, когато ви потрябват), няма 
вече да се съмнявате в практичност-
та на поставения в дневната гарде-
роб. Според големината на помещени-
ето можете да изберете и размери-
те на гардероба. От „АРОН“ ни под-
сказаха, че един двукрилен гардероб е 
напълно достатъчен. Разбира се, кога-
то отворите вратите му, е добре да 
откриете безценните рафтове, кои-
то вече ви обяснихме колко функци-
онални са.

В офиса
Повечето от нас, когато чуят дума-

та „офис“, си представят бюро, ком-
пютър, телефон и рафтове с папки. 
Вярно, всичко това е изключително 
необходимо. Но забравяте, че носите 
тежки връхни дрехи през някои от 
сезоните. И когато влезете в топлия 
офис, събличате палтото и се чудите 
къде да го закачите. Ето защо винаги 
трябва да разполагате с поне един ед-
нокрилен гардероб със закачалки, къде-
то да прибирате връхните си дрехи.
Надяваме се да сме ви били полезни 

с тази „разходка“ из отделните поме-
щения на дома и с разговора за това, 
колко е необходим и незаменим гар-
деробът. И не забравяйте, че най-го-
лямо разнообразие от цени и модели 
можете да намерите само в магази-
ните на мебелна компания „АРОН“ в 
цялата страна, както и на сайта им 
www.aron.bg

Здравка НЕНОВА

телефон 0700 10 222 

(на цената на един градски разговор)

стаята

VIS A VIS

KENT

Бела, брой 1 (131), 2009 101



GO GREEN Природозащитниците и 
обществените организации поста-

вят пред производителите и търго-
вците на мебели и материали за дома 
безапелационни изисквания за спазва-
не на еконормите. Не само крайни-
ят продукт, но и самият техноло-
гичен процес следва да отговарят на 
техническите и законовите изисква-
ния за безопасно и здравословно произ-
водство. Самите компании производи-
тели използват зелената вълна като 
рекламна стратегия. 

РЪЧНА ИЗРАБОТКА Артистизмът 
и идеята за уникалност са водещи 

в интериорния дизайн като отрицание 
на масовото, неперсонализирано произ-
водство. Ръчната изработка е издиг-
ната в култ в някои колекции. 

ЕКО ЛУКС Използването на екома-
териали в обзавеждането става въ-

прос на престиж и висок стил. Воде-
щи дизайнери на мода за дома залагат 
изцяло на естествена коприна, вълна и 
памук и отричат синтетиката. Бои-
те, естествено, са нетоксични.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА господства и 
в сферата на интериорния дизайн. 

Творците черпят вдъхновение от Ру-
сия, Китай, Латинска Америка, Ин-
дия, Мексико, като създават пъстри, 
мултикултурни образци.
Модерни в декоративните аксесоари и 
обзавеждането като цяло са препрат-
ки към стиловете арт деко и арт ну-
ово. Стилът, който се налага в инте-
риорния дизайн, е шокова смесица от 
изкуство и модерни технологии.

ДОМЪТ КРЕПОСТ Стремежът на 
много от дизайнерите е създаване-

то на интимна атмосфера във всеки 

дом, с акцент върху възможността за 
релаксация и усамотяване. Формите и 
материалите са леки и изчистени и 
създават усещане за близост до при-
родата. Изтънченият модерен стил в 
дизайна за дома често прегръща кла-
сическите образци и ги трансформира 
в непреходна елегантност.

ЦВЕТОВЕ Няколко са основните 
тенденции при избора на цветове 

за дома през новата година. Бяло, пя-
съчно и сиво са цветовете на суро-
вия материал с незавършен вид. Во-
дещи тук са минимализмът и идеята 
за автентичност. Друга цветова гру-
па съпоставя урбанизма и живота бли-
зо до природата. Градът се превръща 

в по-естествено, уютно жизнено прос-
транство с градините по покривите и 
вертикалното озеленяване. Студеният 
сив цвят на строителството се съче-
тава по неповторим начин с органич-
ни, живи цветове като зелено, медно 
червено, бронзово, кафяво, пясъчно. Из-
ползват се и т. нар. комплексни, дъл-
боки цветове, създадени от милиони 
малки точици от два или повече раз-
лични цвята (лилаво и цвят горчица 
например). Те обаче трябва да се из-
ползват предпазливо и с усет. На гре-
бена на модната вълна са и цветове-
те, които отразяват индивидуалност-
та – ярки, смели и неочаквани миксо-
ве. Един от основните съвети на спе-
циалистите е при избора на цвето-
ве за дома водещ да бъде географски-
ят принцип. Особеностите на околна-
та среда и климата могат да бъдат 
успешно инкорпорирани и в цветовете 
на стените, мебелите, тъканите и ак-
сесоарите. Най-предпочитани обаче си 
остават светлите, меки и естестве-
ни цветове на земята и природата – 
бяло, кремаво, зелено и синьо.

По материали от мрежата

те н д е н ц и и

СМЕСВАНЕ НА ОБРАЗЦИ
ЕКЛЕКТИКАТА В ИНТЕРИОРНИЯ ДИЗАЙН СЕ УТВЪРЖДАВА КАТО ТЕНДЕНЦИЯ И ПРЕЗ НОВАТА 2009 
ГОДИНА. СМЕСВАТ СЕ СТИЛОВЕ И ПЕРИОДИ, КАТО ВСЕКИ ОСТАВЯ УНИКАЛНИЯ СИ ОТПЕЧАТЪК В ДОМА.
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ЖИЛИЩЕТО ВИ МОЖЕ И ДА НЕ Е ГОЛЯМО, НО С ПОВЕЧЕ ВЪОБРАЖЕНИЕ БИХТЕ МОГЛИ ДА СМЕСТИТЕ В НЕГО НЕ САМО 
ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВОТО, А И ВСИЧКИТЕ ИМ ЗАНИМАНИЯ. ПИТАТЕ СЕ КАК? ОБЕДИНЕТЕ ДВЕ ФУНКЦИОНАЛНИ ЗОНИ 
В ЕДНА СТАЯ И ЩЕ ВИДИТЕ. ИНАЧЕ КАЗАНО, РАЗДЕЛЕТЕ ТЯСНОТО НА ДВЕ!

Кухня и столова
 Вградена кухня във формата на буквата „Г“ осигурява 

удобно и широко място за масата за хранене. 

 Със стъклен или плексигласов плот масата ще из-

глежда лека и малка.

 Ако смените само вратичките на старите шкафо-

ве, кухнята ще ви се стори далеч по-красива и уют-

на. За още повече уют покрийте столовете с калъфи 

от плат.

Спалня и кабинет
 Откажете се от офисните мебели: лаптопа спокойно 

можете да разположите върху тоалетната маса, а пап-

ките – върху малка етажерка или в някой шкаф.

 В зоната, къето е разположено леглото, създайте 

уютна атмосфера с приглушена, мека светлина. Работ-

ния ъгъл осветете силно с помощта на настолна лам-

па. 

 Ако видът на леглото ви разконцентрира и въобще не 

ви помага да се настроите на работна вълна, обърне-

те му гръб. Разположете писалището и стола така, че 

примамливите завивки да не са пред погледа ви. Други-

ят вариант е да „скриете“ спалнята под балдахин.

Кабинет и библиотека
 Изберете шкафове и стелажи с прозрачни врати. 

Книгите лесно събират прах. Разположете работната 

маса близо до шкафа с книги, за да не се налага да ста-

вате, когато някоя от книгите ви потрябва. 

 Не заставайте с гръб към вратата – няма да ви бъде 

комфортно да работите. 

 Кафявите и жълтите тонове благоприятстват спо-

койната и съсредоточена работа. Можете да украси-

те помещението с елегантни аксесоари в жълто, кои-

то ще ви помогнат да прекарвате времето си приятно 

и ползотворно.

Гостна и спалня
 Пространството може да бъде разширено зрително 

от шкаф с огледални врати. В шкафа можете да „скрие-

те“ дрехите, бельото и други вещи.

 Леглото, което ви е необходимо за гостната-спалня, 

е разтегателен диван с меки възглавници. 

 В случай че решите да сложите килим (което без-

спорно ще направи помещението по-уютно), помислете 

къде точно ще го постелете. Трябва да е сложен така, 

че да не затруднява разпъването на дивана.
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ОТ ОБИКНОВЕНО – ОТ ОБИКНОВЕНО – 
НЕОБИКНОВЕНОНЕОБИКНОВЕНО

НЕОБИЧАЙНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОБИЧАЙНИ НЕЩА
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ВЕСТНИЦИ
Вестникарската хартия се 

произвежда основно от рас-
тителна маса, която попи-
ва добре и задържа масти-
лата. Именно затова тя се 
явява прекрасен абсорбент, 
способен да отстрани не 
само излишната влага, но и 
неприятните миризми. 

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Пластмасовите кутии, 
вмирисали се неприят-

но на храна, могат да бъ-
дат почистени от мириз-
мата, като ги напълните с 
накъсани вестници. Затво-
рете капаците им и оста-
вете съдовете да престоят 
така една нощ. 

2. Неузрелите домати ще 
узреят по-бързо, ако 

увиете всеки един в пар-
че вестник. Подредете ги 
в щайга и ги оставете на 
стайна температура да до-
зреят. 

3. За почистването на 
стъклата на прозорци-

те и огледалата можете да 
използвате вестници вмес-
то парцали. С подходящото 
измиващо средство те ще 
светнат от чистота.

4. Навлажнените отвъ-
тре (а понякога даже 

мокри) обувки напълнете с 
парчета от вестници и ги 
оставете да престоят една 
нощ. 

5. За да запазите контей-
нера за съхраняване на 

зеленчуци в хладилника сух 
и чист, можете да посте-
лите на дъното му вест-
ник. 

6. Новогодишните пода-
ръци за децата можете 

да опаковате със... страни-
ци от стари списания с ко-
микси. 

7. Оставете купчина 
вестници до входната 

врата, за да оставят гости-
те мръсните си обувки върху 
тях, а не да цапат с кал 
пода в коридора ви.

ОРИЗ
Той е основен продукт 

в японската и индийската 
кухня. Можете да го из-
ползвате обаче не само за 
приготвяне на манджи и 
гарнитури. Той отлично по-
пива и водата, миризмите 
и много широко се прилага 
в козметиката, тъй като е 
богат на ценни хранителни 
вещества. 

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. За лице и тяло може-
те да си приготвите 

оризов скраб: смелете в ка-
фемелачка оризови и кафей-
ни зърна и разбъркайте сме-
ста в малко кисело мляко. 

С получената маса масажи-
райте почистеното предва-
рително лице или кожата 
на цялото тяло. Суровият 
ориз прекрасно ще изглади 
и омекоти кожата ви. Мо-
жете да забъркате с него 
и подхранваща маска: на-
киснете шепа ориз в мал-
ко вода за 5 мин, прецеде-
те течността. С възглав-
ничките на пръстите неж-
но втрийте оризовата теч-
ност в кожата. 

2. За да почистите кафе-
мелачката от лошата 

миризма и мазните налепи, 

смелете в нея шепа суров 
ориз. 

3. Когато миете вази и 
стъклени съдове с тяс-

но гърло, добавете малко су-
ров ориз във водата и раз-
клатете добре. Стъклото 
ще заблести и отвън, и от-
вътре. 

4.За да не се овлажнява и 
втвърдява солта в сол-

ницата, пуснете в нея ня-
колко зрънца ориз – той ще 
попива влагата. 

5. За масаж Загрейте на 
котлона (в тиган) шепа 

ориз. Напълнете детски чо-
рап с този ориз и масажи-
райте с него шията, зона-
та на деколтето и уморе-
ните ходила. Ще се възхи-
тите от ефекта. 

6. За да залепите хартиен 
плакат или бележка на 

стената, използвайте пре-
варен ориз. Оризовата от-
вара се отмива бързо и лес-
но, без да оставя следи по 
стените или мебелите. 

7. За ароматизиране на 
спалното бельо Напъл-

нете торбичка от плат с 
ориз, добавете няколко кап-
ки лавандулово етерично 
масло и поставете торбич-
ката в шкафа, в който съх-
ранявате спалното бельо. 

ЛИМОН
Благодарение на киселината 

ИМА ГИ ВЪВ ВСЕКИ ДОМ. НО ВИЕ ДАЖЕ НЕ ПОДОЗИРАТЕ КОЛКО ПОЛЗИ МОЖЕТЕ 
ДА ИЗВЛЕЧЕТЕ ОТ ПАКЕТЧЕ СОЛ ИЛИ ОТ СТАРИТЕ ВЕСТНИЦИ...
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в състава си лимоновият 
сок е в състояние да унищо-
жи голямо количество бак-
терии във вашата кухня.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. След използване на ме-
сомелачката, рендета-

та и кухненския комбайн на-
търкайте повърхността 
им с парче лимон, но само 
веднъж. Лимоновият сок ще 
дезинфекцира остриетата. 

2. За да не потъмняват 
нарязаните ябълки, кру-

ши или авокадо, полейте ги 
с лимонов сок. 

3. Половин лимон ще по-могне за почистване на 
тъмните петна в пластма-
совите кутии, в които съх-
ранявате храна. Изстискай-
те сока му върху замърсе-
ната повърхност и го ос-
тавете да действа за 20 
минути. След това измийте 
съда с вода. 

4. За да почистите дреха 
с петна от чай, разтво-

рете лимонов сок в мал-
ко топла вода в пропорция 
1:1, капнете с пипетка или 
нанесете с памучен тампон 
от тази течност върху 
петното, изчакайте да по-
действа и накрая изплакне-
те дрехата с топла вода. 

5. Използвайте парче ли-мон, за да избелите но-
ктите си. 

6. Добавете сок от по-
ловин лимон в перална-

та машина и перете бяло-
то пране по обичайния на-
чин. Белите дрехи и бельо ще 
светнат. 

7. Лимоните можете да 
използвате и за украса – 

пуснете няколко в стъкле-
на ваза и украсете кухня-
та с нея. 

8. За болно гърло Разполо-
вете един лимон, из-

стискайте едната полови-
на в малка купа, а втора-
та сложете цяла в купата. 
Загрейте на бавен огън, до-
като кората на лимона не 
стане златиста на цвят. 
След това излейте сока в 
чаша и изчакайте да изсти-

не. Смесете го с 1 ч. л. 
мед и го изпийте на мал-
ки глътки. 

9. За блясък на косата Из-
стискайте сока от два 

лимона в малка купа и го 
смесете с вода. Сложете 
купата на бавен огън и до-
бавяйки по малко вода на 
всеки 20 мин, варете един 
час. Охладената течност 
прелейте в бутилка с пулве-
ризатор. Напръсквайте из-
митата коса с тази теч-
ност.

ЗЕХТИН
Благодарение на своя мо-

лекулярен състав зехтинът 
може да се използва като 
смазка. Той не само омеко-
тява триенето между по-
върхностите, но и запъл-
ва микроскопични драскоти-
ни, правейки повърхностите 
равни и гладки. 

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Зехтинът прекрасно 
заменя гела и пяната за 

бръснене. След използване-
то му кожата остава глад-

ка и мека. 

2. Потъмнелите и покри-
ти с ръждиви петна 

кухненски прибори натрийте 
с парцал, напоен със зехтин, 
за да ограничите процеса на 
ръждясване. 

3. Нанесете малко количе-ство зехтин в зоната 
около очите, след което из-
бършете с памучен тампон. 
Зехтинът е чудесно сред-
ство за разгримиране. 

4. Изтъркайте свещника 
от всички страни със 

зехтин – така по-лесно ще 
отстраните полепналия по 
него восък. 

5. Повърхността на мебе-
лите ще стане по-лъска-

ва и гладка, ако я изтърка-
те с парцал, напоен със зех-
тин. 

6. За котки Добавяйте в 
котешката хранилка 

1/8 или 1/4 ч. л. зехтин и 
в стомаха на домашния ви 
любимец няма да се събира 
топка излизана козина. 

ФОЛИО
Алуминиевото фолио при-

тежава идеални отразява-
щи способности и се явя-
ва един от най-добрите из-
олатори. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Когато гладите дели-
катни тъкани (копри-

на, вълна и др.), подлагайте 
под тях лист фолио. На-
тиснете бутона за пара на 
ютията и без да я натис-
кате много към тъканта, 
минете няколко пъти по 
повърхността на дрехата. 

2. Когато боядисвате 
врати или вратички 

на шкафове, увийте брави-
те или ръчките им с фо-
лио, за да не губите време 
за демонтирането им. Така 
няма да ги изцапате случай-
но с боя. 

3. За да изстържете заго-
рялата храна от стък-

лени или керамични съдо-
ве, използвайте средство за 
миене на съдове и смачка-
но на топка фолио. Този на-
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чин е не по-малко ефекти-
вен от използването на ме-
тална четка. 

4. За по-добър телевизио-
нен сигнал Ако телеви-

зорът ви е поставен върху 
DVD плеъра, сложете лист 
фолио между тях, за да 
„обира“ смущенията. 

СОЛ
Заради своя химичен със-

тав солта попива отлично 
водата от много продукти, 
а по-едрата сол може без 
проблем да се използва като 
абразивно средство. 

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.  За да разбиете бързо 
яйцата на крем или на 

пяна, преди да започнете, 
добавете щипка сол. 

2. За да станат пилеш-
ките гърди по-крехки и 

сочни, преди да ги сготви-
те, ги натрийте със сол. 

3. За да не замръзват през 
зимата автомобилни-

те стъкла, натъркайте ги 
с разтвор от 2 ч. л. сол и 

4 л вода. 

4. Спанака и листата от 
салата ще измиете по-

бързо, ако разтворите във 
водата малко сол. 

5. Ако не искате да се пук-
нат черупките на яйца-

та, които варите, добавете 
във водата малко сол. 

6. Със сол отлично мо-

жете да почистите по-
върхността на ютията. 
Прекарайте горещата ютия 
по лист хартия, върху коя-
то сте посипали сол. 

7. За да охладите по-бър-
зо бутилката с шампан-

ско, сложете я във ведро-
то с лед, който равномер-
но сте посипали със сол. 
Добавете и малко студена 
вода и това ще ви гаран-
тира охлаждане точно след 
20 мин. 

8. Ако каналът ви се запу-
ши, залейте го с горе-

ща вода, в която сте доба-
вили 1/2 чаша сол (на всеки 
4 литра).

Н
а фона на световната фи-

нансова криза малко поза-

гърбихме „обикновените“ 

кризи, като енергийната и еко-

логичната например. Но това 

не означава, че ги няма. Има на-

чин обаче 

ДА НАМАЛИТЕ КОНСУМАЦИЯТА 

НА ВОДА 

чрез електоуредите вкъщи, с ко-

ето освен в лично финансов план 

ще дадете и своя малък принос в 

опазването на околната среда и 

най-вече на енергийните източ-

ници. Налага се да станете мал-

ко „по-еко“ и за да сте в крак с 

модните тенденции напоследък. 

Ето първата крачка, която ще 

ви приближи към вашия нов еко-

имидж. 

Все още битува парадоксално-

то схващане, че миялната ма-

шина хаби много вода, докато в 

действителност ние сме тези, 

които разхищаваме десетки ли-

три вода при ръчно миене.
Обикновено миялната машина ра-

боти с около 16 литра вода, коя-

то циркулира и непрекъснато се 

филтрира. При най-новите модели 

с Екорежим, 

КОНСУМАЦИЯТА НА ВОДА 

Е СВЕДЕНА ДО 14 Л 

– при това с краен резултат 

троен клас ААА – безкомпромисна 

гаранция за качество (енергиен 

клас А, А клас на измиване, А клас 

на изсушаване).

В тази ситуация всички печелят: 

вие – време и пари, околната сре-

да – няколко десетки литри чис-

та питейна вода. 

Същото правило е в сила и при 

прането – пералната машина 

пести много повече вода от чо-

века. Повечето от съвременни-

те перални имат сензорна сис-

тема, т.нар. електронна везна 

– сами преценяват точно колко 

вода да употребят в зависимост 

от количеството на прането. На-

пример когато уредът е зареден 

с малко пране, разходът на вода 

е нищожен в сравнение с количе-

ството, което бихте изразход-

вали при ръчно пране. Най-новите 

ни модели перални машини (от 

линията Aqualtis) предлагат 

КАПАЦИТЕТ НА ПРАНЕ ДО 8 КГ 

– колкото две почти пълни стан-

дартни перални машини. Така само 

с едно зареждане ще изперете 

цялото седмично пране (олекотени 

завивки, чаршафи, хавлии) и няма 

да „въртите“ по няколко перални 

през почивните дни. 

И в този случай всички печелят: 

вие – време и пари, околната 

среда – десетки литри чиста 

питейна вода. 

А спестените време и пари мо-

жете да употребите за нещо 

далеч по-приятно – за вас и за 

цялото семейство.

СЪВЕТВА

Здравейте, приятели!

Стартираме тази рубрика с благородното 

намерение да споделим опита на водещите 

марки Indesit и Hotpoint-Ariston с читателите 

на списание „Бела“. В нашите напрегнати, 

забързани, а понякога хаотични делници точ-

ната информация, получена в подходящия мо-

мент, улеснява и без това трудния ни избор. 

Ще се радваме да изпълняваме тази „мисия“ 

във всеки брой на списанието до края на го-

дината. Приятно четене!

Алена ГЕОРГИЕВА,

директор на Индезит Кампъни България

Уредите са по-пестеливи 
от хората
НАШИЯТ СЪВЕТ: Отдавайте предпочитания на най-новите 

модели С ЕКОРЕЖИМ НА РАБОТА

За въпроси или повече информация 

ви очакваме на електронен адрес
indesit.suvetva@gmail.com
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ИЗПОЛЗВАЙТЕ САЛФЕТКИ ОТ ТЕЖКА ТЪКАН. НАЙ-ДОБРЕ – ГЛАДКИ, 
ЕДНОЦВЕТНИ И КВАДРАТНИ, С РАЗМЕРИ 45–50 СМ. 
ПРЕДИ ДА ГИ СГЪНЕТЕ, ТРЯБВА ДА ГИ КОЛОСАТЕ И ИЗГЛАДИТЕ.

Шапката 
на епископа

 Разгънатата салфетка 

разположете на масата в 

положение на ромб.

 Ъгълът, който е най-

близко до вас, сгънете на-

горе (малко по-ниско от от 

срещуположния връх). Тряб-

ва да се получи триъгълник.

 Двата долни върха сгъне-

те нагоре, но без да ги съ-

единявате.

 Върхът, образувал се от-

долу, сгънете малко по-ни-

ско от първия връх.

 Края на последния връх 

леко отгънете надолу.

Риза
 Сгънете салфетката през среда-

та, така че да се получи равнобедрен 

триъгълник. По средата на дългата 

страна на триъгълника направете 

чрез плавно сгъване „яката“ на риза-

та (виж снимка 3).

 Обърнете салфетката от другата 

страна и сгънете двата остри ъгъла 

нагоре, като ги кръстосате. Отно-

во обърнете салфетката и сгънете 

„рамената“ (толкова широки, колко-

то вие желаете). Долния край на сал-

фетката леко сгънете нагоре. От 

цветна хартия изрежете папийонка 

и я закрепете към салфетката. 

Ветрило
 Сгънете салфетката през средата. Получения правоъгълник обърнете с по-

тясната страна към ръба на масата. В посока от вас нагоре направете 8 дипли 

(както се сгъва ветрило), разглаждайки добре всяка една. 

 Пак сгънете салфетката през средата, така че диплите да се окажат с отво-

рената част надолу. 

 Горния ръб сгънете в дипла и хубаво я изгладете. Хванете горния ляв ъгъл и го 

подпъхнете под срещуположния край на диплата. Хванете с два пръста мястото, 

където го подпъхнахте, и обърнете салфетката да легне върху дясната си стра-

на. Придържайки с една ръка, разгънете ветрилото с другата.
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НАЧИН НА 

ПРИГОТВЯНЕ:

1. Яйцата се разделят на 
белтъци и жълтъци. От 
жълтъците, 100 г кра-
ве масло, 50 г захар, 150 
г брашно и щипка сол се 
замесва тесто. Форма за 
печене се намазва с олио. 
Тестото се пече 10 мин 
във формата (тестото се 
изтегля по страничните 
стени на съда, за да се по-
лучи борд) в предварително 
загрята до 200 °С фурна.
2. Ябълките се обелват, 
почистват се от семки-
те и се нарязват на полу-
месеци. Пудрата захар се 
карамелизира. В карамела 
се налива ябълковият сок 
и течността се вари 1 
мин. Добавят се ябълкови-
те парчета и се оставят 

да се задушават 5 мин.
3. Остатъкът от краве-
то масло се разтопява на 
котлона, изчаква се малко 
да поизстине и се смес-
ва със 150 г захар, 1 с. л. 
брашно и изварата. Към 
сместа се добавят разби-
тите белтъци, прясното 
мляко и стафидите. 
4. Малко от ябълковите 
парчета и сместа с изва-
ра се разпределят върху 
основата на блата. Кей-
кът се пече 40 мин, из-
важда се от фурната, от-
горе се подреждат оста-
налите ябълки. А след още 
15 мин сладкишът се поли-
ва с карамела. 

Време за приготвяне: 
50 мин

В една порция: 400 кал

в к у х н я т а

ПАНДИШПАНОВОТО ТЕСТО...

...ще се получи по-въздушно и 

нежно, ако го замесите с яйца, 

предварително разбити с малко 

лимонов сок.

Кирилка Влахова

от Плевен

ЦАРЕВИЦАТА...

...която се каните да поднесе-

те като гарнитура, ще стане 

още по-вкусна, ако я смесите 

с настъргани на дребно ябъл-

ки или круши. По желание може-

те да добавите и малко разби-

та сметана.

Диана Станева

от София

ПЕЧЕНОТО МЕСО...

...става най-крехко, ако го увие-

те предварително в „шуба“ от 

бутер тесто. Под „шубата“ мо-

жете да сложите още наряза-

ни на дребно и запържени за 

кратко гъби. Увитото в тесто-

то месо сложете за 15–20 ми-

нути в хладилника и чак тогава 

го печете. Така ще постигнете 

хрупкаво-въздушна обвивка.

Валя Кънева

от Русе

СГЪСТИТЕЛ ЗА СУПИ...

...можете да приготвите от 

сварени картофи. Настържете 

ги на ренде, замразете настър-

ганата маса на няколко порции 

във фризера и използвайте до-

зите, когато ви потрябват.

Калина Дуйчева

от София

СТЕКОВЕТЕ...

...ще станат по-крехки, ако ку-

пите правилното месо за при-

готвянето им. А именно пряс-

но телешко филе, в което влак-

ната на месото се редуват с 

тънки слоеве мазнина. При тер-

мична обработка тази мазни-

на попива в месото и то става 

суперсочно.

Мирослава Гачева

от София

КУЛИНАРНИтайни

Драги читателки, посветете 

ни в своите кулинарни тайни. 

Най-интересните от тях 

ще публикуваме. 

Адресът ни е: 1124 София, 

ул. „Загоре“ № 4, ет. 2. 

А имейлът ни – 

redakciabela@cablebg.net.

ЧИЙЗКЕЙК
с ябълки 

и стафиди
Със заливка от карамел

ЗА 12 ПАРЧЕТА:

 4 яйца

 225 г краве масло

 200 г захар

 180 г брашно

 3 ябълки

 6 с. л. пудра захар

 150 мл ябълков сок

 750 г извара

 100 мл прясно мляко

 4 с. л. стафиди
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ПРЕТЕНЦИОЗНИ 
ХАПКИ

Рулца с пушена 
сьомга

Продукти: 250 г много-

листно тесто по 25 г си-

рене грюер и пармезан (на-

стъргани) 50 г пушена 

сьомга (нарязана на дребно) 

по щипка черен или бял пи-

пер 1 жълтък, разбит с 1 

с. л. мляко

Начин на приготвяне: 

1. Фурната се загрява до 

190° С. Тестото се разточва 

във формата на правоъгълник 

(30,5 х 51 см). 

2. Сирената се смесват със 

сьомгата и пипера и сместа 

се разпределя върху половина-

та тесто (по дългата поло-

вина на листа), на малко раз-

стояние от горния край. 

3. Непокритата ивица тес-

то отгоре се намазва с яйче-

ната смес. Тестото се сгъ-

ва през средата, така че по-

ловината, намазана с плънка, 

да се покрие от другата по-

ловина. Краищата се притис-

кат силно, за да се слепят, и 

полученият правоъгълник се 

разточва с точилка. 

4. Тестото се нарязва на 

вертикални ивици с ширина 2 

см. Всяка ивица се увива ня-

колко пъти на руло. Рулцата 

се пекат 12–15 мин, докато 

се зачервят.

11
22

33

44
55
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АПЕТИТЪТ ВИ СЕ СЪБУЖДА САМО ОТ ТЕХНИЯ ВИД. ИСКАТЕ ЛИ ДА ГИ ОПИТАТЕ ВСИЧКИТЕ, А СЛЕД ТОВА ДА ПОТАНЦУВАТЕ 
ОКОЛО МАСАТА? И ГОСТИТЕ ВИ ЩЕ ОСТАНАТ ДОВОЛНИ. И ВИЕ – ЗАЩОТО НЯМА ДА ВИ СЕ НАЛОЖИ ПРЕДИ ТОВА 
ДА СЕ ВЪРТИТЕ С ЧАСОВЕ ОКОЛО ПЕЧКАТА.

1. КАНАПЕ 

С ПУЕШКО

Намажете филийки от франзела с лю-
бим пикантен сос. Подредете отго-
ре нарязано на ивици печено пуешко 
(или пилешко) месо. Украсете с лъ-
жица сметана, смесена с хрян и ко-
риандър.

2. ФУНИЙКИ 

С АГНЕШКО

Смесете пасиран чесън, смлян кимион, 
горчица и зехтин. Намажете с тази 
смес агнешки стекове. Оставете ги 
да престоят 30 мин. След това за-
пържете месото по 3–4 мин от всич-
ки страни. Намажете арабски питки 
(от най-големите) с майонеза, смесе-
на с чесън. Нарежете питките на по 
4 парчета и върху всяко поставете 
парче месо, листо рукола и ивица ма-
ринована червена чушка. Навийте на 
фунийки.

3. РУЛЦА 

ОТ СЬОМГА

Смесете нарязан на дребно червен лук 
с нарязан на ситно копър, каперси и 
трапезен хрян. С получения сос на-
мажете предварително нарязаната на 
ивици пушена сьомга. Навийте ги на 

рулца и ги подредете вертикално в 
чинията.

4. 
ЧИПС 

СЪС СКАРИДИ

Запържете кралски скариди в олио с 
малко сладък сос чили. В получилия 
се след пърженето сос разбъркайте 
малко сметана и с тази смес нама-
жете парчетата чипс. Върху всеки 
чипс сложете по една скарида и пар-
ченце лайм.

5. 
„ЦЕЗАР“ В ЛИСТА 

ОТ САЛАТА

В малки листа от зелена салата (от 
сърцевината є) поставете по 1 ч. л. 
кисело мляко, смесено с лимонов сок 
и млян черен пипер, по един крутон, 
по 1 рибка аншоа и по 1 щипка пар-
мезан.

6. 
КЕЙК 

С ПОРТОКАЛИ

Купете най-обикновен кейк (без добав-
ки). Затоплете го за кратко във фур-
ната и го напръскайте с ликьор „Ко-
антро“. Нарежете го на правоъгълни-
ци. Всяко парче гарнирайте с 1 с. л. 
извара, разбита с пудра захар, и парче 
почистен от ципите портокал.

7. СЛАДКИ 

КОШНИЧКИ

Разточете готово многолистно тесто 
на тънко и го нарежете на квадрати. 
Намажете всички квадрати с разто-
пено краве масло и два по два ги по-
ставете един върху друг под ъгъл 45°. 
Оформете кошнички от тестото и 
ги изпечете 5 мин във форми за тар-
талети (фурната трябва да е загрята 
до 200 °С). Напълнете ги със смес от 
счукани бадеми, стафиди и захар и ук-
расете всяка кошничка с парче ябъл-
ка. Върнете кошничките във фурната 
и ги печете още 2–3 мин. По желание 
преди сервиране можете да ги гарни-
рате и със сладко от ягоди. 

8. ШОКОЛАДОВИ 

ТРЮФЕЛИ

Разтопете 200 г тъмен шоколад на 
водна баня. Разредете го с 200 мл то-
пла вода при енергично бъркане. По-
крийте съда с капак и оставете шо-
колада да престои в хладилник 3 часа. 
След това с помощта на лъжица оф-
ормете от него еднакви топчета, ко-
ито внимателно оваляйте в какао на 
прах. Всеки трюфел украсете с пар-
ченце филиран бадем. 
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З
а разлика от останалите гости 
на тази рубрика, за които гот-
венето е само хоби, Янис (ударе-
нието е на последната сричка!) е 

късметлия – хобито си е превърнал в 
любима работа. Истински се опияня-
ва от аромата на гозбите, от цвър-
тенето на олиото в тигана, от усе-
щането да държи в ръка зеленчуците. 
Това вдъхновение обяснява и намерени-
ето му да издаде книга със съставени 
от него рецепти. 
С опита зад гърба си Янис се е нау-

чил да уважава и труда си, и желани-
ята на хората, за които готви. Убе-
ден е, че добрият кулинар трябва да 
е и естет, за да радва ястието му и 
небцето, и очите. Янис вярва, че хра-
ната не просто утолява глада, а за-
доволява всички сетива.
В семейството на Янис готвенето 

е традиция – и двамата му братя 
са в кулинарния бранш, както и ня-
кои от братовчедите му. „Виновна“ 
според Янис за това е баба им, коя-
то била превъзходна готвачка и от-
глеждала внуците си край печката в 

кухнята. 
Макар че сега не обича сладко 

ПЪРВИЯТ КУЛИНАРЕН ШЕДЬОВЪР 
на Янис е сладкиш. Бил е само 6-го-
дишен малчуган, когато е спретнал 
популярния френски десерт „Четири 
четвърти“ (Quatre quarts). Помни ре-
цептата: масло, брашно, яйца и захар 
се смесват в равни пропорции, доба-
вят се ванилия или друг аромат и го-
тово.
След този изключително ранен опит 

сега Янис си дава сметка, че вече 17 
години е професионален готвач. И все 
още обожава да готви. Щастлив е, 
когато някой се радва на манджите 
му. Но и сам той се радва, ако някой 
друг му сготви. 

ВСИЧКИ МЕЧТАЯТ ЗА ПАРИЖ 
Янис пък идва от Париж, за живее в 
софийския квартал „Лозенец“.
От фреската кухня в България най-

много му липсват морските дарове, 
любимите му стриди и охлювите. Но 
пък у нас компенсира с миш-маш, пъл-

нени тиквички и чушки, баница и ка-
върма, които много харесва. Колко-
то и невероятно да звучи, любимото 
му ястие е семпло и непретенциозно. 
Просто картофено пюре, приготвено 
от 200 г картофи със 100 г масло. 
„Не е добре за холестерола – смее се 
той. – Но е лесно за правене и мно-
го вкусно!“ 
Янис ми показва френската гот-

варска библия Larousse Gastronоmiquе и 
разказва за перспективата френската 
кухня да се включи в списъка на све-
товното културно наследство. 

ФРЕНСКИ ФИНЕС

Никой не оспорва твърдението, че 
френската кухня е най-добрата в све-
та. Многовековна традиция при гот-
венето и поднасянето на блюдата по-
ставя началото на висшето кулинар-
но изкуство. Водеща за французите е 
идеята, че всяко ястие си има своя 
история, която изисква определено на-
строение и ритуал при приготвяне-
то му. 
Привлекателността на френската 

ЯНИС РИШАР:

Янис Ришар в кухнята на френското посолство, 

с библията на френската кухня 
Larousse Gastronоmique в ръка

Визитка
Янис Ришар е роден в град Левал, на 300 км западно от Париж. Дипломиран кулинар е, завър-

шил е 4-годишно готварско училище във Франция, като има и 2-годишна специализация за сер-

витьор. Навлиза в тънкостите и трудностите на истинския занаят по време на практиките 

си в различни престижни парижки ресторанти. Готвил е и в истински замък. Работил е като 

готвач в Люксембург и в Нюкасъл, Англия. След това попада като майстор-кулинар в една от 

най-изисканите компании за производство на шампанско в Париж. Сигурно трябва да е напра-

вил доста добро впечатление с уменията си, защото следващата му професионална спирка е 

не къде да е, а в кухнята на н. пр. Етиен Монтен дьо Понсен, посланик на Франция в България. 

И така, заемайки отговорната и високоценена в професионалните среди длъжност, Янис вече 

6 години свещенодейства в кухнята на посолството на Франция у нас.
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кухня се дължи и на общоизвестна-
та истина, че храненето заема из-
ключително важно място в живо-
та на французите. Още от време-
то на Луи XIV се носят легенди за 
организираните от Краля Слънце ку-
линарни вакханалии, по време на ко-
ито изобилието от течен шоколад, 
хайвер и други изкушения било нещо 
нормално. 
Съвременната френска кухня е 

СВЕЖА 
И КРЕАТИВНА 

Географското положение на Фран-
ция є осигурява изобилие от проду-
кти, необходими за приготвянето на 
вкусни ястия – риба и морски дели-
катеси, маслини, месо, мляко, сирене, 
плодове и зеленчуци. Затова храната 
е изключително балансирана. Френс-
ката кухня е образец за рационал-

но хранене поради разнообразието си 
и леката обработка на продукти-
те, поднасяни в малки дози. Голямо-
то количество зеленчуци и малкото 
количество брашно и захар в ястия-
та гарантират нейната здравослов-
ност. Затова французите, освен че 
се слаби, са и в прекрасно здраве. 
Това е така, защото те държат на 
разнообразието, добрата храна и до-
брото вино.

Стъпка по стъпка:

ВАЖНО

Ако е в по-големи форми, 

суфлето се пече 40 мин. 

Сервира се веднага.

Суфле с кашкавал 
(Може да се приготви и с раз-

лични сирена)

Продукти за 8 парчета:  35 

г масло  35 г брашно  400 г 

кашкавал (или друго жълто си-

рене)  8 белтъка  330 г мляко 

 сол, черен пипер на вкус

1. Маслото се разтопява в 

дълбок тиган. Прибавя се 

брашното, а след това при не-

прекъснато бъркане – и мля-

кото. Бърка се, докато заври, 

след което се овкусява със 

солта и черния пипер.

2. Полученият сос „Бешамел“ 

се изсипва в купа и към него 

се прибавя настърганият 

кашкавал. Бърка се до полу-

чаване на еднородна смес.

5. Сместа се разпре-

деля във формите и се 

пече 15 мин на 170°.

4. Формите за печене 

се намазват с масло и 

се поръсват с брашно.

3. Белтъците се 

разбиват на сняг 

и внимателно се 

добавят към сме-

ста.
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Стъпка по стъпка: Питавие 
(Кралска сладка пита)

Тези питки се поднасят в пър-

вата неделя от новата година. 

В една от тях се слагат 2 мъ-

нички фигури – на крал и крали-

ца. Късметлията, в чиято пи-

тка са късметчетата, получа-

ва корона.

ПРОДУКТИ:  готово или до-

машно приготвено бутер тес-

то  1 жълтък за намазване 

За сладкарския крем:  200 мл 

мляко  2 жълтъка  50 г за-

хар  35 г брашно За бадемовия 

крем:  3 жълтъка  100 г за-

хар  100 г масло  100 г счука-

ни бадеми  300 мл ром 

1. За приготвянето на сладкарския 

крем жълтъците се разбиват със 

захарта до побеляване.

2. При постоянно бърка-

не към тях се прибавя 

брашното. След това – 

и врялото мляко.

4. За приготвяне на бадемовия крем жълтъци-

те също се разбиват със захарта до побеля-

ване. Към тях се прибавят разбитото на крем 

масло, бадемите и най-накрая ромът. ВАЖНО! 

Двата крема се смесват, когато сладкарски-

ят крем е напълно изстинал. 

5. С помощта на фор-

ма за торта (капак или 

чиния) от тестото се 

изрязват два еднак-

ви кръга.

6. Ръбовете на 

двата блата се 

намазват с яйце.

7. Кремът се изсипва в средата 

на единия кръг, отгоре се поста-

вя вторият кръг и ръбовете на 

двата се притискат и залепят. 

Питата се украсява с вилица, 

намазва се с жълтък и се пече 

45 мин в предварително загрята 

до 170 °С фурна. Сервира се полу-

изстинала.

3. Кремът се по-

ставя на огъня и се 

бърка без прекъс-

ване, докато кипне.
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Стъпка по стъпка:
Пилешко филе 
с черен пипер 
(Гарнира се със снопчета от 

зеленчуци)

ПРОДУКТИ ЗА 8 ПОРЦИИ:  8 

парчета бяло пилешко филе 

(може също свинско или те-

лешко)  100 г лук  50 мл ко-

няк  100 мл бяло вино  800 мл 

телешки бульон  едро смлян 

черен пипер  олио или мас-

ло  сол, черен пипер на вкус 

 магданоз За снопчета от зе-

ленчуци:  250 г моркови (може 

също ряпа, картофи или тиквич-

ки)  24 парчета тънко наряз-

ан бекон

1. Филето се изпърж-

ва от всички страни 

в олио или масло.

2. Поръсва се обилно 

с черен пипер.

3. Когато стане готово, се отцежда 

от мазнината и се оставя настрани. 

В същата мазнина до прозрачност се 

запържва и нарязаният на дребно лук.

5. Ястието се фламбира и след 

това пак се поръсва с черен 

пипер. ВАЖНО! Фламбирането 

е един от най-важните методи 

за финалното оформяне на ня-

кои месни ястия, а често и най-

голямата атракция при серви-

ране във френската кухня.

6. Когато пламъците постихнат, 

в съда се сипва бялото вино и се 

бърка, докато мазнината от зап-

ръжката се разтвори в него.

7. Прибавя се телешкият бу-

льон и ястието се оставя 

да къкри 15 мин на тих огън.

8. През това 

време зеленчу-

ците се наряз-

ват на пръчици 

с дължина 5 см и 

дебелина 0,5 см.

9. Бланшират се във 

вряща подсолена 

вода за 5 мин.

10. Когато зеленчуците изстинат, 

се оформят на снопчета и се увиват 

в бекон. Изпичат се за 10 мин в пред-

варително загрята до 170 °С фурна.

11. Готовите парче-

тата пиле се под-

реждат върху плато, 

заливат се със сос и 

се ограждат със зе-

ленчуковите снопче-

та. Преди сервиране 

се поръсват със сит-

но нарязан магданоз.

4. Парчетата пилешко филе 

се връщат обратно в тига-

на, поливат се с коняка.
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тр а д и ц и и

ЯНУАРИ

1 ВАСИЛОВДЕН Васил/
(к)а, Вас(к)о/а, Василен/а, 
Веселин/а, Весел/а, Весо/
(к)а, (Вълко/а, Вълчо – 
или 1.04) 
2 СВЕТИ СИЛВЕС-

ТЪР Силвестър, Силвия, 
Силва(на), Силвена, Го-
рица, (Горан – или 29.07), 
(Огнян/а, Пламен/а – или 

6.02; 8.11; 20.12), Серафим 
– или 8.11

4 Тихомир/а – или 16.06

5 Кръстьо(ю), Кръста(и)
на – или 14.09

6 БОГОЯВЛЕНИЕ/ЙОР-

ДАНОВДЕН Йордан/ка, Дан(ч)о/(к)а, 
(Богдан/а, Богомил/а – или на 11.01), 
(Бистра – или 24.12), (Божидар/а, 
Божан/а, Божил, Божко – или 7.03), 
(Бончо, Бон(к)а – или 25.03), Бан-
чо, Банко (Борислав/а – или 2.05), 
Боголюб/а, (Дора, Доротея – или 

7.03), (Найден, Найда – или 19.03), 
(Теодоси(й) – или 11.01), Теофан/а 
7 СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ/ИВА-

НОВДЕН Иван/(к)а, Ваньо(ч/ко), 
Ваня, Йоан/(н)а, Йов/о, Йонк(ч)
о/а, Ивайло/а, Иво/а, Ивона, Ивет, 
Ивелин/а, Йото, (Еньо(чо), Ян(ч)ко, 
Янка, Ян(и) – или 24.06), (Яна – или 

24.06; 25.07; 9.12), Жан/а, Калоян
11 Теодоси(й), Богдан/а, Богомил/а – 
или 6.01

12 Татяна, (Таня – или 27.12)
14 Адам, Калчо, (Нина – или 6.12)

16 Ромил, (Марчела – или 25.04)
17 АНТОНОВДЕН Антон(ио)/ия, 

Антоанета, Андон/
ия, Дон(к)а, Дончо(ьо), 
Тончо(ьо), Тони, Тоня
18 АТАНАСОВ-

ДЕН Атанас/ка – или 

5.07, Наско/а, Нач(к)о, 
Насо, Нася, Танас, Тан-
чо, Таню(ьо), Тан(к)а, 
(Тин(к)а – или 24.11) 
19 Марио, Мариела, Ма-
риета – или 15.08.

20 Евтим/ия, Евтимий, 
(Момчил – или 2.02)
21 Максим, Агнеса, 
Валери(й)/я
22 Тимотей – или 10.07

23 Христофор – или 

9.05

24 Ксения, Аксения, Оксана
25 Григор(ий), Григорена
26 Живко/а – или 24.04 (Зоя – или 

13.02)
28 Ефрем

ФЕВРУАРИ

1 СВЕТИ ТРИФОН/ТРИФОН ЗА-

РЕЗАН Трифон/ка, Лозан/(к)а, Лоза, 

Лозиц(чк)а

2 Момчил – или 20.01

3 Симеон/ка, Сим(ч)о, Мона, Мончо, 

Моньо, Моника – или 1.09

4 Жеч(к)о/ка – или 24.12, Желязко/а 

5 Агата, (Добрин/(к)а – или 25.03)

6 Светла, Светлана, Светлин, 

Свет(л)озар/а, Светодар – или 20.03; 

19.04, (Огнян/а, Пламен/а – или 2.01; 

8.11; 20.12)

9 Никифор – или 13.03, Христина – 

ИМЕННИКИМЕННИК

2
0
0
9
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или 25.12 
10 Хараламп(б)и, Харалампий, Ламби, 
(Валентин/а, Валя – или на 6.07)

13 Евлоги(й), (Зоя – или 26.01)
21 Евстати/я
28 Киран/а 

МАРТ

1 Евдокия – или 4.08, Марта – или 

1.09, Мартин/а – или 14.04;14.08 

4 Герасим, Гера, Герчо
6 Красимир/а, (Мира, Мирослав/а – 
или 5.05)
7 ТОДОРОВДЕН Тодор/(к)а, Теодор/а, 
(Дора, Доротея – или 6.01), Тошо, 
Тотьо, Тотка, (Божидар/а, Божан/а, 
Божил, Божко – или 6.01)
10 Галин/а, Галя, Геновева – или 6.05

13 Никифор – или 9.02

15 Емануил, Манчо, Манол
19 Дария, (Найден, Найда – или  

6.01)
20 Светла, Светлана, Светлин, 
Свет(л)озар/а, Светодар – или 

6.02;19.04

21 Яков – или 1.11

23 Лидия – или 20.05

24 Захари/на, Хари – или 5.09

25 Благовест/а, Благо(й)/а, Еванг(дж)
елин/а, Добри/а, (Добрин/(к)а – или 

5.02), Добромир/а, (Мариа(я)н/а – или 

15.08), (Бончо, Бон(к)а – или 6.01), 
Вангел
26 Гавраил, Гаврил, Габриела – или 

8.11

28 Боян/а, Бойк(ч)о/а, Албена 

АПРИЛ

1 Аврам – или 9.10, (Вълко/а, Вълчо 
– или 1.01)

6 Страхил (Ви(е)р(д)жиния – или 

15.08) 

11 ЛАЗАРОВДЕН Лазар/ина, Лазо, 
Лачо, (Лъчезар/а – или 28.10)
12 ЦВЕТНИЦА Празуват всички с 
имена на цветя и дървета – на-
пример Венце(и)слав/а – или 27.12, 
Виолета, Върбан/ка, Ди(е)лян/а, 
Здравко/а, Лиляна, Росен/Росица, 
(Трендафил – или 8.08), (Цено/Цен-

ка, Цоню/Цонка – или 27.12) и мно-
го други.

14 Мартин/а – или 14.08; 1.03

17 Роберт/а

18 Виктор/ия – или 11.11 

19 ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО/ВЕ-

ЛИКДЕН Вели(ч)ко/(ч)ка, Велко/а, 

Вельо/а, Велиян/а, Велин, Вене-

лин, Възкресия, (Анастас – или 

29.08), (Анастасия – или 29.10; 

22.12), (Светла, Светлана, Светлин, 

Свет(л)озар/а, Светодар – или 6.02; 

20.03), Станислав/а

21 Желю(ьо), Жел(к)а

24 СВЕТЛИ ПЕТЪК Живко/а – или 

26.01

25 Марк(о), (Марчела – или 16.01) 

26 ТОМИНА НЕДЕЛЯ Тома, 

Томислав/а – или 6.10, Томо, Томина

28 Виталий, (Витан – или 15.06)

МАЙ

1 Ма(й)я, Ермена, Ермелина, Ермен-

ко, Тамара

2 Борис, Боряна, (Борислав/а – или 

6.01), Борил, Борко

5 Ирин(к)а, Ирен(а), Ириней (Мира, 

Мирослав/а – или 6.03)

6 ГЕРГЬОВДЕН Георги, Гошо, Гер-

гана, (Гергин/а – или 12.04 ), Гер-

га, (Генади(й), Ген(ч)о, Ген(к)а – или 

31.08), (Галин/а, Галя, Геновева – или 

10.03), Ганчо/ка, Гинчо, Гиньо Гин(к)

а, Гюро, Гюрга, Гого, Жоро, Жорж, 

Юри 

9 Христофор – или 23.01

10 Симон/а

11 Кирил/ка, Кир(ч)о, Методи(й)/я

12 Герман

17 Алекси(й)

20 Лидия – или 23.03

21 Константин/а, Костадин/(к)а, 

Коста, Динко/а, Елена, Елин, Ели, 

Елка, Ленко, (Лена – или 22.07), За-

прян, Илона, Трайко, (Стоян/(к)

а, Стамат, Стамен, Станимир/а, 

Станко/а, Стоил/ка – или 27.12), 

Трайко, Кунчо, Койчо

28 СПАСОВДЕН Спас/ка, Спасен/а, 

Спасин, Спасуна, Сотир

30 Емилиа(я)н/а – или 18.07; 8.08; 8.11

ЮНИ

10 Антонина, (Тимотей – или 22.01)
15 Август(ин), Августина, Витомир, 
(Витан – или 28.04)

16 Тихомир/а – или 4.01

17 Мануел/а, Мануил
20 Бисер/а (Наум – или 23.12)
21 НЕДЕЛЯ НА ВСИЧКИ БЪЛГАР-

СКИ СВЕТИИ Аспарух, Асен, Крум, 
Панайот, Румен/Румяна, Чавдар, 
Юлиан/а 
24 РОЖДЕНИЕ НА СВ. ЙОАН 

КРЪСТИТЕЛ/ЕНЬОВДЕН (Еньо(чо), 
Ян(ч)ко, Янка, Яни/е – или 7.01), 
Янаки, Янислав/а, Янкул, Янчул, (Яна 
– или 7.01; 25.07; 9.12), Янина, Яница
26 Давид – или 26.12

29 ПЕТРОВДЕН Петър, Петра(на), 
(Пенчо, Пеньо(ю), Пен(к)а, Пепа, 
Петьо/я – или 14.10), Павел, 
Павлин/а, Павлет/а, Пецо, Полина, 
Пейо, Камен, (Апостол – или 30.06)

30 Апостол – или 29.06

ЮЛИ

1 Кузман, Дамян/а – или 1.11, Даме
3 Анатоли(й)
5 Атанас/ка – или 18.01

6 Авакум, (Валентин/а, Валя – или 

10.02) 

7 Неделя, Недялко/а, Нели, Делчо, 
Дельо, Делка, Клавдия, Нешка 
8 Прокоп, Прокопи(й)
11 Олга, Олег, Оля – или 20.09

15 Владимир/а – или 4.10, Влада, 
Господин/ка, Юлита
16 Юлия, Юлиян/а 
17 Марин/а, Маринела, (Маргарита – 
или 12.04) 
18 Емил – или 8.11; 25.12, Емилиа(я)
н/а – или 30.05; 8.08; 8.11

20 СВ. ПРОРОК ИЛИЯ/ИЛИНДЕН 

Илия, Илиян/а, Илко/а, Ильо, Лило
22 Магдале(и)на, Магда, Манда, 
Ме(и)глена, (Лена – или 21.05)
25 Ан(н)(к)а, Ани, Аня, Ани(е)та, 
Аница – или 9.12, Яна – или 7.01; 

24.06; 9.12

Бела, брой 1 (131), 2009 117



26 Парас(ш)кева – или 14.10

27 Пантелей, Панто, Панко, Кли-
мент/ина – или 25.11 
29 Калин, (Горан – или 2.01) 

АВГУСТ

4 Евдокия – или 1.03

5 Нона
8 Трендафил – или 12.04, Емилиа(я)н/а 
– или 30.05, 18.07; 8.11

14 Мартин/а – или 14.04; 1.03

15 УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО 

Мария, (Мариа(я)н/а – или 25.03), 
Мико/а, Мара, Маша, (Ви(е)р(д)жи-
ния – или 6.04), (Марио, Мариела, 
Мариета – или 19.01)
20 Самуил
26 Адриа(я)н/а, Наталия, Наташа
29 Анастас – или 19.04

30 Александър/а, Алекс(и), Алеко, 
Сашо, Сашка – или 23.11

31 Генади(й), Ген(ч)о, Ген(к)а – или 

6.05 

СЕПТЕМВРИ

1 Симеон/ка, Сим(ч)о, Мона, Мончо, 
Моньо, Моника – или 3.02, Марта – 
или 1.03

5 Елисавета, Ели, Елза, Изабела, 
(Захари/на, Хари – или 24.03) 
13 Корнелий, Корнелия
14 КРЪСТОВДЕН (Кръстьо(ю), 
Кръста(и)на – или 5.01), Кристина, 
Кристиян/а, Ставри, Кънчо 
16 Людмил/а
17 СВ. МЧЦИ СОФИЯ, ВЯРА, НА-

ДЕЖДА И ЛЮБОВ София, Софка, 
Вя(е)р(к)а, Верин, Верадин, Надежда, 
Любов, Надя, Люб(ч)о/(к)а, Любен, 
Любомир/а, Севда, (Драган – или 

26.10), Драго, Драгой, Драгомир
20 Олег, Олга, Оля – или 11.07

22 Гълъбин/а

ОКТОМВРИ

3 Руска – или 8.11

4 Владимир/а – или 15.07, Вероника
6 Тома, Томислав/а – или 26.04

9 Аврам – или 1.04

11 Филип/а, Фильо – или 14.11

14 ПЕТКОВДЕН Петко/а, Петкан/а, 
(Пенчо, Пеньо(ю), Пен(к)а, Пепа, 
Петьо/я – или 29.06), (Парас(ш)кева 
– или 26.07)
18 Злат(к)а, Златко, Злати, Злати(а)
н/а, Златомир/а Лука(н)
26 ДИМИТРОВДЕН Димитър, 
Димитрин(к)а, Димитричка, Митко, 
Митра, Мито, Мита, Димо/(к)а, 
(Драган – или 17.09), Дичо 
27 Нестор, (Сабина – или 10.12)
28 Лъчезар/а – или 11.04 
29 Анастасия –19.04;22.12

30 Зиновий, Зиновия

НОЕМВРИ

1 Кузман, Дамян/а – или 1.07 (Яков – 
или 21.03)
8 АРАХАНГЕЛОВДЕН Ангел/ина, 
Михаил/Михайлина, Мила, Милен/а, 
Мильо, Милка Михаел/а, Рангел, 
(Радослав, Рад(к)о/а – или 25.12), 
Радостин/а (Огнян/а, Пламен/а – или 

2.01; 6.02; 20.12,), Райк(ч)о/а, Рай-
на, Рая, Искра, Искрен, Руси, Руслан, 
(Руска – или 3.10), (Емил – 18.07; 

25.12), (Емилиа(я)н/а – или 30.05; 

18.07; 8.08), Лина, Архангел, Рафа-
ил, (Гавраил, Гаврил, Габриела – или 

26.03), (Серафим – или 2.01), Радивой 
10 Милан/а 
11 Виктор/ия – или 18.04, Мин(к)а, 
Минчо 
14 Филип/а, Фильо – или 11.10

16 Матей
23 Александър/а, Алекс(и), Алеко, 
Сашо, Сашка – или 30.08, Цанко/а – 
или 27.12

24 Екатерина, Катерина, Катя, 

(Тин(к)а – или на 18.01) 
25 Климент/ина – или 27.07

26 Стилиан/а, Стил(и)ян/а, 
Щилиян/а, Щерян
30 АНДРЕЕВДЕН Андрей, Андреа(я)
н/а

ДЕКЕМВРИ

4 Варвара
5 Сава, Савка, Савина, Светослав/а, 
Слав(к)а, Слави, Славчо, Съби, 
Владислав/а
6 НИКУЛДЕН Никола(й), Николина, 
Нико, Николета, (Нина – или 14.01), 
Нино, Ница, Нено, Ненка, Кольо
9 Ан(н)(к)а, Ани, Аня, Ани(е)та, 
Аница – или 25.07, Анелия, Яна – или 

7.01; 24.06; 25.07

10 Сабина – или 27.10

12 Спиридон, Спиро
14 Снежан(к)а
15 Свобода
17 Данаил/а, Даниел/а, Данко/а
20 ИГНАЖДЕН Игнат, (Огнян/а, 
Пламен/а – или 2.01; 6.02; 8.11)

22 Анастасия – или 19.04; 29.10

23 Наум – или 20.06

24 БЪДНИ ВЕЧЕР Евгени(й)/я, 
(Жеч(к)о/ка – или 4.02), Жени, Бла-
городна (Бистра – или 6.01)

25 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 

(ХРИСТОВДЕН) Христо, Ицо, Ичо, 
(Христина – или 9.02), Божин, Мла-
ден, (Радослав, Рад(к)о/а – или 8.11), 
Първан, Емил – или 18.07; 08.11

26 Йосиф, (Давид – или 26.06), Дацо, 
Дачо Жозеф
27 СТЕФАНОВДЕН Стефан/(к)
а, Стефка, Фани, (Венце(и)слав/а 
– или 12.04), Стайко/а (Стоян/(к)
а, Стамат, Стамен, Станимир/а, 
Станко/а, Стоил/ка – или 21.05), 
Стоимен, Стойк(ч)о/а, (Цанко/а – 
или 23.11), (Цено/Ценка, Цоню/Цонка 
– или 12.04), Таня – или 12.01, Запрян
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Именникът е изготвен по Български православен календар 2009, Католически литургичен календар и Речник на лични-
те и фамилните имена у българите на БАН
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за месец ЯНУАРИ

Професионални 
астрологични анализи 

за всеки зодиакален знак
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ОВЕНОВЕН

Разчитайте на другите

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Промени и напрежение

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Трудни любовни връзки

РАКРАК

Не теглете кредити!

ЛЪВЛЪВ

Нова кармична програма

ДЕВАДЕВА

Приятни изненади по новолуние

ВЕЗНИВЕЗНИ

Лошо начало, добър край

СКОРПИОНСКОРПИОН

Нова любов 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Не изневерявайте!

КОЗИРОГКОЗИРОГ

Успешни инвестиции

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Вие сте късметлиите на зодиака!

РИБИРИБИ

Конфликти на интереси

ПОДХОДЯЩИТЕ ЛУННИ ДНИ ЗА диети, разкрасяване, 
лечение, почистване на дома, шопинг, грижа 

за цветята и посещение при зъболекар

ЛУННАТА ДИЕТА И МЕНСТРУАЛНИЯТ ЦИКЪЛ, ЛУНЕН КАЛЕНДАР,

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГОДИНАТА НА БИКА
(И как ще се чувстват представителите на всички зодии през нея)



Т
ази година ще ни направи много по-отговорни не 
само към самите себе си, но и към околните и пря-
ката ни работа. Успех ще имате, ако добросъвест-

но се трудите. 
В случай на трудности или неприятности трябва да 

помните, че не бива да разчитате на никого другиго, а 

единствено и само на себе си. 
Това ще бъде година на концентрирана работа, без губене 
на ценно време в празни приказки, и на спазване на строга 
дисциплина. Старайте се да изпипвате малките детайли. 

Повечето недоразумения и сблъсъци ще бъдат провоки-

рани точно от пренебрегването на подробностите. 
Ако се придържате към вече установения ред и ходите по 
„утъпканите пътеки“, няма да имате неприятности. 

Цветовете жълто и зелено ще ви донесат много къс-

мет през тази година. 

Ще запомним годината като изобилна и плодородна. 
Късмет, успех и напредък ще имат онези, които пря-

ко или косвено практикуват приложни дейности (за-

наятчийство), но най-вече онези, които се занимават със 

земеделие. 
Те ще са в творчески подем и ще им хрумват оригинални 
идеи. Дори и климатичните условия да не се окажат мно-
го благоприятни за селско стопанство, загубите за стопа-
ните ще са минимални. 
Независимо в коя сфера работите (освен изброените по-
горе), ще имате успех, ако мислите оригинално и наход-
чиво.

На напредък могат да се надяват и онези, които са 

свързани със света на изкуството (музика, пеене, ри-

суване и скулптура), както и изявяващите се в областта 

на спортовете футбол, ръгби, тежка атлетика и бягане 

на дълги разстояния. 
Ако сте свързани с авто-мотоспорта, също ще имате 
добри моменти, но само ако работите в поддържащите 
структури, а не се състезавате.

Ако отдавна мечтаете да създадете семейство, сега 

е най-подходящото време за реализацията на тази 

идея. В Годината на Бика можете наистина да сложи-
те живота и имотното си състояние върху много здра-
ви основи. 

Ще успеете да обезпечите себе си и семейството си за 

години напред, а може дори и за цял живот. 
Кулминацията на придобивките и жадуваната сигурност 
ще усетите най-отчетливо през летните месеци. Тогава 
мнозина от вас ще се почувстват спокойни и уверени.

Настъпването на Годината на Бика е много подходящ 

период за придобиването на нов дом, вила или земя. 
Ремонтите на дома, вилата или старата наследствена 
къща ще бъдат от дейностите, които ще ви донесат 
късмет и благословия от съдбата. 
Ако трябва да кажа с малко думи най-характерното за 
тази година, то това ще се изчерпи с изречението „Уси-
лена работа и много старание“. 

Успехът няма да ви падне от небето, ще трябва да си 

го отработите, да го заслужите. 
За мнозина това означава работа до изнемогване, но резул-
татите си заслужават тези усилия. С помощта на ста-
ранието си сега ще си осигурите комфорт и сигурност 
в бъдеще. 

Бикът е постоянен, упорит – бавно и неуморно вър-

ви напред. 
Тези негови качества ще усетите във всички сфери на жи-
вота през новата година.

2
0
0
9 ГОДИНАТА НА БИКА

Люб
опит

но

Последната подвластна на 

Бика (или на Земния вол) годи-

на е изтекла в интервала от 

7 февруари 1997 г. до 28 яну-

ари 1998 г. Според китайския 

или японския зодиак от 26 

януари 2009 г. до 10 февруа-

ри 2010 г. (точно след 12 го-

дини) отново ще сме в Година 

на Бика. Едни от най-важните 

открития, ко
ито човечество-

то е направило през Годините 

на Бика са: откриването на 

адреналина, хло
роформа, ви-

тамините А, В и В2, найлоно-

вите чорапи, мотоциклетите 

и свръхзвуковите самолети.
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С
поред една легенда Буда по-
викал всички животни при 
себе си, за да отпразнуват 
Чун Цзе (китайската Нова 

година). Но дошли само дванадесет. 
Буда кръстил по една година на вся-
ко от животните, които го почели. 
След това нарекъл всеки човек, роден 
в годината на определено животно, да 
притежава някои от чертите на не-
говия характер.

БИКЪТ Е ВТОРОТО ЖИВОТНО, 

ОТЗОВАЛО СЕ НА ПОКАНАТА НА 

БУДА. Направил го целеустремено, без 
да се разсейва по пътя, като напри-
мер тигъра, който решил да полову-
ва пътьом, или като змията, която 
решила малко да се попече на слънце, 
преди да се яви пред Буда. 

 Бикът е бавен и спокоен, може с 
години да върви след своята цел. Не е 
способен на безразсъдни постъпки. Но 
не го подценявайте – способен е и на 
мощни гневни изблици. Слава богу, те 
не се случват често, на за сметка на 
това са много силни и запомнящи се. 
Бикът може да „излее“ огромно коли-
чество събиран гняв, без да мисли за 
последиците. 

 Той е традиционалист, новостите 
не са му по вкуса – приема ги много 
трудно и недоверчиво.

 Хората, родени в Годината на 
Бика, са усърдни и работливи по при-
рода, имат сръчни ръце и много оби-
чат да се грижат за дома си. 

 Семейството играе голяма роля в 

живота им – те се гордеят с него и 
се стремят да го обезпечат. 

 Когато се налага, Бикът може да 
взима бързи решения, въпреки че по 
принцип е бавен. 

 Не обича да допуска провали в ра-
ботата си. Хладнокръвно отстранява 
от пътя си онези, които му пречат 
да напредне в кариерата. Хората, ро-
дени в Годината на Бика, много често 
заемат ръководни постове. Те са лов-
ки – и във физически, и в интелекту-
ален смисъл. Удават им се свободни 
професии. Имат особена дарба в об-
ластта на селското стопанство.

 Не се справят достатъчно добре 
в търговията и в областта на об-
ществените отношения. За тях не са 
подходящи и професиите, свързани с 
много пътувания, защото на път Би-
кът има усещането, че губи своето 
равновесие и здраве.

ЖЕНАТА БИК 
Обича да се грижи за своя дом и 

през по-голямата част от времето 
се заседява вкъщи. Тя е великолепна и 
много талантлива домакиня. Привле-
кателна е и уверена в себе си.  Не 
обича много да се гримира. В облек-
лото си е по-скоро скромна, екстра-
вагантността не е нейната стихия. 
Някои от тези жени проявяват сил-
но чувство за собственост към парт-
ньора си и силна ревност. Мнителни 
са, дори и да нямат поводи за това. 
Трябва да внимават, защото с това 

свое натрапчиво и дразнещо подозре-
ние много често пропъждат партньо-
рите си. Жената Бик обича роман-
тиката и се надява съпругът є да я 
„носи на ръце“.

МЪЖЪТ БИК 
Цени по достойнство брака и здра-

вото семейство. Стреми се да има 
до себе си добре възпитан партньор. 
Трябва обаче да се пази от любовта 
от пръв поглед, която почти винаги 
му носи неприятности. Достойнства-
та на мъжа Бик са неговата вярност, 
надеждност и чувството му за спра-
ведливост. С тези свои три качест-
ва той впечатлява жените. Няма да 
е зле все пак, ако от време на вре-
ме успява да се освобождава от своя-
та сдържаност и да показва чувства-
та си. За мъжа Бик любовта няма 
водещо значение, но когато се влюби, 
може да бъде верен до смъртта си. 
Той не умее да изразява любовта си 
страстно и открито – изглежда спо-
коен, а на моменти дори равнодушен. 
Жените обаче трудно и рядко се по-
миряват с това, което често става 
повод за конфликти. Поради безраз-
личието, което демонстрира в любо-
вта, бракът на Бика е труден. Пре-
поръчително е да сключва брак с жена 
Петел или с жена Плъх. Но в ника-
къв случай с жена Куче. Най-затормо-
зяващи ще са отношенията му обаче 
с жена Коза.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РОДЕНИТЕ ПРЕЗ ГОДИНАТА НА БИКА

КАКВИ СА ТЕ

Те са търпеливи и не особено приказливи. Предразпола-
гат хората към себе си и отприщват откровеността 
на събеседника си. Уравновесени и методични са. Глава-
та им ражда оригинални идеи. Често се стремят към 
самота. Обичат контакта с природата – дъхавите по-
ляни, красивите и тихи градини и въобще спокойните 
простори. Често можете да ги откриете на места, 
където няма особено много хора – край спокойно, тихо 
езеро или на отдалечена от града малка вила.
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ОВЕНЪТ...

ТЕЛЕЦЪТ...

...ПРЕЗ ГОДИНАТА НА БИКА 
Не се поддавайте на импулса да при-
бързвате в Годината на Бика. Всяко 
прибързано действие ще завършва с 
провал. Не се захващайте с няколко 
неща едновременно! Опитайте се да 

не нервничите. През 2009 г. тряб-
ва да бързате бавно. Бъдете мили с 
приятелите, познатите и интимния 
си партньор. Има опасност да ги 
отблъснете завинаги с необмислени 
действия или излишни критики. 

...ПРЕЗ 2009 Г. 
 Получавате шанс да създадете 

нови полезни и надеждни приятел-
ства. Движете се сред съмишленици, 
контактувайте повече с тях. Не за-
немарявайте и общуването в интер-
нет. Положете усилия да задълбочи-
те старите си приятелства. Близки 
приятели ще ви помогнат да реали-
зирате отдавнашни свои мечти.  
За младите и необвързани Овни се 
отваря чудесна възможност за об-
вързване по любов.  За вас ще е 
ползотворно да се ангажирате със 
социална дейност или да участвате 
в мащабни пиар проекти, различни 
сдружения, асоциации и дори партии. 
 Както и през 2008 г., и през тази 

година ще се наложи да фокусира-
те вниманието си върху ежеднев-
ните си задължения и работата си. 
Преките ви началници ще са взис-
кателни – ще трябва постоянно да 
се доказвате пред тях. Бъдете по-
дисциплинирани на работното мяс-
то. Мнозина от вас ще се почувст-
ват потиснати и ще потърсят нова 
работа. Изберете я внимателно, за 
да не се окаже, че и тя е като пре-
дишната.  Хранете се здравословно 
и отделяйте време за почивка. Има 
опасност да си навлечете досадно 
хронично заболяване, ако занемарите 
редовните посещения при личния си 
лекар. Спортувайте повече.

...ПРЕЗ ГОДИНАТА НА БИКА 
Постоянно ще изпитвате потреб-
ност от любов и нежност. И зато-
ва ще се стремите към повече нови 
запознанства и срещи с хора. Пред-
стои ви среща с човека, когото от-
давна търсите. Само трябва да пре-

одолеете пословичната си скромност 
и плахост в общуването, за да не 
го изпуснете. Демонстрирайте сме-
ло чувствата си. Бъдете по-откри-
ти и прями. И не се притеснявайте 
постоянно дали околните ви харес-
ват – това ви прави неуверени и би 
станало причина да изпуснете благо-
приятни шансове. 

...ПРЕЗ 2009 Г. 
 Годината ще е успешна за Те-

лците, които фокусират внимание-
то си върху кариерното си разви-
тие. Ще получите нужното внима-
ние и признание в работата! Очак-
ват ви благоприятни възможности. 
Ако се възползвате от тях, ще 
се утвърдите и ще получите си-
гурност.  Време е да съчетаете 
традицията и новаторството – по-
ложените сега основи ще са мно-
го важни за бъдещето ви. Помисли-
те и за разрастване на частния биз-
нес (ако имате такъв). Не се влияй-

те от масовата параноя за свето-
вен финансов крах. Кризата няма да 
ви засегне, ако не мислите за нея и 
не се страхувате от нея. Повярвай-
те в силите и възможностите си 
и бавно и целенасочено вървете към 
целта си, така както само вие го 
умеете!  Освен работа тази годи-
на ще ви донесе и любов. Само бъ-
дете по-смели и се оставете чув-
ствата да ви водят. Създадените 
през 2009 г. връзки ще бъдат мно-
го трайни и надеждни.  През 2009 
г. ще се научите да изявявате себе 
си. Ще преодолеете вашата самокри-
тичност и стеснителност. Получа-
вате шанс да реализирате отдавна 
замислени творчески проекти. 

Акценти 
През юни ще бъдете във върхова форма – 

планирайте по-важните дела за тогава. 

През целия март и до средата на април 

се пазете от грешки – внимателно пре-

ценявайте ситуациите в работата и не 

се дръжте нападателно в любовта. Има 

опасност от загуби. 

Акценти 
Ще бъдете истински ураган от чувства, 

емоции и желание за действие от края на 

април до края на май 2009 г. Тогава никой 

няма да може да устои на чара ви. Мно-

го Овни ще се разтопят от любов през 

този период.
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БЛИЗНАЦИТЕ...

РАКЪТ…

...ПРЕЗ ГОДИНАТА НА БИКА 
Ще излъчвате очарование и любов, 
ще привличате обожатели и съмиш-
леници. Ще бъдете настроени меч-
тателно. От време на време ще си 
позволявате да диктувате условия-

та. Ще проявявате воля и твърдост 
във взаимоотношенията си с други-
те, но без да наранявате чувства-
та им. Околните дори ще са благо-
дарни за проявената от вас инициа-
тивност по отношение на развитие 
на връзките. 

...ПРЕЗ 2009 Г.
 Годината ще е динамична и наси-

тена за вас. Ще взимате някои ва-
жни решения в движение.  Надя-
вайте се на успехи в образованието 
– с лекота ще усвоявате нови зна-
ния.  Задграничните пътувания с 
цел работа или образование ще ви 
донесат късмет и шансове за раз-
витие.  Най-успешни ще са Близ-
наците, които се занимават с изда-
телска или рекламна дейност и ко-
ито карат следдипломна квалифика-
ция или специализация.  Ще разши-
рите мирогледа си, ще се почувства-
те много окрилени, но на моменти 
и прекалено затрупани от информа-

ция. Тогава ще изпитате нужда да 
се обърнете към вашето семейство, 
за да намерите спокойствие. Погри-
жете се за родителите си.  До-
бре е да помислите и за ремонт на 
дома.

…ПРЕЗ ГОДИНАТА НА БИКА 
Пред вас ще се отворят много нови 
възможности. В случай че искате да 
срещнете нов партньор или да за-
държите настоящия, направете опит 

най-сетне да излезете от черупката 
си. Опитайте се да неглижирате гор-
достта си и да покажете на парт-
ньора си своята романтична страна. 
Постарайте се да отгатнете жела-
нията на любимите си хора, за да 
заздравите отношенията си с тях.

…ПРЕЗ 2009 Г.
 Годината ще е успешна във финан-

сово отношение. Ще получите дълго-
очаквани наследства и пари. Най-веро-
ятно това няма да са пари, за които 
сте се трудили много (по-скоро ще 
ви дойдат по линия на вашите бизнес 
или емоционални партньори).  Полу-
чавате възможност да спечелите юри-
дически дела, от което ще остане-
те доволни.  Имате всички предпос-
тавки да осъществите много важни 
партньорства, които ще бъдат  дъл-
боки и трансформиращи за вас. Тези 
връзки могат да са както сексуални, 
така и свързани с бизнеса, но е мно-
го вероятно да са и двете, обединени 

в едно.  За вас се очертават лично-
стни промени и растеж под закрилата 
на невидимите сили, от което вие, с 
вашата силна интуиция, веднага ще се 
възползвате.  Предстои ви ползот-
ворен период на обучение и изследова-
телска работа. Ще успеете да напред-
нете в области и сфери, които преди 
за вас са били табу.  Анализирайте 
хората, с които общувате, и прекъс-
нете връзките с онези, които твър-
де нахално се възползват от вашите 
знания и възможности. Запазете само 
най-надеждните си приятелства.

Акценти 
Бъдете по-внимателни през втората по-

ловина на януари, май и септември. Про-

верявайте по два пъти всички договори, 

които подписвате, бъдете по-взискател-

ни към новите хора в обкръжението си. Не 

се предоверявайте. Има риск от погрешно 

взети решения заради неправилна прецен-

ка на ситуацията. През този период не 

стартирайте нови проекти и не пътувай-

те. В случай че пътуванията са наложи-

телни, то проверявайте по няколко пъти 

дали билетът, документите и парите ви 

са изрядни и на безопасно място. 

Юли и август ще бъдат изпълнени с мно-

го радост, нови придобивки, успех и лю-

бов. Публичните ви изяви ще бъдат убе-

дителни. Успявате да реализирате замис-

леното.

Акценти 
През август сте в много благоприят-

на позиция както във финансовата сфе-

ра, така и в любовта. Септември е месе-

цът на осъществяване на вашите амби-

ции. Ще бъдете мотивирани за мащабна 

работа и добрите резултати няма да за-

къснеят. Но не подписвайте договори и не 

започвайте нови неща от 1 до 7 септем-

ври, както и след 29 септември. Поста-

райте се да приключите по-важните за 

вас дела до 15 октомври. След тази дата 

всичко ще става с много повече усилия.

Бела, брой 1 (131), 2009 123



ЛЪВЪТ...

ДЕВАТА...

..ПРЕЗ ГОДИНАТА НА БИКА 
Препоръчително е да използвате вся-
ка появила се благоприятна възмож-
ност за промяна и развитие. Ще по-
лучавате изгодни предложения! Само 

не проявявайте леност и незаинте-
ресуваност, защото шансовете няма 
да се повторят. Не се затваряйте в 
себе си – търсете контакти и изяви. 
Това ще ви спаси от нервност и от 
чувство за неудовлетвореност.

...ПРЕЗ 2009 Г.
Годината ще е ключова в живота ви 
– пълна с много приятни изненади в 
сферата на партньорствата. Много 
от вас най-сетне ще се решат на 
постоянна връзка, основана на любов. 
Ще подходите към нея вдъхновено и 
идеалистично. Доста Лъвове ще на-
мерят своите интимни партньори в 
чужбина. Годината обещава заздравя-
ване и подобряване на съществуващи-
те партньорства. Ще създадете на-
деждни партньорства на равни нача-
ла и в бизнеса. Всички делови и лични 
контакти, установени през 2009 г., 
ще са продължителни и устойчиви. 
Най-вероятно е темата с партньор-
ствата и любовта да стане акту-

ална след 26 януари (след слънчевото 
затъмнение, което ще я „събуди“). 
 Инвестиции, покупки и вложения 

правете само когато сте напълно си-
гурни в добрия изход на нещата. Има 
риск от загуби и непредвидени обра-
ти (особено ако парите са повече). 
Старайте се да бъдете по-пестели-
ви от обикновено през цялата годи-
на. Спестените средства ще ви пот-
рябват и тогава ще ги похарчите по-
разумно и смислено.  През 2009 г. 
много от вас трябва да се замислят 
как да подобрят своето здравословно 
състояние. Преумората ще доведе до 
рязък спад на тонуса и енергията ви. 
Непременно отделете време поне за 
една лятна (или зимна) почивка.

...ПРЕЗ ГОДИНАТА НА БИКА 
Очакват ви спокойствие, щастие и 
късмет (най-вече в любовта). Проя-
вете смелост и демонстрирайте пла-
менните чувства, на които сте спо-
собни. Не се съобразявайте с огра-
ничения и порядки, не се осланяйте 

на случайността. Бъдете по-инициа-
тивни – само тогава ще успеете да 
„вземете“ своето щастие.

...ПРЕЗ 2009 Г.
И през тази година се налага да 
се самоусъвършенствате с миналого-
дишното темпо. По-напрегната ще 
бъде 2009 г. за родените след 13 
септември. Изпитанията и напреже-
нията ще бъдат по линия на парт-
ньорствата (не само интимните, но 
и деловите). Сега е моментът да 
решите какво всъщност искате от 
настоящата си връзка. Ще се нало-
жи обаче да направите и нужните 
компромиси. Замислете се дали пък 
не продължавате изкуствено някои 
отношения само защото ви е страх 
от промяна?! Бъдете по-решител-
ни. Новото няма как да ви „наме-
ри“, ако не се отървете от стари-
те форми на поведение и мислене. 
 Годината ще ви донесе нови ан-

гажименти и грижи. Но и най-лоши-

ят период на трансформации и из-
питания приключва. След като при-
ключи, нещата ще се подредят и ус-
покоят.  През тази година ще се 
появят много благоприятни възмож-
ности за намиране на по-подходяща 
и по-добре платена работа. Възмож-
но е и условията в настоящата ви 
работа да се подобрят, така че да 
усетите удовлетворение и комфорт. 
 Здравето ви ще бъде устойчиво. 

Дори да имате неразположения, те 
ще отшумят бързо. Ставате все 
по-уверени в себе си и все по-голе-
ми оптимисти.

Акценти 
От 7 март до 17 април трябва да сте 

много внимателни в любовните отно-

шения – не започвайте нова връзка и не 

сключвайте брак. През този период ви съ-

ветвам да не правите и неразумни покуп-

ки. Има изгледи за финансова криза. 

От края на август до 21 септември ви 

очаква успешен и щастлив период.

Акценти 
През втората половина на януари, през 

май и през септември не се захващайте 

с нови инициативи, пътувания и команди-

ровки – няма да изпитате очакваното удо-

влетворение. Все нещо ще се забави или 

обърка. През юни и през първата полови-

на на октомври ще се чувствате спокой-

но и хармонично. Когато Сатурн напусне 

вашия знак на 30 октомври, ще сте из-

пълнени с благодарност към съдбата за 

уменията и уроците, които сте получили.
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ВЕЗНИТЕ...

СКОРПИОНЪТ…

...ПРЕЗ ГОДИНАТА НА БИКА 
Едно от най-силните ви качества – 
желанието ви да се „впишете“ във 
всяка ситуация чрез дипломация през 
Годината на Бика – може да бъде 

изтълкувано като безхарактерност. 
Това ще ви нарани, а в сферата на 
партньорствата определено ще ви 
създаде проблеми. Запомнете, че сега 
трябва по-ясно и категорично да из-
разявате мнението си. Ако го на-
правите, ще имате една благоприят-
на година, през която ще излъчвате 
силно обаяние и когато се налага, ще 
проявявате воля за развитие.

...ПРЕЗ 2009 Г.
 Често през годината няма да 

сте способни на адекватна прецен-
ка. Проявявайте максимално предпаз-
ливост и благоразумие. Съветвам ви 
през периода от края на март до сре-
дата на юни да не влизате в преки 
конфликти с никого. Няма да сте 
в изгодна позиция.  На 30 октом-
ври планетата на трудностите, из-
питанията и кармата Сатурн навли-
за във вашия знак и ще се задържи 
там до 6 октомври 2012 г. Когато 
Сатурн минава през вашия знак, се 

научавате да се справяте с всякак-
ви трудности и изпитания. Това ще 
бъде един период на сериозно лично-
стно израстване за вас. Ще се на-
ложи да усвоявате нови умения, ще 
се научите да се грижите за себе 
си, да носите отговорност, да бъде-
те по-дисциплинирани и концентри-
рани. Звучи малко плашещо, но ще е 
за ваше добро. Ще станете по-силни 
и устойчиви и ще отстоявате по-
успешно самите себе си – нещо, от 
което определено имате нужда.

…ПРЕЗ ГОДИНАТА НА БИКА 
Очакват ви интересни срещи. Нови-
те ви познати открито ще ви се 
възхищават, което ще ви окриля. 
Ако искате да се радвате трайно на 
щастие и любов, трябва да се от-

кажете от завоевателския си нрав. 
Постарайте се да не проявявате хи-
трост и да не манипулирате хората, 
особено новите си познати.

…ПРЕЗ 2009 Г.
 Надявайте се на промени във всич-

ки важни житейски сфери. Вие сте 
решени твърдо да промените света 
около себе си, за което ще ви по-
могнат и планетите. Ще установите 
важни запознанства, ще промените 
общуването с приятелите си (то ще 
стане много по-задълбочено и всеот-
дайно). В приятелския ви кръг ще се 
появят нови (вероятно по-възрастни 
от вас) хора. Те ще се окажат мно-
го важни за вас.  Някои Скорпиони 
ще се установят на ново място за 
живеене (възможно е да смените гра-
да, а дори и страната, в която жи-
веете). Обърнете внимание на жили-
щето си (някои от вас ще се сдоби-
ят и със свое собствено). Сделките 
с недвижими имоти ще са успешни за 

вас, но избирайте надеждни посредни-
ци и най-добрите адвокати.  Нала-
га се да обърнете повече внимание 
на семейството и близките си. До-
шло е време амбициите ви за праве-
не на кариера да минат на заден план 
и да отстъпят място на желание-
то за семейна топлина и уют. Мно-
го Скорпиони ще успеят да направят 
точно това – свое семейно „гнездо“, 
в което ще се чувстват още по-сил-
ни.  За онези от вас, които имат 
деца, годината обещава сериозни про-
мени в отношенията с тях. Трябва 
да обмислите подхода и да не допус-
кате отчуждение.

Акценти 
На прага сте на големи промени в живота 

си, които ще стартират едва след края 

на октомври. Дотогава ще ви се отво-

рят доста благоприятни шансове за лич-

ностна и творческа реализация. Юли и ок-

томври са най-успешни за вас. През пери-

ода от началото на март до средата на 

април е възможно в живота ви да се появи 

нова любов. Но ви предупреждавам, че мо-

ментът не е подходящ нито за започване 

на нова любовна връзка, нито на нова ра-

бота, нито на нов проект. Те ще се разви-

ват проблематично в бъдеще. 

Акценти 
През януари, август и от 9 ноември до 

26 декември ще сте магнетични за окол-

ните. През юни, ноември и през първата 

половина на декември конкуренцията ще 

е по петите ви. Работете здраво и пока-

жете на какво сте способни. Избягвайте 

конфликтите. През юли и през първите 

20 дни от септември ще изпитате липса 

на любов. Проявете търпение и не насил-

вайте нещата. 
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СТРЕЛЕЦЪТ...

КОЗИРОГЪТ...

...ПРЕЗ ГОДИНАТА НА БИКА 
Сега честолюбието ви ще е мно-
го ранимо. Ще искате да докаже-
те себе си, без да разчитате на по-
мощ от околните. Цялото ви вни-
мание ще е насочено към постига-

нето на материална самостоятел-
ност и стабилност. Но ако искате 
да се радвате на успехи и в любо-
вта, ще трябва да обуздаете своя-
та гордост.

....ПРЕЗ 2009 Г. 
Годината ще е динамична и успешна. 
Много ваши планове и мечти ще се 
реализират по възможно най-добрия 
за вас начин. Не се ядосвайте, ако 
нещо не стане така, както сте го 
замислили. Ще имате възможност да 
реагирате и да поправите грешките. 
 Постоянно ще сте в движение. 

Годината е много подходяща за усво-
яване на нови знания и умения (запи-
шете се на курс по чужд език, ком-
пютърен дизайн, а защо не и на шо-
фьорски курс), но и вие самите ще 
можете успешно да обучавате дру-
ги хора. Всякакви специализации ще 
са добре дошли в това динамично 
време на утвърждаване.  Стреме-
те се към установяване на нови кон-

такти. Очаква ви сериозен скок в 
кариерата. Това, върху което фоку-
сирате вниманието си, много бързо 
ще се реализира. Но ще ви се нало-
жи да направите и компромиси (ще 
жертвате семейството в името на 
кариерното развитие). Близките ви 
трудно ще приемат това положение 
обаче. Опитайте се да балансирате 
и да не усложнявате допълнително 
нещата. Разговаряйте откровено с 
тях. Иначе не можете да разчита-
те на разбиране от тяхна страна. 
 Тази година ще подобрите отно-

шенията с братята, сестрите, род-
нините и съседите, което ще ви до-
несе спокойствие и увереност.

...ПРЕЗ ГОДИНАТА НА БИКА 
Ще се почувствате стабилни и уте-
шени. Ще се радвате на завоювани-
те успехи и на заслужено спечелени-

те пари. Време е малко да поизос-
тавите амбициите си и да си при-
знаете, че дълбоко в душата си меч-
таете за любов, близост и разбира-
не. В Годината на Бика ще намерите 
своето любовно щастие и съпричас-
тие. Ако вече сте открили вашия 
човек, не се самоизмъчвайте с коле-
бания и догадки дали връзката ви ще 
е трайна. Отпуснете се и забравете 
за мнителността и недоверието.

...ПРЕЗ 2009 Г.
 Вниманието ви ще е насочено по-

вече към финансовата страна на жи-
вота. Ще получавате напълно заслу-
жени за вашето старание и труд 
пари. Ако до този момент сте има-
ли финансови притеснения, сега очак-
вайте материална стабилност, коя-
то е изключително важна за вас. С 
лекота ще придобивате средства, ще 
получите възможности да направите 
сигурни и умни инвестиции.  Ня-
кои Козирози могат да разчитат на 

сериозен шанс за емиграция или про-
дължително пребиваване в чужбина с 
цел образование. Други могат да за-
почнат много сериозно научно изслед-
ване. Сега е време да сложите начало 
на проект в научната сфера, защото 
е сигурно, че той ще се развие до-
бре в бъдеще.  Мнозина от вас ще 
проявят интерес към религиозни или 
философски науки, което коренно ще 
промени мирогледа им, ще ги направи 
по-щастливи и ще ги дари с по-опти-
мистичен поглед към живота.

Акценти 
През юли, както и от втората полови-

на на септември до 15 октомври ще се 

чувствате напрегнати. Не си позволявай-

те „резки завои“ във вашето поведение и 

намерения. Това ще са рискови периоди, ко-

гато няма да можете изцяло да контроли-

рате ситуацията. Най-силните и благопри-

ятни периоди за вас са от края на април 

до края на май, както и целият декември.

Акценти 
Бъдете по-предпазливи в края на януа-

ри, началото на февруари и през първа-

та половина на септември. Тогава не ви 

препоръчвам да сменяте работата си и 

да правите прибързани стъпки. Възмож-

ни са резки и непредвидени обрати. Бъ-

дете бдителни при работа с документи. 

През юни ще ви върви и в любовта, и в де-

ловата работа. В края на септември и 

през първата половина на октомври ще 

се наложи да балансирате между бизнес и 

любов. Не се предоверявайте, особено на 

конкурентите си. И не изневерявайте. 
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ВОДОЛЕЯТ...

РИБИТЕ...

...ПРЕЗ ГОДИНАТА НА БИКА 
Решително се възползвайте от всяка 
предоставена ви възможност сега. Ус-
пехът ви чака в бъдещето. Не тряб-
ва да допускате хора, събития, спо-
мени или комплекси от миналото ви 
да изплуват и да ви затормозяват. 

Вашите партньори ще изискват от 
вас да им се доверявате повече. На-
правете го, защото има опасност от 
конфликти и раздели. Е, има неща, 
които не сте длъжни да споделяте, 
тъй като те могат още повече да 
влошат отношенията ви.

...ПРЕЗ 2009 Г.
 Планетата на успеха и късмета 

Юпитер ще е във вашия знак през 
цялата година, за да сбъдва вашите 
мечти и желания. Това ще е пери-
од на личностно израстване, усъвър-
шенстване, но и на поемане на ри-
скове. Здравето и самочувствието 
ви ще се подобрят. Ще успявате 
да покажете най-доброто от себе 
си. Решително, без страх използ-
вайте всички благоприятни възмож-
ности, които съдбата ви предоста-
вя. Моментът за ново начало в жи-
вота ви е назрял.  Можете да на-
правите сериозен пробив в кариера-
та си, защото ще излъчвате увере-

ност, ентусиазъм и оптимизъм. Ще 
почувствате силен порив да стане-
те по-независими във финансово от-
ношение. Но посланието на година-
та е да се научите да си партнира-
те с другите, да споделяте с тях 
не само материалните си ценности, 
но и своята енергия и време.  Го-
дината не е подходяща за теглене на 
кредити.  Добре ще се почувства-
те, ако започнете да се занимавате 
с єога или да практикувате гимнас-
тика тай чи. Четенето на езоте-
рична и окултна литература ще раз-
шири кръгозора ви.

...ПРЕЗ ГОДИНАТА НА БИКА 
Уникалната ви природа ще се изрази 
ярко – за пореден път ще докаже-
те, че умеете да балансирате между 
два свята: този на мечтите и иде-
ите и този на материалните цен-
ности. Това много ще обърка ваши-

те близки, но и ще ги респектира. 
Сега партньорите ви ще бъдат дос-
та взискателни към вас.

...ПРЕЗ 2009 Г.
 Докато планетата на внезапни-

те промени и новостите Уран се 
намира във вашия знак (до май 2010 
г.), ще сте под постоянно напреже-
ние. Променете отношението към 
партньорите си, както и цялостния 
си подход към живота.  За много 
Риби задача номер едно ще бъде за-
пазването на брачния съюз. Обхвана-
ти сте от притеснения да не за-
губите интимния си партньор. Но 
тревогите ви са неоснователни. По-
добре помислете как да си извою-
вате личен периметър в рамките 
на семейството.  Намерите балан-
са между чувствата си и интереси-
те си. Всяка ваша по-смела проява и 
желание за самоопределяне ще бъдат 
многократно преувеличени и обявени 
за егоизъм. Не се плашете от ох-

лаждането на отношенията с парт-
ньорите в бизнеса и в личния жи-
вот. Това е временно явление. След 
30 ноември нещата ще се оправят. 
 Намирайте време да релаксирате 

и да оставате насаме с мислите си, 
за да се разтоварите. Добре ще се 
почувствате, ако се погрижите за 
някого, който има нужда от помо-
щта ви.  Ще ви се наложи да пра-
вите много анализи, както и планове 
за близкото бъдеще. Бъдете спокой-
ни за настоящето, разчитайте на 
подкрепа свише. През 2010 г. настъп-
ва силно време за всички Риби. До-
тогава трябва да сте наясно как-
во искате.

Акценти 
Очаквайте сътресения в личните отно-

шения през втората половина на януари, 

първата половина на февруари, август 

и септември. Динамични и ползотвор-

ни дни ще имате през втората полови-

на на февруари и началото на март. Юли 

е времето за любов. Спокойно можете да 

започнете нова интимна връзка. Бъдете 

по-бдителни през ноември и декември – 

дотогава се постарайте да сте приклю-

чили по-важните си дела.

Акценти 
Най-трудно и напрегнато ще ви бъде от 

1 до 10 февруари и в средата на септем-

ври. Бързо и рязко ще променяте настро-

ението си и подхода си към другите. Ще 

ви се налага да взимате бързи решения. 

През януари и август разчитайте на при-

ятни емоции и на късмет в любовта. През 

юли не хабете напразно усилията си. Не-

щата няма да се получават лесно. 
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3-ДНЕВЕН ОТДИХ Започвате месе-
ца амбицирани да се докажете в про-

фесията. Само през първите 3 дни на януа-
ри ще си дадете почивка, за да направите 
анализ на отминалата година. Съветвам 
ви да не прекалявате с алкохол и парти-
та, за да не си навлечете мигрена. Напра-
вете сериозен анализ на действията си 
през декември 2008 г., за да откриете по-
лесно грешките си и да не ги „пренасяте“ 
в новата година. Скъсайте с всички драз-
нители, особено на работното си място. 
През януари ще се наложи да се съобразя-
вате с авторитети, което допълнително 
ще ви изнерви. 

СИЛНИ ДНИ За вас официално нова-
та година започва на 4-ти, в неделя, 

когато в неформална обстановка ще успе-
ете да задвижите много важни за вас на-
чинания. 5-и също е успешен делови ден за 
Овните. Другите много благоприятни за 
вас дни през месеца, които ще ви донесат 
късмет в работата, са 12-и, 13-и, 14-и, 21-
ви, 22-ри и 31-ви .

КРАЧКА НАЗАД След 11-и ще се на-
ложи да се върнете малко назад и да 

приключите със занемарени и забравени 

ангажименти. До края на месеца ще се на-
ложи да приключите и с някои полуприя-
телски взаимоотношения, които са ви до-
несли само смут и недоразумения. Особено 
внимателни бъдете, ако имате съвместен 
проект с някой такъв полуприятел, защо-
то ще се окаже, че по-голямата част от 
работата чака именно вас. След 11-и не 
подписвайте договори и не се ангажирай-
те с нови неща. 

НАПРЕЖЕНИЕ! ПАЗЕТЕ ЗДРАВЕ-

ТО СИ! Ще се чувствате напрегна-
ти и изнервени до 20 януари. През този 
период е повече от препоръчително да па-
зите здравето си – вероятни са мигреноз-
ни пристъпи вследствие на преумора и на 
бурно изразен гняв от ваша страна. Шо-
фирайте предпазливо и само когато сте 
спокойни. Пазете се от преумора и раз-
дразнение най-вече на 10-и, 11-и, 16-и, 17-и, 
23-ти и 31-ви. На тези дати има опасност 
от грип и настинки с висока температу-
ра. Обличайте се топло. Пийте повече 
прясно изцедени сокове от цитрусови пло-
дове. Наблегнете и на хранителни проду-
кти или хранителни добавки, съдържащи 
витамините А, В, С, D, Е и F. Приемай-
те таблети, съдържащи желязо, натрий, 
фосфор и селен.

ТАЙНА ЛЮБОВ След 3-ти е много 
голяма вероятността да започнете 

тайна любовна връзка с човек, който е 
далеч от вас. За някои Овни това може 
да е и любов от пръв поглед, която мал-
ко ще ги извади от равновесие, особено 
ако са вече обвързани. Чувствата ви ще 
са много силни, но все пак бъдете пред-
пазливи, за да не превърнете романтиката 
в задкулисни сплетни и усложнения (особе-

но ако имате друга връзка!).  
МАКСИМАЛНА ДИСКРЕТНОСТ 

Бъдете максимално дискретни около 
23-ти – тогава са възможни резки обрати 
и непредвидени ситуации в любовта. Опи-
тайте се да запазите благоприличие. 

НАМЕРЕТЕ СИ ПРИЯТЕЛИ Новолу-
нието и слънчевото затъмнение на 

26-и ще дадат тласък на смелите ви идеи 
и на плановете ви за бъдещето. Намерете 
приятели, на които да имате доверие, 
обърнете се към хора, които имат подоб-
ни на вашите интереси, и стартирайте с 
тях съвместна работа. 

ЕМОЦИОНАЛНА НЕСТАБИЛНОСТ 
очаквайте на 27-и. Тогава не споре-

те, не изказвайте крайни мнения и не 
действайте прибързано. 

Какво ви е замислила 
съдбата
Овните обичат сами да си вършат работа-

та. Ако са в колектив пък, обичат да са ли-

дери. Но замисълът на съдбата за вас сега 

е друг – ще бъдете много по-силни и успеш-

ни, ако работите в екип на равни начала. Мо-

ментът е много подходящ да сформирате 

нови групи, сдружения, асоциации, браншо-

ви организации и дори партии. Това ще бъде 

един от важните повратни моменти в жи-

вота ви. Не подценявайте нищо, което ви се 

случва на 26-и (а и през целия месец, защото 

затъмненията действат за по-дълъг срок от 

време). Затъмнението е знаково събитие, ко-

ето отключва появата на важни хора в жи-

вота ви, зарежда ви с умни идеи, важни за 

бъдещето. Понякога нещо започнато на та-

кава дата се развива години наред. И нещо 

много важно! Независимо какво ново начина-

ние ще ви хрумне сега, започнете неговата 

реализация едва след 3 февруари.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ

12-и, 13-и, 14-и, 21-ви, 22-ри и 31-ви са ва-

шите късметлийски дни.

На 10 -и, 11-и, 16-и, 17-и и 23-ти се пазе-

те от простудни заболявания. Постарайте 

се да не се гневите, защото ще си докарате 

силно главоболие.

26-и ще даде тласък на смелите ви идеи и 

плановете ви за бъдещето. Търсете прияте-

ли и съмишленици.

На 27-и се въздържайте от спорове, пред-

пазвайте се от клюки и недобронамереност.

„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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В ДОБРА ФОРМА СТЕ в началото на 
месеца, въпреки че предчувствате на-

прегнатия период, който ще настъпи в 
края на януари. Най-важното е, че се 
чувствате уверени в себе си. На 5-и вечер-
та получавате добри новини и предложе-
ния, които ви дават възможност за добри 
печалби. На 6-и и 7-и ще успеете да ги ре-
ализирате. Ще успеете да създадете ком-
форта и уюта, за които мечтаете. Сега 
можете да купите вещи, от които от-
давна се нуждаете. В тези два дни е до-
бре да се отпуснете в приятна компания 
и да си угодите с хубави храни и напит-
ки. Това ще ви зареди с добри емоции. Но 
помнете, че се задават промени в работа-
та ви. Някои от тях ще са предизвикани 
от вас самите. 

 СТАРИ ДРАЗНИТЕЛИ След 8-и ще се 
наложи да анализирате своето поведе-

ние пред началниците си. В живота ви се 
връщат стари дразнители, което ще ви 
накара да се замислите как да се държите 
в бъдеще. Налага се да защитите с нокти 
и зъби постигнатото досега. Всяка крачка 
напред в работата сега ще ви се струва 
много по-трудна от всякога. Няма как – 

ще трябва да поемате рискове, но ви съ-
ветвам добре да помислите преди това. 

ВЗИМАТЕ ИЗПИТИТЕ СИ След 11-и 
до края на месеца някои от вас ще ус-

пеят да вземат важни изпити. Успех се 
очертава за всички, които учат или се за-
нимават с научна дейност. Но ще ви за-
сипе информация, която трябва да се об-
работи. А и много несвършена работа ще 
ви затрупа и това в някакъв момент 
може да ви обърка. Но ще се справите! 
Най-благоприятни дни за писмени и научни 
дейности, анализи и взимане на изпити са 
14-и, 15-и, 19-и, 20-и, 23-ти, 24-ти, 25-и, 28-
и, 29-и, 30-и. 

ВЪЗСТАНОВЯВАТЕ ВРЪЗКИ С 

ПАРТНЬОРИ ОТ ЧУЖБИНА Мнози-
на Телци ще възстановят стари приятел-
ски връзки и бизнес партньорства в чуж-
бина, което ще ги извади от застоя и из-
олацията. Някои ще почувстват неудър-
жим порив да продължат своето образо-
вание, да възстановят стари студентски 
права или да се насочат към отдавна от-
лагана специализация в чужбина. Появят 
ли се такова настроение и такава въз-
можност в живота ви, непременно трябва 
да се възползвате от тях.  

НЕ ЗАПОЧВАЙТЕ ДЕЛА Това, от ко-
ето трябва да се пазите, е да не за-

почвате юридически дела. Временно ги от-
ложете, защото са вероятни проблеми с 
документацията и доказателствения ма-
териал. Добре ще бъде през периода от 11 
януари до 2 февруари да отложите и пъту-
ванията си в чужбина, защото могат да 
бъдат съпроводени с проблеми и недоразу-
мения. По-добре само подгответе тези 
пътувания сега.

ПРОМЕНИ И НАПРЕЖЕНИЕ След 
20-и, когато Слънцето навлезе във 

Водолей, за вас настъпва период на проме-
ни и напрежение. Постарайте се да свър-
шите всичко по-важно преди тази дата. 
Запазете спокойствие на 25-и, 26-и и 27-и, 
когато промените ще са много и много 
сериозни. Тези турбуленции могат да засег-
нат статуса ви в обществото и кариера-
та ви. На тези дати се старайте да не 
се противопоставяте открито на никого 
и да не участвате в скандали. Обмислете 
добре ходовете си, защото, вместо да на-
правите реклама на себе си или на част-
ния си бизнес, има риск да се дискредити-
рате. Положителното в случая е, че дори 
и да пострадате по някакъв начин или 
промените да не са във ваша полза, много 
скоро ще се убедите в поговорката „Вся-
ко зло за добро“. Хубави или лоши, тези 
събития могат да се окажат вашият не-
вероятен шанс да започнете отначало и 
на чисто. Предупреждавам жените Телци, 
че въпросните промени могат да засегнат 
и техните съпрузи. Необходимо е да запа-
зите спокойствие и да подкрепите своя 
интимен партньор. Застанете зад гърба 
на половинката си – с разбиране и без из-
лишни коментари, които ненужно ще за-
дълбочат проблема. 

Някои Телци ще са 
по-напрегнати
По-напрегнато ще се чувстват Телците, ро-

дени между 20 и 25 април. Промените ще за-

почнат първо при тях (останалите Телци да 

се готвят да ги посрещнат през следващи-

те месеци). Нека това да не ви отчайва и 

обезсърчава. Много от вас именно през тази 

година ще успеят със своето упорство и по-

следователност да заемат желаните от тях 

позиции.

CHALET SUISSE – КЪЩАТА НА ФОНДЮТО

Chalet Suisse е първият швейцарски ресторант 
за фондю в София. Един от виновниците за но-
вата придобивка на софиянци е швейцарецът 
Ханес Розенмунд, който беше и наш гост в ку-
линарната рубрика „Вкусни маршрути”. Верни 
на принципа, че фондюто е повод за общуване, идеята на Ха-
нес и съдружниците му е да разширят кръга на любителите на 
това ястие, както и да задълбочат познанията за етикета на 
неговата консумация.
Съхранил изтънчената кулинарна традиция на Швейцария, ка-
дифеният вкус на разтопеното сирене, освен че доставя удо-

волствие на небцето, сближава и хората около 
масата. 
Кога и как е създадено фондюто, никой не знае – ле-
гендите и вярванията са многобройни. Но най-ин-
тересната гласи, че който изпусне залчето хляб в 
разтопената смес от сирена, трябва да си „пла-
ти”. Ако е мъж – да почерпи компанията с бутил-

ка вино. Ако е жена – да целуне мъжа до себе си. Може и келнера. 
Освен автентично швейцарско фондю в Chalet Suisse можете да 
опитате приготвени по класически рецепти различни видове 
швейцарски салати, сирена, ястия и десерти. Chalet Suisse е раз-
положен в двуетажна дървена къща на бул. „Ботевградско шосе” 
№ 50. Заповядайте, ще се почувствате като у дома си. 

НОВ РЕСТОРАНТ

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ

На 5-и вечерта, 6-и и 7-и ще успеете да 

спечелите добри пари. Отпуснете се и се 

повеселете.

След 8-и настъпва период, в който трябва 

да се самодоказвате.

На 25-и, 26-и и 27-и са възможни промени в 

социалния ви статус и в кариерата ви.

На 14-и, 15-и, 19-и, 20-и, 23-ти, 24-ти, 25-

и, 28-и, 29-и и 30-и ще бъдете много продук-

тивни в интелектуално отношение – в обра-

ботката на информация, във вземането на 

изпити, в довършването на научни изслед-

вания.
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ПО-ДОБРЕ ПОЧИВКА Съставили 
сте си доста напрегната програма и 

дано да успеете да я следвате. Макар че 
съветът на звездите е да не се впускате 
веднага в работа и в създаване на контак-
ти. Потопете се в пълен релакс, докато 
Луната е все още в Риби на 1-ви, 2-ри и 
3-ти (до обяд). Не се изкушавайте да вър-
шите нищо делово, не мислете за ангажи-
ментите си, само ще се изнервите. Спо-
койна, уютна атмосфера, приятна музика, 
водни процедури, плуване и хидромасаж ще 
успокоят иначе неспокойния ви и буден ум 
и ще ви заредят с енергия. 

ТРУДНИ ЛЮБОВНИ ВРЪЗКИ На 
3-ти следобед Венера, планетата на 

любовта, преминава в нехармоничен за вас 
знак – Риби – и там ще остане до края 
на месеца. Това не обещава спокойствие в 
любовните ви връзки. Бъдете по-тактич-
ни с интимния си партньор. Рискувате 
всичко, за което го упрекнете, да се обър-
не срещу вас. Но в тази позиция Венера 
ще ви направи големи флиртаджии през пе-
риода 3–20 януари. Сексуалните ви завоева-
ния ще са много. Внимавайте с изневери-
те обаче!

БЛАГОПРИЯТЕН ПЕРИОД От 5-и до 
9-и е добър период за вас. Ще зара-

ботите нужните ви средства, ще имате 
ползотворни контакти и ще стартирате 
новите си намерения за новата година. Не 
се разсейвайте с нищо маловажно сега. 
Действайте целенасочено, по същество. И 
една чудесна новина – на 5-и вечерта на-
влизате в продължителен ползотворен пе-
риод. През цялата година ще имате къс-
мет и много благоприятни възможности в 
обучението, преподаването, научната ра-
бота, журналистиката и издателската 
дейност. Очертават се много задгранични 
пътувания, специализации и командировки. 
Истинската сила и мощ на тези благопри-
ятна тенденция ще усетите след 26-и, ко-
гато ще реализирате някои свои идеи на 
практика. Настъпва и период, в който 
най-сетне ще се решат положително за 
вас дълго водени преговори или юридически 
дела. Някои Близнаци дори ще започнат да 
замислят и за по-продължителен престой 
в чужбина с цел обучение или работа, кой-
то може впоследствие да прерасне и в 
трайна емиграция. Каквото и да ви се 

случи, то ще бъде единствено и само в 
полза на вашето духовно израстване. 

БИЗНЕС В ЧУЖБИНА Моментът е 
благоприятен за стартиране на биз-

нес с партньори от чужбина. Приемете 
предложенията им, но стартирайте кон-
кретните действия едва след 2 февруари, 
за да ви тръгне работата леко, като по 
вода.

ДОВЪРШЕТЕ ЗАПОЧНАТОТО Пос-
тарайте се да планирате пътувания, 

командировки, договори и срещи преди 11-
и. След това (от 11 януари до 2 февруа-
ри) навлизате в период на преоценка на 
свършеното, на доработване на стари 
проекти и на задълбаване в подробности. 
Вие сте активни, обичате действието и 
развитието. Когато някой или нещо се 
опита да ви спре или да ви върне назад 
към вече изминатия път, се изнервяте и 
ставате много нетърпеливи. Ще видите, 
че точно през този период ще се повто-
рят ситуации, разговори и срещи, които 
сте били пренебрегнали през последните 
десет дни от декември. При подобно за-
връщане на Меркурий, планетата на инте-
лекта, общуването и комуникациите, е за-
дължително да довършите започнатото. 
Това ще бъде проверка за вас, за вашите 
възможности, но и за вашето търпение. 

НАПРЕГНАТИ ДНИ Най-напрегнати-
те дни за вас през януари са 14-и, 15-

и, 21-ви, 22-ри, 28-и, 29-и и 30-и. Съветвам 
ви тогава да не се преуморявате. Сведе-
те дразнещите контакти и изтощаващи-
те безсмислени срещи до минимум. Не се 
поддавайте на стреса и не се товарете 
излишно с работа. 

„БИТКАТА“ ЗА JAMESON НАГРАДИТЕ

И през 2009 г. в рамките на 13-ия „София филм фест“ ще 
бъде присъдена наградата на Jameson. Най-добрият българ-
ски късометражен филм ще бъде избран от международно-
то жури на „София филм фест“, а неговият автор ще полу-
чи 6 хиляди евро и дизайнерска статуетка на Милен Авра-
мов, осигурени от Jameson Irish Whiskey. От миналата година 
Jameson провежда и онлайн конкурс за късометражни фил-
ми, в който самите зрители имат възможност да гласу-
ват за своя фаворит. Тазгодишната селекционна комисия 
ще избере 12-те филма за участие в традиционния конкурс 
за наградата JAMESON. В нейния състав са Петър Вълча-
нов – режисьор, носител на наградата Jameson за 2008 годи-
на, Иглика Трифонова – режисьор, Юрий Дачев – драматург, 
Янко Терзиев – кинокритик, и проф. Александър Янакиев – 

председател на журито. 
Кандидатстването в конкурса за наградата JAMESON ще бъде осъщест-
вявано с подаване на документи и филмови копия в офиса на „София филм 
фест“. Селектираните филми ще участват в надпреварата за награда-
та JAMESON и както в досегашните издания, ще бъдат излъчени на „София 
филм фест“. 
За наградата в онлайн конкурса могат да се състезават всички, които ка-
чат своите късометражни филми в специално създадения сайт – 
www.jameson-short.com. След края на предварително обявения срок  за кач-
ване регистрираните потребители ще имат възможност да гласуват за 
всеки филм по веднъж – с рейтинг от 1 до 5. По този начин ще се селектира 
и онлайн победителят – фаворит на публиката. Наградата за победителя в 
този конкурс са прeносим компютър MAC Book Pro и професионален софтуер 
за видеомонтаж Final Cut Pro. Сроковете за подаване на документи изтичат 
на 20. 01. 2009 г. В конкурса могат да участват всички късометражни  филми 
с над 50% българско финансиране, заснети след 1 януари 2008 г.

Записвайте идеите си
Едва ли обаче ще успеете напълно да се из-

ключите от работата, защото още на 1 

януари Меркурий, на когото вие сте под-

властни, навлиза във Водолей. Това е хармо-

ничен на вашия знак, който се управлява от 

Уран – планетата, символизираща интеле-

кта, новите идеи, оригиналните решения  и 

висшата нервна дейност. Хубаво ще бъде 

да си записвате идеите и хрумванията, кои-

то ще ви осенят през периода от 1-ви до 11-

и. Те могат да се окажат важни в бъдеще. 

Единственото предупреждение е да се пази-

те от умствена преумора, защото има опас-

ност да ви споходят безсъние и главоболие. 

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ

На 1-ви, 2-ри и 3-ти (до обяд) се отдайте 

на пълна почивка. 

От 3-ти до 20-и ви очакват приятни лю-

бовни изживявания.

От 11 януари до 2 февруари навлизате в 

период, през който ще се наложи да свърши-

те поизоставени от вас задачи в работата.

След 26-и очаквайте нови предложения за 

работа, обучение и задгранично пътуване.

СЪСТЕЗАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА
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ХАРМОНИЯ През първите три дни 
от месеца ще се чувствате ком-

фортно и хармонично. По вълшебен начин 
ще успеете да забравите за грижите и 
тревогите от миналата година. Внимани-
ето ви ще бъде погълнато от вашите 
близки, приятели и партньори. 

БЕЗ КОНФЛИКТИ, МОЛЯ! Не вли-
зайте в преки конфликти до 20-и! Пе-

риодът не е добър и за бракосъчетания. 
Да сменяте интимния си партньор точно 
сега, също не е добра идея. 

ПРИЛИВ НА ОПТИМИЗЪМ На 3-ти 
следобед ще усетите силен прилив на 

оптимизъм. Тогава Венера навлиза в Риби 
и ви дарява с много силно излъчване на до-
бронамереност и сексапил. Това ще са ва-
шите най-силни козове през настоящия 
месец – ключовете за отключване на най-
напрегнати и на пръв поглед безнадеждни 
взаимоотношения. Още на 4-ти някои Раци 
ще установят много трайни и силни емо-
ционални запознанства. 

НА ВЪЛНАТА НА ВЛЮБЧИВОСТТА 
На 10-и и 11-и (двата дни преди пъл-

нолуние) ще сте много влюбчиви и интуи-
тивни. Ще успявате да неутрализирате 
всеки конфликт или предизвикателство, 
отправено към вас, ако подхождате с лю-
бов и разбиране. Имате всички благопри-
ятни възможности да победите семейни-
те недоразумения и да се справите с от-

чуждението. 
ВРЕМЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ Постарайте 
се до 11-и да направите нужните ви 

проучвания, да се саморекламирате, да за-
действате деловите си ангажименти. 
Подпишете важните договори сега и уре-
дете финансовата им страна. Най-подхо-
дящите дни да сторите това са 5-и ве-
черта, 6-и и 7-и. 

БЕЗПАРИЧИЕ След 11-и на дневен 
ред излиза темата за парите. Те ще 

започват все повече да ви липсват – ще 
ви потърсят и напомнят за стари неиз-
дължени плащания. Най-затруднени ще се 
почувствате на 16-и и 17-и, когато много 
бързо ще се наложи да вземете малък заем 
от едно място, за да решите проблем на 
друго. В никакъв случай не подавайте мол-
ба за нов кредит сега! Покупко-продажби-
те на недвижими имоти също ще са про-
блематични сега. Ако е по силите ви, съ-
ветвам ви точно през този период да се 
освободите от всички финансови зависи-
мости. Каквото и да ви струва това. 
Кредите са голям „капан“ за вас. Заблуж-
давате се, че ви дават финансова сигур-
ност. Ако сте достатъчно откровени със 
себе си, ще признаете, че негативите са 
повече. 

ПРОВЕДЕТЕ ВАЖНИТЕ ПРЕГОВО-

РИ СЕГА След 21-ви финансовата си-
туация се нормализира. Проблемите се 
преместват на работното ви място и в 
близкото ви обкръжение. Сега около вас 
ще се появят хора от вашето минало. За 
някои Раци това ще бъдат стари интим-
ни приятели и познати, които биха могли 
отново да разпалят огъня на любовта у 
вас и дори да станат вашите брачни 
партньори в бъдеще. 

 Тези срещи ще са много градивни за вас. Ще се наложи да преразгледате 

стари договори и споразумения. Важните 
преговори проведете сега, но отложете 
подписването на договори за след 2 февру-
ари. 

САМОТНИ И ОБЪРКАНИ СТЕ На 23-
ти, 24-ти, 25-и ще се почувствате 

самотни и объркани. На тези дати преди 
новолуние ще изгубите силата и увере-
ността си. Околните лесно ще могат да 
ви заблудят и подведат. Стойте настра-
ни от хората, релаксирайте и събирайте 
сили. 

ЕДИН НЕПРИЯТЕН ДЕН Ще запом-
ните 27 януари като много неприя-

тен ден. Ще се представите в лоша свет-
лина пред хора, от които зависите. Не се 
предоверявайте, много сте уязвими. Пазе-
те се от конкурентите, които са готови 
на всичко, за да ви злепоставят. Не си из-
яснявайте отношения с никого днес, ре-
зултатът ще е нулев. По-добре не шофи-
райте. Внимавайте и когато пресичате 
улицата – разсеяни сте. 

2009 – ГОДИНАТА НА INDESIT

След раждането на новата марка Hotpoint-Ariston 2008 може да се определи 
като годината на Hotpoint-Ariston, с промени във всички продуктови линии – 
нова стандартна гама безшумни перални и сушилни машини с интуитивно 
управление, гъвкав капацитет и практични програми; пералня със сушилня 
от серията Aqualtis (с уникалния капацитет на пране 8 кг и на сушене 4 кг, 
която „усеща“ остатъчната влага в прането), Quadrio – единствения на па-
зара хладилник с 4 врати, който пести до 50% електроенергия в сравнение 
със стандартните хладилници.  
2009 ще бъде годината на марката „Индезит“. Изненадите започват с нова 
естетическа линия Indesit Prime, позиционирана в средновисокия сегмент, ко-
ято в момента навлиза при уредите за вграждане, а през новата година – 
и при свободно стоящите. Освен интересен дизайн линията ще предложи 
нови, оптимизирани функции, съобразени със съвременните изисквания за 
намалена консумация на електроенергия и вода, които са в услуга на околна-

та среда. Предстои и обновяване на стандарт-
ната гама уреди Indesit под името Eco Time. През 
следващата година Indesit ще зарадва потреби-
телите и с нов модел на пералнята Moon, коя-
то освен хиляди почитатели вече събра и ре-
дица международни награди за дизайн и ино-
вации. По отношение на пералните и сушил-
ните ще има новости и при уредите от се-
рията Aqualtis – освежаване чрез пара, аксесо-
ар за гладене на ризи, дълго зареждане. А фур-
ната за вграждане Open Space вече може да се 
намери и на българския пазар. Това е една от 
най-големите фурни на пазара, със стандарт-
ни външни размери (60 x 60 cм.), но с 20% пове-
че обем, който предлага разнообразни вариан-
ти за готвене.

РАВНОСМЕТКА И ПЛАН-ПРОГРАМА

Отлив и прилив 
на енергия
Енергийният спад преди настъпващото но-

волуние и слънчево затъмнение ще се тран-

сформира след тях в енергиен тласък. Енер-

гията ви ще се усили, ще почувствате здра-

вословни подобрения. След като тези дни 

отминат, при някой Раци шансът да заченат 

се увеличава много. Не бързайте да прекъс-

вате евентуална нежелана бременност! Де-

тето, което носите в утробата си, може 

да се окаже много специално, щом е зачена-

то след такъв силен енергиен момент. След 

26-и ставате много магнетични и сексуални, 

но и податливи на манипулации от страна на 

околните. С финансите вече успявате да се 

справяте добре, даже ще направите успеш-

ни инвестиции.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ

На 4-ти получавате шанс да срещнете лю-

бовта на живота си.

На 10-и и 11-и сте много чувствени и ин-

туитивни. Изглаждате семейни конфликти.

На 27-и ще бъдете много нервни. Пазете 

се от клюки и недобронамереност от стра-

на на конкурентите ви.
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АМБИЦИОЗНИ НАМЕРЕНИЯ За-
почвате годината с амбициозни наме-

рения за работата си. Твърдо сте решени 
да внесете в нея ред и нововъведения. 
Сега ще привличете вниманието на всич-
ките си колеги и ще успеете да им демон-
стрирате уменията си. Ако сте имали 
трудни отношения в работата, сега мо-
жете да ги улесните. Бъдете обаче по-де-
ликатни на 5-и вечерта, 6-и и 7-и, когато 
амбициите ви и желанието за успех на 
всяка цена ще са в повече. Ако очаквате 
успехи, ще трябва да се доказвате тихо 
и упорито. 

СИЛНИ ЕМОЦИИ С навлизането на 
Венера в Риби на 3-ти ще започнете 

да предчувствате задаващите се нови, не-
познати и много силни емоции. Все повече 
ще се фокусирате върху вашия интимен 
живот. Проявете търпение, защото неща-
та там ще се развият едва в началото на 
следващия месец. Сега можете само да 
мечтаете и да кроите планове, но за кон-
кретни действия е още твърде рано. 

НЕОТЛОЖНА РАБОТА И ИЗЯСНЯ-

ВАНЕ НА ОТНОШЕНИЯ  До 11-и ще 
успявате да се справяте с ангажименти-
те си, но след тази дата затъването ви 
е гарантирано. След 11-и бъдете подгот-
вени за „изплуване“ от миналото на ваши 

доскорошни партньори, с които имате 
взаимоотношения за доизчистване. Колко-
то и да ви е неприятно, ще трябва да 
доизясните вашата гледна точка и окон-
чателно да отвоювате свободата и неза-
висимостта си пред тях. Ако сте пуб-
лична личност, също ще се наложи да 
отстоявате позициите си и да мотиви-
рате поведението си пред аудиторията. 
Няма да се чувствате комфортно, ес-
тествено. Най-безболезнено бихте се 
справили с това на 18-и, 20-и и 24-ти, ко-
гато буквално ще бъдете подложени на 
„разпит“ от другите.

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА БЛИЗ-

КИТЕ СИ Периодът от 1-ви до 20-и е 
благоприятен да се погрижите за своите 
близки. Общувайте повече с тях, изслу-
шайте проблемите и претенциите им. 
Дори и само това да направите, те ще са 
благодарни на вниманието и съпричастие-
то ви. 

КЪСМЕТЛИЙСКИ ДНИ Хубавите 
дни, които ще ви донесат късмет 

през януари, са 3-ти, 4-ти, 5-и, 12-и, 13-и, 
21-ви, 22-ри и 31-ви. 

ГРИЖИ ЗА ЗДРАВЕТО Направете си 
профилактични прегледи. Ако не оби-

чате да ходите по поликлиники, то поне 
в домашни условия обърнете внимание на 
здравето си. Минете на диета и по най-
бързия начин се разделете с излишните 
килограми, защото те могат да повлияят 
негативно на сърдечносъдовата ви систе-
ма. Темата за здравето ще се активизира 
най-вече след 20-и, когато Слънцето навле-
зе в знак Водолей. Ще започнете да се 
чувствате уморени, на моменти – апа-
тични. Имунитетът ви ще е отслабен. 
Пазете се от простуди. Ако се оплаква-

те от жлъчка, започнете да пиете специ-
ални билкови чайове, за да я прочистите. 
В случай че страдате от разширени вени, 
започнете лечението им, не чакайте про-
блемът да се задълбочи.

ХУБАВИ СЪБИТИЯ Очаквайте те 
да се случат след 26-и, когато има 

слънчево затъмнение в противоположния 
ви знак Водолей. Ще забележите, че част 
от миналогодишните теми през месец ав-
густ се връщат отново в живота ви. 
През 2008 г. на 1 август имаше слънчево 
затъмнение в Лъв и тогава за вас започ-
на дълъг процес на личностна трансфор-
мация. Слънчевото затъмнение през месец 
януари засяга вече и оста на вашите 
партньорства.

Нова кармична програма
Ако до този момент сте били самотни, не-

разбрани и изоставени, сега получавате 

шанс да намерите най-подходящия за вас 

партньор. Това, разбира се, няма да стане 

като с магическа пръчка, въпреки че за някои 

Лъвове събитията ще протекат изключи-

телно бързо. Но до февруари ще сте открили 

мечтания човек! Трябва да знаете, че хората, 

които сега се появят в живота ви – като 

интимни или делови партньори – ще бъдат 

много специални и с тях ще трябва да на-

трупате известен кармичен опит. Възмож-

но е те да ви предложат много изгодни усло-

вия за делово сътрудничество, и то на равни 

начала. Ще имате успех в основаването на 

юридически и консултанстки фирми. Стар-

тирането на нов бизнес, който да включва в 

дейността си консултантски и посредниче-

ски функции, ще бъде успешен. Сега за вас 

ще се задейства нова кармична програма, ко-

ято ще се развива през следващите 2 годи-

ни. Наблюдавайте внимателно протичащите 

около вас процеси и не подхождайте боязли-

во към тях. На един Лъв не му отива да бъде 

неуверен.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ

3-ти, 4-ти, 5-и, 12-и, 13-и, 21-ви, 22-ри и 

31-ви са хубавите ви дни през месеца. Тога-

ва ще имате късмет.

На 18-и, 20-и, 24-ти ще се наложи да до-

уточнявате и оправяте стари взаимоотно-

шения.

След 26-и очаквайте новости в деловите и 

личните ви партньорства.

ХАПЧЕ ЗА УСПЕХ

Проучване на „Маркет тест“, проведено у нас от фармацевтичната ком-
пания „Байер Шеринг фарма“, изследва сексуалните навици и нагласи на бъл-
гарите, както и отношението им към „засечките“ в леглото. Резултатите 
сочат, че всеки пети мъж между 40- и 60-годишна възраст е имал проблем с 
ерекцията. Но мъжете трудно признават това. Най-често отдават поред-
ната несполука в кревата на стреса или умората. 
Изследването сочи, че всеки шести български мъж е склонен да използва 
хапчета за стимулиране на ерекцията най-вече в напреднала възраст, ко-
гато се притеснява как ще се представи пред партньорката и в случай на 
здравословни проблеми. Изискванията към подобен род стимуланти са да 
не вредят на здравето, да подействат до 10–15 минути след приема и да 
подпомогнат сексуалното общуване от 3 до максимум 6 часа. Партньори-
те се доверяват на оранжевото хапче, за да са сигурни, че ще поддържат 

пламъка за секс без странични ефекти за здравето.  Екстремни очаквания 
за сексмаратон имат малцина. Причините за нежелание за по-дълго дейст-
вие на хапчето (например 24 или 36 часа) са съмненията в риска за здравето, 
както и невъзможността да се прави толкова дълго секс. Анкета, проведе-
на наскоро на сайта erekcia.com, с участието на 820 жени и мъже потвърж-
дава данните от изследването – близо 70% от отговорилите в сайта ис-
кат едно сексхапче да действа до 3–4 часа, колкото трае и желанието им за 
секс. Само 18% от жените са готови на 36-часови екстремни преживявания 
в леглото, мъжете на това мнение са едва 14%. Жените, участвали в анке-
тата, са предпазливи наравно с мъжете за влиянието на сексстимуланти-
те върху здравето – 53% не биха препоръчали на партньора си хапче с дъл-
готрайно действие, защото според тях то крие рискове за здравето. 
Хапчето за успех в леглото е възможен избор за пълноценно преживяване на 
двамата партньори. Статистиката сочи, че българинът е по-скоро умерен 
в сексуалните си подвизи и мъдър в избора на стимуланти.

ПОСЛЕДНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ
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ЯНУАРИ – ПОДГОТОВКА ЗА ФЕВ-

РУАРИ Ще трябва да сте много ос-
ъзнати и адекватни, за да се справите с 
динамично променящата се среда около 
вас и с многобройните си ангажименти. 
Непрекъснато ще трябва да усвоявате 
нещо ново, да преодолявате страховете и 
неувереността си. За вас този месец ще 
е подготовка за следващия, когато много 
от Девите ще влязат в друг коловоз, ще 
тръгнат по друга жизнена линия. През 
януари ще се намирате в преддверието на 
промените.

САНТИМЕНТАЛНИ И ЛЮБВЕО-

БИЛНИ На 1-ви, 2-ри и 3-ти ще се 
разкриете емоционално пред някого. Обър-
нете повече внимание на любимия или лю-
бимата си. Загърбете за малко вашия по-
словичен работохолизъм. На помощ ще ви 
се притече планетата на любовта, хармо-
нията и близките взаимоотношения Вене-
ра, която в началото на месеца преминава 
в знака на Риби и ви прави много мили и 
сантиментални.

ПОДАРЪК ОТ ЮПИТЕР До 5-и следо-
бед имате време да се възползвате 

от късмета, който ви подарява Юпитер, 
намиращ се все още в хармоничния ви знак 
Козирог. Периодът е подходящ за всякак-
ви нови начинания, както интелектуални, 
така и емоционални. 

ПАРИЧНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ На 6-и и 
на 7-и ще получите пари, ще решите 

много проблеми наведнъж с тях (възможно 
е да направите много изгодни и удовлет-
ворителни покупки). 

НЕ ПОДПИСВАЙТЕ ДОГОВОРИ И 

НИЩО НЕ КУПУВАЙТЕ През пери-
ода от 11 януари до 2 февруари ви се пре-
доставя чудесната възможност да довър-
шите всичко, набелязано от вас през по-
следните два месеца. Ще имате сили, мо-
тивация и вдъхновение прецизно да фина-
лизирате делата си. 

ОРИГИНАЛНИ ИДЕИ От 11-и до 22-
ри ще ви хрумнат много находчиви 

идеи и мисли. За да ги реализирате, се 
обърнете към ваши приятели и съмишле-
ници, за които сте сигурни, че биха ги 
подкрепили. Ще направите чудеса, ако ус-
пеете да комбинирате вашата методич-
ност и задълбоченост с всеотдайната 
приятелска помощ. 14-и и 15-и са много 
силни в това отношение дни, когато ще 
покажете най-доброто от себе си. 

От 23-ти до 25-и включително ще 
имате също три много успешни дни. 

Ще имате дар слово, въхновението ще ви 
идва навреме. Ще успеете да предадете 
проект или отчет в брилянтен вид. 

МАРС ВИ ТЛАСКА КЪМ ДЕЙСТВИЕ 
Планетата на активното действие 

през целия януари е в знака Козирог и ще 
ви прави амбициозни и неуморни. Ще има-
те силна мотивация за действие, за съз-
даване на нови „правила“ и  за преразпре-
деление на сфери на действие. Вие сте на 
ход да определяте правилата на играта! 

ПРИЯТНИ ИЗНЕНАДИ Тях ще ви ги 
донесе новолунието на 26-и. На този 

силен енергиен ден има и слънчево затъм-
нение, което ще даде начален тласък на 
новите ви идеи, ще отвори пред вас нови 
възможности в професионалната сфера. 
Промените ще настъпят закономерно, вие 
въобще няма да сте много изненадани от 
тях. Истината е, че отдавна сте готови 
за този качествен скок в развитието си. 

СПАЗВАЙТЕ ДИЕТА! Дните 26-и, 
27-и и 28-и са изключително подходя-

щи за провеждане на оздравителни и про-
чистващи тялото процедури. Горещо ви 
съветвам да предприемете диета, като 
на 26-и дори ви препоръчвам пълно гладу-
ване (приемайте само прясно изцедени пло-
дови сокове). През следващите два дни 
консумирайте само растителна храна. Мо-
ментът е много подходящ за елиминиране 
на натрупалите се от години в организма 
ви токсини. Веднага след прочистването 
на организма ще усетите разликата – ще 
се почувствате много спокойни и енергич-
ни. За повечето Деви сега ще стартира 
един по-продължителен период на промяна 
на хранителните навици, а  някои дори ще 
станат вегетарианци (нещо, което много 
ще им подхожда!). Ако до този момент 
сте имали някакви здравословни проблеми, 
то вероятността сега да попаднете на 
адекватно лечение и лекар е много голяма. 
Затова ви съветвам да посетите лекар-
ския кабинет.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ

От 11 януари до 2 февруари успявате да 

довършите стари проекти.

От 23-ти до 25-и ще докажете своите 

способности пред някого.

След 26-и очаквайте новости в професи-

онално направление. На всяка цена започне-

те диета.

НОВИЯТ ВЪПРОСНИК НА WWW.ZATEB.INFO

Националната кампания „За теб и тези, които обичаш“ представи най-го-
лямата фотопетиция в подкрепа на борбата с рака на маточната шийка в 
мол City Center Sofia. Над 1200 българки и техните семейства показаха актив-
но отношение към превенцията и профилактиката на втория по често-
та онкологичен проблем сред жените в активна възраст, като качиха свои 
снимки на интернет страницата на инициативата www.zateb.info. 
За да повиши информираността на българката, следващият етап на кам-
панията цели да продължи да помага на дамите да научат повече за рака на 
маточната шийка и да ги мотивира да се предпазят от заболяването и по-
следствията от тази диагноза. С тази цел на www.zateb.info е качен специ-
ален въпросник, от който всеки един интернет потребител ще може да 
разбере до каква степен е запознат с митовете и фактите около рака на 
маточната шийка и начините за предпазване от това заболяване, както и 
да получи полезни отговори на най-често задаваните въпроси. 

„За период от 6 месеца след старта на кампанията 1200 жени и техните 
семейства направиха първата крачка към грижата за себе си и тези, кои-
то обичат – потърсили са информация и са разбрали как могат да се защи-
тят. Ние ще продължаваме да изпращаме посланието, че проблемът рак на 
маточната шийка може да бъде предотвратен, като на първо време нау-
чим повече за него и осъзнаем митовете, които пречат на ефективната 
профилактика“ –  споделиха организаторите на събитието „Глаксо Смит 
Клайн“.  „Всяка жена трябва да знае, че своевременно диагностициран, ракът 
на маточната шийка (РМШ) е лечим. Съществуват и начини за дълготрайно 
предпазване – съчетанието профилактични прегледи и ваксинация осигурява 
възможно най-ефикасна защита срещу този вид рак. Всяка жена може да се 
предпази от РМШ, независимо дали е на 18 или на 48 години“ – заяви доц. Ни-
кола Василев, председател на БАОГ (Българска асоциация по онкогинекология), 
на откриването на кампанията. Информацията на www.zateb.info е под не-
гова редакция и е на достъпен език, задълбочено разглежда заболяването, ди-
агностицирането му и начините за превенция и продължителна защита.

КАМПАНИЯТА ПРОДЪЛЖАВА

Пречки от Меркурий
Сега Меркурий, който е много важна за вас 

планета, се движи ретроградно. Затова 

трябва да се въздържате от покупки на нови 

вещи. Отложете подписване на нови дого-

вори, както и служебните пътувания. Мно-

го внимателно проверявайте информацията, 

която стига до вас, и документите, които 

подписвате. Бизнескореспонденцията ви ще 

върви трудно, могат да възникнат недоразу-

мения. Но ще извлечете и полза от ретрог-

радния Меркурий – ще приключите изостана-

лата от три-четири месеца работа.
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В НАПРЕГНАТ ПЕРИОД СТЕ Ще се 
чувствате уморени и угрижени. Това 

настроение, с краткотрайни подобрения, 
ще се задържи до 20-и.
Дори и видимо да няма някаква причина и 
околните да ви уверяват, че всичко е на-
ред, отново ще усещате вътрешна трево-
га и неудовлетворение. Това не е най-ком-
форното състояние, но пък то ви амбици-
ра за действие. Усещате, че нещо трябва 
да се промени, но още не сте наясно как-
во е то. Най-трудните ви и напрегнати 
дни ще са 4-ти, 5-и, 10-и и 11-и.

ДОБРА НОВИНА Най-радостната 
вест за вас е, че планетата на раз-

ширението, късмета, правото, закона, 
спонсорството и благотворителността – 
Юпитер – навлиза във Водолей на 5-и сле-
добед. Водолеят е хармоничен знак за вас 
и през цялата година ще усещате благот-
ворното влияние на Юпитер. Всички при-
теснения и ограничения, които сте имали, 
ще изчезнат постепенно. Ще срещате по-
вече добронамерени хора, които безко-
ристно ще ви помагат и правилно ще оце-
нят вашите възможности. Възползвайте 
се от този хубав импулс и  нужните ви 
контакти. 

ДЕЛОВА АКТИВНОСТ Чудесни дни 
за професионални изяви са 6-и, 7-и, 8-и 

и 9-и. Успешните ви действия ще ви из-
вадят до някаква степен от тревожното 
настроение, с което посрещнахте месеца. 

ОТНОВО ИЗВЪН РАВНОВЕСИЕ Пъл-
нолунието в Рак на 11 януари обаче 

пак ще ви извади от равновесие (нещо, ко-
ето не бива да позволявате). Очакват ви 
недоразумения и скандали с преките ви на-
чалници. Най-неприятно ще се чувстват 
Везните, които имат семеен бизнес и са 
свикнали да довършват работата си вкъ-
щи. Те ще се почувстват най-изтощени. 

ЗАБАВЕТЕ ТЕМПОТО След 11-и на-
мерете време за себе си. Анализирай-

те интимните си отношения и ревизирай-
те поведението си. На 16-и и 17-и ще по-
лучите звезден шанс да заздравите парт-
ньорствата си. За пореден път ще дока-
жете, че сте в състояние да възресявате 
стари добри отношения благодарение на 
вродената си дипломатичност. 

НЕ ЗАПОЧВАЙТЕ НИЩО НОВО До 
края на месеца (особено след 21-ви) не 

предприемайте нищо ново, защото ще 
ударите на камък, което ще ви разочаро-
ва и лиши от мотивация. Не се мъчете 

да завоювате непознати територии, осо-
бено ако се налага да се преборите с ня-
коя държавна институция по този повод 
– недоразуменията и усложненията са ви 
сигурни. Периодът не е подходящ за ак-
тивни действия, а само за събиране на 
информация. 

НАСТРОЕНИЕТО ВИ СЕ ПОДОБРЯ-

ВА Още на 21-ви ще усетите тази 
тенденция. В добро здраве сте, чувства-
те се далеч по-хармонично. Започвате да 
предусещате положителния и силен пери-
од, който следва, и това ви съживява. На 
24-ти ще се случи поне едно щастливо съ-
битие в семейството ви. Звездите ви да-
ряват с нови перспективи и възможности. 
На пръв поглед случайни срещи със случай-
ни хора ще се окажат решаващи и ще 
променят живота ви. Музата се връща 
при вас и ето ви в перфектна форма. 

СЛЕД ДОБРОТО СЛЕДВА ОЩЕ ПО-

ДОБРО Нещата около вас рязко ще 
се променат към още по-добро, когато с 
настъпването на новолунието и слънчево-
то затъмнение на 26-и се активира любо-
вта около вас. Очаквайте нови хубави 
емоции, приятни хора ще се появят в жи-
вота ви, а много от Везните ще се влю-
бят от пръв поглед (вероятността това 
да се случи е най-голяма на 26-и и на 27-и). 
На тези дати сте и с голям творчески 
заряд. Ако сте човек на изкуството, ще 
се изявите доста успешно. Идеите, които 
ви осенят през тези два дни, ще са мно-
го ценни и плодотворни. Не ги забравяй-
те. След затъмнението много от жените 
Везни ще пожелаят да си имат бебе. Май-
чинският ви инстинкт ще се събуди и ве-
роятността от зачатие е много голяма. 
Мъжете Везни също искрено ще пожелаят 
да станат бащи.  

Сприхавост и нервност
Към напрежението ще прибавят също спри-

хавост и нервни изблици от ваша страна 

(те ще се дължат на нехармонично разпо-

ложения Марс в Козирог). Този Марс ще пре-

дизвика и неприятности в дома ви. Съвет-

вам ви да стискате зъби и да не си изпуска-

те нервите вкъщи. Ремонт или преместване 

по това време на годината не е най-добра-

та идея, но явно точно това ще сполети ня-

кои от вас. Но пък всяко нещо си има и добра 

страна – поне ще се ангажирате с конкрет-

ни действия и няма да се вторачвате и ана-

лизирате поведението на близките си (нещо, 

което неминуемо води до скандали).

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ

 6-ти, 7-и, 8-и и 9-и са успешни дни за дело-

ви дейности.

 4-ти, 5-и, 10-и и 11-и са напрегнати дни. 

Не участвайте в спорове и се постарайте 

да не се скарате с най-близките хора вкъщи.

 Новолунието на 26-и ще ви донесе много 

любов и творчески импулс. А на някои Вез-

ни – и дете.

ГОЛЕМИ НАГРАДИ

GLOBUL РАЗДАДЕ ПЪРВИТЕ 21 MERCEDES А150 
от SMS промоцията „100 на 100“

Първите 21 победители в SMS промоцията „100 на 100“ на GLOBUL получи-
ха своите награди – лек автомобил Mercedes-Benz A150. Чаровната Мария Иг-
натова бе водеща на специалната церемония в шоурума на „Балкан Стар“, 
а нейни партньори бяха неуморните й колеги от “Господари на ефира“ – ре-
портерите Васил Мавриков, Димитър Върбанов и Яна Димитрова. Първите 
21 щастливци получиха ключовете за чисто новите Mercedes-Benz A class лич-
но от главния изпълнителен директор на GLOBUL Харис Коцибос и от Дими-
трис Люпис, главен маркетинг директор на компанията.
„Ние в GLOBUL винаги сме работили, за да можете вие да получавате пове-
че и по-добри услуги на по-добра цена. Радваме се, че за 7-те години, през кои-
то ние оперираме на българския пазар, спечелихме доверието на над 4 мили-
она българи, които са и наши лоялни партньори. С организирането на тази 
промоция и раздаването на 100-те изключителни автомобила Mercedes-Benz 

A 150 ние доказваме, че 
оценяваме това“ – каза 
Харис Коцибос.
SMS промоцията на 
GLOBUL „100 на 100“ 
стартира на 6 октом-
ври и до 31 декември 2008 
г. бяха раздадени 100 ав-
томобила Mercedes-Benz. 
През всеки ден от пери-
ода на промоцията един участник, определен със случайно теглене, печеле-
ше лек автомобил Mercedes-Benz A-class., същата награда получава и участ-
никът, събрал най-много точки  всяка седмица. 
На 1 януари 2009 г. със случайно теглене сред всички участници в 
промоцията „100 на 100” ще бъде определен и получателят на Голямата 
награда – Mercedes-Benz GLK280. 
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ТВОРЧЕСКИ ПЕРИОД Навлизате в 
него още на 1 януари.  Пътуванията и 

командировките, проведени до 11-и, ще са 
много ползотворни. До 20-и писмената ра-
бота и кореспонденцията, общуването и 
новите запознанства ще ви зареждат с 
енергия и доволство. 

НЕ ЗАКЪСНЯВАЙТЕ На 6-и и на 7-и 
идете навреме на работа. Проверете 

работата на своите колеги или подчинени, 
защото после ще трябва да отговаряте и 
за техните грешки. Парите, които очак-
вате, ще се забавят или ще получите мал-
ка част от тях. А това допълнително 
ще ви амбицира за действие. 

СВЪРШЕТЕ ВСИЧКО БЪРЗО Помис-
лете как да организирате времето си 

така, че до 11-и, преди Меркурий да се е 
обърнал в ретроградна посока, да сте 
свършили по-голямото количество работа. 
Насрочете кратките пътувания за 8-и или 
9-и. Вземете си предсрочно изпитите. 
След това всичко ще се движи в много 
по-бавно темпо, а и ще мислите повече за 
любов, отколкото за работа.

ПО-ПРОДУКТИВНО ОБЩУВАНЕ 

Ще успеете да се отърсите от стра-
ховете и съмненията си и ще подхождате 
с повече доверие към новите запознан-

ства. Ще преживеете ярки, впечатляващи 
ситуации както у дома, така и в офиса. 
На 8-и и 9-и ваш брат, сестра или много 
близък братовчед ще ви помоли за морал-
на подкрепа. По-късно може да се окаже, 
че ще му помогнете и материално, но 
сами ще усетите колко наложително и 
отчаяно се нуждае този човек от вашата 
помощ. Реагирайте бързо и адекватно, за 
да не съжалявате после за пропусната въз-
можност.

ЛЮБОВНО ЩАСТИЕ Януари ще е 
много вълнуващ месец за вас, наситен 

със събития не само на работното ви 
място, в дома ви, но и в любовта. Скор-
пионът е воден знак с мощна психична 
енергия, която прониква в дълбочина. Ма-
кар и да не го показвате открито (пора-
ди страх да не станете уязвими), за вас 

чувствата, любовта и съпричастността 
са от голямо значение, както и за всички 
други знаци, свързани с водната стихия 
(като Рак и Риби). 

НАЛОЖИТЕЛНИ ПРОМЕНИ Рано 
сутринта на 26-и внезапно ще се 

събудите с идеята, че трябва да промени-
те отношенията с домашните си. Някои 
по-млади и бунтарски настроени  Скорпи-
они дори ще си съберат багажа и без мно-
го да му мислят, ще напуснат бащиния 
дом. Това ще бъде шок за близките им, но 
пък ще се окаже най-правилният възможен 
ход. Каквито и нововъдедения сега да на-
правите в дома си, ще ви се отразят 
много добре. Промяната ще разсее тежки-
те Скорпионски енергии, с които се е на-
електризирало всичко около вас. Скорпио-
нът има способността да генерира около 
себе си много силно магнитно поле. Тези 
енергии са прекалено тежки, Плутонови, и 
затова промяната за този знак от време 
на време е задължителна. На 26-и и 27-и се 
подгответе за промени от такъв род. 
Дори и по технически причини да не мо-
жете до края на месеца да осъществите 
намеренията си за промяна, поне идеята 
вече ще бъде „посята“ и осъществена в 
рамките на 9 месеца. Това, от което 
трябва да се пазите, е да не влизате в 
пререкания с вашите родители. Не ги уко-
рявайте, те не са ви виновни за нищо. 
Старайте се да потискате гнева си и да 
не изричате тежки думи по техен адрес. 
После няма да можете да си простите. 
Моментът е силно енергиен, особено през 
дните около новолунието и слънчевото за-
тъмнение, когато нищо не е е случайно и 
нищо не се забравя.

САША БЕЗУХАНОВА ЩЕ УПРАВЛЯВА БИЗНЕСА НА „ХЮЛЕТ–ПАКАРД“
в държавните администрации на 27 страни от Централна 
и Източна Европа 

Това е най-сериозното признание от страна на корпорацията за изклю-
чителния управленски опит и професионални успехи, постигнати от г-жа 
Безуханова на българския ИТ пазар. Сред новите отговорности на Саша 
Безуханова ще бъдат продажбите и реализацията на системни и техноло-
гични решения в областта на сигурността, отбраната, публичните фи-
нанси, здравеопазването и електронното управление. 
Бизнесът на „Хюлет–Пакард“ в държавните администрации е най-значи-
мият и съставлява над 50% от приходите, които компанията реализира 
от индустриалните сектори на ЦИЕ. Той доби още по-голяма тежест след 
сливането с EDS, водещ световен доставчик на системи за публичния сек-
тор. Централна и Източна Европа е регион с най-голямо географско покри-
тие в рамките на „Хюлет–Пакард“ и най-динамично развиващият се в ико-

номическо отношение (със среден ръст на БВП от 5% за 
2008 г.). Общият ИТ пазар в ЦИЕ се измерва на 60,7 млрд. 
долара, като нарастването му е с 13,7% годишно според 
анализаторската компания IDC. „Хюлет–Пакард“ е безспо-
рен лидер в региона. Един от най-перспективните ИТ па-
зари в ЦИЕ е този на  Русия, равняващ се на 25 млрд. до-
лара. 
„За десетте години, през които съм начело на българския 
офис на „Хюлет–Пакард“, компанията изгради лидерски по-
зиции на пазара и реализира проекти с принос към светов-
ната практика на корпорацията. Днес „Хюлет–Пакард“ е 
най-големият инвеститор и работодател в българския ИТ 
сектор. Виждам в предложението на корпорацията да огла-
вя най-значимия бизнес в региона възможност българският 
опит и стил да допринесат за още по-големи успехи на „Хюлет–Пакард“ в 
Централна и Източна Европа“ – заяви Саша Безуханова.

Кажете бързо „да“
Януари обещава да бъде определено много 

наситен с емоции, защото богинята чаров-

ницата Венера на 3-ти преминава в знак 

Риби и вие веднага ще усетите положител-

ните промени на полето на чувствата. Мно-

го Скорпиони ще се почувстват влюбени, 

щастливи и увлечени още през първите три 

дни на януари. Вероятно е още по новогодиш-

ните тържества, когато и Луната се нами-

ра в Риби и допълнително ви омагьосва, да 

срещнете нов човек, който трудно ще ви из-

лезе от главата. Много силна интимна връз-

ка се очертава да започнете през този ме-

сец. Само отпуснете на воля чувствата си 

и кажете бързо „да“, защото предложението 

може и повече да не се повтори. Прекрасни и 

романтични дни ви очакват през периода от 

9-и вечерта до 11-и. В дните преди пълнолу-

ние и душата, и домът ви ще се изпълнят с 

мир, хармония, любов. Много самотни Скор-

пиони най-сетне ще се престрашат и ще 

проявят инициатива за връзка.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ  ЯНУАРИ

 На 6-и и на 7-и внимавайте много, защото 

ще ви припишат чужди грешки.

 На 8-и и на 9-и помогнете на близки род-

нини.

 От 9-и до 11-и се потопете в романтика-

та на любовта. 

 На 26-и и на 27-и е добре да направите 

промени в дома си. Постарайте се да не се 

карате с родителите си.

ОТЛИЧНИЦИ
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ПЕЧЕЛИТЕ ПАРИ Обсебили са ви ми-
сли как да подобрите материалното 

си положение и през целия месец мислите 
и действията ви ще са носочени в тази 
посока. Добрата новина е, че ще успеете 
да спечелите пари в края на месеца. 

НЕРВНОСТ Започвате изнервени но-
вата година – на 1-ви, 2-ри и 3-ти ще 

ви разяждат съмнения и смътни тревоги, 
които могат да прераснат в гневни избле-
ци към хората от близкото ви обкръже-
ние. На 4-ти и 5-и се поуспокоявате и ста-
вате по-адекватни. Правите си стройна 
програма за действие и атака. Потърсете 
хора, с които се разбирате от половин 
дума, и още в неделята на 4-ти се срещ-
нете с тях и обмислете съвместни дейст-
вия. Няма време за губене. 

ОТХВЪРЛЕТЕ ПОВЕЧЕ РАБОТА До 
22-ри се постарайте да сте се отър-

вали от повечето работа за месеца. От-
ново напрегнати дни се очертават на 8-и 
и 9-и, когато ще имате схватки на инте-
реси с колеги и началници. Точно тогава и 
децата ще се включат с техните изис-
квания и претенции, което ще ви дойде в 
повече. 

НЕ СИ СТОЙТЕ ВКЪЩИ в неделя ве-
черта на 11-и. Търсете контакти и 

популярност. Срещнете се с хора, които 
имат автроритет и влияние в областите, 
към които и вие проявявате пряк инте-
рес. Съдбата ще върне стари ситуации и 
сценарии в живота ви, с които сега ще 
трябва да се справите по-адекватно от 
преди. 

ВРЕМЕ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИИ 12-и и 
13-и могат да станат най-успешните 

ви дни през януари, ако точно тогава на-
правите вашите представяния и презен-
тации, проведете интервюта и реклами-
рате по някакъв начин способностите си. 
Резултатите няма да закъснеят. 

НЕ ИЗНЕВЕРЯВАЙТЕ! В отношени-
ята с любимия човек трябва да бъ-

дете особено внимателни и тактични на 
23-ти и 24-ти. Тогава ще сте много им-
пулсивни – ща говорите неща, които не 
мислите, заради което завинаги можете да 
прогоните този, когото обичате. И през 
ум да не ви минава да изневерявате точ-
но на тези дати! И без друго през целия 
месец все нещо ще ви куца в любовните 
взаимоотношения, та ще бъде вече прека-
лено от ваша страна сами да провокира-
те и допълнителни проблеми. 

НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 
След 23-ти ще усетите рязък спад в 

ентусиазма и работоспособността си. 
Време е да си дадете малко почивка и да 
се погрижите за  себе си. Рязко трябва 
да намалите консумацията на алкохол и 
мазни храни след тази дата (поне за пери-
од от един месец). Някои от хроничните 
ви заболявания ще се обострят, но най-
внимателно трябва да следите кръвното 
си налягане. Не е добре да ядете яйца, 
както и прекалено кисели храни, за да не 
пострадат от тях черният дроб и жлъч-

ката ви. 
ДУШЕВНО НЕРАЗПОЛОЖЕНИЕ На 
25-и вечерта няма да се чувствате 

особено комфортно и в свои води. Дори и 
да сте с любимите си приятели, няма да 
успеете да се отпуснете и да се повесе-
лите. 

БЪРЗИ ОБРАТИ И НОВОСТИ Следва-
щите два дни ще бъдат наситени с 

много събития, бързи обрати и новости. 

ГРИЖИ И ПРЕУМОРА ще ви на-
легнат на 28-и, 29-и и 30-и. В работа-

та ще правите грешки. Има опасност 
умишлено да ви подведат. Не смесвайте 
лекарства и алкохол. Не яжте престояла 
храна. На 30-и нещата се оправят, а 31-
ви е даже успешен за вас ден.

ЗАВЪРШИ ОНЛАЙН КОНКУРСЪТ „СТАНИ ПОСЛАНИК!“ 
Той бе част от инициативата „1 пакет = 1 ваксина“ на Pampers & UNICEF 

Победителката се казва Ралица Груева и бе  обявена за посланик на инициа-
тивата „1 пакет = 1 ваксина“ и за представител на българските майки. Тя 
ще замине заедно с Ива Дойчинова за Кот д'Ивоар (Бряг на слоновата кост) 
в Африка на 25 януари 2009 г. Там двете представителки на страната ще 
станат свидетели на имунизацията против тетанус на новородените аф-
рикански деца и техните майки със събраните от България ваксини.
Основната цел на онлайн конкурса „Стани посланик“ бе да обедини всички 
български майки около глобалната инициатива „1 пакет = 1 ваксина“ (става 
дума за ваксина против тетанус) на Pampers & UNICEF и да ги направи съп-
ричастни към каузата по набирането на ваксини за новородените и техни-
те майки по света и по-специално в най-уязвимите райони – африканските 
и азиатските страни.
В конкурса „Стани посланик“ участваха над 212 души, като за тях са гласу-

вали повече от 13 840 потребители. Специално сформирано жури в състав: 
Ива Дойчинова, Богдана Трифонова, Нела Вампорова oт UNICEF България и 
д-р Венцислав Везенков (педиатър), даде своите оценки за 12-те финалист-
ки. Накрая се откроиха 3 финалистки: Ралица Груева от София – 1-во място; 
Валентина Белева от Велико Търново – 2-ро място; Анка Димитрова от Со-
фия – 3-то място.
От Pampers и UNICEF очаквайте „пълен от-
чет“ точно колко ваксини са събрани в Бъл-
гария като резултат от съпричастността 
и толерантността на българските майки.
Инициативата „1 пакет = 1 ваксина“ в Бъл-
гария подкрепиха още:
Ани Пападопулу, Константин Папазов, Ека-
терина Дафовска, Наталия Симеонова, Гала 
Будева, Богдана Трифонова, Радост Драгано-
ва и Георги Енчев.

ПЪРВО МЯСТО

Нов етап на обучение 
и развитие 
Вероятни са и внезапни заминавания и пре-

мествания, свързани с вашата работа или 

обучение. Всичко така бурно ще се завихри 

около вас, че е възможно да се почувствате 

отново затормозени и изнервени. Намирайте  

по малко време и за релакс, за да не вдигне-

те кръвното! При вас ще постъпи нова и не-

очаквана информация, която ще ви даде тла-

сък, импулс и идея, как да продължите да се 

развивате. В първия момент може да се по-

чувствате много нестабилни и несигурни, но 

това ще са само илюзорни усещания. На 26-и 

и 27-и Луната ще преминава през Водолей, 

което ще е причина за шоковото състояние, 

в което сте. Но точно тази Уранова енергия 

ще ви даде тласък за развитие и нови въз-

можности, за които мечтаехте в началото 

на месеца. Ще се появят нови хора, перспек-

тивни и идейни, които ще увлекат и вас по 

пътя на нов бизнес (най-вероятно в сферата 

на рекламата, информационните технологии, 

търговията или консултантските услуги). 

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ     

 На 4-ти, 5-и, както и на 12-и и 13-и общу-

вайте повече. На тези дни ще имате голям 

късмет.

 На 23-ти и 24-ти внимавайте в любовни-

те отношения. Препоръчвам ви да не изне-

верявате! 

 На 26-и се появяват нови хора в живота ви, 

стартирате с тях идеи за съвместна ра-

бота.
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НЕОБХОДИМО Е ДА ЗАДЪРЖИТЕ 

ПОЗИЦИИТЕ СИ През миналата го-
дина приключихте един много важен пери-
од – подобен успех се случва веднъж на 12 
години. През изминалите 12 месеца вие ус-
пяхте да се развиете и утвърдите, да 
постигнете съкровените си желания и 
цели. Планетата благодетел Юпитер през 
цялата 2008 година беше във вашия знак 
и направи много подаръци и жестове за 
вас. През настъпващата година ще тряб-
ва да задържите завоюваните позиции, но 
това няма да бъде особено трудно за ам-
бициозни и организирани хора като вас. 

КЪСМЕТЪТ ОЩЕ Е С ВАС През пър-
вите дни на януари –  до 6-и –  пла-

нетата на късмета все още не е напусна-
ла вашия знак. Не трябва да изпускате и 
минута от тези няколко дни. Интересно-
то е, че този път ще пренебрегнете се-
риозния поглед към живота и вместо да 
тръгнете да атакувате различни инсти-
туции и администрации, вниманието ви 
ще е фокусирано повече върху емоционал-
ната страна на живота. Все пак няма да 
изневерите на амбициозната си природа и 
още на 6-и и на 7-и ще успеете да зарабо-
тите първите сериозни пари за новата 
година. Ненадейно за вас се решават 
имотни въпроси. Вие само трябва да се 

подпишете под документите и да си взе-
мете парите.

ЧАРЪТ Е ВАШИЯТ КАПИТАЛ Попа-
дате в благоприятни ситуации, в ко-

ито печелите само с чара си. Успявате да 
превземете аудиторията и да фокусирате 
вниманието на другите върху себе си. На 
4 януари ще осъзнаете, че сте намерили 
човека за себе си. На тази дата и Вене-
ра, и Плутон ви гледат благосклонно, кое-
то ще ви донесе силна връзка и дълбоки 
любовни преживявания. 

ТОНУСЪТ ВИ Е НА НИВО Марс, пла-
нетата на действието и личната 

инициатива, се намира сега в Козирог. Раз-
полагате с творчески  потенциал, който 
трябва да реализирате. Целият месец е 
подходящ да демонстрирате своите спо-
собности. 

ИЗРАЗХОДВАЙТЕ ПРАВИЛНО ЕНЕР-

ГИЯТА СИ Насочете силите си в в 
работа и  към активно общуване. Същес-
твува опасност от травми и наранявания, 
ако не използвате разумно енергията си. 
Започнете да спортувате, за да направите 
добро на костите, мускулите и сухожили-
ята си. Помнете, че преди спортни зани-
мания задължително трябва да направите 
загряващи упражнения. Ходете само със 
стабилни обувки и бъдете внимателни, 
ако имате намерение да карате ски. Пазе-
те се от травми най-вече на 4-ти, 5-и, 10-
и, 11-и, 16-и, 17-и и 31-ви.

ПОТЪРСЕТЕ СПОКОЙСТВИЕ Ве-
черта на 11-и са  възможни  семейни 

неразбории или стомашни проблеми. Стой-
те си на топло и тихо, докато напреже-
нието около вас се поуталожи. На 16-и и 
на 17-и отново се постарайте да се от-
теглите някъде на тихо и спокойно мяс-
то. Запазете амбициите си за по-късно. 

ХУБАВИ ДНИ На 14-и и 15-и пред вас 
се отварят възможности да демонс-

трирате своите знания и коректността 
си. Може да съберете надежден колектив 
около себе си и да работите успешно с 
тези хора. Най-добре бихте си сътрудничи-
ли в бизнеса с партньор от зодия Дева. 
Най-важните ви дни от месеца са заключе-
ни в периода от 23-ти до 27-и. Сега под-
готвяте целия следващ етап от живота 
си, като събирате информация. Уреждането 
на документи оставете за след 2 февруари.  

НАМЕРЕТЕ ВРЕМЕ ЗА ЛЮБОВ Не 
допускайте отчуждение и охлаждане 

на отношенията с любимия човек. Един 
малък жест е достатъчен, за да изразите 
любовта си.

ПРИЛИВ НА ЕНЕРГИЯ Очаквайте го 
след 26-и. Ако до този момент сте 

чувствали умора или здравословно неразпо-
ложение, то сега е моментът да ги прео-
долеете. Имате нужда от калций и магне-
зий. Консумирайте повече мед и ядки.

Печелите пари 
по нови начини
На някои от вас още в началото на следва-

щия месец предстои преместване във връз-

ка с работа. Може да ви се наложи дори да 

пътувате зад граница, и то продължително. 

Останалите Козирози, които няма да пъту-

ват, ще променят изцяло начина си на пече-

лене на пари. Ако досега парите не са били 

приоритет за вас, то след слънчевото за-

тъмнение на 26-и коренно ще промените от-

ношението си както към тях, така и към 

всички ценности в живота си. Очаква ви ус-

пех във финансовата сфера. Спокойно може-

те да се насочите към сферата на недвижи-

мите имоти въпреки задаващата се стагна-

ция в сектора.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ     
 На 4-ти ви се пада много късмет в любов-

та. В състояние сте да очаровате всички 

около себе си.

 4-ти, 5-и, 10-и, 11-и, 16-и, 17-и и 31-ви са 

критични дни за всички Козирози, бъдете 

внимателни и се пазете от травми.

 От 23-и до 27-и подготвяте целия след-

ващ етап от живота си, очакват ви про-

мени.

SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК В ПОДКРЕПА НА СПОРТА

Капитанът на националния отбор по волейбол и Мъж на годината Пламен 
Константинов поздрави лично банката за дарението, което тя направи на 
Националната спортна академия.
Societe Generale Експресбанк осигури нови екипи на мъжкия и женския волей-
болен отбор към НСА „Васил Левски“. С нови спортни облекла се сдобиха и 
треньорите на двата тима. В допълнение банката предостави на студен-
тите от НСА волейболни топки и други спортни аксесоари. Дарението бе 
връчено на официална церемония в спортната зала на учебното заведение.
В знак на признателност ректорът на НСА проф. Лъчезар Димитров връчи 
благодарствена грамота на Анка Костова, мениджър „Външна комуникация“ 
в Societe Generale Експресбанк.
„За нас е чест и удоволствие да подкрепяме младите хора в техния стре-
меж към професионално развитие. В НСА се подготвят спортните надеж-
ди на България – настоящи и бъдещи национални, европейски или световни 

шампиони. Това са хора, готови да посрещ-
нат житейските предизвикателства и да 
осъществят мечтите си. Радваме се, че и 
ние бихме могли да бъдем част от техни-
те бъдещи успехи“ – сподели Анка Костова.
Специален гост на събитието беше обя-
веният за Мъж на годината 2008 капитан 
на националния отбор по волейбол Пламен 
Константинов. Той заедно с други големи 
български звезди – Мария Илиева и Веселин 
Топалов, участва в последната имиджова 
кампания на Societe Generale Експресбанк – 
„Успяваме заедно“. Пламен Константинов 
е лице и в рекламната кампания на Societe 
Generale Експресбанк за продукта „Кредит 
Партньор“.

ДАРЕНИЕ
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НЕОЧАКВАНО НАСЛЕДСТВО През 

януари Юпитер може да ви зарадва 

с отлични предложения за нова работа, с 

благоприятни бизнес оферти, неочаквано 

наследство или просто с пари в брой. Го-

ляма е вероятността да срещнете своя 

покровител (спонсор). Отключва се инте-

ресът ви към чужди култури и филосо-

фии. С успех и голяма лекота ще усвоя-

вате нови знания.

САМОУВЕРЕНОСТТА ВИ СЕ ВЪЗ-

ВРЪЩА Станете по-активни и ини-

циативни. Научете се да управлявате 

тази мощна и експанзивна енергия, с ко-

ято е необходимо да се синхнонизирате.

ВНИМАВАЙТЕ! Когато Юпитер се 

съчетае с вашата лична управляваща 

планета Уран, има опасност да започнете 

да хиперболизирате нещата, или по-точно 

казано, да изгубите реалната си преценка. 

Не се претоварвайте с много работа и 

контакти. Набележете приоритетите си 

и се концентрирайте върху едно нещо.

ЗДРАВЕТО ВИ Е ДОБРО Но ако вече 

имате някакви диагностицирани хро-

нични заболявания, е необходимо да се на-

блюдавате. Следете кръвното налягане, 

черния дроб и метаболизма си. 

ВНИМАВАЙТЕ С КИЛОГРАМИТЕ! 

Предупреждението важи за всички, 

които са зодия Водолей или имат асце-

дент Водолей! Сега се пълнее неусетно и 

трайно! Юпитер обича разкоша, обилно-

то хранене и от всичко по-много! Кога-

то става въпрос за любов, слава, пари и 

късмет, всичко е прекрасно, но когато 

става дума за храна и телесно тегло, 

трябва много да се внимава през целия 

период, докато сте под активното влия-

ние на тази планета.

МНОГО ЛЮБОВ Възможно е да 

забременеят жените, които имат 

Луна във Водолей или асцедент Водо-

лей. Юпитер ще ви спомогне и за ва-

шето емоционално разкриване. Много 

влюбени Водолеи ще има през насто-

ящата година!

ПОДАРЪЦИ НА СЪДБАТА Те започ-

ват да валят още на 1-ви. Отлично 

време за общуване, интелектуални дей-

ности, търговия, сключване на договори, 

вземане на изпити. Много успешни дни са 

8-и и 9-и – убедителни сте и попадате на 

точните хора в точното време. Кратки-

те пътувания по работа или от частен 

характер ще са сполучливи. Всичко, из-

броено дотук, ще се движи с много бър-

зо темпо до 11-и, след което Меркурий 

забавя своя ход и символично ви връща  

назад, за да довършите стари дела. Отър-

ветете се от поети ангажименти и се 

издължете на всички и за всичко до 2 

февруари, за да може победно да продъл-

жавате напред.

СЛЪНЦЕТО НАВЛИЗА ВЪВ ВОДО-

ЛЕЙ и окончателно отваря дори и 

най-здраво затворените врати пред вас 

на 20-и. Ще го усетите веднага. Добре е 

да предприемете решителни действия в 

този момент! Фокусирайте се върху най-

желаната от вас посока за развитие, на-

бележете приоритетите и действайте. 

Вие сте на ход, дойде време другите да 

се съобразяват с вас.

ТРАНСФОРМАЦИИТЕ ПРОДЪЛ-

ЖАВАТ Настъпването на новолуние 

във Водолей и слънчевото затъмнение 

правят значимостта на датата 26-и 

двойно, дори тройно подчертана. Става 

дума за еволюционни промени – появяват 

се нови хора и събития, които до две го-

дини и половина коренно ще променят 

живота ви за добро!

Късметлии на зодиака
На 5-и планетата Юпитер напуска знака на 

Козирог и навлиза във Водолей. Там тя ще 

бъде до 18 януари 2010 г. Благодарение на 

това вие сте най-големите късметлии от 

зодиака и който иска да върви напред, тряб-

ва да се съюзява с вас (и в делови, и в личен 

план). Върнете се мислено 12 години назад – 

тогава годината е била също толкова силна 

за вас и пълна с много осъществени желания, 

динамика и щастливи случайности. Целият 

месец януари е трансформационен за Водо-

леите. Едно е сигурно – след една година вие 

няма да сте същите, съвсем осезаемо ще 

сте се развили и утвърдили.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ
 На 8 и 9-и общувате с лекота, уредете до-

кументи и договори.

 На 5-и късметът идва при вас и няма да ви 

пуска чак до 18 януари 2010 г.

 16-и, 17-и, 24-ти, 26-и и 27-и са най-хуба-

вите ви дни през месеца.

 на 6-и, 7-и, 12-и, 13-и, 18-и, 19-и и 20-и на-

малете темпото, за да осмислите промени-

те на спокойствие.

„СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ“ 

е наградата, която най-старото висше учебно заведение у нас връчва вся-
ка година. Отличието се дава за спортните постижения на студентите 
от 17-те факултета на университета. Под мотото „Победителят в спор-
та – победител в живота!“ премина празничната вечер в клуб-ресторант 
„Яйцето“. Преподаватели, спортни деятели, студенти и приятели уважи-
ха празника.
В юбилейната за висшето училище година (120 години Софийски универси-
тет) се отбелязват и 79 години от началото на организираната спорт-
на дейност. Всичко започва с традиционните лека атлетика, гимнастика, 
баскетбол, ски, футбол и плуване. Днес Департаментът по спорт развива 
и по-атрактивните за съвременните млади хора спортно катерене, йога, 
бойни изкуства и др. Прекрасно е, че специално внимание се отделя на не-
зрящите студенти (тази година трима от тях бяха наградени на офици-

алната церемония). Департаментът по спорт е съосновател на спортния 
клуб по голбал „Витоша–СУ“, който участва в първенството на страната 
и в международни турнири у нас и в чужбина. 

ПРИЗЬОРИ
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ПЛАНИРАТЕ Още на 1-ви сутринта 

се събуждате в прекрасно настрое-

ние. Направете планове, ако не за цялата 

година, то поне за месеца. 

ЛЮБОВ И РОМАНТИКА Очаква ви 

хубав месец, наситен с любов, хармо-

ния и приятно общуване, а за чувствител-

ни и интуитивни хора като вас това е 

от първостепенно значение. На 1-ви, 2-ри 

и 3-ти Луната се намира в Риби, прави ви 

привлекателни и ви настройва творчески 

и романтично. Новогодишния си подарък 

от звездите ще получите на 3 януари, ко-

гато Венера навлиза в Риби. Ще имате 

усещането, че целият свят е спрял в кра-

ката ви. Ще бъдете харесвани и ухажва-

ни. Чудесни дни за сключване на брак по 

любов са 3-ти и 4-ти. Някои Риби ще за-

живеят на семейни начала. Опитайте се 

да задържите положителното романтично 

настроение. То ще ви донесе късмет и по-

зитивно настроени хора около вас. До 20-и 

се намирате в зоната на приятелите, 

сбъднатите мечти и общуването в голе-

ми групи и общности с идеална цел. Това 

ще е най-комфортната ви среда за изява. 

ИЗЯВЯВАТЕ СЕ Успявате ненатрап-

чиво да покажете своето превъзход-

ство над останалите в най-подходящия мо-

мент. Демонстрирайте знанията и умения-

та си и се постарайте да извлечете диви-

денти от тях. Може да направите серио-

зен пробив както в любовта, така и в по-

лезните приятелства. Най-сетне ще срещ-

нете съмишленици и работата ви ще пот-

ръгне. Не позволявайте любовта да замъгли 

съзнанието ви, въпреки че през целия месец 

ще сте в „прегръдките“ на Венера.

ОТЪРВЕТЕ СЕ ОТ ДОСАДНИЦИТЕ 

Елиминирайте тези, които постоянно 

нещо недоволстват от вас и се опитват 

да ви кажат какво  точно да правите. 

Още на 4-и и 5-и имате реалната възмож-

ност да се освободите от тях с един за-

мах. Потопете се във вашия свят и не 

допускайте да ви притесняват отрица-

телна информация и чужди обсебващи на-

строения. Обърнете се към себе си и се 

грижете за себе си. Съветът ми може и 

да звучи егоистично, но е необходимо да 

го вземете под внимание! 

КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ Не 

предприемайте пътувания на 8-и и 9-и. 

Останете вкъщи или в офиса и оттам 

следете нещата. Не допускайте да ви из-

местят и да заемат вашето място. Въз-

можни са конфликти на интереси. Някой 

злослови зад гърба ви. Гледайте да неутра-

лизирате атаките, преди някой съвсем да 

е уронил престижа ви. Напрегнатите дни 

в това отношение ще бъдат 14-и и 15-и. 

Налага се и да направите услуга на близък 

роднина или познат. Вероятно е това да 

бъде някоя Дева, която сега много се нуж-

дае от вашата подкрепа. Направете този 

жест, той ще ви се върне!

ЛУНАТА Е С ВАС Използвайте при-

ливната вълна на Луната, която се 

намира пред фаза пълнолуние – от 9-и ве-

черта до 11-и (когато е пълната фаза на 

пълнолунието). Тези дни ще напълнят и 

къщата ви, и сърцето ви. Не отказвайте 

никакви покани и предложения. Общувайте 

открито и бъдете максимално откровени. 

Това са чудесни дни за любов и романти-

ка. Направете всичко възможно да бъдете 

с любимите си хора. Имате възможност 

сега да купите качествени вещи и мебели 

за домакинството. 

КОНФЛИКТИ С ШЕФОВЕТЕ Не се 

мяркайте пред началници или пред 

прекалено конфликтни хора на 21-ви и 22-
ри. Очертават се неприятни словесни 

престрелки и противопоставяне на инте-

реси. П
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Ставате още 
по-интуитивни
Най-интересният астрономичен и астроло-

гичен феномен за този месец са новолуни-

ето и слънчевото затъмнение във Водолей. 

Те ще ви се отразят много емоционално. На 

26-и ще бъдете много интуитивни. Правите 

преценка на миналото, прощавате се с някои 

стари модели на поведение и с различни емо-

ционални зависимости. Задействат се съби-

тия, които могат да ви освободят от изола-

цията, ако сте се поставили в подобна ситу-

ация. За други Риби ще се появят нови про-

фесионални възможности в сферата на соци-

алните организации. За установяването на 

подобни градивни контакти са подходящи 28-

и, 29-и и 30-и. Някои Риби ще заминат на про-

дължително пребиваване в чужбина.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ
 От 1-ви до 4-ти е вашето време за любов, 

брак, романтка и сбъднати мечти.

 На 28-и, 29-и и 30-и си потърсете работа 

в социални организации или просто се вклю-

чете в благотворителни акции.

 8-и, 9-и, 14-и, 15-и, 21-ви и 22-ри са дни-

те, изпълнени с напрежение за вас през този 

месец.

В ЧУВАЛА НА ДЯДО КОЛЕДА

GIFTCARD – УНИВЕРСАЛНИЯТ ПОДАРЪК

С новата карта GiftCard за първи път в България всеки може да направи под-
ходящ и нестандартен подарък. Продуктът предоставя избор между 20 ди-
зайна за различни празнични поводи, като избраната карта може да бъде за-
редена с номинал от 10 до 500 лева. 
Пакетите за подаръци включват GiftCard, поздравителна картичка и праз-
ничен плик, като всеки подаряващ ги персонализира за съответния получа-
тел. Могат да бъдат поръчани през сайта www.giftcard.bg както от Бълга-
рия, така и от чужбина. Картата се използва в търговски обекти, носещи 
логото на MasterCard, или във вериги, чието лого е отпечатано на самата 
GiftCard (кобрандирани и Private Label GiftCard). 
GiftCard са валидни само за България до 2 години от датата на издаване. Об-
служват се без такси и комисиони 6 месеца след закупуването им. Картите 
могат да бъдат използвани многократно до изчерпване на стойността им.
„Подаръкът GiftCard е напълно нов продукт за българския пазар. Това не е ва-

учер от близкия магазин, това е истински подарък със свой собствен стил 
и послание. Предназначена е за съвременния зает и забързан потребител, 
който няма време да избира подаръци, които могат да останат неизполз-
вани или да се дублират. GiftCard е перфектният подарък за всеки получател 
по всеки повод” – каза изпълнителни-
ят директор на „Гифткарт” АД Мина 
Крайчева.
В основата на маркетинговите ин-
струменти за въздействие на GiftCard 
е залегнало уважението към свобода-
та на потребителя да закупи какво-
то и когато пожелае с подарените му 
средства.

Христо Георгиев, изпълнителен директор 
на Interkart Fainans, и Мина Крайчева, 

изпълнителен директор на Giftkart
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО

ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

1–11, както 

и 27–31 януари 

НАРАСТВАЩА 

ЛУНА

 След празничните дни Луната няма да благоприятства отслабването и влизането в добра физическа 
форма. Апетитът ви ще е неутолим, ще ви се иска да си угаждате. А и не е полезно за организма да 
се ограничавате от храна точно сега, защото за него това са дните, в които той трупа запаси от 
хранителни вещества, за да се самообнови. Тайната е в спазването на баланса в храненето и в съче-
таването на хранителните продукти. Не използвайте храната само за да подобрите настроението си 
и да обуздаете нервността и чувството си за несигурност. Ако постъпвате така, няма да я усвоите 
правилно. На 1, 2, 3, 10, 28, 29 и 30 януари е добре в менюто ви да преобладават зеленчуците. Не яжте нищо 

сладко на тези дати! На 3, 4, 5 и 31 януари включете повече плодове в менюто си.

11 януари, 

5.26 ч., Луната е 

в Рак 

ПЪЛНОЛУНИЕ

 Луната в Рак въздейства много силно, защото тя управлява този зодиакален знак и в него разкри-
ва всички свои положителни качества. Днес ще се почувствате по-състрадателни, по-чувствителни и 
майчински настроени. Луната символизира подсъзнанието, интуицията и храненето. На този ден ще е 
възможно да получите прозрения и интуицията да ви подскаже отговори на въпроси, които отдавна ви 
тормозят. Но не се отпускайте изцяло върху емоционалната вълна (особено ако емоциите са отрицател-
ни), защото тя може да ви доведе до нервен срив.  На днешния ден трябва да сте особено прецизни 
в храненето – не консумирайте месо, колбаси и консервирани храни. Най-подходящи за днес са млечните 

продукти (най-добре по-безсолна извара) и леките течни храни (например зеленчукови крем супи). Добре 

биха се отразили на настроението ви малко сладолед или един млечен шейк!  Това са „любимите“ храни на 
Луната. Ако се съобразявате с хранителния принцип на деня, ще усетите удивителната магия – дори и 
най-калоричните продукти се разграждат без последствия за фигурата, а вие сте сити и спокойни.

12–26 януари 

НАМАЛЯВАЩА 

ЛУНА

 Настъпва периодът на диетите – с лекота ще стопите натрупалите се по празниците мастни „въз-
главнички“.  За да ускорите този естествен лунен процес, мобилизирайте и вашата физическа актив-
ност. Още на 12 и 13 януари посетете фитнес залата и сауната – тогава ще изгорите много бързо мазни-

ните. 21 и 22 януари също са подходящи дни за спортуване. На 18, 19 и 20 януари ви съветвам да се посве-

тите на дихателни упражнения и йога. След това отново е добре да посетите сауна или парна баня, а 
един професионален масаж ще направи чудеса за вашето тяло и подкожните мастни натрупвания. След 
него непременно изпийте чаша топла вода или билков чай, за да изхвърлите по-лесно токсините.  Не 

се заседявайте вкъщи или в офиса на 14, 15, 23, 24 и 25 януари – движете се повече. Най-голям ефект ще из-

влечете от заниманията с каланетика и пилатес.

26 януари, 9.55 ч., 

Луната е 

във Водолей 

НОВОЛУНИЕ

 Това е много специален ден! Освен новолуние днес има и слънчево затъмнение в знака на Водолей. За-
тъмнението е мощно астрономично и астрологично явление, което индуцира житейски промени с цел из-
растване и усъвършенстване. Днес смело можете да активирате новаторските си идеи, да последвате 
мечтите си и да преодолеете някои пречки и ограничения.  Денят е подходящ за създаване на перс-
пективни контакти.  На тази дата можете да стартирате успешно лечение на глезените, прасците, 
вените, болести на кръвта, схващания и спазми.  Новолунието е най-подходящият момент за прочист-
ване на организма от токсини и същевременно за отслабване. Най-голям ефект ще има, ако гладувате! 

 Направете си чай от коприва (може и сушена). Листата на растението са богати на витамини и мине-

рали, които подобряват кръвообращението и пречистват кръвта.

ЛУННА ДИЕТА И МЕНСТРУАЛНИЯТ ЦИКЪЛ

Щом лунните фази са пряко свързани с менструалния ци-
къл, значи и самият цикъл е пряко свързан с отслабване-
то и напълняването. 

Вталяването ви е гарантирано, когато дните 

на намаляваща Луна (проверете в горната таблица 

кои са те!) съвпаднат с периодите от 1-вия до 7-ия 

или от 18-ия до 21-вия ден, отбелязани 

във вашия менструационен календар.

Ето и някои уточнения:
1–7 ден от менструалния цикъл – най-благоприятният за от-
слабване период. Задържаната в организма вода се елиминира 

лесно, обмяната на веществата се забързва.
18–21 ден от менструалния цикъл – отново настъпва период, 
подходящ за спазване на диети. Много бързо и лесно ще сва-

лите килограми.

ВНИМАНИЕ! ТРУДНО ОТСЛАБВАНЕ! 

Най-трудно ще успеете да се справите със стопяването на из-
лишните килограми в случаите, когато отбелязаните в календара 
ви периоди 15–17 ден (усещате вълчи глад, апетитът ви е неуто-
лим) и 24–28 ден (организмът задържа вода, коремът и краката 
са подути) съвпадат с фазата на нарастваща Луна. Тогава Луна-
та допълнително ще стимулира задържането на течности в ор-
ганизма, както и увеличаването на апетита и... теглото ви. Ако 
сте попаднали в тази конфигурация, съветвам ви да не се мъчи-
те и насилвате с диети и ограничения, защото много ще се из-
нервите. Стремете се през тези периоди да приемате повече ди-
уретични чайове и натурални сокове. И в никакъв случай не яжте 
солени храни!
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ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ ПРЕЗ ЯНУАРИ
ПРОЦЕДУРА

ПОДХОДЯЩИ 
ДАТИ

НЕПОДХОДЯЩИ 
ДАТИ

ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

–
1, 2, 3 (до 11.50 ч.), 
10, 11, 28, 29, 30

Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно 
и ще се омазнява по-бързо.

3 (след 11.50 ч.), 9, 
както и 27, 31

– Ако искате косата ви да расте бързо.

12–25 – Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

6, 7 – Направете си маска в корените. Ефектът ще е поразителен.

6, 8, 9, 17, 18, 19, 22, 
23, 24

–
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

–

1, 2, 3 (до 11.50 ч.), 
10, 11, 18, 19, 28, 

29, 30
–

6, 7, 14, 15, 16, 17, 23, 
24, 25

– Къдренето ще е най-безвредно и трайно. Прическата ще ви стои добре.

12, 13 – Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни – като гривата на лъвица.

Б
оя

ди
св

ан
е –

1, 2, 3 (до 11.50 ч.), 
10, 11, 28, 29, 30

–

14–17 – За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.

6, 7, 12, 13, 18, 19, 20, 
26, 27

– За интензивно и трайно боядисване на нормални коси.

Е
пи

ла
ци

я
 и

 о
ф

ор
м

ян
е 

на
 в

еж
ди

–
1, 2, 3 (до 11.50 ч.), 
10, 11, 28, 29, 30

Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е много бо-
лезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

–
1, 2, 3 (до 11.50 ч.), 
10, 11, 28, 29, 30

Датите са неподходящи за епилация.

12–26 – Тези дати са подходящи за оформяне на вежди.

12–26 – Подходящи дати за механична епилация. Отскубнатите косми ще растат по-бавно.

6, 7, 18, 19, 23, 24, 
25, 26, 27

– Датите са подходящи за епилация с химически средства и за фотоепилация.

К
О

Ж
А

М
ан

ип
ул

ац
ии

 з
а 

пр
об

ле
м

на
 к

ож
а 

(п
ре

м
ах

ва
не

 н
а 

пъ
п-

ки
, п

ет
на

, б
ра

да
ви

ци
 

и 
ле

ку
ва

не
 н

а 
ак

не
)

12–26 – –

Парна баня
– 1–11, както и 27–31 Има опасност да ви останат белези.

12–26 – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с 
пл

од
о-

ви
 к

ис
е-

ли
ни 4, 5, 12, 13, 21, 22, 31 – –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
-

щ
и 

м
ас

ки
 

с 
гл

ин
а

6, 7, 14, 15, 23, 24, 25 – –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
-

щ
и 

м
ас

ки

1–11, както и 27–31 –
Най-ефективни ще са процедурите на  4, 5, 30 и 31 януари, когато кожата ще 

има нужда от много влага.

С
пе

ци
ал

ни
 

м
ан

ип
ул

ац
ии

 
с 

ко
ла

ге
н,

 
ел

ас
т

ин
 

и 
бо

т
ок

с

6, 7, 14, 15, 16, 17, 23, 
24, 25

– –

Н
О

К
Т

И Подрязване 
и изпиляване 1–11, както и 27–31 – –

Оформяне 
и лакиране

6, 7, 12, 13, 18, 19, 20, 
26, 27

– –

М
А

С
А

Ж
И

Ле
че

бн
и,

 
ли

м
ф

од
ре

-
на

ж
ни

 и
 

ан
т

иц
ел

у-
ли

т
ни

– 1–11, както и 27–31 –

12–26 – –

Релаксиращи, 
регенериращи

– 12–26 –

1–11, както и 27–31 – –

С
А

У
Н

А

12–26 – Ефектът ще е максимален на 12, 13, 21 и 22 януари.
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КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ ЯНУАРИ

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 съвет-
вам да свършите тогава.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА:

Основно почистване:12–25 януари.
Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропус-
кайте датите 1, 2, 3 (до 11.50 ч.), 10, 11, 18, 19, 20, 28, 
29, 30 (до 17.30 ч.) януари. Това са т. нар. дни на водата. 
Всички замърсявания и петна ще се отстраняват с лекота. 
Неподходящи дати за миене на прозорци: 8, 9, 16, 17, 26, 27 

януари. 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 януари.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и коз-
метика, музикални инструменти и аудиозаписи: 1, 2, 3, 6, 7, 
16, 17, 28, 29, 30 януари.
Недвижими имоти, мебели: 6, 7, 10, 11, 23, 24, 25 януари.

Автомобил, мотор или колело: 4, 5, 8, 9, 18, 19, 20 януари.
Текстилни и метални изделия, предмети за бита: 4, 5, 31 яну-
ари.
Канцеларски материали и книги: 8, 9, 14, 15 януари.
Спортни стоки: 4, 5, 12, 13, 21, 22, 31 януари.
Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апа-
рати: 26, 27 януари.
Обувки и дрехи: 1, 2, 3, 23, 24, 25, 31 януари.
Бижута, злато, луксозни вещи: 12, 13 януари.

Древните лекари са се ръководели от лунните принципи, 
когато са лекували своите пациенти. За да не се обреме-

нявате с тях, оставете изчисленията на мен. Ето как стоят 
нещата с критичните дни за планови операции през ЯНУАРИ 

2009 г. и с благоприятните дати за лечение при намаляваща 
Луна. ВАЖНО! По възможност избягвайте всякакви планови 
оперативни интервенции на 11 ЯНУАРИ (пълнолуние), както и 
на 26 ЯНУАРИ (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

4, 5
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, 

устна кухина, зъби
16, 17

6, 7 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки 18, 19, 20

8, 9 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце 21, 22

10, 11 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен мехур 23, 24, 25

12, 13 Сърце, слезка (далак) 26, 27

14, 15
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, 
черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна система

1, 2, 3, 28, 29, 30

16, 17
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както 

и на целия гръбначен стълб
4, 5

18, 19, 20 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали 6, 7

21, 22 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта 8, 9

23, 24, 25 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби 10, 11

26, 27
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане
12, 13

1, 2, 3, 28, 29, 30 Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система 14, 15

* 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 опреде-
лени дни от месеца, когато Луната минава през водните знаци. 
Ако ги полеете в неподходящо време, само ще им навредите. А и 
хранителните вещества няма да стигнат до растението.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 1, 2, 3 (до 11.50 ч.), 10, 

11, 18, 19, 20, 28, 29, 30 (до 17.30 ч.) януари.
НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 8, 9, 16, 17, 26, 27 

януари.
На тези дни с поливането има опасност да провокирате по-
явата на листни въшки или други вредители.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 18, 19, 20 януари.

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 12–22 януари!

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: на 3, 4, 5, 6, 7, 
23, 24, 25, 30 и 31 януари. 
И в никакъв случай (освен в спешен!) не ходете на зъболекар 

на 11 януари (пълнолуние) и на 26 януари (новолуние). Много 

ще ви боли!

1-ви лунен ден (ЛД) – 26.01 (от 9.55 ч.) 

Чист и светъл ден. Припомнете си дет-
ството. Ще ви осенят творчески идеи. 
Не започвайте нищо ново. Посвете-
те този ден на всичко, което възвися-
ва духа.
2-ри ЛД – 27.01 (от 8.19 ч.) Не се поддавай-
те на гнева, избягвайте конфликтите и 
изблиците на емоции. Дните са подходя-
щи за нови начинания. 
3-ти ЛД – 28.01 (от 8.42 ч.) Енергетиката 
на този ден изисква да сте активни. Па-
сивността е противопоказна и опасна.
4-ти ЛД – 29.01 (от 9.02 ч.) Не взимайте 
прибързани решения. Усамотете се. Раз-
ходете се сред природата. Занимавайте 
с дома и семейството си. Колективната 
работа няма да ви спори.
5-и ЛД – 30.01 (от 9.23 ч.) Делови ден. Под-
ходящ е за пътувания и за планиране на 
генерални промени. Работете концентри-
рано. Не преяждайте. Целеполагането ще 
е успешно.
6-и ЛД – 1.01 (от 10.36 ч.), както и 31.01 (от 

9.44 ч.) Смирете се. Дайте прошка. Не из-
разявайте недоволство на глас. Дните са 
подходящи за подмладяващи козметични 
процедури, за гадаене и пророчества.
7-и ЛД – 2.01 (от 10.56 ч.) Ден за молитва. 
Сбъдват се желания.
8-и ЛД – 3.01 (от 11.17 ч.) Сега се активи-
рат фините и неуловими енергии в ор-
ганизма. Добре е да се гладува, за да се 
прочисти тялото.
9-и ЛД – 4.01 (от 11.39 ч.) Не е успешен. 
Склонни сте към заблуждения и самоизма-
ми. Добре е да дадете прошка. Практи-
кувайте йога.
10-и ЛД – 5.01 (от 12.03 ч.) Не планирайте 
нищо важно. Изкъпете се с гореща вода. 
Медитирайте.
11-и ЛД – 6.01 (от 12.34 ч.) Много мощен 

ден. Активира се вселенската жизнена 
енергия кундалини. Добре е да прочисти-
те организма си. Внимавайте с режещи 
инструменти.
12-и ЛД – 7.01 (от 13.12 ч.) Дава се милос-
тиня. Молитвите се чуват. Подходящ е 
за взимане на важни решения.
13-и ЛД – 8.01 (от 14.02 ч.) Ден за активни 
контакти, работа с информация и уче-
не. Сами си пригответе и изпечете хля-
ба. Не преяждайте.
14-и ЛД – 9.01 (от 15.05 ч.) Много подхо-
дящ за започване на важна работа, за 
физическо натоварване, за работа с ин-
формационни източници и свещени тек-
стове. Отваря се третото око. Прочис-
тете организма си.

15-и ЛД – 10.01 (от 16.21 ч.) Сънищата са 
верни и важат за месец напред. Лош ден 
за секс. Сатанински ден, у нас се про-
буждат зли изкушения. Проявете аске-
тизъм.
16-и ЛД – 11.01 (от 17.43 ч.) Ден за пости-
гане на вътрешна хармония. Старайте се 
да вършите само добри дела.
17-и ЛД – 12.01 (от 19.05 ч.) Подходящ е за 
удоволствия, общуване и физически нато-
варвания. И за брак по любов.
18-и ЛД – 13.01 (от 2.24 ч.) Изгонете лоши-
те мисли. Прочистете стомашно-чревния 
тракт – ден за гладуване.
19-и ЛД – 14.01 (от 21.38 ч.) Запалете пове-
че свещи у дома, направете анализ на по-
стъпките си. Ще успеете да се отърве-
те от чуждото влияние.
20-и ЛД – 15.01 (от 22.50 ч.) Получават се 
духовни знания и прозрения. Не проявя-
вайте гордост!
21-ви ЛД – 16.01 (от 23.58 ч.) Много акти-
вен, творчески ден. Отличен е за започ-
ване на нова работа, спортуване и пъте-
шествия.

22-ри ЛД – 18.01 (от 1.05 ч.) Ден на мъд-
ростта. Предайте на другиго своите зна-
ния. Посетете астролог.
23-ти ЛД – 19.01 (от 2.11 ч.) Този ден 
е символ на саможертвата – просте-
те на другите, разкайте се. Добре е да 
се пости. Не правете секс. Почистете 
дома си.
24-ти ЛД – 20.01 (от 3.16 ч.) Активен, 
творчески ден. Използвайте го за укреп-
ване на духа и тялото. Ден за нов стро-
еж.
25-и ЛД – 21.01 (от 4.17 ч.) Всичко на този 
ден става с лекота, с вътрешен порив. 
Спонтанно могат да се появят телепа-
тия и ясновидство. Днес не бързайте!
26-и ЛД – 22.01 (от 5.15 ч.) Въздържайте се 
от активна дейност и постете. Песте-
те си енергията и мълчете.
27-и ЛД – 23.01 (от 6.05 ч.) Дни за прекра-
тяване на контакти с лоши хора. Почи-
вайте и медитирайте. Ще имате про-
зрения. 
28-и ЛД – 24.01 (от 6.48 ч.) Ден за покупка 
на жилище или началото на ремонт. Съ-
нищата са верни.
29-и ЛД – 25.01 (от 7.24 ч.) Опасен, сата-
нински ден. Препоръчват се пост и въз-
държание. Не планирайте и не започвайте 
нищо ново. Запалете свещ вкъщи и ока-
дете навсякъде.
30-и ЛД – 26.01 (от 7.54 ч.) Ден на хармо-
ния, любов, покаяние и прошка. Завър-
шете всичко започнато през този ме-
сец и направете равносметка. Не започ-
вайте нищо ново! Не правете и планове. 
Изчакайте до първия лунен ден. Избяг-
вайте суетата, освободете се от всич-
ко ненужно!
Забележка. Датата 17 януари е пропус-
ната по астрономически причини! Не е 
грешка!

Рубриката „Луната съветва“ подготви МИШЕЛ

Лунните дни са с променлива дължина, която е различна от възприетото денонощие (24 часа). Лунният ден започва с изгрева на Луна-
та. Само първият лунен ден започва от новолуние и завършва с първия изгрев на Луната. Лунният месец може да бъде от 29 или от 30 
дни. Понякога разликата в продължителността на първия и последния лунен ден варира от по няколко минути до цяло денонощие. 
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ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ

ВОДОРАВНО: 

„Честна мускетарска. Писия. Принс. Итон. Тил. Енарета. Особа. Ток. Ериди. Аламан. Комет. Ане. Ягода. Ефект. Цолов (Димитър). Ним. Перила. Рибак (Натан). 

Рим. „Ана“. Ра. Кок. „Ти“. Аркан. Сом. Асма. Кираса. Кака. ТАТА. Ор (Боби). Рас. Кабиле. Неон. Стар (Ринго). Сетре. Матев (Павел). Ас. Чам. Просо. Ренар (Жул). Тас. 

Адити. Рота. Норка. Инициал. Кос. Стадий. Тол. Аборт.

ОТВЕСНО:

„Пепито“. „Ерос и Танатос“. Силомер. Кораб. Март. Отс (Георг). Кефир. Матис (Анри). Ска. „Ние“. Телит. Салеп. Ад. „Гаяне“. Камила. Етра. Арат. Родий. Куприн 

(Александър). Несин (Азис). Средец. Отит. Скити. Ом. Ицо. „Ена“. Ял. Нар. ИЛ. АТС. Агора. Око. Тема. Оловина. Арсен. Ла. Присад. Барак. Твар. Стомана. „Ксара“. 

Роко. Скоба. Икрам. Ара. Тор. Ананим. Анакс. Сласт.
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